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EDITORIAL

Orgull de comarca

E

ns hem vist en l'obligació, amb molt de plaer, de reunir en dues pàgines alguns dels èxits més destacats
dels esportistes i clubs maresmencs en les últimes
setmanes. És sorprenent, i tot un orgull per a la nostra comarca, el nombre de campionats on brillen amb llum pròpia, aconseguint medalles i escalant noves categories, tant
en l'àmbit amateur com professional.
Hem de començar, per justícia, per la primera Champions
League de futbol guanyada pel FC Barcelona femení, que
compta en les seves files amb la mataronina Marta Torrejón i la vilassarenca Leila Ouahabi, totes dues titulars indiscutibles en un equip que aquesta temporada ha aconseguit una fita històrica: el triplet.
I no ens podem oblidar de les noies de Dani Ballart, el Centre
Natació Mataró de waterpolo que ha tancat el curs esportiu
amb tres subcampionats: Lliga, Copa LEN i Copa de la Reina.
També destaquem les medalles conquistades en l'últim
europeu de natació de Budapest, en aquest cas en la modalitat artística, on Berta Ferreras es va penjar dues medalles, així com el dosriuenc Pau Ribes en mixt. Dos grans
esportistes que brillen en un esport tan dur.
Com l'atleta mataronina Raquel González Campos, que va

guanyar el campionat d'Europa de marxa per equips en la
distància de 20 quilòmetres. I el millor és que va aconseguir la mínima per anar a Tòquio, els segons Jocs Olímpics
de la seva carrera.
Igualment coneixerem Amàlia Aguado, jugadora de rugbi
de l'Stade Toulousain francès que s'ha proclamat campiona d'Europa amb la selecció espanyola. L'esportista de
Montgat lluitarà ara per arribar al Mundial d'aquest esport
tan extraordinari.
Una vegada més, aquest exemplar d'Esportiu Maresme
és un reflex fidedigne de l'alt nivell de la nostra comarca,
que compta, a més, amb un dels millors golfistes del món,
Pep Anglès. El de Llavaneres és el setè jugador espanyol
del rànquing mundial, el segon català. Ens ha concedit una
entrevista exclusiva per poder conèixer-lo en profunditat.
També trobaran la història de Toni Avellaneda, que va ser
distingit el 2018 com el millor entrenador de Taekwondo
d'Espanya i el seu club, a Premià de Mar, el que més mèrits
va fer en la formació de taekwondistes.
En definitiva, una àmplia mirada al que som com a comarca, sens dubte, una de les més exitoses i potents de Catalunya a escala esportiva.
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AMOR A PRIMERA VISTA
"Vaig començar fent enduro dels cinc anys fins als
deu… però un dia el meu avi em va portar a tirar unes
boles i va ser com un amor a primera vista"

GOLF

PRESENT I FUTUR DEL GOLF

Pep Anglès
El de Llavaneres (27/03/1993) és un dels jugadors
de golf més destacats del panorama actual i ocupa la
posició 262 del rànquing mundial (segon català i setè
espanyol). Està en possessió de la targeta per participar
al PGA European Tour 2021, l’elit del golf a Europa, i
somia amb jugar molt aviat el tour americà
Toni Frieros Fotos de Pep Morata

P

arla’ns de les teves arrels, de la teva
família…
Soc fill únic. Els meus pares són majoristes de flor tallada a Vilassar de
Mar. Importen flors d'Equador i d'Holanda i les
venen a les botigues. També fan esdeveniments que requereixin flors i decoració.
Vas estudiar al Maresme?
Sí, a l'escola Meritxell, a Mataró.
Els teus inicis en l'esport no tenen res a veure amb el golf...

El golf és
un esport
molt solitari
i vulguis o
no t'acabes
aïllant una
mica. És difícil
mantenir una
relació íntima
i de qualitat
amb la família”
4

Així és, vaig començar fent enduro als cinc
anys, i fins als deu. No tenia el punt de bogeria que es necessita per dedicar-me a
aquest esport. Un diumenge, el meu avi em
va portar a l'escola de golf HCP1 a tirar unes
boles i em vaig enganxar al moment. Amor a
primera vista.
És a dir, vas començar relativament tard a
jugar a golf.
Sí. Després d'un any i mig al HCP1, ja vaig fer
el salt a camp gran de la mà del Club de Golf
Sant Vicenç de Montalt. Als tretze anys, em
van fer soci honorari del Club de Golf Llavaneres, on soc ara, i estic molt agraït de ser-ho.

Quan vas començar a competir?
Abans de fer el catorze anys, formant part de
la Federació Catalana de Golf, així com de
l'espanyola.
Com vas ‘casar’ el golf amb els estudis?
Vaig estudiar ESO i el Batxillerat Tecnològic.
La meva obsessió era fer Enginyeria Industrial.
Després de fer la Selectivitat em plantejava
el dubte de si apostar per l'esport i marxar als
Estats Units o bé quedar-me aquí fent una
carrera, que no em permetria seguir amb el
golf al cent per cent.
I vas apostar per l'esport...
Finalment vaig marxar als Estats Units amb
una beca a la University of Central Arkansas.
A més de formar part de l'equip de golf, què
vas estudiar allà?
El grau de Negocis especialitzat en MIS (Management of Information Systems) i en anàlisi
de negocis. Sempre he pensat que estudiar
una carrera em donaria una disciplina molt útil
a nivell professional.
Als Estats Units vas ser escollit el millor esportista de la universitat. Felicitats…
Sí, millor esportista estudiant dos o tres anys.
Vaig guanyar cinc campionats de Primera Divisió de la conferència sud, representant la
meva universitat, i quasi 30 top ten. La veritat

CLUB DE GOLF LLAVANERAS
Pep Anglès és soci honorari des
dels tretze anys del club de golf de
Sant Andreu de Llavaneres

és que vaig jugar molt bé i l'experiència va ser
molt positiva..

primers mesos, entre els 60 primers del rànquing. Però, de sobte, començo a jugar malament i fallar talls, és a dir, a no classificar-me
per la ronda final del torneig, que se sol jugar
els caps de setmana. Durant 8 o 9 campionats vaig tenir una ratxa molt dolenta. Al final
vaig acabar el 150, però només els 110 primers
mantenien la targeta del Tour Europeu.

Arkansas es considera part de l'Amèrica
profunda. Com t’hi vas adaptar?
Em vaig adaptar molt bé, tot i que els primers
dos mesos van ser complicats. Passes a estar
tot sol i a fer-ho tot tu, tot i que em considero
bastant independent en aquest aspecte. El
primer any vaig viure dins del campus, i els
altres anys a un apartament.

No obstant, de nou, tot va fer un gir i vas
aconseguir la reentrada...
Exacte. Vaig anar directament a l'escola de
classificació. Necessitava un top 25 per tornar
a aconseguir la targeta. Vaig quedar dotzè i,
per tant, segueixo al tour.

Va ser una experiència enriquidora?
Sí, vaig madurar moltíssim. Va ser una gran
escola de vida.
Com és que vas tornar a casa?
Torno perquè volia debutar com professional
a Europa i acabar la carrera amateur jugant el
campionat europeu per equips absolut amb
l'equip nacional, que vam acabar guanyant.
Avui dia vius del golf?
Sí, des que vaig començar a ser professional
als 22 anys,

PALMARÈS
PRINCIPALS RESULTATS
✦ Guanyador del seu primer
torneig com a professional (Alps
Tour Open Haut Poitou 2015)
✦ 2n Roques de Santo Domingo
Open Pacific Tour 2016
✦ 3r Madrid European
Challenger Tour 2016
✦ 2n Rolex Trophy Challenge
Tour 2016
✦ Top 15 Rànquing Race to
Oman Tour 2016
✦ Targeta completa European
Tour 2017
✦ 4a Itàlia Rocco Forte
European Tour 2017
✦ 2n Open de Portugal
European Tour 2020
✦ Guanyador de l'Andalucia
Challenge de Cadis, Challenge
Tour 2020
✦ 3r rànquing Race to Mallorca
2020 Challenge Tour
✦ Targeta per a l’European
Tour 2021
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Guanyador de l'Andalucia Challenge
de Cadis, Challenge Tour 2020
Com estructures la teva vida professional i
personal des de llavors?
Els primers mesos després de tornar em vaig
dedicar a acabar la meva etapa com a amateur, aconseguint situar-me el 19 del món del
rànquing amateur. Llavors, debuto com a professional. Recordaré sempre que el primer
torneig, un Alps Tour a França, el vaig guanyar.
Em va fer moltíssima il·lusió.
Després, vas disputar les prèvies per entrar
al Tour Europeu.
Sí, i no van anar tan bé. Vaig passar les dues
primeres prèvies, i en la tercera i última, tot i
que vaig quedar primer el dia 1, em va poder la
pressió, i vaig acabar sense targeta.

Com vas aconseguir refer-te?
Fent un canvi d'equip bastant radical, començant a treballar amb un nou entrenador londinenc. Em semblava veure la llum després
de molt de temps dins d'un túnel. Tot i així vaig
tornar a perdre la targeta i el 2019 jugo el Challenge Tour.
Les coses continuaven sense anar bé...
Continuava jugant molt per sota del meu nivell, i va ser llavors quan va arribar el vertader
punt d'inflexió, acompanyat d'un nou canvi
d'entrenador, Miguel Ángel Duque. Amb ell
vaig fer un canvi radical a nivell tècnic i vaig
començar a agafar confiança de nou. Em va
servir per mantenir la targeta del Challenge
després d'un inici molt dolent.

El teu nou equip marca la diferència.
Totalment. A més del Miguel Ángel, incorporo un psicòleg i a l'Edu
La diferència del golf Ramos, amic íntim i el meu
cadi. Vaig cometre el gran
amb altres esports com error de pensar que jo sol
podia amb tot i en l'esport
el futbol o el tennis és
que és a pilota parada. La d'elit necessites gent en
qui recolzar-te.

Però tot va fer un gir de
180 graus...
Tot i així, vaig jugar les prèvies de l'Open d'Espanya.
Les vaig guanyar, classificant-me per l'Open d'Espament té un paper clau, ja
nya. De sobte, estava jugant
en un torneig de Primera Dique entre cop i cop hi ha El 2020, per fi, arriba el
visió amb tota la gent que
millor Pep.
estona per meditar i és
veia per la televisió a casa
Durant el 2020 vam conmeva. Em va servir, però, per on la pressió afecta més”
tinuar amb els canvis tècveure que realment tenia el
nics i cada cop em notava
nivell per competir de tu a tu amb tots aquests amb més confiança. A final d'any quedo segon
golfistes i en tornejos d'aquesta importància.
a l'Open de Portugal, a un cop de guanyar. A
més, amb aquest resultat, passo de ser el 60è
Com vas prosseguir la teva carrera?
a ser el vuitè en la classificació del Challenge.
Després de l'Open, la Federació Espanyola Poc després aconsegueixo la meva primera
em va incloure en el programa Pro Spain, i em victòria important al Challenge d'Andalusia i
va entregar set invitacions per tornejos del em col·loco segon al rànquing. A la ronda final,
Challenge Tour, l'equivalent a Segona Divisió. quedo tercer al rànquing global i això vol dir
Amb aquestes set invitacions vaig quedar se- que aconsegueixo mèrits per jugar l'European
gon a Madrid, segon a Suïssa, i vaig adquirir Tour aquest 2021.
prou estatus per jugar el Challenge Tour,
I ja has debutat...
La temporada següent ja entres al PGA Eu- Aquest any hem debutat a l'Open de Kènia,
ropean Tour.
a Nairobi. Hi hem disputat dues proves. En el
Així és, el 2017. Vaig començar molt bé els primer campionat vaig quedar vuitè .
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EUROPEAN TOUR
" Voldria entrar dins dels 60
primers del Tour Europeu quan
acabi la temporada"

Jugar l’European Tour
aquest 2021 és el primer
pas per aconseguir el meu
gran somni: viure als Estats
Units, participar en el Circuit
Americà i classificar-me per
als grans tornejos”

Quin és el teu objectiu?
Voldria entrar dins dels 60 primers del Tour
Europeu quan acabi la temporada. Penso que
amb l'equip que tinc al meu costat i els canvis
que estem fent, ho podem aconseguir.
I a llarg termini?
El meu objectiu és tornar als Estats Units, viure
allà i competir al circuit americà.
Quin és el teu punt fort com a golfista?
El meu punt fort són les sortides, el primer cop.
Acostumo a fer cops molt llargs i rectes. El
meu punt feble serien els cops de distàncies
mitges, d'entre 100 i 150 metres.
Què tal el putt?
Tinc un molt bon putt de distància curta (de

per la televisió. L'única persona que ha aconseguit fer-me empassar 18 forats de golf és
Tiger Woods.
Aprens dels teus rivals?
I tant, penso que és molt important i sempre
intento complir tres fases, que són aprendre
de gent millor que tu, competir amb gent del
teu nivell i ensenyar a gent amb menys nivell
que tu.
El golf és un esport molt longeu...
I tant, si estàs bé físicament, pots aguantar
bé fins als quaranta anys o més. I encara hi ha
categories sènior, fins als seixanta anys.
... i on la ment hi juga un paper fonamental.
La diferència del golf amb altres esports com

Em llevo a a dos quarts
de sis del matí i dedico una
hora a mi mateix. Primer
faig esport, després medito
i escric. Sempre em dutxo
amb aigua gelada perquè té
uns beneficis increïbles”
menys d'un metre i mig) i llarga. Ara estem
treballant molt els putts de distància mitja,
perquè hem vist que estadísticament són els
que marquen més la diferència.
Qui ha estat el teu referent?
No vull seguir els passos de ningú. Penso que
cadascú té la seva pròpia història. Però sí que
et diré que no m'agrada mirar massa esport
6

el futbol o el tennis és que és a pilota parada.
En no ser un esport en constant moviment,
la ment té un paper clau, ja que entre cop i
cop hi ha estona per meditar i és on la pressió
afecta més.
És complicat tenir vida familiar?
Sí, és difícil. És un esport individual i molt solitari, i vulguis o no t'acabes aïllant una mica.

És difícil mantenir una relació íntima i de qualitat amb la família. El mateix passa amb les
relacions amoroses. Ara mateix, el meu focus
està en tenir una estabilitat econòmica i centrar-me en la competició. Després, penso que
tot arribarà i vull que arribi, però al seu temps.
Quines són les teves aficions?
Faig fitness, crossfit, bicicleta de muntanya,
muay thai... La bici em té obsessionat, em torna boig. No soc gens 'futbolero'. També llegeixo molt, em fascina la psicologia, la meditació
i l'espiritualitat. Al matí em desperto a les cinc
i mitja de la matinada i dedico una hora a mi
mateix. Primer faig esport, després medito i
escric. Em dutxo amb aigua gelada perquè
té uns beneficis increïbles. És una manera de
cuidar-me i de desfogar-me.

NOTÍCIES

FUTBOL

LES MARESMENQUES DEL BARÇA MARTA TORREJÓN i LEILA OUAHABI

E

CAMPIONES D’EUROPA!

l FC Barcelona, i per
extensió el futbol espanyol, va escriure dium e n g e p as s at 1 6 d e
maig unes de les pàgines més
brillants de la seva història. Per
primera vegada el seu primer
equip de futbol femení va conquistar la Champions League, la
màxima competició continental.
De pas, l'FC Barcelona s'ha convertit en l'únic club que guanya

a dos titulars: Marta Torrejón i
Leila Ouahabi. La primera, com
a lateral dret i la segona, lateral
esquerre.
Peces bàsiques en l'onze de Lluís
Cortés, la de Mataró i la de Vilassar de Mar, totes dues internacionals amb Espanya, han realitzat
una temporada de somni perquè,
a més de guanyar la Champions
League (van perdre la final fa
dues temporades a Budapest),

La de Mataró i la de
Vilassar de Mar guanyen
la primera Champions
de la història del Barça
així com el primer triplet
(amb la Lliga i la Copa)
aquesta competició en homes i
dones. La final, disputada a Göteborg (Suècia), va ser un passeig
marcial per a les blaugranes que
al cap de vint minuts de partit ja
golejaven al Chelsea anglès per
4-0, resultat amb el qual va acabar un partit que sempre serà
recordat pel molt que significa,
sobretot en la conquesta de la
igualtat i en el reconeixement.
Dins de l'equip blaugrana, format per algunes de les millors
jugadores del futbol europeu, el
Maresme pot presumir d'aportar
8

es van proclamar campiones de
lliga amb vuit jornades d'antelació i ple de victòries i van arrodonir
l'any amb la Copa de la Reina a
Leganés. És a dir, el somiat triplet.
Leila, que va començar a jugar a
futbol amb nois a Vilassar de Mar i
Marta, en els Salesians de Mataró,
poden presumir d'haver fet història en l'esport de la nostra comarca, en el futbol català, espanyol
i europeu. Ara elles han obert
les portes de bat a bat perquè el
futbol femení continuï creixent i
tenint el reconeixement i atenció

Leila, titular a la banda esquerra, a la final de Goteborg

Marta ja ha arribat als 300 partits oficials amb el Barça
que mereix. I a més, s'han convertit un exemple a seguir per als milers de nenes que cada entrenen
i juguen. Ara ja tenen un referent
i la demostració que si treballen i

s'esforcen els somnis poden ferse realitat. Guanyar la Champions
League, ni més ni menys. Marta,
Leila, enhorabona per aquesta
extraordinària temporada!

NOTÍCIES

WATERPOLO
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El CN Mataró, subcampió de lliga

N

o va poder ser. El CN
Mataró es va quedar a
les portes de revalidar
el títol de lliga guanyat
la temporada passada, el primer
de tota la seva història. Després
d'una excel·lent fase regular, on
no va conèixer la derrota en tota
la competició, les noies capitanejades per Dani Ballart van arribar
als play off plenes de moral per a
disputar el títol amb el seu etern
rival, el CN Sabadell.
Les vallesanes, que havien conquistat nou de les últimes deu

lligues de forma consecutiva,
van perdre el primer partit en la
piscina mataronina per un ajustat

Les mataronines van
caure en el tercer i
últim partit del
'play off' davant el
CN Sabadell
12-11. Un dia després, el CN Sabadell va passar per sobre de les
maresmenques, que van tenir un

matí molt espès (13-6). El títol es
va decidir en el tercer i últim partit
del 'play off', també en la piscina
del CN Mataró, on el Sabadell va
acabar imposant-se per 7-9, aixecant el títol 18 de la seva història.
La temporada ha estat excel·lent
per al CN Mataró, si bé s'ha quedat a les portes del títol de les tres
grans competicions en les que ha
participat: Lliga, Copa de la Reina
i Copa LEN.
L'últim partit de Lliga va servir per
a rendir tribut a una gran esportista com és Helena Lloret, que

ha pres la decisió d'abandonar
el waterpolo després d'una trajectòria de quinze anys al més alt
nivell, tant amb el CN Mataró com
amb la selecció espanyola. Se'n
va una gran campiona. Se la trobarà molt a faltar.
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NOTÍCIES

ESPORT LOCAL

GRANS ÈXITS DELS
ESPORTISTES MARESMENCS
Berta Ferreras, dues
medalles en l’Europeu
de Budapest...

L

com una de les millors esportistes espanyoles i peça bàsica en la selecció. Després de
la seva participació, Berta va
afirmar estar "molt feliç després de tant de temps sense
competir i de poder posar-nos
a prova de cara al preolímpic”.
Si, com sembla probable, Espanya va als Jocs Olímpics, el
Maresme tindrà una altra representant a Tòquio.

… i Pau Ribes també
es penja un parell
de medalles

E

l nedador de Dosrius,
que ja va obtenir diverses medalles en
l'europeu disputat a
Glasgow el 2018 formant llavors duo amb Berta Farreras,
ha tornat a penjar-se dues
medalles en el campionat
continental de Budapest dis-

10

putat el mes de maig passat,
aquesta vegada amb Emma
García com a companya en
la piscina i amb la qual porta
treballant els dos últims anys.
Els dos nedadors van guanyar
la plata en la prova duo lliure
mixt i també plata en el duo
tècnic mixt.

El Vilassar de Mar
puja a Primera
Catalana

Q

uatre anys després de perdre la
categoria, el Club
Vilassar Hoquei
tornarà a jugar a Primera Catalana després d'una magnífica temporada. La victòria
davant l'Hoquei Cerdanyola
al Pavelló Paco Martín li va
donar l'ascens matemàtic.
Els nois de Quim Pujades
lluiran el nom de Vilassar de
Mar a la segona màxima categoria de l'hoquei català.

NATACIÓ ARTÍSTICA

a natació artística continua sent una mina per
a Espanya, que es va
penjar dues medalles
per equips en els Europeus de
Budapest, una de plata en la
final lliure i bronze en rutina.
L'equip espanyol, format per
vuit nedadores, entre elles la
llegendària Ona Carbonell, va
comptar amb la mataronina
Berta Ferreras, consolidada ja

HOQUEI PATINS

WATERPOLO

El CN Mataró té
nou entrenador

BICI TRIAL

Laia Esquis,
campiona de
Catalunya de
categoria Elit

L

'exjugador romanès
del Centre Natació
Mataró Andrei Iosep
serà el nou entrenador del primer equip de waterpolo d'aquesta entitat en
substitució de Beto Fernández després de tretze anys
com a tècnic.

FUTBOL

Ona Batlle
brilla al ManU

L

a jove d'Òrrius i Vilassar de Dalt, on estudia, continua la seva
imparable carrera
d'èxits. Si ja va ser campiona
de Catalunya, Europa i del
Món infantil de Bici Trial, als
seus 15 anys ha entrat en la
màxima categoria d'aquest
esport, Elit, amb bon peu. En
el Bike Park Costa Daurada
de Torredembarra es va fer
amb el títol de campiona de
Catalunya, el tercer consecutiu per a ella. El gran somni
de Laila és repetir aquests
èxits en l'Europeu i Mundial
contra les millors.

O

na Batlle ha estat
triada jugadora de
l'any del seu equip,
el Manchester United, que juga en la màxima
categoria del futbol anglès, la
FA Women's Super League.
Als seus 21 anys, Ona va començar a jugar a futbol en els
equips base de la Unió Esportiva Vilassar de Mar, per passar després pel FC Barcelona,
Madrid CFF i Llevant.
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ATLETISME/MARXA

TENNIS

Raquel González, campiona d'Europa
per equips, als JJOO de Tòquio

L

'olímpica de Mataró, Raquel González Campos,
ha tornat del Campionat
d'Europa de Podebrady
(República Txeca) amb la medalla d'or en la prova de 20 quilòmetres marxa per equips al
costat de Laura García Caro i la
granadina María Pérez, aques-

ta última campiona d'Espanya
i d'Europa individual. Raquel,
que va ser designada millor esportista de Mataró de l’any 2018,
ha aconseguit la marca mínima
per estar en els pròxims Jocs
Olímpics de Tòquio. Seran els
segons després de Rio de Janeiro el 2016.

Tercer títol per a
Albert Ramos
El tennista mataroní Albert
Ramos es va proclamar campió del torneig d'Estoril ATP
250 i disputat sobre terra
amb una èpica remuntada
en la final davant el britànic
Cameron Norrie. Ramos va
conquistar el seu primer títol
de 2021 i el tercer de la seva
carrera, després de Bastad
(2016) i Gstaad (2019).

PATINATGE ARTÍSTIC

BÀSQUET

La UE Mataró infantil, campió de Catalunya

Èxits del CP
Arenys de Munt

l Palau d'Esports Josep
Mora de Mataró va ser
l'escenari de la Final a
Vuit del Campionat de
Catalunya Infantil Femení Preferent organitzada per la FCBQ
juntament amb la UE Mataró i
l'Ajuntament de Mataró. Les
amfitriones, que segurament
tenien el quadre més complicat, van acabar proclamant-se

El treball de planter que està
duent a terme el CP Arenys
de Munt continua donants els
seus fruits. Tres de les seves
patinadores han fet medalla
al Campionat de Catalunya
en la modalitat ‘Inline’. Mireia
Martínez i Emma Álvarez van
ser or i plata respectivament
en la categoria juvenil i Lorena Cantillo, or en infantil

E

campiones de Catalunya després de guanyar al CBF Cerdanyola en quarts de final, al FC
Barcelona en semifinals (84-41) i
al Bàsquet Almeda (70-51) en la
gran final. Els tres primers classificats disputaran el Campionat d'Espanya Infantil Femení
que es jugarà a Marín del 12 al
18 de juny.
Aquesta brillant generació de

jugadores mataronines han
agafat el relleu de les que la
temporada 2011-2012 també
varen guanyar el Campiont de
Catalunya.
En categoría júnior, l’equip femení de la UE Mataró va quedar
tercer classificat (65-49 al Sant
Adrià) i també jugarà el Campionat d’Espanya, del 24 al 30 de
juny a Huelva.

FUTBOL AMERICÀ

HOQUEI PATINS

Florenza i Fontdegloria
guanyen la Copa d'Europa

E

xtraordinària temporada de les mataronines Aina Florenza
i Carla Fontdegloria
que s'han proclamat campiones de l'OK Lliga i de la Copa
d'Europa d'Hoquei Patins femení amb el seu club. el HC
Palau, que va ser la seu del

torneig. Després de conquerir
la Lliga nomès una setmana
abans, va arribar l'històric triomf en la Final a Vuit, on en la
final es van imposar al CP Voltregà per un contundent 6-1.
Era la primera vegada que el
Palau guanyava el màxim títol
europeu. Aina, que és campiona del món absolut amb Espanya, i Carla es van formar en
el CH Mataró, bressol de grans
jugadors i jugadores.

Els cadets dels
Argentona Bocs,
campions de Lliga
L'equip cadet de l'Argentona
Bocs s'ha proclamat campió
de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Els argentonins
es van classificar per a la Final Four de la Lliga Catalana
disputada a Castell d'Aro. Un
gran èxit del club que està
duent a terme una fantàstica
feina formativa.

.

.
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CLUB TAEKWONDO AVELLANEDA
Gran Vía de Lluís Companys, 182
08330 Premià de Mar
Tel: 659284388

TAEKWONDO

TONI
AVELLANEDA

Taekwondo a les venes
MILLOR CLUB D’ESPANYA i PREMI NACIONAL 2018
Text de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

E

l 5 de juliol de 2019, la Real Federació Espanyola de Taekwondo, amb
l'aval del Consell Superior d'Esports,
li va atorgar al Club Taekwondo Avellaneda de Premià de Mar el Premi Nacional
2018 per haver estat el club que més s'havia
distingit en la promoció d'aquest esport. En
aquesta mateixa gala, Antonio Avellaneda va
rebre la medalla de plata al mèrit esportiu.
Estem parlant d'un dels clubs i professors
més importants no solament del Maresme i
Catalunya, també d'Espanya.
Tota una vida dedicada al taekwondo, Toni.
De fet vaig començar als nou anys fent karate a l'Escola Sant Cristòfol de Premià, però
m'avorria. Ho vaig deixar i als catorze vaig començar amb el taekwondo en el club Calzada
de Mataró.
Per què aquest canvi?
El taekwondo era més espectacular, anava
molt millor amb les meves característiques

12

físiques. Era un noi amb molta velocitat, ràpid
de cames, explosiu, elàstic i no em costava arribar a dalt. Per això vaig començar a destacar
molt aviat. A l'any d'iniciar-me en el taekwondo ja estava competint i guanyant medalles.

Quin va ser el seu millor resultat?
Vaig obtenir medalles en totes les categories
inferiors a nivell de Catalunya, arribant a ser el
quart d'Espanya absolut. Sens dubte el meu
millor triomf va ser en el Trofeu Internacional
de Barcelona, on vaig derrotar al subcampió
d'Europa.
És 7è Dan…
Sí, a partir del 5è Dan, els títols s'atorguen per
mèrits esportius. Solament es pot arribar al
novè i és competència d'una comissió de tècnics de la Federació Espanyola.

Estem parlant d'un
esport molt complet
i aeròbic, on prima la
psicomotricitat, la flexibilitat,
la resistència... i els valors"

Per què és bo que els nens facin taekwondo?
Per valors, com la disciplina, el respecte, la
companyonia. És un esport on la figura del
Mestre es respecta al màxim. A mi m'han de
demanar permís absolutament per a tot. Però
hi ha molt més…
Imagino...
És un esport molt complet i aeròbic, on prima
la psicomotricitat,flexibilitat i resistència. Tan
important és la part tècnica com la física. Avui
dia tenim molta cura la nutrició i els hàbits.

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR
www.premiademar.cat
937 417 400

Toni Avellaneda pot presumir de tenir un equip de competició
amb molta projecció i un gran futur

En primer pla, Lea López, campiona de Catalunya sènior, una de
les esportistes destacades del gimnàs

Els premis
obtinguts son un
reconeixement
no solament a
les medalles,
sobretot a una
llarga trajectòria
formativa en
aquest esport"

El seu gimnàs és tota una referència. Com
va començar aquesta aventura en solitari?
De Mataró vaig tornar una altra vegada a donar classes a Premià, al Sant Cristòfol, on vaig
estar onze anys. Als 31 anys deixo de competir després de vint temporades consecutives
i passo a formar part de l'equip català. Obro
el meu propi gimnàs el 2008 amb molta gent
a la qual ja entrenava. He arribat a tenir fins a
245 alumnes.
També és 5è Dan en Hapkido….
Va venir un grup de coreans a donar unes
classes i fer exhibicions i em va cridar molt
l'atenció. Vaig començar ja amb 30 anys. És
un art marcial que reuneix molts aspectes del
taekwondo, però és més defensa personal,
amb escombratges, luxacions, controls de
sòl… Del meu gimnàs, només competeixo jo
en Hapkido. He estat set vegades campió de
Catalunya i d'Espanya absolut.
Té alumnes que competeixen al més alt nivell…
Així és, Anna Casabella va ser quarta en el
Mundial júnior de Tailàndia; Bryan Alcázar,
cinquè del món a Taiwan i el seu germà Alan
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quart també en els mundials de Turquia i
Azerbaidjan. En el gimnàs tenim un grup de
18 competidors amb un gran futur: Lea López,
campiona de Catalunya sènior, Presentación
Martínez, Mar Pérz, Mar García, Alex Zafra,
María Jaén, Carlota Hidalgo, Raúl Santamaría, Tomás Güell, Vanina Gil i Charlotte.
Què suposa per vostè i el seu club els premis rebuts per part de la Federació Espanyola?
És un reconeixement no solament a les medalles obtingudes durant aquest temps, sinó
sobretot a una llarga trajectòria formativa en
aquest esport. Són molts anys formant esportistes. M'encanta l'ensenyament perquè
puc transmetre als meus alumnes tot el que
jo he après al llarg de tots els meus anys d'experiència
Ha estat seleccionador català… i andorrà.
Si! El president de la Federació d'Andorra em
va demanar que portés la seva selecció a diferents campionats del món i d'Europa i va ser
una magnífica experiència.

PALMARÈS
ENTRENADOR CLUB
✦ Cinturó negre 7è Dan de Taekwondo
✦ Cinturó negre 5è Dan de Hapkido
✦ Entrenador nacional
✦ Campió de Catalunya i
internacional de Taekwondo
✦ 7 vegades campió
d'Espanya de Hapkido
✦ Participació com a coach amb la
selecció catalana en campionats
d'Espanya
✦ Seleccionador d’Andorra en
Mundials i proves internacionals
✦ Medalla de plata al mèrit esportiu
RFEF/ CDS 2019
✦ Premi Nacional al Millor Club
d’Espanya 2019

CURRÍCULUM ALUMNES
CAMPIONATS DEL MÓN

✦ 2 quarts llocs en mundials de
Tailàndia i l'Azerbaidjan

✦ 1 cinquè lloc a Taiwan

CAMPIONATS DE L'EUROPA
✦ 1 plata/4 bronzes
CAMPIONATS D'ESPANYA
✦ 18 medalles d'or
✦ 13 medalles de plata
✦ 25 medalles de bronze
CAMPIONATS DE CATALUNYA
✦ 87 medalles d'or
✦ 54 medalles de plata
✦ 107 medalles de bronze
CAMPIONATS DE CATALUNYA CLUBS
✦ 4 ors
✦ 7 plates
✦ 9 bronzes

El Maresme també exporta talent.
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BÀSQUET

CB VILASSAR DE DALT

55 ANYS i...
#continuemcreixent

E

l bàsquet és un dels esports de major tradició
i més arrelats a la comarca del Maresme. No
solament a nivell competitiu avui
dia (des de Montgat fins a Calella, passant per Premià, Arenys,
Cabrera...), sinó també històricament. I una de les pàgines
d'aquesta història l'ha escrit, i l'està escrivint, el Club Bàsquet Vilassar de Dalt, fundat oficialment el
1966, i que per tant ja pot gaudir
dels seus 55 anys de vida.

equips de categories superiors,
fins a arribar a sèniors.
La pedra angular d'aquesta política es va consolidar el 2001
amb la creació del Torneig Mini
Masculí, considerat un dels més
importants no només del Maresme, per descomptat, sinó de tot

més tard s'han convertit en grans
estrelles del món de la cistella,
com Ricky Rubio. Un torneig Mini
que és molt més que una simple competició. S'ha convertit
en tota una festa participativa de
tres dies de durada, amb dinar de
germanor en les pistes exteriors,

Dalt és Albert Chulià, que destaca el caràcter familiar del club:
“Som una família, que hem format tant els que som de Vilassar com els que han vingut d'altres municipis. L'ambient que
es respira al club, al pavelló o
al bar ha creat un vincle molt

L'entitat basa la seva
filosofia en la
formació de jugadors
com a vehicle
educatiu, formatiu
i de competició
El bàsquet va arribar a aquesta vila
molt abans de la creació oficial del
club (es pren com a referència la
inscripció en la Federació Catalana), com ho demostren diverses
fotografies de l'època, dels anys
cinquanta, quan es jugava a l'aire
lliure i en pistes de terra. El principal senyal d'identitat del club
sempre ha estat la vessant formativa, és a dir, treballar el planter, la
base, per a nodrir de jugadors els
14

18 / 3*

EQUIPS*

Catalunya. Són vint anys ja d'un
torneig referent en aquesta categoria pel qual han passat els
millors equips del país (Barça,
Penya…) i alguns jugadors que

EQUIPS
D'ESCOLA

concursos com el two balls o el
concurs d’esmaixades, així com
tota una festa d’activitats.
Des de fa tres legislatures el
president del CB Vilassar de

213

LLICÈNCIES

especial que es percep des del
primer dia”.
L'entitat, sent absolutament amateur, té una estructura molt ben
definida, a l'altura dels millors
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AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT
www.vilassardedalt.cat
937 539 800

HISTÒRIA VIVA. El básquet va arribar a Vilassar de Dalt abans dels anys 50 del segle passat i es jugava en camps de terra. La temporada
14-15, el Preinfantil Masculí va quedar campió de Barcelona i tercer de Catalunya i avui és la base del primer equip

Components de l'equip Sub25 femení que va guanyar el
Campionat de Catalunya el curs 2018-2019

Equip Infantil Femení, campiones de Catalunya de la temporada
2017-2018
clubs professionals: “Els grans
èxits que ha tingut l'entitat al llarg
d'aquests anys els ha aconseguit
pràcticament amb nois i noies
formats al club. La nostra filosofia no radica en el fet que vinguin
aquí solament a jugar al bàsquet i
passar l'estona, perquè això no és
un casal. Aquí se'ls ensenya a jugar a bàsquet i, a través d'aquesta
formació com persones, també
aprenen a competir, perquè això
és el que fan cada cap de setmana, competir amb altres equips”.
En l'actualitat, els equips que
competeixen en les categories
més altes són el cadet masculí

(grup especial de primer any), el
cadet femení, els júniors femení i
masculí (interterritorial) i els sèniors masculí i femení, que juguen
a Segona Catalana. El club el formen quinze equips de competició, dotze en cistella gran i tres en
cistella petita. A més, l’Escola està
en ple funcionament.
En els últims anys, el club ha viscut dos importants èxits esportius que encara estan frescos a la
memòria. L'equip sub-25 femení
es va proclamar campió de Catalunya del Nivell A i va guanyar el
dret a competir la següent temporada a Tercera Catalana Sènior.

I el 2018, l'Infantil Femení també
va ser el millor de Catalunya del
Nivell A.
Divuit equips (dotze de cistella
gran, tres de cistella petita i tres
més de l’Escola), 213 llicències
federatives i una regla d'or, que
l'explica el secretari del club,
Lluis Bretcha: “Cap nen o nena,
sota cap concepte, és quedarà
sense poder jugar per problemes
econòmics o d’altre tipus. Per a
nosaltres, el bàsquet és una eina,
per davant de tot, educativa”.
Un club que, com reflecteix el
lema de les seves xarxes socials,
continua creixent.

ALBERT CHULIÀ
President

“Som una familia.
L'ambient que es respira
al club ha creat un vincle
especial que es percep
des del primer dia"
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AJUNTAMENT DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
www.stcebria.cat
937 631 024

AJUNTAMENTS

Ser l'alcalde
del teu poble és
la millor feina
del món”

ALCALDE DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

ALBERT PLA
És l'alcalde més jove del Maresme i l'únic que fa esport amb llicència federativa.
Les seves tres passions són la família, el bàsquet (juga en el primer equip del
Sant Pol de Mar) i Sant Cebrià de Vallalta
Un grup de pares i mares de tota la vida del
poble el van fundar. Curiosament mai em va
interessat el futbol o un altre esport.
Fins quan va estar al club del poble?
Fins als catorze, que va ser quan el Club Bàsquet Calella em va oferir jugar amb ells. Era un
salt de qualitat pel que fa a categoria i Calella
està molt a prop de Sant Cebrià.

Text de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

P

odem dir que vostè és ‘olímpic’…
(Rialles) Sí, així és, vaig néixer el 1992,
el millor any de tots. Un any de gran
record també per als culers amb la
primera Copa d'Europa del Barça.
És l’alcalde més jove del Maresme.
Del Maresme, sí, segur, i probablement un
dels més joves de tot Catalunya. Tinc vint-ivuit anys, a punt de fer-ne vint-i-nou el 8 de
juny. En tenia vint-i-sis quan vaig prendre possessió de la vara d'alcalde. A més he de dir que
vaig néixer a pocs metres de l'ajuntament, a la
casa on encara viuen els meus avis.
El bàsquet ha estat molt present a la seva
vida.
Molt present, sempre. Als cinc anys ja vaig començar a fer bàsquet, tot just quan al poble
es va crear el Club de Bàsquet Sant Cebrià.
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Per cert, de què jugava?
Sempre ho he fet de pivot, tot i ser relativament baix per aquesta posició. Faig 1,81. M’havia de barallar cada partit amb gent molt més
gran que jo. Me n’he sortit prou bé... (torna a
riure).

Vaig començar a jugar a
bàsquet als cincs anys al club
del poble i vaig acabar sent el
seu president”

A més de jugar a bàsquet a Calella, també
hi va estudiar.
Sí, em va anar molt bé que tant el bàsquet com
l’institut estiguessin al mateix poble.
Durant quant de temps va jugar a Calella?
Vaig jugar infantil, cadet, juvenil… fins arribar

“Hem creat La Vallalta Bàsquet, un projecte
integrador de Sant Pol de Mar, on jugo ara,
Sant Cebrià i Sant Iscle”
Ara, per cert, s’ha creat La Vallalta Bàsquet...
Estem veient que el Club Bàsquet Sant Pol
està creixent molt. A Sant Cebrià tenim un pavelló perfectament equipat. Es convertirà en
un projecte integrador que vol captar tots els
nens i nenes de la zona que vulguin jugar a
bàsquet per poder créixer i donar més oferta.
Volem incorporar també Sant Iscle.
Quan serà una realitat?
Ja hi ha equips que s’anomenen La Vallalta. Hi
ha un sènior B i una escoleta. La idea és que
el nom de tots els equips, tant els de Sant Pol,
com els de Sant Iscle, com els nostres, s’anomenin La Vallalta. Tot i que el primer equip de
Sant Pol mantindrà el seu nom.
Parlem de vostè… Què va estudiar?
Soc graduat en Comptabilitat i Finances, i actualment estic estudiant un màster de Direcció d’Empreses.
Només treballa com a alcalde?
Sí, com es diu ara, ‘full time’...
I abans, què feia?
Era Tècnic d’Administració de Personal d’una
empresa càrnica, a Girona.

L'alcalde de Sant Cebrià és un enamorat
del bàsquet
al primer equip. Va ser el club amb què vaig
competir a categories potents. Fins i tot vam
disputar fases d’ascens a Segona Catalana.

Vostè debuta al 2019 com a alcalde. Com
s’interessa per la política?
Sempre m’ha interessat la política. Durant la
meva adolescència, vaig estar a reunions de
joventuts de diferents partits. Un cop vaig ser
major d’edat, dos partits em van proposar diversos projectes i em vaig decidir per Esquerra Republicana, perquè el projecte m’agradava més i feia més poble, a més de compartir
ideals. El 2015 era el número dos de la llista i el
2019 em van proposar ser cap de llista.

I després, de volta al Sant Cebrià.
Va ser una etapa on em vaig plantejar deixar el
bàsquet, ja que estava en etapa universitària.
Però parlant amb uns amics del poble vam
voler reunir-nos tots aquells que vam jugar
junts al Sant Cebrià anys enrere. I no només
vam formar un equip sènior, sinó que vam dirigir el club, que llavors era molt petit. Vaig
assumir-ne la presidència el 2016.

Per què va acceptar?
Tot i que era molt feliç amb la feina que tenia en aquell moment i em guanyava molt
bé la vida, la situació política del municipi no
m’agradava gens. Volia contribuir a canviar
les coses.
Els seus pares són pagesos…
Així és. Durant molts anys, m’he passat tots els
dissabtes al mercat setmanal del poble. De les
cinc de la matinada fins a les tres de la tarda
estava amb ells a la parada. Allà vaig aprendre
a tenir contacte proper amb la gent del poble
i implicar-m’hi.
Com vendria vostè el seu poble?
Sant Cebrià, per a mi, és el millor poble del
món. Ofereix poques coses, però molt potents. Oferim tranquil·litat, un entorn natural
privilegiat, i un dels tresors del Maresme, que
és la maduixa.
Quina és la gran mancança del municipi?
Majoritàriament la infraestructura. A nivell de
poble ens falten coses. Una biblioteca, un teatre, places… La plaça de l’Església és l’única
plaça del poble. És un camí llarg de recórrer
però que ja estem iniciant.
Veig que volen potenciar molt l’esport...
Sí, molt. S’han fet els nous vestidors i les grades del camp de futbol, el tancat i l’entrada
de la zona esportiva i s’ha millorat tot l’entorn
immediat del pavelló amb una estructura de
cal·listènia, una pista de skate, mobiliari urbà,
arbrat… i un bar. És a dir, tindrem una zona esportiva de veritat, no només un pavelló.
Sou la seu del campus d’estiu del Sergi Gómez, el jugador del Sevilla…
Tenim la gran sort de tenir Sergi Gómez amb
nosaltres, efectivament. Tot i ser d’Arenys, té
molts avantpassats santcebrianencs i una
casa familiar aquí, Can Solà. El campus està
funcionant de meravella i és tot un referent.
Quines entitats esportives teniu al club avui
dia?
El club de futbol, que no para de créixer, el patinatge, futbol sala, la petanca, una associació
de ciclistes anomenada Jabalí Bikers… i el club
de bàsquet, com no, amb el projecte de la Vallalta. I no puc oblidar-me del club Pitch and
Putt Sant Cebrià, a l’entrada del poble, que és
tot un referent d’aquest esport al Maresme i
atrau molts aficionats.

Era jugador i president alhora?
Sí, i a vegades fins i tot feia de conserge (riu).
Fins quan segueix vinculat al club?
Fins el 2018. Ho vam deixar perquè ens faltaven molts jugadors i no era viable. Amb els
equips que teníem vam arribar a un acord amb
el Club Bàsquet Sant Pol perquè formessin
part del seu club. Jo mateix vaig passar a formar part del primer equip del Sant Pol, on encara jugo i soc un dels capitans.
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A Sant Cebrià oferim
tranquil·litat, un entorn natural
privilegiat i un dels tresors del
Maresme: la maduixa”

Es veu molts anys com a alcalde de Sant
Cebrià?
Tinc les piles carregades al màxim i puc dir
que per a mi ser l’alcalde del meu poble és la
millor feina del món. No en trobaria una altra
que em fes més feliç.
Se li nota...
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25 ANYS DEL FC ALIANZA AFRICANA

EL FUTBOL COM A VEHICLE
D'INTEGRACIÓ SOCIAL
Fundat el 1996 per Carlos Humberto Velásquez, l'equip reuneix els
diumenges immigrants de diferents nacionalitats de Malgrat i el seu
entorn per jugar sense més ambició que divertir-se

Històrica visita del mític 'Cholo' Sotil
en companyia de Carlos Humberto

A

questa és la història de la força que té
l'esport, en aquest
cas el futbol, com a
nexe d'unió entre diferents cultures. Un magnífic exemple d'integració i cohesió social. És el que
representa l'FC Alianza Àfrica de
Malgrat de Mar, creat fa ara vinti-cinc anys per Carlos Humberto
Velásquez, peruà, i protètic dental que va arribar a aquest municipi del Maresme el 1990.
En aquella època va tenir coneixement de la celebració de la CatAfri Cup, organitzada per Ramon
Hernández, president de la Cooperativa Agrícola Progrés Garbí.
Els seus treballadors s'enfrontaven dues vegades a l'any, amb
ocasió de les festes del poble, en
un partit de futbol amistós a immigrants africans de l'Alt Maresme. La CatAfri Cup es va disputar
durant vint anys consecutius.
Seguint aquest exemple, Carlos
Humberto va decidir fundar el
1996 l'FC Alianza Africana. El primer nom és en honor al club dels
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L'ambaixador de Gàmbia amb l'actual alcalde de Malgrat, Joan Mercader
seus amors, l'Alianza de Lima.
"Volia que tots els immigrants de
Malgrat i de la zona que els agradés el futbol poguéssim unir-nos
i formar un equip, però no per
competir a nivell federat, només
per divertir-nos. Això sí, sota les
premisses del compromís, l'esportivitat i la disciplina", explica el

"Aquí han trobat una
segona família, s'ajuden
els uns als altres i tots
venen amb il·lusió,
compromís i disciplina",
diu el seu president i
entrenador
president i entrenador de l'Alianza Àfrica, que va aconseguir que
en 1999 acudís a veure un partit
en qualitat de padrí el mític Hugo
'Cholo' Sotil, al qual li uneix una
gran amistat. Igualment, en ocasió del vintè aniversari de l'equip,
van rebre la visita de l'ambaixa-

dor de Gàmbia a Espanya, que es
va desplaçar des de Madrid per
acompanyar-los.
Han estat convidats a jugar nombrosos tornejos, alguns d'ells internacionals: "Ara mateix tenim
uns quaranta jugadors i clar, no
tots poden venir a jugar un partit.
Intentem fer-ho cada diumenge.
A vegades en el camp del Malgrat
i altres a Pineda, Blanes, Lloret...
Comptem amb nois que juguen
a tercera o segona regional i altres que mai ho han fet federats.
Fins i tot Kuku, d'origen gambià,
que ha jugat en el Sant Andreu
a Tercera Divisió o al Llagostera,
havia vingut amb nosaltres alguna vegada".
Encara que es diu Alianza Africana, l'entitat la formen futbolistes
de diferents continents, de països
com el Brasil, el Perú, Argentina,
el Marroc, Gàmbia, el Senegal,
Costa d'Ivori i també europeus,
com Espanya o Ucraïna: "És molt
bonica la unió i la companyonia
que existeix. Tots s'ajuden els uns
als altres. Els encanta venir a ju-

gar, són nobles i compromesos.
Al final, crec que el futbol és l'excusa perfecta per trobar una altra
família i fer més fàcil la integració",
explica Carlos Humberto.

El 1999 van rebre la
visita del mític Hugo
'Cholo' Sotil i en el seu
vintè aniversari la
de l'Ambaixador de
Gàmbia a Espanya
A Malgrat, on hi ha dos clubs de
futbol federats, l'Olímpic i el Club
Esportiu, el FC Alianza Africana també ha sabut fer-se el seu
propi espai. No pretén guanyar
cap Lliga ni pujar de categoria.
La seva intenció és una altra: ser
el vehicle d'integració per a tots
aquells immigrants de la zona als
qui els apassiona jugar a futbol,
sense importar la classe social ni
la procedència.
Un gran exemple a seguir.

ENTREVISTA
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RUGBI

Amàlia és una de les jugadores més destacades de la selecció espanyola

Des de els 16 anys forma part del club francès Stade Toulousain

MONTGAT EXPORTA TALENT ESPORTIU

AMÀLIA ARGUDO,

Campiona d’Europa amb Espanya

E

l Maresme és una inesgotable font de talent esportiu. Un altre exemple
el trobem en Amàlia Argudo Llobregat (Montgat, 24 de
gener de 2000), que s'ha convertit en una de les millors jugadores
de rugbi d'Espanya, selecció amb
la qual es va proclamar campiona
d'Europa el mes de febrer passat.
Amàlia estava predestinada a ser
jugadora de rugbi des que va néixer. En la seva família es vivia, i es
viu, el rugbi amb els cinc sentits:
"El meu pare va jugar en el Barça

quatre anys", narra Amàlia des de
Tolosa (França), on des de fa cinc
temporades defensa els colors
de l'Stade Toulousain en la màxima categoria del rugbi francès.
Va estudiar primer a l'Escola Marina i després a l'Institut Thalassa de
Montgat, on viu amb la seva família, i recorda amb afecte els llargs
viatges diaris amb cotxe des de
casa fins a Sant Boi de Llobregat,
on va estar a la Santboiana fins als
12 anys: "Sempre vaig jugar amb
nens, perquè no hi havia equips
inferiors per a nenes. Quan jo tenia

La de Montgat triomfa
com a professional a
l'Stade Toulousain
de França després de
passar pel planter de la
Santboiana i Sant Cugat
i els meus germans Mateu i Martí
també practicaven aquest esport.
Quan encara era molt petita anava
algunes vegades amb ells a veure'ls entrenar a la Santboiana, on
jugaven, i un dia em van dir si volia
provar-ho. I així vaig començar, als

dotze anys, el meu germà Mateu
va fitxar pel Club Rugbi Sant Cugat i per raons logístiques, i també
per a progressar més, vaig decidir
fitxar pel Sant Cugat". No li va ser
res malament a Amàlia, perquè
amb l'equip vallesà es va procla-
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mar campiona d'Espanya sub 14
i sub 16.
El destí va voler que en un torneig internacional organitzat pel
CR Sant Cugat la veiessin jugar
els tècnics de l'Stade Toulousain,
que li van fer una oferta per viure,
estudiar i jugar a Tolosa: "Va ser
una decisió molt difícil, perquè
era deixar la meva casa, la meva
família, els meus amics, però no
perdia res per provar. M'oferien
jugar en un equip femení i viure
per i per al rugbi". Els primers anys
va viure internament en un centre
esportiu anomenat 'Pôle Espoir':
"A Tolosa, com a tot França, es viu
molt el rugbi, forma part de la
seva cultura i en molts casos
és la seva religió, com el futbol a Espanya".
La seva progressió va ser
meteòrica. Va arribar a
entrenar amb la selecció
sub 18 francesa i quan va
complir la majoria d'edat va
ascendir al primer equip del
Toulousain, on és titular indiscutible des de fa tres anys,
sempre lluint el número 15. Va
guanyar el campionat de França Rugbi 7 i ha estat subcampiona nacional.

Sens dubte una de les seves majors satisfaccions va arribar quan
el 2019 va debutar amb 'Les Lleones', la selecció espanyola de rugbi. El passat 27 de febrer va tocar el
cel amb els dits en proclamar-se
campiona d'Europa a Guadalajara: "Va ser un somni fet realitat,
una alegria infinita que demostra
el gran nivell del rugbi femení espanyol, però en volem més". Es refereix al torneig de classificació de
setembre per a la Copa Mundial
Femenina de Rugbi que es disputarà a Nova Zelanda l'any vinent.
L'Amàlia, que pot viure del rugbi a
França, té més somnis, com jugar
algun dia a Anglaterra, si bé hi ha
una cosa que mai canvia: "Trobo
molt a faltar Montgat, el Maresme, les seves platges, els amics,
la família, però també estic gaudint molt de la meva professió i la
meva passió, que és el rugbi".
Va néixer per a això.

Guanyar
l'Europeu ha
estat un somni
fet realitat; ara
intentarem
classificar-nos
per al Mundial de
Nova Zelanda”
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JORNADES ESPORTIVES ESCOLARS DE MATARÓ

Fi de curs amb excel·lent nota

E

ls Jocs Escolars municipals de Mataró van aturar-se per la pandèmia
de la Covid-19 i es van
poder reiniciar en format de Jornades Esportives Escolars el cap
de setmana del 10 i 11 d’abril amb
la participació de 20 centres escolars o entitats en les modalitats
d’esports d’equip amb poliesportiu, futbol sala i voleibol i individuals amb patinatge i escacs.

Les famílies, com a públic, han
pogut assistir a les competicions
que es desenvolupen a instal·lacions esportives municipals amb
el sistema de control d’accés per
document de traçabilitat, mentre que en els partits i exhibicions
que s’han fet a les escoles, cada
centre ha estat qui ha dictat les
indicacions de prevenció.
20

Un cop valorat el funcionament de les primeres jornades
d’aquesta represa a l’abril, des de
la Direcció d’Esports i els centres
escolars es va arribar a un acord
pel que fa a l’assistència de públic. En els partits o exhibicions
que s’han fet en instal·lacions esportives municipals, s’ha aplicat
el sistema de control de l’aforament per full de traçabilitat en
què cada equip participant ha

hagut de presentar un full d’assistència per esportistes i públic,
s’han permès dos acompanyants
per esportista sempre respectant el 50 % de l’aforament a les
instal·lacions a l’aire lliure i del 30
% en espais tancats.
Pel que fa als partits i altres activitats de les jornades Esportives
Escolars que es desenvolupen

a les instal·lacions dels centres
escolars, ja siguin al pati, gimnàs
o d’altres pistes, ha estat cada escola qui ha marcat les seves normes d’accés del públic sempre
tenint en compte les normes que
marca el Protocol de Represa de
la Unió de Consells Esportius de
Catalunya.
Esports practicats. Els alumnes
de les 20 escoles participants
han practicat els següents es-

Els Jocs Escolars
municipals de
Mataró es van
poder reiniciar el
cap de setmana
del 10 i 11
d’abril amb la
participació de 20
centres escolars

“Tornar a fer esport
esdevé una eina
fonamental per a
l’aprenentatge i la
cohesió social dels
nostres infants
i joves després
de tants mesos
d’aturada”, diu la
regidora d’Esports
de l’Ajuntament de
Mataró, Bea Delgado

ports: poliesportiu amb Mini bàsquet, Mini handbol i Futbol Sala,
així com Handbol, Escacs i Patinatge.
La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, Bea Delgado, manifesta el seu agraïment
a tothom que ho ha fet possible i
sobretot a totes les escoles que
hi han participat “perquè tornar

a fer esport esdevé una eina fonamental per a l’aprenentatge i
la cohesió social dels nostres
infants i joves després de tants
mesos d’aturada” i ha afegit que
“el curs vinent intentarem tornar
a celebrar els Jocs Escolars en el
seu format habitual amb la participació de tots els centres que
ho feien normalment”.
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Entre aquestes dues fotografies han passat més de trenta anys, però continua viu el mateix esperit del club: la passió per la bicicleta

CLUB CICLISTA VILASSAR DE MAR

Fent del ciclisme un estil de vida

Fundat l’any 1983, el seu objectiu és promoure la bicicleta en totes les seves modalitats,
fer sortides, excursions i gaudir de la natura

E

l Maresme, entre moltes
altres coses, és un paradís per als amants de
la bicicleta, tant en pla,
paral·lel a la mar, com en els incomptables corriols de les seves
muntanyes, que connecten amb
La Selva i el Vallès Oriental a través del Parc Natural del Montnegre, Serra del Corredor, o el Parc
de la Serra de Marina. La seva privilegiada situació geogràfica és
un imant per als aficionats a les
dues rodes, multiplicant-se els
clubs i entitats, alguna d'elles ja
molt arrelades en el territori.
Un clar exemple és el Club Ciclista Vilassar de Mar, una entitat de
caràcter social amb gairebé 40
anys d’història. El club, fundat l’any
1983 i afiliat des d'aleshores a la
Federació Catalana de Ciclisme,
té com a únic objectiu promoure
la bicicleta en totes les seves modalitats, fer sortides, excursions i

gaudir de la natura acompanyat
d'amants del ciclisme, fomentant
així la pràctica de l’esport al poble.
Malgrat haver estat un club molt
actiu bona part de la seva història, gaudir d’una gran capacitat
de mobilització i, a més, poder
presumir de ser el primer club
ciclista del poble, la manca de
relleu generacional al capdavant
de la institució ha provocat que
els darrers anys l’entitat no hagi
estat tant activa com es desitjaria.
Actualment, una nova Junta Directiva rejovenida amb el suport
dels socis i d’empreses del poble
com Conserves Dani, Transports
Serra, Instal·lacions Itchart, Cara
al vent, Carns Boher, El Corriol,
Carnisseria Can Roca i el mateix
Ajuntament, està treballant per
compartir la passió pel ciclisme
amb tots els vilassarencs i vilassarenques.
Entre les activitats que s’organit-

Aquest 6 de juny es durà
a terme una de les proves
esportives més arrelades
al poble, la XXI edició
del Memorial Andreu
Domènech i Pujol
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zen des del C.C. Vilassar de Mar
en destaquen dues. La primera
és la sortida setmanal per a socis
amb bicicleta de carretera i BTT
que té com a punt de sortida el
camp de futbol cada diumenge a
les 08.30 hores.
La segona i més important és el
Memorial Andreu Domènech i
Pujol, una cursa de Ciclisme de
carretera per a fèmines i veterans
(màster 40,50 i 60) amb un total
de 73 km que transcorre entre el
Maresme i el Vallès. L'edició d'enguany és realitzarà diumenge 6
de juny a les 10h, amb sortida davant la piscina municipal de Vilassar de Mar.
Miquel Serra és el president de
l’entitat: “Actualment som vora 40
apassionats per la bicicleta i volem compartir la passió pel ciclisme amb tots vosaltres.
Així doncs animen
tothom a participar, fer-se'n soci i
fer pinya per convertir el ciclisme
en un estil de vida
a Vilassar de Mar”.
Si vols fer-te'n soci o
tramitar la teva llicència federativa posa’t
en contacte amb
ells enviant un
correu electrònic.

MIQUEL SERRA
President

“Volem fomentar la
pràctica esportiva
a Vilassar de Mar a
través del ciclisme”
JUNTA
DIRECTIVA
PRESIDÉNCIA
Miquel Serra
SECRETARIA
Marc Fissea
TRESORERIA
Bernat Plandolit
VOCALS
Ferran Cirac
Juan Gutiérrez
Marc Casanovas
Fernando Gutiérrez
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CLUB NÀUTIC SANT POL DE MAR

60 ANYS GAUDINT DEL MAR I LA VELA

E

l Club Nàutic Sant Pol de
Mar continua demostrant, gairebé seixanta
anys després de la seva
fundació, que és una entitat viva,
entusiasta, amb la il·lusió del primer dia i preparada per a organitzar importants esdeveniments
esportius. Ho va demostrar els
dies 22, 23, 29 i 30 de maig amb
la celebració del Campionat de
Catalunya de patí a vela, que va
portar a la platja i a les aigües de
Sant Pol els millors regatistes
d'aquesta modalitat tan arrelada
a Catalunya.

nacionalista, Manuel Carrasco i
Formiguera, així com del metge
Sixte Cambra. El Club Nàutic Sant
Pol va voler recordar aquesta
efemèride i per a això va crear en
aquest campionat de Catalunya
dos premis a l'esportivitat, un per
a un patró de primera categoria i
l'altre per a un de segona.
El lliurament de premis es va realitzar el diumenge a la tarda; hi
havía la diputada del Parlament
de Catalunya, Mònica Palacín;
l'alcalde de Sant Pol de Mar, Albert Zanca; la regidora d'esports
del consistori, Eva Pujol Boronat;

El club ha tornat ha
demostrar la seva gran
capacitat organitzativa
amb la celebració
del Campionat de
Catalunya
de patí a vela
Després de tres dies de regates
(l'última no va poder celebrar-se
per falta de vent), Pere Crespo,
del Club Natació Badalona, i Oriol
Martí, del Club Patí Vela Barcelona, van ser proclamats oficialment
campions de Catalunya 2021 de
patí a vela sènior de primera i segona categoria, respectivament.
Aquest 2021 s'ha commemorat
el 90 aniversari de la primera
travessia des de Barcelona fins a
Sant Pol de Mar en patí a vela i que
va suposar l'arribada d'aquesta
embarcació a les seves platges.
Els artífexs de la singladura van
ser el malmès advocat i polític
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el president de la UFEC, Gerard
Esteva; la presidenta de l'Adipav,
Anna Pujol; el president del Club
Nàutic Sant Pol, Francesc Pujol;
i el comodor de l'entitat, Carles
Rodríguez.
Història. El CN Sant Pol de Mar,
una de les entitas esportives més
conegudes de la vila, va ser fundat l’any 1962 per un grup d’entusiastes practicants de l’esport
de vela. Al llarg de la seva història
ha dirigit els seus esforços d’una
banda cap a la pràctica entre els
seus consocis de la vela lleugera, principalment de les classes
patí a vela, vaurien i optimist i d’al-

Pere Crespo i Oriol Martí, campions de Catalunya
tra, cap a la formació i promoció
d’aquest esport entre les joves
generacions amb la creació d’una
l’Escola de Vela que, any rere any,
ha merescut el reconeixement de
la Federació Catalana en fer-l’hi
entrega de la seva màxima distinció per la dedicació i esforços
abocats en aquesta tasca, la Vela
d’Or durant la majoria dels últims
vint anys.
El club ha organitzat, entre d'altres, un campionat d'Europa de
patí a vela, sis campionats d'Espanya de la mateixa categoria,
així com de la classe Finn, Vaurien
i 470. Al marge de totes aquestes
proves, també ha estat l'amfitrió
de diverses regates de gran tradició en el món de la Vela, com
el Trofeu Carlos Pena Cardenal,
cinc vegades, el Trofeu General
Optica, el Gran Premi de Catalunya i el Trofeu ADIPAV, tots ells en
dues ocasions.
Cal destacar també la celebració, ininterrompudament des de
l’any de la fundació del Club, del
Trofeu Furest (in memoriam) que
s’ha convertit en una clàssica del
Patí a Vela i que aplega, any rere
any, un bon nombre de regatistes que no obliden estar presents
en aquestes dates. Aquest any
(2021) se celebra la 61a edició.

Les autoritats amb el president
del club durant el campionat

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENT
Francesc Pujol Alonso
VICEPRESIDENT
ESPORTIU
Ricardo Cabot Jane
VICEPRESIDENT
ECONÒMIC I TRESORER
Clare López Wright
COMODOR
Carlos Rodríguez Martí
SECRETARI
Cristina Aragonés Rubio
Des de la seva fundació, el Club
Nàutic de Sant Pol de Mar ha dut
a terme cursos d’iniciació a la
vela per a nens i nenes, tan per
socis de la pròpia entitat com per
alumnes de les Escoles locals o
estiuejants, comptant en aquests
darrers casos amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Vila.
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BASE NÀUTICA DE CALELLA

AL SERVEI DELS CIUTADANS
Fotos J.M. Arenaza
(Ajuntament de Calella)

L

a Base Nàutica és un espai esportiu municipal
de l’Ajuntament de Calella on té la seva activitat el
Club Esportiu Vela Calella. Consta de tres mòduls per a material,
unes prestatgeries per als caiacs
i un espai a la sorra amb una línia
de cadena per a les embarcacions de vela.
Els mòduls, les prestatgeries dels
caiacs i els espais a la cadena
són gestionats per l’Ajuntament
de Calella. Qualsevol persona
del municipi, mitjançant una instància, pot sol·licitar un espai als
mòduls, a les prestatgeries o a la
cadena. El Club Esportiu Vela Calella només gestiona el material
que ha adquirit invertint les quotes dels seus socis.
HISTÒRIA
Un grup d'amics i amants de la
navegació a vela va tenir el somni
l’any 2000 de fer pinya per popularitzar la vela i el rem de lleure
a Calella. La fórmula que volien
aplicar era molt simple, compartir
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un espai municipal i material de
club per omplir-lo d'experiències i transmetre així la cultura del
mar. Un espai sense barreres de
cap mena on tothom aprèn de
tothom. Un espai on tothom pot
gaudir de la natura, cultura i esports de vela i rem. Es va presentar la idea al consistori d’aquella
època i sembla que no es va fer
en un moment idoni i la idea va
quedar arraconada en un calaix.

un espai particular, sinó que havia
de ser una zona nàutica municipal
per a ús de totes les entitats sense ànim de lucre de Calella que
tenen per objectiu acostar el mar
a la població. Va ser així com finalment el Club Esportiu Vela Calella
va ser una realitat.
Joan Pera és el president del
CEV Calella: “Animen els afeccionats a la vela i al mar que es
facin socis. Després d'assistir a un

És un espai esportiu
municipal gestionat
pel Club Esportiu Vela
Calella obert a tots
els amants dels
esports nàutics
L'any 2011 després de molts anys
d'oblit, des del consistori es va
demanar als impulsors de la idea
a presentar novament el projecte
de l'any 2000. Ràpidament es van
reunir i de forma unànime es va
decidir que els temps havien canviat i que el projecte no podia ser

taller d'ús de material, ja poden
disposar del material comú per
fer windsurf , remar en caiac o fer
paddel surf. També disposem de
patins, catamarà, estels i un 420
que es poden utilitzar complint
uns requisits”.
Pere afegeix que “tots som res-

ponsables i tots ensenyem i aprenem. No som una escola de vela,
ni som monitors ni és el nostre
objectiu. Som un grup d'amics, al
qual pots incorporar-te, i volem
compartir la nostra afecció i passió alhora que volem aprendre
d'allò que tinguis per aportar. El
material l'obtenim de donacions
o compres a preus molt reduïts
de persones que no volen fer-se
càrrec dels costos de pupil·latge.
Amb els diners de les quotes i els
coneixements i responsabilitat
de tots es manté el material en
bon ús”.
La massa social del cub varia
cada nova temporada. Hi ha una
part de socis habituals, els que
porten més temps sent fidels
al club, i una part que va variant
cada any. Han arribar a ser 150
socis de totes les edats. No poden crèixer fins a l’infinit, ja que
l’espai que tenen i el material són
limitats. Per aquest motiu un cop
arriben a un nombre suficient de
socis tanquen les inscripcions fins
al pròxim curs.
Un lloc per gaudir del mar i dels
esports nàutics.

AAAAA

LOREM IPSUM
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ESPORT ESCOLAR

AMPLIAT
FINS EL

CAMPANYA PER PROMOCIONAR L’ESPORT
i L’ACTIVITAT FÍSICA

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

13.800 nens i joves participen
a #deMataróaTòquio

L

a iniciativa uneix dos
m o n s m o l t d i fe re n t s
com són l’esport escolar i l’esport olímpic amb
l’apadrinament de la waterpolista
olímpica Marta Bach.
L’esperit olímpic que va recórrer Catalunya l’any 92, ha tornat
aquests dies a la capital del Maresme gràcies a #deMataróaTòquio. Els organitzadors destaquen
que aquest esperit i la il·lusió dels
nens i nenes a l’hora de preparar
els actes i sobretot la cerimònia
d’arribada del testimoni a cadascuna de les escoles ha sobrepassat totes les previsions inicials.
La campanya inclou també activitats per treballar els jocs olímpics des de diferents assignatures. El “Matesports”una sèrie de
problemes de matemàtiques relacionats amb els jocs olímpics,
un concurs de dibuix i activitats
de llengua entre d’altres.
#deMataróaTòquio acabarà
amb una cloenda, durant el mes
de juny on els representants de
les diferents escoles i les institucions, lliuraran a la Marta Bach
l’encàrrec de portar fins a Tòquio
una reproducció de la Laia l’Arquera per passejar-la per l’estadi
olímpic de Tòquio durant la inauguració dels Jocs Olímpics. La
previsió és sobrepassar àmpliament la quantitat necessària de
quilòmetres i els organitzadors
parlen de poder completar una
volta a tot el planeta.
La Campanya ha rebut elogis de
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la Secretaria General de l’Esport
i del Departament d’Educació, i
ja són moltes les ciutats i comarques de Catalunya que volen afegir-s'hi en properes edicions.
“Veure una activitat com aquesta, després dels moments tan
durs que hem passat, és una
cosa que m’emociona. És espectacular com aquests nens i
nenes viuen l’esperit olímpic des
de ben petits, ens agradaria que
aquesta campanya pugui tenir
continuïtat”, va dir Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.
“És una campanya brillant i des
del Departament treballarem
per poder-la repetir i ampliar, és
un bon exemple del que hauria
de ser el Pla Català d’Esport a
l’Escola”, va afegir Victòria Hinojosa, responsable del servei de
suport a la comunitat educativa
del Departament d’Educació.
“Pel Consell la promoció de
l’activitat física és una prioritat,
aconseguir la implicació de tantes escoles i famílies és un èxit.
Aquest any és Mataró, l’any que
ve tota la comarca i segurament
seran altres territoris de Catalunya que s’hi afegiran”, va exposar
Jordi Matas, President del CEM.
#deMataróaTòquio és un projecte creat pel Consell Esportiu del
Maresme i el Grup de Professors
d’Educació Física del Pla Català
d’Esport a l’Escola, amb el suport
de l’Ajuntament de Mataró i del
Pla Educatiu d’Entorn.
Continuem sumant!

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.
✦
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:
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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CAMPIONAT DE CATALUNYA

ARRENCA EL
VÒLEI PLATJA
VICHY CATALAN
VÒLEI TOUR 2021

L

a Federació Catalana
de Voleibol ja ha posat
en marxa el Campionat
de Catalunya de Vòlei
Platja Vichy Catalan Vólei Tour
2021, que per sisè any consecutiu compta amb el suport del
patrocinador principal, Vichy
Catalan. El circuit té un total de
nou proves, set arreu de la costa
catalana i dues més de categoria especial a les instal·lacions

Un any més, el millor
vòlei platja recorre la
costa de Catalunya amb
l’objectiu d’apropar
aquest esport a tots
els amants d’aquesta
disciplina esportiva
del Centre Municipal de Tennis
Vall d’Hebron. Un any més, el
millor vòlei platja recorre la costa de Catalunya amb l’objectiu
d’apropar aquest esport a tots
els amants d’aquesta disciplina
esportiva.
Les dues primeres proves del
Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Volei Tour
2021, de catalogació especial,
es van disputar el passat mes de
maig a Barcelona. La primera el
8 i 9 de maig i la segona el 22 i
23. Amb aquestes dues competicions han començat les proves
puntuables a la costa catalana i
30

que s’allargarà fins a finals d’agost
quan es disputarà la gran final a
la platja del Petroli de Badalona.
La resta de set proves es disputan a Vilanova i la Geltrú, 5 i 6 de
juny; Torredembarra, 19 i 20 de
juny; Tarragona, 3 i 4 de juliol; Cunit, 10 i 11 de juliol; Cambrils, 31
de juliol i 1 d’agost; Empuriabrava, 21 i 22 d’agost. La final, on es
coneixeran els nous campions
de Catalunya, es disputarà a Badalona el cap de setmana del 28
i 29 de d’agost. Com a novetat
destaca l’entrada al circuit de la
ciutat de Tarragona.
Un any més, les finals masculines
i femenines de cada una de les
proves seran retransmeses pel
canal Esport3 de la Televisió de
Catalunya, donant una visibilitat
molt més àmplia a aquest esport,
que arribarà a totes les cases
de Catalunya amb les finals de
diumenge a la tarda i, durant la
setmana, amb possibles repeticions. Un desplegament logístic
i de personal de gran esdeveniment esportiu.
La Federació Catalana de Voleibol vetlla per un compliment
estricte de totes les mesures de
prevenció i protecció davant la
pandèmia de la COVID-19 que
garanteixin una competició segura tant als esportistes com als
organitzadors. En aquest sentit,
se segueixen els protocols que
marquin en cada moment les
autoritats competents. Motiu
pel qual la Federació Catalana

Primera prova del circuit celebrada a la Vall d'Hebrón

Tovar-Hernández i Kliokmanaite-Puri, guanyadors del segon torneig
de Voleibol agraeix la confiança
mostrada pels Ajuntaments que,

Les finals masculines i
femenines de cada una
de les nou proves són
retransmeses pel canal
Esport3 de la Televisió
de Catalunya
com a seu, acolliran alguna de
les proves. Una confiança refor-

çada gràcies a l’èxit assolit l’estiu
passat en el desenvolupament
del circuit.
L’objectiu principal del Vichy Catalan Vòlei Tour és ser un punt de
trobada amb tots els practicants
habituals del vòlei platja i donar
a conèixer els nous Campions de
Catalunya del 2021. Un títol que
ostenten en aquests moments
els germans Javi i Vicente Monfort, en categoria masculina, i
Kadri Puri i Erika Kliokmanaite,
en la femenina.

