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Arriba l'hora de la veritat

ntre maig i juny els nostres clubs i esportistes
més destacats es juguen tota la temporada. I
algun d'ells, fins i tot, estar o no estar en els
Jocs Olímpics, com Galia Dvorak o Raquel González
Campos, per exemple. Els que han pogut competir en
categories nacionals han arribat fins al penúltim graó
del curs esportiu, el que separa la culminació d'un
somni de quedar-se a la riba.
Després de quedar-se amb la mel a la boca tant en la
Copa de la Reina com en la Copa LEN de waterpolo,
el CN Mataró intentarà revalidar el titol de lliga conquistat la temporada passada per primera vegada en
la seva història.
Per desgràcia, el Club Hoquei Mataró certificarà el
seu descens a l'OK Lliga Plata, categoria des de la
qual l'Hoquei Arenys de Munt podria ascendir a l'OK

Lliga. Ja estan classificats per a disputar a mitjan maig
la Copa de la Princesa.
El nostre equip de futbol més representatiu, la UE Vilassar de Mar, va aconseguir ficar-se entre els millors
equips del seu grup de Tercera Divisió per a aspirar a
fer el salt a la nova categoria del futbol espanyol que
substituirà a la Segona B. Seria tota una fita en la seva
quasi centenària història.
Són molts els equips de diferents esports, tant masculins com femenins, que poden guanyar les seves
respectives competicions.
Per això, després d'un duríssim any a causa de les
restriccions provocades per la pandèmia, amb totes
les limitacions i dificultats, arriba l'hora de la veritat.
Sort a tots i felicitats per endavant per l'esforç, dedicació i tantes hores de treball.
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PORTADA

VELA

Silvia
Mas
CAMPIONA DEL
MÓN DE VELA
CLASSE 470

La glòria l’espera
a TÒQUIO
La vela espanyola té un diamant en brut. La regatista més jove de l'equip olímpic, la
masnovina Silvia Mas, al costat de la seva companya, la canària Patricia Cantero, es va
proclamar recentment campiona del món de la classe 470 a Vilamoura (Portugal)
Una entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

D

esprés d'uns llarguíssims períodes
de confinament i concentracions
entre 2020 i 2021, Silvia Mas va
passar uns dies de descans al seu
Masnou natal abans de començar a preparar
els JJOO de Tòquio. ESPORTIU MARESME va
aprofitar per estar amb ella i repassar tota la
feina que hi ha darrere.
Què vas sentir quan el Comitè Tècnic de la
Federació Espanyola us va confirmar a tu i
a Patricia Cantero per representar Espanya
en els JJOO de Tòquio?
Encara que ho esperàvem, per la nostra trajectòria i resultats, va ser un gran alleujament
i una tranquil·litat. Era l'objectiu que teníem
des que vam ser subcampiones a Dinamarca
el 2018. I el meu, particularment, des de feia
molts anys. Un somni fet realitat.
Quan et vas assabentar?
Durant el confinament, al març de l'any passat.
Estàvem a Palma per disputar el Mundial, que
finalment es va suspendre per l'estat d'alarma.
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Tornar al Masnou sempre em fa molt feliç. Ho necessito. Aquí
hi ha la meva família i les meves arrels. Mai m'oblido d'on vinc”
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AJUNTAMENT DEL
MASNOU
www.elmasnou.cat
935 571 700

Anem a Tòquio
amb la il·lusió
de guanyar una
medalla. La meva
companya, Patricia
Cantero, i jo portem
molts anys treballant
per fer-ho realitat”

2020 va ser un any difícil; confinament, suspensió del Mundial, dels Jocs Olímpics de
Tòquio...
Molt, però també molt intens, molt especial,
sobretot psicològicament. Pensa que quan es
va decretar l'estat d'alarma vam estar vuitanta
dies justos sense poder tocar el vaixell, sense
entrar a l'aigua.

I com ho afronta Silvia Mas?
Crec que he après a alliberar-me. Jo soc una
esportista molt 'cap quadrat', molt exigent
amb mi mateixa, perquè sempre crec que
existeix un marge de millora. Abans era impossible veure'm plorar o mostrar els meus
sentiments, ni perdent.
A Portugal sí que vas plorar...
Per això dic, veure aquestes imatges meves
plorant després de guanyar l'or en el Mundial
de Portugal demostren que he progressat. He
après a obrir-me, a ser més empàtica amb el
meu equip, perquè sempre he estat molt dura
amb mi mateixa. Crec que, gràcies al treball
que fem amb el nostre psicòleg, he après a
canalitzar la por al fracàs. I això em fa gaudir
més de la vela.

Dur per a una esportista d'elit...
Sí! Més d'un mes sencer en el CEAR de Vela
Príncipe Felipe de Santander sense poder
sortir. Entrenàvem molt, però tenia un 'mono'
enorme de vaixell.
Com t'has preparat per a Tòquio?
Aquest ajornament d'un any, en el fons, ens
ha vingut molt bé a tot l'equip, a la meva
companya, Patricia Cantero, i al nostre entrenador, Gustavo Martínez. Hem treballat,
com sol dir-se, 'a mort', com si no hi hagués
un demà. Ens hem conegut més, hem conviscut estretament i mentalment ens hem
fet més forts.
Fas menció especial al tema psicològic...
És fonamental en la vela d'alta competició.
Pensa que allà fora, a l'aigua, hi ha tripulacions molt bones, tothom entrena sis dies per
setmana, tots poden guanyar, així que la diferència, a vegades, està en com afrontes la
pressió, les teves pors i inseguretats.

Quan es va decretar
l'estat d'alarma vam estar
vuitanta dies justos sense
poder tocar el vaixell,
sense entrar a l'aigua.
Tenia ‘mono’”

Patricia Cantero és, en el vaixell 470, el teu
altre jo...
Efectivament. Estem juntes des de 2017, vam
ser subcampiones del món el 2018 i ens avenim molt, la veritat. Quan treballes en equip
cal aprendre a acceptar els errors, a empassar-te el teu orgull, a posar-te en la pell dels
altres i ens ha anat molt bé.
Deies abans que entreneu sis dies a la setmana?
Et diré una dada que resumeix el que ha estat
la preparació d’enguany per al Mundial i els
Jocs Olímpics.
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ENTRENA 6 DIES A LA SETMANA
"En l'últim any hem estat 240 dies a l'aigua, entrenant o
competint. I això és només la punta de l'iceberg. La vela
olímpica és molt més que això. Hi ha tot un món darrere”

PALMARÈS
CLASSE OPTIMIST
✦ 3 Ors Campionat
d'Espanya

✦ 1 Or Nacional Britànic
✦ 1 Or Copa de França
✦ 1 Or en el Campionat
d'Europa

✦ 1 Bronze Campionat
d'Europa

Digue’m...
En l'últim any hem estat 240 dies
a l'aigua, entrenant o competint.
I això és només la punta de l'iceberg. La vela olímpica és molt
més que això. Hi ha tot un món
darrere.
Explica-ho...
A més de les quatre hores mínimes que ens passem a l'aigua
cada dia que entrenem, tenim
sessions diàries de gimnàs, on
combinem exercicis de càrdio
amb exercicis de força. Portar
un vaixell exigeix estar molt bé
físicament. No cal que digui que
l'alimentació és fonamental. Però
n’hi ha més.
Vaja...
Estudiem els comunicats meteorològics abans de competir:
els núvols, el vent... Pesem cada
element del vaixell per dur l'estrictament necessari, estudiem
el reglament perquè sempre hi
ha alguna novetat, estudiem les
nostres rivals. És a dir, vivim les 24
hores del dia per i per a la vela.
No cal que et pregunti que vols
l'or en els Jocs Olímpics...
Anirem a totes, amb la màxima
ambició. Serà molt difícil perquè
hi ha parelles molt bones, com
la francesa i l'anglesa, les dues
medallistes olímpiques. Fa dos
6

CLASSE 420
✦ 1 Or Campionat del Món
✦ 1 Bronze Campionat
d'Europa

✦ 2 Ors Campionat
d'Espanya

CLASSE OLÍMPICA 470
✦ 2 Ors Campionat del
Món Júnior

✦ 1 Or Campionat del Món
absolut

✦ 1 Plata i 1 bronze en el

anys que ens estem preparant
per a aquest repte i el gaudirem.
Representar el teu país en uns
Jocs Olímpics és el màxim per a
un esportista.

“He après a obrir-me,
a ser més empàtica
amb el meu equip, a
canalitzar la por al
fracàs; això em fa gaudir
més de la vela, perquè
sempre he estat molt
dura amb mi mateixa”
La majoria de regatistes són
molt més grans que tu. Patricia,
per exemple, té 32 anys. Tindràs
més oportunitats...

Això espero, però el més difícil
serà preparar-se per als Jocs de
París de 2024.
Per què?
Perquè la classe 470 serà mixta. No seria com començar des
de zero, però tens que compenetrar-te amb un nou company.
També existeix la possibilitat de
passar a una altra classe olímpica,
com la FX 49. Tot això ja es veurà
després de Tòquio.
Feliç de tornar a estar al Masnou?
Molt, perquè aquí hi ha la meva
família i les meves arrels. Mai
m'oblido d'on he sortit. Estar tants
dies fora de casa fa que quan vinc
sigui molt intens. Ho necessito.
No triguis a tornar...

Campionat d'Europa Júnior
✦ 1 Plata Campionat del
Món absolut
✦ 1 Or Copa del Món al
Japó
✦ 2 Plata Copa del Món en
Hyeres i Marsella
✦ 2 Bronze Copa del Món
a
Santander i Miami
✦ 2 Ors Campionat
d'Espanya
✦ 2 Ors Campionat
Nacional del Japó
✦ 1 Or Internacional
Kieler Woche d'Alemanya
✦ 1 Bronze International
Princesa Sofia Iberostar
✦ Premi nacional
TERRAS GAUDAS al millor
equip olímpic

PUBLICITAT

Nueva
Novatemporada
temporada

Podcast de Banc Sabadell
amb el periodista Toni Garrido
Parlem amb experts sobre les claus per gestionar les
nostres finances i planificar els nostres projectes de futur.
Descobreix un nou episodi setmanal
a seronsiguis.com

ENTREVISTA

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
93.757.09.07
C/ Alcalde Josep Abril, 9 1er 1a, 08302
MATARÓ

FUTBOL

PRESIDENT FCF

JOAN
SOTERAS
Toni Frieros
Fotos d'Àlex Gallardo

R

ecentment, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan
Soteras, va visitar la delegació que
l'ens federatiu té a Mataró. Al costat
del responsable d'aquesta, Antonio Jiménez,
es va reunir amb una vintena de clubs del Maresme, amb els quals va poder compartir inquietuds i escoltar propostes, suggeriments i
demandes. ESPORTIU MARESME ha dialogat
amb Joan Soteras.
Què li ha aportat la reunió amb els clubs del
Maresme?
Primer deixi'm que li digui que aquestes trobades tenen com a finalitat reprendre el contacte amb tots els clubs de Catalunya després
d'aquest llarg any de dificultats ara que s'han
reprès totes les competicions, incloses les del
futbol formatiu.
Són moltes delegacions…
Hem començat per Terrassa, Girona i Maresme i finals de maig haurem trepitjat tot el territori català. Parlem d'arribar a més de 600
clubs de tot el futbol català. El meu desig és
que els clubs de Catalunya coneguin de primera mà la realitat de les decisions que ha
pres l'FCF durant la pandèmia. Sempre treballem per a defensar i beneficiar els interessos
dels nostres clubs.
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A Segona Catalana no hi
haurà ni ascensos ni descensos.
La pròxima temporada hi
haurà més grups”
Algun exemple?
Hem lluitat perquè poguessin reprendre's les
competicions al més aviat possible. Aquí estan les nombroses converses amb el secretari
d’Esports de la Generalitat. Fins i tot amb Rubiales, el president de la RFEF, perquè intercedís davant la Generalitat i es permetessin
acabar les lligues que donaven accés a categoria nacional, com així va succeir. Sempre
he sostingut que ha comès una gran injustícia
amb l'esport.
La Segona Catalana és l'única que no ha
pogut disputar-se. Un gran perjudici per als

Sempre
treballem
per defensar
i beneficiar
els interessos
dels nostres
clubs”

clubs. Al Maresme, molts…
És una cosa que lamentem, però era impossible acabar la temporada perquè no es podien
jugar partits entre setmana i ens anàvem més
enllà del 30 de juny, cosa que prohibeix el Pla
de Competició aprovat per l'Assemblea del
futbol català. Vam preguntar a tots els clubs
de Segona si volien jugar en les condicions
actuals i la majoria va preferir i va entendre
que era millor no competir. Per compensar,
s'ha creat una Copa que tindrà una sèrie de
recompenses per als clubs.
Quina solució s'ha pres?
A Segona Catalana no hi haurà ascensos ni
descensos. No hi haurà descensos de Primera
a Segona, però sí ascensos de Tercera a Segona. Per tant, la pròxima temporada hi haurà
més grups de Segona Catalana perquè ningú
en surti perjudicat. En els pròxims anys, de
manera gradual, es compensaran aquests ascensos i descensos perquè quedi com estava.
També mantindrem aquest criteri de Tercera
Catalana a Quarta.
Només s'ha jugat mitja volta. Retornarà els
diners l'FCF?
Sí, abans del 30 de juny, els jugadors rebran la
meitat de l'abonat a través del Portal del Federat i els clubs exactament el mateix de la seva
inscripció federativa. Paral·lelament, i malgrat
les dificultats econòmiques a conseqüència
de la pandèmia, l'FCF mantindrà igualment

CAMPANYA CONJUNTA

#JOJUGONET
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la meitat de les ajudes promeses en les seves
diferents campanyes, com, per exemple, ‘Tots
som un equip’. No sé quants any seré president
de l' FCF, però dono la meva paraula d'honor
que mentre exerceisi aquest càrrec mai pujarem la quota als clubs i jugadors.
Tornant al Maresme. Quines inquietuds tenen els nostres clubs?
Molts d'ells em van comunicar la seva preocupació per un tema sempre recurrent en
el futbol formatiu: els clubs que toquen a jugadors d'altres equips. És un tema en el qual
no podem entrar ‘de facto’, però sí ens hem
compromès a iniciar una campanya de conscienciació.
En què es basaria?
Primer, recomanar que si un club vol fitxar un
jugador d'un altre club, parli directament amb
ell i no vagi per l'esquena. Treballarem per reforçar la idea que en el futbol formatiu el més
important són els valors, l'educació, l'ètica,

Tornarem la meitat dels
diners a jugadors i clubs
perquè només s'ha pogut
jugar mitja temporada”
on guanyar o pujar de categoria és conseqüència de tot el que hem dit. També hem
insistit molt en els clubs que han de treballar
per erradicar la violència i els actes incívics.
En el futbol, en l'esport, no hi ha espai per als
violents.
Tot just s'ha posat en marxa una nova campanya: TOTS SOM UN BATEC, camps cardioprotegits...
Dins de la campanya 'TOTS SOM UN EQUIP'
parlaven de la salut dels nostres federats i
aquesta campanya d'instal·lar desfibril·ladors
en tots els camps i pavellons va adreçada precisament a això, a tenir protegit tot el futbol català. És una campanya d'un cost de 200.000
euros on comptem amb la col·laboració de la
Fundació La Caixa, Fundació Leo Messi, CardioSOS i la Fundació de l'FCF. Com a Federació estem molt contents i feliços que sigui
una realitat.

L’FCF REFORÇA L’ACCIÓ
ANTIVIOLÈNCIA AMB MOSSOS

L

a Federació Catalana de Futbol i la
Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra reforcen les accions
antiviolència per acabar amb comportaments violents, incívics i racistes en
els camps i pavellons d’arreu de Catalunya.
La premissa és tolerància zero amb els violents. Per això, sota el lema #JoJugoNet,
es posa en marxa una campanya conjunta a
les xarxes socials per evitar conductes intolerants en l’esport.
En aquest sentit, tant l’FCF com els Mossos
d’Esquadra recorden les obligacions que
estableix el text únic de la Llei de l'Esport de
Catalunya en matèria de prevenció de baralles i aldarulls. A més, en aquells recintes on
sigui requerida diversos cops la presència
policial per conductes incíviques, l’administració pot obligar al club a contractar un servei de seguretat privada.
Cada cap de setmana, es disputen a Catalunya al voltant de 5.000 partits de futbol i futbol sala. Per aquest motiu, l’FCF i els Mossos
d’Esquadra insisteixen en la necessitat de
promoure un joc net i recorden que en cas
de produir-se incidències, s’actuarà contra
aquells clubs, federats i espectadors que no
respectin la normativa vigent.
Entre l’FCF i els Mossos d’Esquadra existeix
un protocol de col·laboració on s’estableix
que serà la Federació qui requerirà suport
policial en aquells partits que es puguin preveure conflictius. Igualment, el mateix club
ha de prendre sempre les mesures adients
per garantir la seguretat del partit.
Des de l’entrada en vigor de les campanyes
de l’FCF, impulsades conjuntament amb la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física des de l’any 2012 fins a l’actualitat,
s'ha registrat un descens dels incidents violents en camps i pavellons. Les disminucions d’incidents de públic han estat del 65%,

mentre que les agressions als àrbitres ha
estat del 25%. També s’ha reduït un 23% el
nombre de targetes grogues per partit i en
un 11% el de vermelles.

MESURES ANTICOVID
D’altra banda, la Federació Catalana de Futbol recorda a tots els seus
federats i federades, clubs i públic
en general que, per tal de minimitzar
el risc de contagi tenen disponible el
Protocol Covid-19 que s’ha de seguir
en les competicions de futbol i futbol
sala català. Dins l’apartat web fcf.cat/
covid19 es dona resposta als dubtes i
inquietuds entorn a la situació sanitària
actual que tenen tots els actors involucrats en els partits i entrenaments.
A més, cal destacar que és d’obligat
compliment la presa de temperatura a
l’accés, el registre d’entrada al recinte,
la higiene de mans, l’ús de la mascareta en tot moment i el manteniment
de la distància de seguretat entre
persones. Alhora, es recomanen dos
acompanyants per jugador o jugadora
menor d’edat.
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L'impacte econòmic de la COVID-19
en l'Esport Català

L

a Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física, mitjançant el Consell Català de l’Esport, va
presentar un estudi per conèixer
l’impacte en entitats i empreses
en els àmbits econòmic, laboral i
social, amb l’objectiu de quantificar l’afectació que el tancament i
la reducció de l’activitat esportiva,
a causa de la crisi sanitària, ha tingut en l’esport català.
L’estudi, elaborat per l’empresa
GAPS, ha estat possible fruit de
la recollida d’informació, realitza-

que hi han optat menys al comptar amb menys personal.
Per tancar la primera part de l’estudi, centrada en quantificar l’impacte de la pandèmia en l’esport, s’ha
analitzat com se n’han ressentit les
entitats en l’aspecte social. Així, sis
de cada deu entitats han perdut
massa social, mentre que només

del PIB català (més de 5.000 milions d’euros).
La recerca determina que la situació econòmica de les entitats
s’ha vist molt perjudicada per
l’aturada total de l’activitat esportiva i una represa intermitent de
la mateixa: “Aixó ha provocat que
el 73% de les entitats hagin perdut ingressos respecte al 2019,
amb una mitjana de les pèrdues
del 27% respecte al 2019, la qual
cosa s’estima en uns 1.350 milions”, va afirmar Gerard Figueras,
secretari general de l’Esport i de
l’Activitat Física de Catalunya. Per
sectors i per odre d’afectació trobem les empreses i les entitats
del sector del turisme esportiu, la
resta d’empreses i federacions, i
els consells esportius.
D’altra banda, un 28% dels clubs
i centres esportius (uns 4.000)
afronten l’amenaça de tancament
durant el 2021, un percentatge
major entre les empreses del
sector mercantil (38%) i les fede-

da en el període comprès entre
finals de novembre i mitjans de
desembre de 2020, des d’un punt
de vista quantitatiu (862 enquestes online a federacions, consells
esportius, clubs, universitats i
empreses, en representació d’un
univers de més de 23.000 agents
del sector) i qualitatiu (22 entrevistes a persones representatives
i amb responsabilitat dels diversos agents esportius de Catalunya). Cal recordar que el sector
de l’esport representa més del 2%

VARIACIÓ D'INGRESSOS 2020 vs 2019
Augment de més del 75%

5,3%

Augment del 50-75%

3,6%

Augment del 25-50%

3,6%

Augment fins el 25%
Igual

Ns/Nc
*Reducció mitjana del -27,6%
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Augment del 25-50%

3,8%

33,1%

Reducció entre el 25-50%
Reducció de més del 75%

19,1%
7,4%
9,2%

hagut de recórrer a expedients de
regulació (ERTO/ERO)”. Per sectors, les federacions esportives i
especialment les empreses del
sector mercantil són les que més
s’han acollit a aquest tipus de regulacions, a diferència dels clubs,

Augment del 50-75%

1,9%

Reducció entre el 50-75%

Entre les mesures
adoptades per reactivar
el sector, el Govern de
la Generalitat ha
aportat 81,3 milions
d’euros en ajuts

Augment de més del 75%

16%

13,0%

el 18% n’ha guanyat. En aquest
sentit, els gestors de centres esportius (públics i privats) afirmen
que en cada tancament s’han donat de baixa entre el 10 i el 15% dels
abonats. Per últim, el sector del fitnes ha observat que les baixes en
els seus centres s’han donat principalment en la gent gran i entre
els abonats de 30-45 anys.
Des que va esclatar la crisi de la
Covid-19, el Govern ha aportat
81,3 milions d’euros al sector, incloent-hi línies recurrents i extraordinàries de subvencions i la línia
de crèdits de l’ICF. A banda, també ha impulsat diverses modificacions normatives per facilitar el
funcionament de les entitats.

% VARIACIÓ MASSA SOCIAL 2020 vs 2019

han augmentat
ingressos

Reducció fins el 25%

racions (36%), però menor entre
els consells esportius (13%).
En segon lloc, l’estudi ha fet èmfasi en conèixer l’impacte de la Covid-19 en l’estructura laboral del
sector esportiu. Segons Gerard
Figueras, “una primera dada indica que gairebé tres de cada deu
entitats han perdut treballadors
respecte al 2019 i que un terç han

73%

han reduït
ingressos

4,6%

18%

han augmentat
massa social

2,5%
3,8%

Augment fins el 25%

7,5%

Igual

6,9%
27,3%

Reducció fins el 25%
22,9%

Reducció entre el 25-50%
Reducció entre el 50-75%

6,1%

Reducció de més del 75%

5,0%

Ns/Nc
*Pèrdua mitjana de massa social -15,6%

13,5%

61%

han reduït
massa social

Base: 765 entitats no mercantils

El sector esportiu ha
perdut 1.350 milions
d’euros des de l’inici
de la pandèmia. El
73% de les entitats han
tingut menys ingressos
respecte al 2019

Tres de cada deu
entitats han perdut
treballadors respecte
al 2019 i un terç han
hagut de recórrer a
expedients de regulació
(ERTO/ERO)

REPORTATGE

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Jonqueres, 16, 5è C (08003, Barcelona)
www.fcvoleibol.cat
932 684 177

VOLEIBOL

Equip màster mixt de la present temporada

Equip Cadet Blanc de la temporada passada

CLUB VOLEIBOL VILASSAR DE MAR

E

30 ANYS en el seu
màxim esplendor

l Club Voleibol Vilassar de Mar es va fundar
l'any 1990 i, després
de més de 30 anys de
vida, podem assegurar que parlem d’uns dels millors clubs de
vòlei del Maresme. Compta amb
270 esportistes distribuïts en 22
equips. D’aquests equips, la majoria competeixen en categories
federades, tot i que les jugadores
que fan els seus primers passos
en això del vòlei juguen primer en
lligues escolars.
Diem ‘jugadores’ perquè els 22
equips del club són essencialment femenins, tot i que l’entitat
també acull nois en categories
aleví, infantil i màster, on es permeten els equips mixts. Des del
Club Vòlei Vilassar asseguren
que els encantaria poder comptar
amb un equip de base completament masculí, i destaquen que un
entrenador del Club Vòlei Vilassar que va ser jugador del mateix
club (en Pol Vilà), va ser nomenat
millor jugador d’Espanya en categoria cadet i, més endavant, millor
jugador de la final del Campionat
de Catalunya de Vòlei Platja absolut. Així doncs, és prova de la bona
feina formativa del Club independentment del sexe.
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Destaca pel seu alt nivell formatiu i l’èxit d’alguns
dels seus equips, que han obtingut medalla als
Campionats d’Espanya i han aportat diverses
jugadores a les Seleccions Catalanes
A nivell esportiu, el club ha viscut i està vivint una etapa molt
fructífera malgrat la situació de
pandèmia en què estem. Cal destacar que aquesta temporada els
equips Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil de la categoria de primera
divisió s’han classificat per a la
fase final de Catalunya, que dona
accés als Campionats d’Espanya
No obstant aixó, el club s’enorgulleix molt més no pas dels títols,

sinó més aviat del fet que tothom
té cabuda al club. Tothom té dret
a passar-s’ho bé i a gaudir de la
competició i de l’esport. Aquesta
és la filosofia del Club Vòlei Vilassar de Mar. A tall d’exemple, dels
sis equips cadets que el club va
inscriure la darrera temporada
abans de la pandèmia, quatre
van assolir les fases finals de les
seves respectives categories.
Més enllà de l’èxit i la satisfacció

EQUIPS

1 BENJAMÍ
3 ALEVINS
7 INFANTILS
4 CADETS
4 JUVENILS
2 SÈNIORS
1 MÀSTER
que això suposa, el club valora
encara més, que les jugadores
i jugadors puguin viure aquesta
gran experiència i la puguin gaudir al màxim, alhora que fan esport i competeixen.
Fruit d’aquesta gran labor de formació, i com a premi a la feina
ben feta, el club s’enorgulleix que
l’entrenador infantil del club va
ser triat seleccionador de la Selecció Catalana de Voleibol per
dirigir l’equip en els campionats
de Seleccions Autonòmiques.
Aquest combinat, que comptava
amb la presència de quatre jugadores del Club Vòlei Vilassar, va
fer-se amb la medalla d’or. Tot i els
èxits a nivell nacional, el club mai
s’oblida de mirar cap endins i prioritzar el màxim objectiu del club,
que no és altre que en paraules

ACCÉS ALS CAMPIONATS D’ESPANYA
Aquesta temporada els equips Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil
de la categoria de primera divisió s’han classificat per a la fase
final de Catalunya, que dona accés als Campionats d’Espanya

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR
www.vilassardemar.cat
937 542 400

ALEVÍ VERMELL

ALEVÍ GROC

BENJAMÍ

JUVENIL A

INFANTIL BLANC

EQUIP ESCOLAR 2019-2020

del president de l’entitat, Àlex
Vila, és “treballar la companyonia i l’amistat des de la pràctica
d’un esport d’equip com és el voleibol”. En afegiment a la filosofia
de club que mencionava abans,
el president, home clau en l’expansió i consolidació del vòlei al
Maresme, diu que “per a l’entitat
és clau el bon ambient entre els
grups, perquè a la llarga aquesta
harmonia i complicitat es plasma
en el joc”.
Des de les entranyes del club
(president, directiva...) i passant
també per entrenadors i altres
membres, es creu que les claus
per créixer i per mantenir el club
tant de temps en un alt nivell
competitiu es basen en dos pilars. D’una banda, el nivell tècnic
i de compromís dels entrenadors.

L’elenc d’entrenadors del Club Vòlei Vilassar compta amb tècnics
que han estat o són jugadors d’alt
nivell, alguns fins i tot han arribat
a formar part de la Selecció Catalana o Espanyola. I d’altra banda,

Amb 22 equips i 270
esportistes, s’ha
convertit en un dels
clubs esportius més
importants del Maresme
i del vòlei català
oferir la possibilitat a tothom de
poder jugar a vòlei en diferents
nivells. El club no comparteix la
idea de formar equips amb l’objectiu únic de guanyar, tot rebut-

jant a jugadores i jugadors que no
compleixen requisits mínims. Ans
al contrari, tothom té dret a jugar,
a passar-s’ho bé i a aprendre dins
el seu nivell.
Amb aquesta manera de pensar
i de fer, el Club Vòlei Vilassar és
l’únic club del Maresme que ha
aconseguit una medalla en campionats d’Espanya, concretament
un tercer lloc al Campionat d’Espanya Infantil, on una esportista del club, Esther Pruna, va ser
triada millor jugadora d’Espanya
d’aquesta mateixa categoria. En
resum, parlem d’un magnífic club
de vòlei que continua desprès de
més de 30 anys de vida en el seu
màxim esplendor, i que continuarà sent la casa de molts i molts
joves que gaudeixen d’aquest esport tan bonic com és el vòlei.
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ÀLEX VILÀ
President

“Per a l’entitat és
clau el bon ambient
entre els grups,
perquè a la llarga
aquesta harmonia i
complicitat es plasma
en el terreny de joc”

.

.
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NOTÍCIES

IRONMAN

IRONMAN
Enguany, l’IRONMAN Barcelona i l’IRONMAN
70.3 Barcelona se celebraran a la vegada i Calella
acollirà 6.500 atletes de fins a 85 nacionalitats

AJUNTAMENT DE
CALELLA
www.calella.cat
937 663 030
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CALELLA-IRONMAN
Junts tres anys més

C

alella i IRONMAN allar- converteixi, un cop més, en una
guen la seva relació fins “finestra al món. L’IRONMAN no
al 2023. L’alcaldessa, només ens ajuda a enfortir la
Montserrat Candini, cultura de l’esport, sinó que coni el director regional d’EMEA, tribueix a transformar la ciutat.
Agustí Pérez van oficialitzar el Enguany, Calella podrà arribar
conveni de col·laboració posant a les 20.000 nits d’hotel, tenint
un èmfasi especial a la prova en compte que els 6.500 atleque se celebrarà a l’octubre tes pernocten una mitjana de 4
d’aquest any.
dies. Per tant, el comerç, la vida
La principal novetat que presen- social i el teixit esportiu s’enforta la competició en
teixen cada cop que
aquest 2021 és que
Calella acull aquesta
Les dues proves competició de primer
l'IRONMAN Barcelovan tenir un
nivell mundial”.
na – la prova més llarga – i l’IRONMAN 70.3
impacte de 20 L a p a n d è m i a p e r
COVID-19 va fer que
Barcelona – que suposa la meitat de l’an- milions d’euros al la prova se suspenterior – se celebraran municipi el 2019 g u é s l’a n y 2 0 2 0 .
a la vegada. Aquest
Agustí Pérez assefet suposa que durant la prova, gura que “la prova d’aquest any
6.500 atletes de 85 nacionalitats és doblement especial. Calella
diferents estaran realitzant el compta amb tot allò que els
triatló, convertint-lo en la prova nostres atletes necessiten. I el
més gran del món.
nostre compromís és oferir una
Candini celebra que Calella es prova segura i que compti amb
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L’alcaldessa,
Montserrat Candini,
i el director regional
d’EMEA, Agustí
Pérez, van oficialitzar
el conveni de
col·laboració. Aquest
2021 es disputará el
mateix dia, 3 d'octubre,
la prova llarga i la 70.3

totes les mesures. Es duplicaran espais i els corredors de la
prova llarga mai coincidiran amb
els de la mitja a l’hora de canviar
d’escenari i modalitat”. La relació
entre Calella i l’IRONMAN s’estén des del 2014, i quan acabi el
conveni de col·laboració signat,
la ciutat haurà acollit la prova en
vuit edicions diferents.
A l’any 2019, l’última edició que
s’ha fet, va generar un impacte
econòmic de grans magnituds.
Es van fer dues proves, l’IRONMAN Barcelona i l’IRONMAN
70.3 Barcelona, en dues dates
diferents. En total hi van participar uns 6.600 atletes. L’impacte
econòmic que van generar a Calella les dues competicions va
superar els 20 milions d’euros.
Els atletes van portar una mitja
de 2 o 3 acompanyants; aquest
fet va fer que el sector hoteler, de
la restauració i el comerç creixessin de manera exponencial.

AJUNTAMENT DE
TIANA
www.tiana.cat
933 955 011

ESPORT LOCAL

ESGRIMA
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ROGELIO
CABALLERO
Foto de PEP MORATA

El crac
del sabre

El de Tiana, campió de Catalunya,
ha estat el millor tirador espanyol
al Mundial júnior d'Egipte

É

s el segon esport més
ràpid del món, només
superat pel tir. Parlem
de l'esgrima. Això afirma
Rogelio Caballero, el millor tirador júnior de sabre de Catalunya
que acaba de tornar del Mundial
del Caire, on va acabar en setzena
posició, sent el més destacat de la
delegació espanyola. El de Tiana,
on viu amb els seus pares, Rogelio
i Griselda, defineix l'esgrima com
"la suma perfecta d'elegància i
intensitat". Aquest estudiant de
Batxillerat (ha triat fer-ho en quatre anys per poder compaginar-ho
amb la seva carrera d'esportista
d'elit) està enamorat de l'esgrima
des de nen: "Aquest esport és
com una partida d'escacs. Exigeix una concentració mental
brutal, amb l'afegit que has de
ser capaç de prendre decisions
(atacar) en una mil·lèsima de segon, d'aquí ve que sigui tan important la intuïció, la rapidesa i la
intel·ligència... sense oblidar-nos
de la preparació física, que és
igualment essencial"
El sabre és considerat l'arma més
espectacular de l'esgrima, on
també es practica floret i espasa:
"Vaig començar en aquest esport als set anys perquè a casa
sempre estava jugant amb espases i pals. Els meus pares em van
apuntar al club Esgrima Hongaresa de Badalona i des dels set
fins als dotze anys la practicava
gairebé com una activitat extraescolar". El seu concepte de
l'esgrima va canviar quan en la

seva primera competició, el campionat de Catalunya, va quedar
tercer: "Em va fascinar l'ambient
de la competició, la intensitat,
la pressió, així que vaig decidir
prendre-m'ho tant seriosament
com vaig poder".
I van arribar les recompenses. Als
16 anys, just quan va acabar 4t de

“L'esgrima és
com una partida
d'escacs; requereix
concentració
mental, intuïció i
intel·ligència”
l'ESO, va entrar becat en el CAR
de Sant Cugat i al cap de poc, ja
com a campió de Catalunya, el va
venir a buscar la Federació Espanyola d'Esgrima per formar part
de l'equip de competició nacional
que entrena en el CAR de Madrid,
on viu des de 2019. Rogelio va poder participar en el calendari de la
Copa del Món de sabre gràcies a
l'esforç econòmic dels seus pares
i va obtenir medalla en dues com-

peticions, a l'Iran i EUA: "He competit a l'Iran, Rússia, Anglaterra,
els Estats Units, Hongria, Itàlia...
És una de les parts més boniques
de l'esport, poder viatjar, però el
més gratificant és comprovar
que tants esforços tenen la seva
recompensa".
Sí, Rogelio, gràcies al seu rànquing,
va poder participar en el Mundial
Júnior del Caire: "Quedar en el Top
16 i ser el primer representant espanyol va ser molt especial per
mi perquè vaig haver de superar
molts obstacles per poder estar
a Egipte". Ser un esportista d'elit
l'obliga a estar un mínim de sis hores al dia a la pista, a més de les
que ha de passar fent preparació
física: "Mai m'obsessiono amb els
resultats, amb guanyar o perdre.
Per mi el més important és ser
cada dia millor esportista, evolucionar, anar a poc a poc", afirma
aquest tianenc d'1,90 d'altura que
acaba de complir els 20 anys i ja és
el sisè millor tirador del rànquing
espanyol absolut de sabre.
“El meu somni és poder arribar
a disputar un Mundial i, òbviament, uns jocs olímpics”, diu.
Mentre es prepara per a això no
vol oblidar-se d'agrair tot el treball que han fet amb ell els seus
mestres que, en esgrima, són molt
més que un simple entrenador: "A
Badalona vaig tenir a Ernest Barceló i Imbre Dobos; en el CAR de
Sant Cugat a Joan Ramon i en el
Club Esgrima Barajas, el club on
entreno quan estic a Madrid, a
més del CAR, a Fernando Medina,

que va ser olímpic i el considero
com un segon pare per tot el que
m'ha ajudat i ensenyat".
Tiana, el Maresme, pot presumir
de tenir un altre gran talent.

PALMARÈS
✦ Campió de Catalunya
individual i equips cadet,
júnior i absolut

2020
✦ Núm. 1 rànquing júnior
i absolut Catalunya
✦ Núm. 4 rànquing
júnior Espanya
INTERNACIONAL

✦ Medalla de bronze
equips 2019 Copa del
Món Phoenix (EUA)
✦ Medalla de plata
2020 equips Copa del
Món Teheran (Iran)
✦ 3a Posició Espanya
rànquing internacional
✦ 27a Posició en la Copa
del Món individual
Teheran (Iran)

2021
✦ Millor espanyol

classificat en individual
en el Mundial júnior El

Caire (Egipte)
✦ 16 millor esgrimista del
món en Mundial El Caire
✦ Millor espanyol
classificat mundialment en
els últims dos anys
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ENTREVISTA

AJUNTAMENTS
ALCALDESSA DE
VILASSAR DE DALT

CAROLA
LLAURÓ
A Vilassar de
Dalt l’esport és
per a tothom”

Carola Llauró Sastre té l’honor de ser la primera
alcaldessa que ha tingut mai Vilassar de Dalt. Com
a cap visible d’ARA Vilassar, aquesta llicenciada en
psicologia reivindica la capacitat de resiliència del seu
poble, on l’esport és un dels grans pilars
Una entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

V

ostè va néixer a Puigcerdà...
Així és, el meu pare és metge i va
anar a exercir a Ger i també a l'hospital de Puigcerdà, que tot just engegava de forma professionalitzada. Va ser
allà on vaig néixer.
Fins quan hi va viure?
Tindria uns vuit anys quan vam venir a viure al
Maresme, concretament a Cabrils.
I quan 'aterra' a Vilassar de Dalt?
Ja venia a Vilassar a l'Institut. Tenia molta relació amb el poble, molts amics i vinculacions.
Va ser en començar la vida de parella quan
vam decidir viure a Vilassar de Dalt, d'això ja
fa gairebé vint anys.
És llicenciada en Psicologia...
La meva idea era fer psicologia clínica, però
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després vaig veure que no m'agradava gaire,
així que va créixer el meu interès per la psicologia bàsica i de les organitzacions , especialitzant-me en salut laboral i recursos humans.
Sempre he treballat en aquest àmbit.
Com arriba Carola Llauró al món de la política?
La política està vinculada a la vida. Ha format
sempre part del meu entorn. De fet, el meu avi
matern va ser alcalde de Tremp, l'últim de la
República. A casa, per tant, les converses polítiques eren molt habituals. Jo no sé separar
la política de la vida. La meva vinculació, de
forma activa, ve d'un activisme social i cultural, perquè sempre he cregut que si vols millorar una cosa t'hi has d'implicar i si no, callar...
Seguint aquesta filosofia de vida vaig implicar-me molt en les entitats de Vilassar de Dalt.
Per exemple?
Vaig ser presidenta de l'AMPA del col·legi
Francesc Macià. A La Massa, el centre cultural

Hem creat un
programa de beques
perquè ni els infants ni
la gent gran es quedin
sense fer esport
per falta de recursos”
del poble, vaig impulsar la secció de Llengua i
cultura i formava part de a la Junta de l’entitat;
estava a l'ANC com a membre de l'equip de
formadors nacional... Molta implicació social,
més que política.
I arriba a ARA Vilassar...
Des del principi, quan es va fundar el 2014
com un projecte polític per al municipi. Grup
d'Esquerres, Opció per Vilassar i ERC, com a
confluència de partits i d’independents , vam
formar ARA Vilassar.
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AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT
www.vilassardedalt.cat
937 539 800

Com definiria Vilassar de Dalt? Vostè va escriure que és l'essència del Maresme...
Vilassar de Dalt ho té tot. Encara conserva la
seva herència fabril, treballadora i pagesa i
té la sort que no ha crescut tant com altres
pobles, en el sentit que encara es manté el
sentit de poble. Vilassar acull amb els braços
oberts tots els que venen a viure sense perdre
la seva identitat. Si vols saber que és el Maresme, vens a Vilassar de Dalt i ho trobaràs.
Quina és la gran força de Vilassar?
La seva gent i el seu associacionisme . Les
entitats de Vilassar són molt potents en tots
els àmbits, també l’esportiu. S'estimen molt el
poble, hi ha molt voluntariat i enormes ganes
de fer coses.
Mancances?
Segurament per culpa nostra, des de l'Ajuntament no hem sabut 'engreixar' prou bé tots
aquests moviments. I en això estem ara mateix... Òbviament no puc amagar que econòmicament hem passat penúries molt grosses,
perquè hem estat uns dels pobles més endeutats de Catalunya, però afortunadament
ens n’estem sortint.
Això té molt de mèrit...
Sí, perquè la capacitat de resiliència de Vilassar és brutal. Ens hem adaptat i ens n’hem
sortit. Els veïns i veïnes han estat clau i és obligació nostra, de l'Ajuntament, retornar-los
aquest esforç, perquè econòmicament ha
estat duríssima aquesta travessia.

Vilassar de Dalt és
l’essència del Maresme i
la seva força radica en la
seva gent i entitats”
Què han fet i què volen continuar fent?
Primer, posar en solfa tots els equipaments
i estar al costat dels nostres clubs i entitats,
que són els que promouen la pràctica esportiva. Tenim clubs molt potents a Vilassar de
Dalt. Un d'ells, el de futbol, celebra aquest
any el seu centenari, una efemèride molt important. En plena pandèmia vàrem fer una

Hem fet importants
inversions en millorar les
instal·lacions esportives
que tenim: camp de
futbol, pavelló, piscina,
pistes d’atletisme...”
Per a vostè la política és la de proximitat?
La meva única ambició política és que, quan
hagi de plegar, poder dir que ho he fet prou
bé. La política municipal o és propera o no
ho és. Si la fas pensant en altres aspiracions
no l'estàs fent bé. Es tracta de ser-hi, tenir
un projecte, tirar-lo endavant i comptar amb
tothom.
Quina importància té l'esport per al seu govern?
Moltíssima. Hem vehiculat esport no només
amb la salut, també amb l’educació, a través
de la seva regidoria, per això la regidora Carme Terradas s’encarrega de totes tres.

moció, aprovada per unanimitat en el govern,
per adequar diferents espais del poble i així
afavorir la pràctica esportiva com hem fet, per
exemple, amb l'anella verda.
Quines inversions han fet...
S'ha canviat la gespa del camp de futbol de
Vallmorena, s'ha fet una aposta energètica
per la piscina posant una caldera biomassa
nova i al pavelló estem ja fent vestidors nous.
També canviarem la coberta i el parquet i renovarem les pistes exteriors. I no m'oblido de
les porteries i cistelles que hem posat a l'edifici Joan Maragall que el teníem tancat... i de les
millora de les pistes d'atletisme.

Déu-n'hi-do...
Per fer tot això no només cal voluntat, també
s'han de buscar recursos per poder fer-ho.
Quan hem pogut sortir una mica d'aquesta
travessia del desert tan dura econòmicament
que hem patit, el que hem fet ha estat bolcar
recursos per dur a terme totes aquestes millores.
Abans parlava del centenari del club de
futbol...
Estem molt contentes. És un orgull com a poble poder tenir un club tan històric. Hi serem...
l'actual junta està fent bona feina.
Apostaran també per l'esport femení?
Tenim equips femenins a bàsquet, a futbol
sala, patinatge, gimnàstica artística que es
fa al SEM de Can Banús, l'Escola de dansa,
però és cert que estem collant i fent campanya perquè es normalitzi l'esport femení
també al futbol gran . Ens agradaria molt que
Vilassar de Dalt tingués equips femenins de
futbol 7 i futbol 11, i així ha quedat reflectit
en el conveni que hem signat amb el club.
Resumint, treballem per tenir una gran oferta
esportiva i molt diversa. Ah! i una altra cosa
molt important...
Sí...
Tenim un programa de beques per ajudar
aquelles famílies amb menys recursos perquè
els seus fills i filles puguin fer esport. Cap nen
o nena de Vilassar no es quedarà mai sense
poder entrenar o jugar a l'esport que més li
agradi per falta de recursos. I hi afegeixo a la
gent gran. A Vilassar l'esport és per a tothom.
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BTT

LA GRAN FESTA DE LA BICICLETA

Santa Susanna, capital del ciclisme BTT
El municipi va acollir les proves professionals internacionals de totes les categories,
però també hi va haver espai per als aficionats gràcies a l'E-Bike Day Santa Susanna,
una forma activa, dinàmica i original de viure la vida a l'aire lliure
Fotos de Francesc Lladó

càrrega de bateries en ruta i un
tracte personal van caracteritzar
aquesta prova lúdica.
La gran festa de la bicicleta, inaugurada per l'alcalde de Santa
Susanna, Joan Campolier, va
començar dissabte al matí amb
l'EBike Day, en què els ciclistes

S

anta Susanna va ser
el cap de setmana del
17/18 d'abril la capital del
ciclisme BTT, així com de
la bicicleta de muntanya elèctrica
(e-bike). Sota el nom de Bike Festival Santa Susanna, el municipi
va acollir les proves professionals
internacionals de totes les categories (amb la presència de les
primeres figures mundials), però
també hi va haver espai per als aficionats, com l'E-Bike Day Santa
Susanna, una forma activa, dinàmica i original de viure la vida a
l'aire lliure.
Una proposta d'activitat no competitiva amb bicicleta de muntanya (convencional o elèctrica) per
fer valdre el patrimoni, la natura i
la gastronomia del poble. Lloguer
de bicicletes elèctriques, servei
de mecànica, avituallaments
amb productes de proximitat,
allotjaments de qualitat, servei de
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Es van disputar l'E-Bike,
Copa Catalunya Infantil,
Copa Catalana
Internacional i la
Continental Super Cup
Massi de l'UCI

El Bike Festival Santa Susanna,
de dos dies de durada, va ser un gran èxit de
participació i organització

van descobrir els corriols de
Santa Susanna en una prova en
bicicleta de muntanya elèctrica.
També va tenir lloc la Copa Cata-

lunya Infantil (categoria prebenjamí, benjamí, principiant, aleví i
infantil), on els nens i nenes van
poder competir i córrer en Moun-

tain Bike en uns recorreguts

MAIG
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Podi dels tres primers classificats de la prova masculina, que va ser molt disputada
adaptats a les diferents categories. Il·lusió per poder gaudir del
ciclisme durant tot el dia.
El mateix dissabte es va celebrar la
prova femenina de la Continental
Super Cup Massi, prestigiós circuit
d'XCO d'alt nivell, format per sis
proves de categories UCI HC, C1 i
C2. Un circuit que puntua per a la

Hi van participar
més de 900 ciclistes
en un circuit de 6,5
quilòmetres molt
tècnic, dur i divertit per
als corredors, que van
gaudir moltíssim dels
corriols del traçat
Copa Catalana Internacional BTT
Biking Point amb una puntuació
superior a la resta de proves. És
exclusiu per a les categories Elit,
Sub 23 i Júnior i compta amb una
classificació específica. Es tracta
del circuit d'XCO més prestigiós
del Sud d'Europa i que juntament

La ciclista francesa, Loana Lecomte, va
guanyar la competició femenina

amb el de la Copa Catalana Internacional, és un dels que més
punts UCI reparteix a tot el món.
La gran favorita per guanyar la
prova no va decebre. La ciclista
francesa, Loana Lecomte, es va
imposar a la continental Super
Cup Massi en un circuit de 6,5
km de seccions dures, trams tècnics i senders constants. Després
d'ella van arribar a la meta Julie
Bresset i la campiona d'Estònia,
Janika Loiv, de Hawaii Express.
Per tancar el dia, la prova contrarellotge va posar el punt final al
primer dia de competicions del
cap de setmana. Mario Sinués,
del TBikes BH Amunt, va ser el
més fort.
Diumenge va ser el torn de la
prova masculina, guanyada pel
francès Thomas Griot. El ciclista
del Massi es va imposar al campió
d'Espanya, Valero, i al francès Dubau en el traçat tècnic, divertit i dur
de Santa Susanna. Amb les fines
pluges dels últims dies, el traçat
estava un punt més relliscós, el
que significava que s’havia d'anar
amb molta finor en els corriols. Un

Els corredors van passar per corriols de
gran bellesa natural

L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, va tallar la cinta inaugural

La Copa Catalunya
Infantil va ser una de
les competicions que
més públic va atreure

punt més exigent en el pla físic i
una major dificultat tècnica.
Una cursa vibrant, amb infinitat
d'alternatives, que va posar punt
final als dos dies de Mountain Bike
viscuts a Santa Susanna. Tots els

El traçat va ser dur, molt tècnic i relliscós a
causa de les pluges caigudes

comentaris dels mitjans de comunicació especialitzats i generalistes van destacar l'organització i el circuit tan característics de
Santa Susanna que combina, a
parts iguals, duresa i bellesa.

Entre totes les proves hi van participar gairebé 900 esportistes
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Els EQUIPS ESTATALS de Mataró, a ple
rendiment malgrat la pandèmia
Mataró compta amb una quinzena d’equips que juguen a categories estatals i que s’han
adaptat al Protocol de Consell Superior d’Esports (CSD)

WATERPOLO. El CN Mataró, a revalidar el títol

BÀSQUET. Duel mataroní

HOQUEI. El primer equip del Mataró a l'OK Lliga

a Direcció d’Esports de
l’Ajuntament de Mataró
treballa de forma coordinada amb clubs, entitats i associacions esportives
perquè puguin desenvolupar la
seva activitat en les millors condicions possibles.
Amb l’arribada de la Covid19,
aquesta tasca diària es va complicar i ha suposat un repte per a
tots els agents implicats que s’han
adaptat a les noves normatives i
escenaris. Mataró compta amb
una quinzena d’equips que juguen
a categories estatals i que s’han
adaptat al Protocol de Consell Superior d’Esports (CSD) a més dels
propis de cada federació.
Els esports amb equips estatals a
Mataró són el waterpolo, l'hoquei
patins, el bàsquet, el handbol, el
tennis taula, el futbol sala i el futbol. Els clubs compten amb el
suport de l’Ajuntament de Mataró
pel que fa a instal·lacions esporti-

ves que s’han anant obrin progressivament per als entrenaments i
preparació per als partits, així com
amb tot el material de prevenció
de la Covid19 (termòmetres, gel
hidroalcohòlic, mascaretes...).

L
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FUTBOL SALA. Futsal Mataró

A nivell econòmic, el
consistori també ha
col·laborat amb els clubs
i entitats amb equips en
competicions estatals
amb una aportació
extra de 59.000 €
A nivell econòmic, el consistori també ha col•laborat amb els
clubs i entitats amb equips en
competicions estatals perquè
poguessin fer front a les despeses extra que suposen fer els tests
PCR, desplaçaments i altres mesures. Per a la temporada 2020-

HANDBOL. El Joventut Handbol femení

TENNIS TAULA. El CN Mataró juga a divisió d'honor

2021 la xifra ha estat d’una aportació extra de 59.000 €.
En el primer nivell estatal juguen
el primer equip masculí i femení del Centre Natació Mataró i el
primer equip masculí del Club
Hoquei Mataró. En el bàsquet,
les noies de la ciutat juguen a
Lliga Femenina 2 de forma que
s’ha donat un derbi mataroní entre el Club de Bàsquet Maresme
Boet Mataró 3 Viles Advisoria i el
de la Unió Esportiva Mataró Germans Homs. Pel que fa als equips
masculins de bàsquet, també fan
derbi a Lliga EBA enfrontant-se la
Unió Esportiva Mataró amb el CB
Maresme Boet Mataró 3 Viles.
El Club Joventut Handbol Mataró, per la seva part, compta amb
el primer equip femení disputant
la divisió d’honor plata i al primer
equip masculí a primera nacional.
Un altre esport que ha pres força a Mataró és el futbol sala que
compta amb 4 equips del Club Es-

portiu Futsal Mataró en diferents
competicions estatals i amb un
equip del Club Futbol Sala Ciutat
de Mataró. Pel que fa al futbol, el
juvenil del Club Esportiu Mataró
juga a Lliga Nacional Masculina.
El primer equip masculí del tennis
taula, el Quadis-CNMataró participa en la divisió d’honor del 2n
nivell estatal. A nivell individual
també hi ha clubs que participen
en campionats i competicions a
nivell espanyol com són l’atletisme, la gimnàstica artística, la natació o el patinatge, entre d’altres
esports on destaquen mataronins i mataronines.
Com no podria ser d'una altra
manera, l'Ajuntament de Mataró
i la seva Regidoria d'Esports valoren molt positivament l'enorme esforç que han fet i fan clubs
i esportistes per continuar competint al màxim nivell malgrat
totes les dificultats derivades de
la pandèmia.
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TOT UN REFERENT DEL VÒLEI PLATJA AMATEUR

MALGRAT DE MAR, SEU DE L'SVA TOUR

LUDWING HASKO
Regidor d'esports

El torneig és molt popular al Maresme, que aquest any acollirà quatre de les proves del circuit

M

algrat de Mar acollirà el dies 12 i 13 de
juny la competició
de vòlei platja SVATour d’aquest estiu. La Platja de
l’Astillero serà l'escenari d'una
prova d’aquest circuit que també
inclou les platges de Tarragona,
El Masnou, Premià de Mar, Castelldefels i Mataró, entre d’altres.
El regidor d’Esports i Turisme de

La competició, molt
coneguda al Maresme,
s’organitza de manera
conjunta amb
l’Associació d'Hotelers
de Malgrat de Mar
l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
Ludwig Hasko, acompanyat
del representant de l’Associació
d’Hotelers de Malgrat, Miquel
Casajuana, i del representant
de l'Associació SVAT (Sport Volei
Amateur), Daniel Lienas, va presentar aquesta competició en
una roda de premsa.
Ludwig Hasko va explicar que
22

“Malgrat sempre ha apostat per
l’organització d’esdeveniments
de tot tipus, i en especial esportius” i que “la voluntat és continuar fent-ho”. Hasko destacà que
les característiques de les platges de Malgrat,amb més de 4
quilòmetres, “són ideals per a la
pràctica del vòlei platja”. “Turisme
és un sector que cada cop necessita innovació i hem d’aprofitar les
noves oportunitats”, va afegir.
El regidor també ha posat èmfasi
en el fet que “cada cop hi ha més
demanda de turistes interessats
a poder fer esport en espais naturals, respectuosos amb el medi
ambient. Això ens permet fer un
pas endavant per diversificar
l’oferta turística de Malgrat de
Mar”. Ludwig Hasko subratlla la
voluntat de la seva regidoria de
donar suport i ajudar al sector turístic i que per això, de seguida es
va posar fil a l’agulla per col·laborar-hi i organitzar aquesta competició de manera conjunta amb
l’Associació de Hotelers.
Miquel Casajuana va explicar que
van ser els hotelers els que varen
presentar a l’Ajuntament la proposta que Malgrat acollís aques-

ta competició. Proposta que va
recollir la Regidoria de Turisme
i en què s’ha estat treballant en
els últims mesos. Miquel Casajuana va comentar que “aquestes iniciatives ens ajuden a tenir
una mica més d’il·lusió després
d’un any molt complicat des del
temporal Gloria i després amb la
COVID-19”.

“Cada cop hi ha
més demanda de
turistes interessats
a poder fer esport
en espais naturals.
Això ens permet fer
un pas endavant per
diversificar l’oferta
turística de Malgrat
de Mar”
al vòlei platja”, va remarcar Miquel
Casajuana.
Daniel Lienas va detallar que el
turisme esportiu és una pràctica
que està en creixement. “Creiem
molt en Malgrat. Té unes platges molt maques i grans, ideals
per a un esdeveniment esportiu
com el que estem preparant”. Lienas va explicar que el projecte

El 12 i 13 de juny
acollirà una prova
d’aquest popular
torneig amateur
a la platja de
l’Astillero
“Malgrat té unes característiques
espectaculars per a aquest esport. Esperem que aquest any
sigui el punt de partida i poguem
créixer cada cop més, consolidant Malgrat de Mar a nivell
comarcal, nacional i fins i tot, internacional. Volen aconseguir ser
una destinació de referència per

és de llarg recorregut i que hi ha
voluntat que tingui continuïtat i
una consolidació que beneficiï a
Malgrat com a municipi, i al sector
hoteler. Va agrair també el suport
rebut per l’Ajuntament i l’Associació d’Hotelers. A més, va animar
la ciutadania a practicar aquest
esport i a participar en el torneig.
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HANDBOL CLUB LAIETÀ

Un apassionant viatge
de nou anys

U

n clar model d'èxit de
formació esportiva el
trobem en l'Handbol
Club Laietà d'Argentona. Va començar a caminar la
temporada 2012-2013 amb només dos equips (aleví i infantil), 18
jugadors i dos entrenadors i avui,
nou anys més tard, l'entitat compta amb onze equips i 145 llicències
federatives. Només a través d'una
sòlida planificació esportiva,
campanyes de captació, recerca
de recursos econòmics i moltes
hores d'esforç és possible créixer
tant i tan bé.

El 2012 va començar
amb dos equips i 18
jugadors; avui són 11
equips i 145 llicències
federatives
No ha estat un camí fàcil, però
sí un viatge apassionant. Això ho
sap molt bé el seu president, Leandro Bonet: "La nostra filosofia
sempre ha estat la de treballar
la base, formar jugadors i nodrir
els nostres equips amb gent de la
casa. Podem dir amb orgull que
pràcticament el 80% dels jugadors són d'Argentona, així com
els entrenadors".
Leandro Bonet sap el difícil que
ha estat superar aquest any de
pandèmia, on patrocinadors com
Piscimar o Reciclauto han estat
fonamentals per poder continuar complint amb les obligacions

econòmiques de l'entitat. Igualment destaca el gran compromís
i nivell de l'estructura esportiva
del club, responsabilitat de Juan
Sánchez, un home d'handbol
que, després d'estar més de 25
anys a Mataró, va arribar a Argentona fa cinc temporades per fer
créixer el club "sempre des de la
filosofia de cuidar el planter", recalca ell mateix.
Juan Sánchez explica que "per
culpa de la COVID el nostre equip
benjamí no ha pogut competir i
l'Escola pràcticament no ha entrenat. Això ha provocat que s'hagi
frenat el nostre creixement. Així
i tot, aquesta temporada tenim
quatre equips a Primera Catalana:
sènior femení, cadet masculí i femení i infantil A masculí".
El sènior femení s'ha format en
col·laboració amb l'Handbol Maresme de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldetes, que li
ha cedit la plaça a canvi de poder
completar l'equip i així competir
en la segona millor categoria de
l'handbol català.
Per al Laietà i el seu coordinador

esportiu "el més important és la
promoció de l'handbol, per això
ens esforcem a captar jugadors
de les escoles d'Argentona i dels
pobles adjacents, com Òrrius,
Dosrius, Vilassar, Cabrera... Igualment treballem a l'escola d'entrenadors. Volem que els nostres
jugadors puguin fer el curs corres-

ponent i es preparin per al dia de
demà ser entrenadors del club".
Argentona ha fet un gran esforç
perquè l'handbol tingui una significativa presència al Maresme. Un
esport olímpic que ha de continuar creixent a la nostra comarca i
que gràcies a l'esforç formatiu del
Laietà serà possible.
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sempre ha estat la de
treballar la base, formar
jugadors i nodrir els
nostres equips amb
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Primers equips, El sènior A masculí juga a Tercera Catalana i el
sènior A femení a Primera Catalana
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La COLUMBOFÍLIA, un
esport molt arrelat a Canet
La columbofília
consisteix en la criança
i ensinistrament de
coloms per convertirlos en coloms
missatgers, capaços de
tornar al seu colomar
des de punts distants

C

anet de Mar és un municipi de grans clubs,
i grans esportistes...
Compta, també, amb
un esport molt arrelat al municipi
des de principis del segle passat
i que és un gran desconegut. Estem parlant de la columbofília,
que consisteix en la criança i ensinistrament de coloms per a convertir-los en coloms missatgers,
capaços de tornar al seu colomar
des de punts distants.
Al Maresme solament hi ha dos
clubs, el de Mataró i el de Canet
de Mar, federat de manera oficial
el 1977. Des de fa quinze anys el
seu president és Jaume Feliu.

El club de Canet es va
fundar el 1977 i és
un dels més actius del
Maresme i Catalunya
L'entitat no forma part actualment de la Federació Catalana,
igual que altres clubs, per desavinences amb l'ens federatiu.
Nou clubs van crear l'Agrupació
Columbòfila 4 Barres, la més important de Catalunya i de la qual
són membres Mataró i Canet.
En l'actualitat compta amb més
de quaranta socis, algun d'ells
amb extraordinaris resultats esportius, com els obtinguts per
Martí Matas. Als seus 66 anys va
24

Entre els seus membres destaca Martí Matas, guanyador de
dos importants curses l’any passat. A la foto, de dreta a esquerra,
Baltasar Donadeu, David, Àlex, Andrés, Vasile Salanta, Jaume
Feliu, Martí Matas, Josep Lluis Jornet i Segarra
aconseguir l'any passat dues victòries en la categoria Fons (també
existeix Gran Fons, Mig Fons) i Velocitat). Un dels seus coloms va
recórrer els 800 quilòmetres que
separen Villanueva de la Serena
(Badajoz) de Canet de Mar en prop
de 12 hores i també va ser el que
menys temps va invertir a fer el
tram des de Manzanares (Ciudad
Real) fins al Maresme. Travessar
la Península a més de 40 graus
centígrads de temperatura té un
gran mèrit. El control de vol des de
la 'solta' fins a l'arribada del colom
al seu colomar es realitza a través
d'un 'xip' que porta en una de les
seves potes. Es calculen els metres que recorren per minut. Una
de les etapes més famoses és la
que es fa des de Lisboa.
Martí Matas explica que "tractem
als coloms com si fossin esportis-

tes d'elit. De fet, ho són. Els entrenem, cuidem el seu menjar, tenen
les seves vacunes, vitamines... són
veritables atletes".
A Europa està molt arrelada principalment a Bèlgica, on s'ha arribat a
vendre alguns exemplars per més
d'un milió d'euros, destinats gairebé sempre al mercat xinès. També
a Romania. De fet, immigrants romanesos establerts en Canet són
socis del club i estan ajudant molt
a l'expansió d'aquest esport.
Durant els campionats (soltes)
poden arribar a participar milers
de coloms al mateix temps. Un
camió els recull pel camí i surten
tots des del mateix punt. Martí
Matas, un dels millors columbòfils
del Maresme, diu que hi ha diferents modalitats de competir. "Jo
sempre trio la que anomenem 'al
natural', és a dir, mascle i femella

viatjant junts. També s'utilitza molt
el sistema 'viduatge'. Normalment la femella es queda a casa
i el mascle és el que fa el viatge
per poder trobar-se amb ella en
el colomar".
La genètica és el valor principal
dels coloms. Els millors, una vegada competeixen i demostren el
seu gran nivell, es desvien a la reproducció. Baltasar Donadeu, un
dels socis del club de Canet i que
té a la muntanya un colomar amb
més de cent coloms, afegeix que
"als coloms, encara que per instint sempre tornen on han nascut,
cal motivar-les perquè no parin
de volar i això també s'ha d'entrenar. La seva orientació és innata".
Postil·la que "en una solta és molt
probable que la meitat dels coloms no arribin al seu destí. En el
cel d'Espanya hi ha zones amb
molts falcons".

Colomar situat al
Maresme
Conèixer els 'entrellats' de la columbofília és apassionant, exactament igual que la dedicació que
posen els seus practicants, que
a Canet de Mar és una tradició
gairebé centenària i que compte
amb alguns dels millors columbòfils de tot Catalunya.
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HOQUEI PATINS / PATINATGE ARTÍSTIC

A

BROTS VERDS sobre rodes

renys de Munt és terra de patinatge. Tant
el seu club d'hoquei
patins com l'artístic es
distingeixen pels seus èxits esportius continuats en el temps i,
principalment, per la seva gran
labor formativa treballant amb
nens i nenes des d'una edat molt
primerenca.
Per aquesta raó, és aquest segment de l'esport el que s'ha vist
més afectat per les conseqüències de la pandèmia. Així ho creu
Sergi Pérez, el president del club
Hoquei Arenys de Munt: "Està
sent un any molt difícil, sobretot
des del punt de vista econòmic.
Si no es podia entrenar ni jugar,
òbviament tampoc no es podien
cobrar les quotes dels nostres
federats i sense diners, tampoc
es podien satisfer les dietes dels
entrenadors".
El club compta actualment amb
17 equips federats i més de 90 llicències. El president, que a final
de temporada deixarà el càrrec,
es congratula que "com a mínim
la majoria d'equips podran competir mitja temporada i acabar
les seves respectives lligues.
Això és una gran notícia després
de tants entrebancs".
No tot han estat males vivències
per al club. El seu primer equip,
al tancament d'aquesta edició
de maig, estava en disposició de
lluitar per l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei espanyol, l'OK
Lliga, si bé no de manera directa,
sí a través del Play Off d'ascens:
"Hem competit molt bé tot l'any.
També ens hem classificat per
jugar a mitjan maig la Copa de
la Princesa. I el segon equip, que
està a Primera Catalana, igualment podria entrar en la fase
d'ascens a Nacional Catalana".
PATINATGE ARTÍSTIC
Igualment el club de patinatge artístic ha hagut de superar moltes
dificultats, si bé la responsable
tècnica del club, Jèssica Pi, que
porta ja vint-i-dos anys a l'entitat,
s'emociona en recordar "l'extraordinària resposta de tots els
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El primer equip podria optar al play off d'ascens a la màxima categoria

Les pupil·les de Jèssica Pi han pogut competir a un gran nivell, especialamente en 'Inline'

SERGI PÉREZ

JÈSSICA PI

President Club Hoquei
Arenys de Munt

Entrenadora Club
Patinatge Arenys

“Ha estat un any molt
difícil, però els nostres
equips han competit
molt bé. Tenim
opcions de pujar a
l’OK Lliga”

“Gràcies al suport
dels pares hem
pogut continuar
amb la qualitat dels
entrenaments i
competint”

pares de les nostres més de quaranta nenes, des dels tres fins
als disset anys. Malgrat la pandèmia, de no poder entrenar, es
van oferir voluntaris a continuar
abonant el 50% de la quota perquè el club pogués dur a terme
la seva activitat i complir amb
les seves obligacions".

Gràcies a això, quan ha estat possible entrenar a la pista (ho feien
de manera virtual durant les restriccions), ho han fet amb la il·lusió
de sempre: "Les més petites han
pogut obtenir el certificat en les
proves que s'han fet i hem continuat amb els entrenaments
de tecnificació. També continua

visitant-nos quatre o cinc vegades al mes la coreògrafa italiana Alessandra Sain, subcampiona del món de patinatge, tot un
luxe per a un club com el nostre.
Un talent que ens ajuda a millorar les nostres coreografies".
Jèssica afegeix que "hem tingut
brots verds durant aquesta pandèmia perquè s'ha creat una
nova modalitat de competició,
patinatge Inline, patins de tres
rodes. La Mireia Martínez, que
va ser subcampiona d’Europa
amb l’Aleix Bou, en la seva primera participació va ser campiona del 'Trofeo España' de la
Federació. És una modalitat en
què ja tenim tres patinadores".
Si tot va bé, el club intentarà estar en el Campionat d'Espanya.
Ara que ja és possible competir,
segur que recolliran els fruits del
treball ben fet.

ESPORT

ESCOLAR

La campanya #DEMATAROATOQUIO
ja ha iniciat el seu viatge

E

n total més de 13.000
alumnes de vint-i-vuit
escoles de Mataró, participaran en la suma de
quilòmetres organitzada pel Grup
de Treball de Professors d’Educació Física i el Consell Esportiu
del Maresme, amb el suport de
l’Ajuntament de Mataró i del Pla
Educatiu d’Entorn. Aquesta iniciativa, portarà “virtualment” fins a
Tòquio a la waterpolista del CN
Mataró Marta Bach, que participarà en els JJOO amb la selecció
espanyola de waterpolo.
Dimarts 13 d’abril vàrem iniciar el
camí cap a Tòquio. Les quatre primeres escoles (IE Mar Mediterrania, Germanes Bertomeu, Meritxell, i l’Institut Thos i Codina) van
rebre el testimoni en forma de Laia
l’arquera organitzant vertaderes
cerimònies d’entrega on hi participaven els alumnes, directors i
professors de les escoles i autoritats i representants del Consell
Esportiu i l’Ajuntament de Mataró.
En aquest sentit des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Mataró, es vol remarcar la importància que ha de tenir l’esport en el
procés educatiu dels nens i nenes
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de les escoles i instituts.
Aquests quatre actes van ser el
punt de sortida de gairebé dos
mesos d’activitat esportiva, amb
la recerca d’un objectiu comú: la
visualització de l’educació física i
la importància de l’esport i l’activitat física a la nostra societat i, més
encara, en temps de pandèmia.

Durant set setmanes,
les “Laies” aniran
passant d’una escola
a una altra, sumant
quilòmetres fins arribar
a l’objectiu dels més
de 10.000 que separen
Mataró de Tòquio

La campanya va arrencar amb una simpàtica
cerimònia d'inauguració en què va participar
la padrina d'aquesta iniciativa, la famosa
waterpolista del CN Mataró Marta Bach

Durant set setmanes, les “Laies” aniran passant d’una escola
a una altra, sumant quilòmetres
fins arribar a l’objectiu dels més
de 10.000 que separen Mataró
de Tòquio.
A més de les activitats que serveixin per sumar quilòmetres, durant
el transcurs de l’aventura els par-

MAIG
2021

AMPLIAT
FINS EL

30 DE
JUNY!

BASES
del concurs 2021

Amb l’arribada del 2021, torna en la seva segona edició el
CONCURS DE FOTOGRAFIA en l’àmbit de L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT organitzat pel Consell Esportiu del Maresme i
l’Esportiu Maresme
Desprès de l’èxit de la primera edició celebrada durant
el primer semestre de 2020, ens complau comunicar que
arriba la segona edició del Concurs Fotogràfic en l’àmbit de
l’Activitat Física i l’Esport.
L’objectiu del Concurs és destacar fotogràficament els valors
i les emocions de la pràctica de l’activitat física i l’esport en
qualsevol de les seves manifestacions.
Des d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del
Maresme promovem la pràctica de l’activitat física i l’esport,
posem en rellevància les entitats que fomenten aquesta
pràctica i donem suport als clubs, entitats i esportistes de la
Comarca del Maresme.
Els col·legis participants van realitzar una cerimònia d'inauguració

✦
ENS AJUDES A RETRATAR ALLÒ QUE L’ESPORT
SIGNIFICA PER A TU?
✦
En aquesta segona edició es mantenen les dues categories
de participació:
1. LA CATEGORIA ESCOLAR: aquelles manifestacions de
l’activitat física i l’esport (competitiu o no competitiu)
adreçades a persones en edat escolar (0-18 anys) que es
realitzen dins de la Comarca del Maresme.
2. LA CATEGORIA GENERAL: aquelles manifestacions de
l’activitat física i esport (competitiu o no competitiu)
adreçades a persones de 18 anys o més que es realitzen
dins de la Comarca del Maresme.
✦
PARTICIPAR ÉS MOLT SENZILL!
✦
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de
presentació de les fotografies, i s’ha de seguir els següents
passos perquè les candidatures siguin vàlides:

Marta Bach, a l'esquerra, és la padrina d'aquesta campanya
ticipants hauran de descobrir una
mica més tot el que envolta els
Jocs Olímpics indagant i responent a preguntes que es compartiran a través de les xarxes socials
del Consell Esportiu del Maresme (ce_maresme).
Està previst, sempre que la situació de pandèmia i l’agenda de
la Marta Bach ho permeti que la
iniciativa acabi amb una cerimònia de cloenda. Vista, però, la resposta de tots els implicats, el que
no es descarta és que la proposta
es repeteix-hi en un futur. I de fet

ja han estat diversos els Consell
Esportius d’altres comarques que
s’han interessat en poder agafar la
idea i portar-la cap al seu territori.
Des del Consell volem destacar
l’enorme implicació dels professors i professores del grup de
treball així com de la resta d’escoles i professorat de Mataró que
s’han sumat a la campanya. La
col•laboració entre el Pla Educatiu d’Entorn, l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Maresme és una
molt bona notícia per a tots.
Seguim cap a Tòquio!!!

1. Seguir a Instagram a @ce_maresme i @esportiu_maresme
2. Omplir el formulari d’inscripció. El trobaràs a la biografia
d’Instagram dels organitzadors: @ce_maresme i @esportiu_
maresme.
3. Fes un post a Instagram (no seran vàlids els stories) amb la
fotografia amb la qual vulguis participar afegint-hi:
A. El hashtag #concursesportiumaresmeCEM
B. Mencionant a @ce_maresme i @esportiu_maresme
C. Posant un títol a la teva fotografia
D. Indicant si participa a la categoria escolar o a la
categoria general.
E. Anomenant a quin municipi del Maresme ha estat
realitzada la fotografia.
El període de presentació de fotografies comença l’ 11 de gener
de 2021 i finalitza el 31 de maig de 2021 per ambdues categories.
✦
PREPARA LA TEVA CÀMERA I ANIMA’T A COMPARTIR
AMB NOSALTRES LA MÀGIA DE L’ESPORT!!!!
✦
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NOTÍCIES

MAIG
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WATERPOLO
SUBCAMPIÓ COPA DE LA REINA i COPA LEN

Nous èxits del
CN MATARÓ

A

bril va ser un mes molt
intens esportivament
parlant per a l'equip de
waterpolo femení del
CN Mataró, que va haver d'afrontar dues competicions d'alt nivell
pràcticament de manera consecutiva: la Copa de la Reina i la
Copa LEN. Per a les pupil·les de
Dani Ballart i Marina Zablith el resultat va ser idèntic en totes dues
competicions: medalla de plata.
Per poder perdre una final primer
cal arribar-hi i les mataronines van
tornar a confirmar que formen un
dels millors equips de waterpolo
d'Espanya i també d'Europa. La final de la Copa de la Reina va viure
en la piscina del CN Sant Andreu
un clàssic d'aquest esport en els
últims anys, un duel entre el CN
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Sabadell i el CN Mataró, vigent
campió de Lliga. Les vallesanes
es van imposar per 11-9, aixecant la cinquena Copa de la Reina consecutiva i la dissetena de
la seva història. Cal destacar els
dos grans partits que va realitzar
el conjunt del Maresme en quarts
i semifinals.
La Copa LEN es va disputar a la
Piscina Sant Jordi de Barcelona
amb dos equips catalans, el CN
Sabadell i el CN Mataró. En semifinals, el conjunt de Ballart es va
imposar al SIS Roma per 9-6 i ja
en la final, el poderosíssim equip
rus del Kinef Kirishi va haver de
suar tinta per derrotar a les maresmenques per un ajustat 10-8. Ara
l'objectiu del Mataró és revalidar
el títol de Lliga.

A dalt, les mataronines amb la medalla de plata de la Copa LEN i
a sota, com a subcampiones de la Copa de la Reina

El producte químic
per a la teva piscina amb
enviament a domicili GRATIS

bonmaracasa.com
Descompte especial amb el codi:

LBC1

