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A
quest mes de juliol arrenquen a Tò-
quio els Jocs Olímpics d'estiu que ha-
vien d'haver-se disputat l'any passat. 
La pandèmia va obligar al seu ajor-
nament i ara seran una realitat, això 
sí, amb una important novetat: no hi 

haurà públic estranger com a mesura de prevenció 
davant la COVID-19, que encara continua contagiant 
malgrat les vacunacions massives.
L'esport espanyol estarà representat per més de 300 
atletes i entre ells hi haurà 14 esportistes del Mares-
me, bé perquè hagin nascut o s'hagin format a la nos-
tra comarca o bé perquè competeixin federativament 
en algun dels nostres clubs. Una xifra impressionant 
que posa en valor el múscul esportiu de la nostra co-
marca, bressol de grans esportistes.
Mediàticament, òbviament, qui despertarà més aten-
ció serà Ricky Rubio, medallista olímpic i actual cam-

pió del món. També estarem molt atents a l'equip de 
bàsquet femení amb Silvia Domínguez, així com al de 
waterpolo, on hi haurà fins a cinc representants de la 
nostra comarca.
La gran favorita per a guanyar un or serà la regatista 
Silvia Mas, campiona del món de la classe 470. La del 
Masnou porta tota la vida preparant-se per a aquesta 
cita olímpica, on podrà demostrar tota l'ambició que la 
caracteritza. A ella, i tots els que ens representen, tota 
la sort del món.
El nostre número d'estiu (juliol i agost) també ens por-
ta dos reportatges que reforcen el que és el Maresme 
esportivament. Les mataronines Aina Florenza i Carla 
Fontdeglòria han guanyat enguany la Lliga i la Copa 
d'Europa d'hoquei patins amb el seu actual club, el CH 
Palau. I a més, entrevistem l'alcalde més esportista de 
la nostra comarca: Rafa Navarro. El responsable polític 
de Premià de Mar és un expert triatleta.
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U
na fita que de-
mostra l'alt ni-
vell formatiu i 
competitiu del 
nostre territori. 
Parlem de juga-

dors i atletes nascuts o formats 
en els nostres municipis o que ju-
guin i competeixin amb llicència 
d'algun dels nostres clubs.
Mancant la confirmació oficial 
d'algunes federacions olímpiques 
quant als esportistes que viatjaran 
al Japó, fins a catorze atletes ma-
resmencs podrien participar en 
els Jocs Olímpics de Tòquio, que 
tindran lloc en terres japoneses 
des del 23 de juliol fins al 8 d'agost. 

La delegació espanyola, segons 
va anunciar el Comitè Olímpic 
(COE) serà de 314 esportistes, 
183 homes i 131 dones.
L'esport amb amb un nom-
bre més alt de representants 
és l'atletisme amb 48, seguit 
per la natació/waterpolo 
amb 45. També hi haurà re-
presentants en bàsquet (24), 
handbol (28), boxa (4), ciclisme 
(12), esgrima (1), futbol (18), gim-
nàstica (9), golf (4), halterofília 
(4), hípica (5), hoquei (32), judo 
(7), pentatló modern (1), pira-
güisme (15), rem (6), taekwon-
do (4), tennis (8), tennis de tau-
la (3), tir amb arc (2), tir olímpic 

(2), triatló (5), vela (15), voleibol 
(4), patinatge (3), muntanya i es-
calada (1) i karate (2). Hi ha 29 fe-
deracions classificades i quatre 
(rugbi, beisbol i softbol, lluita i 
surf) que no tindran represen-
tació a Tòquio.
Viurem, segurament, uns dels 
Jocs Olímpics més especials i 

diferents de la història, ja que, 
com és sabut, va haver de sus-
pendre's l'edició de 2020 a con-
seqüència de la pandèmia mun-
dial provocada per la COVID-19.
Des que en 1896 s'organitzes-
sin a Atenes (Grècia) els primers 
Jocs Olímpics de l'Era Moder-
na, solament s'havien cancel·lat 

EL MARESME, TERRITORI OLÍMPIC
Sens dubte, el Maresme és una de les comarques amb més percentatge d'esportistes 

olímpics per metre quadrat de Catalunya i d'Espanya

REPORTATGE
PORTADA
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RAQUEL GONZÁLEZ RICKY RUBIO

ANNI ESPAR ROSER TARRAGÓ

SILVIA DOMÍNGUEZ

tres edicions: la de Berlín en 
1916 a causa de la Primera Guer-
ra Mundial i les de Tòquio 1940 
i Londres 1944 per la Segona 
Guerra Mundial.

Els jocs de la XXXII Olimpíada no 
s'han cancel·lat, però sí que han 
sofert el retard d'un any. A més, 
tindrà un mal col·lateral afegit: es 
disputaran sense públic estran-
ger, ja que els responsables polí-
tics i sanitaris del país del Sol Nai-

xent consideren que és la millor 
solució per evitar nous contagis. 
Una decisió que suposarà un 
enorme impacte econòmic ne-
gatiu en el compte d'explotació 
dels Jocs i en la mateixa ciutat, ja 
que es deixarà d'ingressar milers 
de milions d'euros en entrades i 
per la baixa d'ocupació hotelera i 
descens del consum intern.

GALIA DVORAK
A l'hora d'enviar a impremta la 
nostra edició d'estiu, faltaven per 
tancar-se la llista definitiva d'al-
gunes disciplines olímpiques, on 
no es donen els noms definitius 
fins al mateix dia de viatjar per si 
hi ha alguna lesió.
El que sí que és segur és que Gàl-
lia Dvorak participarà en els seus 
quarts Jocs Olímpics després 
d'haver estat a Pequín, Londres i 
Rio de Janeiro. La millor jugadora 
espanyola de tennis de taula de 
tots els temps, formada en el CN 

ATLETISME/MARXA
• EDAT: 31 anys
• CLUB: FC Barcelona
• JJOO: Rio 2016
• PALMARÈS: Campiona d'Es-

panya absoluta i d'Europa per 
equips amb Espanya 20 qui-
lòmetres. Ha participat en dos 
mundials. Plata en els Jocs del 
Mediterrani 2013.

BÀSQUET
• EDAT: 34 anys
• CLUB: Perfumerias Avenida
• JJOO: Rio 2016
• PALMARÈS: 6 Lligues, 3 Eu-

rolligues, 3 Ors europeus amb 
Espanya, plata Mundial 2014 
i bronze Mundial 2018 i plata 
JJOO de Rio 2016.

BÀSQUET
• EDAT: 30 anys
• CLUB: Minnesota Timberwolves
• JJOO: Pequín 2008, Rio 2016
• PALMARÈS: Campió del món 

2019, plata JJOO Pequín 2008, 
bronze JJOO Rio 2016, 2 ors en 
Eurobasket, campió Eurolliga 
2010.

WATERPOLO
• EDAT: 28 anys
• CLUB: CN Mataró
• JJOO: Londres 2012 i Rio 2016
• PALMARÈS: Campiona del món 

2013, plata JJOO Londres 2012, 
Or Europeu Budapest 2014 i 2020. 
Plata Mundial Budapest 2010 i 
Gwangju 2019. 9 Lligues d'Espa-
nya, 4 Copes d'Europa de club.

WATERPOLO
• EDAT: 28 anys
• CLUB: CE Mediterrani
• JJOO: Londres 2012 i Rio 2016
• PALMARÈS: Campiona del món 

2013, plata JJOO Londres 2012, 
Or Europeu Budapest 2014 i 
2020. Plata Mundial Budapest 
2010 i Gwangju 2019. MVP 
Mundial 2019. 1 Copa LEN.

WATERPOLO
• EDAT: 28 anys
• CLUB: CN Mataró
• JJOO: Londres 2012 i Rio 2016
• PALMARÈS: Campiona del món 

2013, plata JJOO Londres 2012, 
Or Europeu Budapest 2014 i 
2020. Plata Mundial Budapest 
2010 i Gwangju 2019. 1 Copa 
LEN i 1 Lliga d'España.

Mataró, acudeix a Tòquio amb 33 
anys i després d'haver-se procla-
mat per setena vegada campi-
ona d'Espanya. Serà l'esportis-
ta del Maresme amb més Jocs 
Olímpics a la seva esquena, un 
merescut premi a la seva impe-
cable trajectòria esportiva.
No serà l'única que repetirà 
experiència olímpica, perquè 
aquest honor ja el van tenir Ra-
quel González Campos (marxa), 
Silvia Domínguez i Ricky Rubio 
(bàsquet) i Anni Espar, Roser Tar-
ragó i Marta Bach (waterpolo). Els 
debutants seran Berta Ferreras 
(natació sincronitzada), la mal-
gratenca Marina González (gim-
nàstica artística), Silvia Mas i Flo-
rian Trittel (vela), Marc Cucurella 
(futbol), Maria Elena Sánchez i 
Vivian Sevenich (waterpolo).
Sobre aquesta relació cal fer 
dues observacions. La primera 
fa referència al regatista Florian 
Trittel, campió d'Europa de la 

classe Kite, però que competirà 
a Tòquio en la classe mixta de 
nova creació, Nacra 17, un mono-
tip catamarà espectacular. Trittel 

competeix des de fa anys amb 
llicència del Club Nàutic El Balis i 
també s'ha format en aigües del 
Maresme, encara que no tingui 
fixada la seva residència a la nos-
tra comarca.
El segon cas és la waterpolista 

La jugadora de 
tennis de taula 

Galia Dvorak 
participarà en els 
seus quarts jocs i 

repetiran altres sis 
esportistes, mentre 
que per a set d’ells 
serà el seu debut

14 esportistes 
nascuts a la nostra 

comarca, o que 
hi competeixen, 

estaran en els 
JJOO de Tòquio que 

se celebren del 23 de 
juliol al 8 d'agost

MARTA BACH
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neerlandesa Vivian Sevenich, 
que juga en la lliga espanyola 
defensant els colors del Club 
Natació Mataró. Vivian ha estat 
convocada oficialment per Paï-
sos Baixos per competir a Tòquio.

CN MATARÓ
I ja que citem al CN Mataró és de 
justícia destacar el gran pes es-
pecífic que té el seu equip de wa-
terpolo femení en la composició 
de l'equip nacional, actual cam-
pió d'Europa i que té tots els nú-
meros per a aconseguir medalla 
a Tòquio sota la tutela de Miki 
Oca. Ni més ni menys que quatre 
de les seves jugadores acudi-
ran a la cita olímpica. A més de 
les ja citades Anni Espar i Marta 
Bach, cal sumar la neerlandesa 
Sevenich i la portera Maria Elena 
Sánchez, fitxada la temporada 
que acaba de finalitzar. I si tenim 
en compte que Roser Tarragó es 

va formar i va jugar sempre a Ma-
taró abans d'anar-se'n als Estats 
Units, obtenim que el Centre Na-
tació és una veritable mina d'or 

per al waterpolo espanyol.
Si hem dit que les noies del wa-
terpolo poden aconseguir me-
dalles, també hem de posar en 
aquest apartat Silvia Domínguez 
i Ricky Rubio, ja que els equips de 
bàsquet femení i masculí espa-

nyols, respectivament, són molt 
potents. També la nedadora sin-
cronitzada Berta Farreras forma 
part d'un combinat nacional, on 

estarà Ona Carbonell, cridat a 
aconseguir grans èxits d'acord 
amb les medalles obtingudes en 
l'últim europeu.
En la competició de futbol, on Es-
panya presentarà un dels millors 
equips de la seva història, estarà 

l'alellenc Marc Cucurella, exju-
gador del FC Barcelona i ara en 
les files del Getafe. Marc és el ca-
pità de la selecció sub 21 i un dels 
líders d'aquest equip olímpic.
Sens dubte, per trajectòria i pal-
marès, la gran favorita per fer-se 
amb l'or és la regatista del Mas-
nou Silvia Mas, campiona del 
món de la classe 470 al costat 
de la canària Patricia Cantero. Fa 
tres anys que competeixen jun-
tes i ho han guanyat tot. Són una 
de les grans esperances de la 
nodrida representació espanyo-
la que tindrà com a banderers 
en la cerimònia d'obertura a dos 
mites vivents de l'esport, Saúl 
Craviotto (doble campió olímpic i 
tres del món en rem) i Mireia Bel-
monte (campiona olímpica, del 
món i d'Europa en natació).
A tots, sort i èxits. El Maresme es-
tarà molt ben representat en els 
Jocs Olímpics de Tòquio.

BERTA FERRERAS MARINA GONZÁLEZ MARC CUCURELLA

FLORIAN TRITTEL SILVIA MASMARIA ELENA SÁNCHEZVIVIAN SEVENICH

Els Jocs de la XXXII 
Olimpíada van haver 

d'ajornar-se l'any 
passat per culpa de la 
Covid-19 i es disputen 
enguany sense públic 

estranger, només 
japonès

El Centre 
Natació Mataró 

aporta quatre 
waterpolistes, cinc 
si tenim en compte 
que Roser Tarragó 

també es va formar i 
va jugar en el club

GALIA DVORAK

TENNIS TAULA
• EDAT: 33 anys
• JJOO: Pequín 2008, Londres 

2012 i Rio 2016
• PALMARÈS: Set vegades cam-

piona d'Espanya individual i sis 
vegades en dobles. Campiona 
d'Europa juvenil 2004, Cam-
piona Jocs del Mediterrani per 
equips 2018.

NATACIÓ SINCRONITZADA
• EDAT: 23 anys
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Dues medalles de 

bronze en duo mixt Europeu 
2016 a Londres, revalidades en 
l'Europeu de 2018. Bronze Mun-
dial de 2019 amb la selecció 
espanyola .Dues medalles de 
plata Europeu Budapest 2021.

FUTBOL
• EDAT: 22 anys
• CLUB: Getafe CF
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Ha estat internaci-

onal sub 16, sub 17, sub 19, sub 
21 i va debutar en l'Absoluta el 8 
de juny de 2020 davant Lituània.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
• EDAT:  18 anys
• CLUB: CG Salt
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Or en el campionat 

d'Espanya per equips. Medalla 
d'Or en la Copa del Món cele-
brada en Hungria '19 en l'exercici 
de Sol.

VELA
• EDAT: 24 anys
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Campiona i sub-

campiona del món 470. Campi-
ona d'Espanya i d'Europa classe 
Optimist. Campiona del món 
classe 420.

WATERPOLO
• EDAT: 27 anys
• CLUB: CN Mataró
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Subcampiona del 

món Gwangju 2019, campio-
na d'Europa Budapest 2020. 
Campiona d'Europa i Espanya 
de clubs.

WATERPOLO
• EDAT: 28 anys
• CLUB: CN Mataró
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Campiona d'Europa 

a Barcelona 2018 amb Holanda. 
Subcampiona de Lliga i Copa 
LEN 2020-21.

VELA
• EDAT: 27 anys
• CLUB: Club Nàutic El Balís
• JJOO: Debuta
• PALMARÈS: Plata en l'Europeu 

de 2014 i bronze en el de 2016 
de Formula Kite. Campió d'Es-
panya, d'Europa i del món de la 
classe 29er.
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T ocar la glòria amb els 
dits. O, en el cas que ens 
ocupa, amb la punta 
d'un estic. No cada dia 

es guanya una Copa d'Europa, 
sigui de l'esport que sigui. I si se 
li suma la Lliga, és menys habi-
tual encara. Això, i a més la Copa 
Catalana, és el que aquesta tem-
porada han fet dues joves juga-
dores d'hoquei patins formades 
a Mataró des que pràcticament 
van començar a caminar.
Aina Florenza i Carla Fontdeglò-
ria són 'filles' de l'extraordinari 
treball de formació que es fa en 
el Club Hoquei Mataró des de fa 
molts lustres. Per raons d'índole 
esportiva, les dues van emigrar 
a l'Hoquei Club Palau (Palau So-
lità i Plegamans) on porten com-
petint al més alt nivell i on s'han 
consagrat com unes de les mi-
llors jugadores del país.
L a   C a r l a  a c a b a  d e  c o m -
plir 22 anys i l'Aina farà 19 anys al 
setembre. La precocitat d'aques-

AINA 
FLORENZA

CARLA 
FONTDEGLÒRIA

Les portes de la glòria...

...obertes de bat a bat
ta última va fer possible que, 
malgrat la diferència d'edat, arri-
bessin a jugar juntes en el primer 
equip del CH Mataró en la màxi-
ma categoria, l'OK Lliga. Aquella 
temporada, el Mataró va baixar a 
Divisió Nacional i la Carla va de-
cidir acceptar l'oferta del HC Pa-

lau per continuar jugant en l'elit 
d'aquest esport: "Va ser una de 
les millors decisions que he pres 
en la meva vida, perquè des del 
primer dia a Palau em van acollir 
molt bé. Som una veritable famí-
lia. És un municipi de 15.000 ha-
bitants i es respira hoquei en tot 

Un reportatge de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

Formades des dels tres anys en el planter 
del CH Mataró, les dues acaben de guanyar 
la Lliga i la Copa d'Europa amb el seu club, 

l'HC Palau,  on són molt estimades

Aina Florenza i 
Carla Fontdeglòria 

són 'filles' de 
l'extraordinari treball 

de formació que es 
fa en el Club Hoquei 

Mataró des de fa molts 
lustres
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el poble", explica la Carla, que ja 
ha acabat la carrera d'Infermeria i 
començarà a treballar a l'Hospital 
de Mataró. És a dir, a casa.
L'Aina va preferir quedar-se un 
any més a Mataró, però a la se-
güent temporada també va ac-
ceptar la proposta del Palau i allí 
es va retrobar amb Carla Font-
deglòria: "Va ser una decisió que 
em va doldre i em va costar molt 
prendre, perquè Mataró és casa 
meva i passava més hores al pa-
velló Jaume Parera que a casa 
meva. Era tallar unes arrels molt 
profundes, però la meva família i 
jo vam entendre que era el millor 
per al meu futur esportiu. Si volia 
progressar havia de créixer i fer 
aquest sacrifici".

Tant la Carla com l’Aina patinen 
des que tenien tres anys i totes 
dues tenen en comú que han es-
tudiat a l'Escola Pia Santa Anna. 
Fa dues temporades van gua-
nyar l'OK Lliga i es van quedar a 
les portes de la Copa d'Europa. 
Enguany ha estat la 'tempesta' 
perfecta, excepte la Copa de la 
Reina, únic títol que no han con-
quistat: "Guanyar la màxima com-
petició continental a casa, davant 
el teu públic, i per primera vega-
da a la història del club, és una 
cosa absolutament inoblidable", 
explica Aina Florenza, un dels ca-
sos de precocitat més destacats 
de l'esport espanyol, ja que amb 
tan sols 16 anys es va proclamar 
campiona el món amb la selecció 
espanyola absoluta.

Malgrat la diferència d'edat, van coincidir a l'OK Lliga a Mataró i ara fa tres 
anys que juguen juntes i fan història a Palau Solità i Plegamans

 Guanyar la Copa 
d’Europa a casa, per 
primera vegada a la 

història del club, ha estat 
una cosa increïble”

AINA FLORENZA

 Una de les millors 
decisions de la meva vida 

va ser fitxar per 
l'HC Palau; aquí es 

respira hoquei i som una 
gran família”

CARLA FONTDEGLÒRIA

La Carla encara no ha estat inter-
nacional i és un dels grans somnis 
que li queden per complir: "Tant 
de bo molt aviat es faci realitat, 
em faria moltíssima il·lusió", expli-
ca al mateix temps que destaca 
l'esperit amateur de l'hoquei fe-
mení. "No podem viure del nostre 
esport, de fet no cobrem ni la ga-
solina dels desplaçaments, però 
poder jugar a l'elit i veure que el 

teu esforç té recompensa en for-
ma de títols, compensa molt”.
És una explicació amb la qual  
l'Aina està absolutament d'acord. 
A més, li fa molt feliç haver es-
tat la pitxitxi de la Lliga amb 52 
gols, una xifra molt important. 
Per a ella, la Carla "és una juga-
dora molt intel·ligent i de molta 
tècnica. Aporta molta maduresa 
al joc de l'equip i això és vital en 

moments de màxima dificultat".
Totes dues estan molt contentes 
que el club de tota la seva vida, 
el CH Mataró, s'hagi classificat 
per jugar l'OK Lliga femenina la 
pròxima temporada, així que se-
ran rivals a la pista.
Qui sap, potser algun dia tornen 
a Mataró, on tot va començar. De 
moment estan fent història a Pa-
lau. Felicitats.
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A quests recursos, que 
s’han incrementat un 
86% respecte l’any 
passat per reduir l’im-

pacte de la COVID-19, han de ser-
vir per reactivar el sistema espor-
tiu local, fortament colpejat per la 
crisi, com tants altres sectors. 

ESPORT PER A TOTHOM 
Si alguna cosa s’ha fet ben evident 
durant la crisi sanitària és que la 
pràctica de l’esport és una neces-
sitat bàsica i, per tant, un servei 
d’interès general que les adminis-
tracions han de prestar a la ciuta-
dania. La Diputació de Barcelona 
col·labora amb els ajuntaments 
de la província perquè tothom, 
també les persones amb necessi-
tats especials, puguin accedir-hi.
Així, els municipis tenen a la seva 
disposició beques esportives per 
a col·lectius vulnerables per un 
valor d’1 milió d’euros, per facilitar 
la seva participació en activitats 
esportives extraescolars, campus 
o altres programes. Igualment, 
s’aporten 1,5 milions d’euros als 
ens locals per organitzar acti-
vitats esportives que fomentin 
l’accés a l’esport de la ciutadania 
en general. I es treballa perquè 

hi hagi una oferta d’activitats adi-
ents per a totes les etapes de la 
vida, especialment per fomentar 
un envelliment actiu; en aquest 
sentit, destaquen les “passejades 
per a la gent gran”, un programa 
amb gran èxit de participació.
La Diputació dona també suport 
als ajuntaments en l’organitza-
ció d’esdeveniments esportius 
d’especial interès per al territori, 
amb una aportació econòmica 
de 400.000 euros. A més, se’ls 
ofereix un servei de préstec de 
material i assessorament tècnic 
per optimitzar l’organització i in-
crementar l’aprofitament turístic.
L’esport contribueix a l’educació 
en valors i a la millora de la salut i 
del benestar de les persones. En 
el context actual, s’ha treballat in-
tensament per garantir la pràctica 
esportiva segura i per la sosteni-
bilitat ambiental i econòmica dels 
esdeveniments.

APOSTA PER L’ESPORT 
‘OUTDOOR’
La Diputació veu en l’espai outdo-
or una gran instal·lació esportiva, 
amb 1.316 km d’itineraris espor-
tius i 100 km de litoral a la provín-
cia de Barcelona. Per això, aposta 

per l’ús d’aquest espai públic, que 
s’ha incrementat amb la irrupció 
de la COVID-19, i promou entorns 
actius i inclusius, tant al medi 
natural com a l’urbà. En aquest 
sentit, s’ofereix suport tècnic als 
ajuntaments per diagnosticar 
l’estat de la xarxa d’itineraris es-
portius i millorar-la.

SALVAGUARDAR EL SISTEMA
ESPORTIU DE LA PROVÍNCIA
Consolidar la Xarxa d’Equipa-
ments Esportius Locals, formada 
per 4.918 instal·lacions esportives 
de titularitat municipal, és un rep-
te per a la Diputació de Barcelona, 
que participa en la construcció, la 
reforma i el manteniment d’instal-
lacions esportives. Enguany s’ha 
posat l’accent en la digitalització 
dels equipaments per a una ges-
tió més eficient d’aquests, amb 
una aportació de 840.000 euros. 
D’altra banda, la corporació des-
tina aquest 2021 més de 2,5 
milions d’euros a la reactivació 
econòmica dels serveis espor-
tius municipals, els ingressos 
dels quals van caure un 95% l’any 
passat. Poden emprar-se per fer 
front a les seves despeses cor-
rents, i també perquè els ajunta-

La Diputació treballa al costat dels ajuntaments per garantir a tothom el dret a fer esport 
i afavorir la inclusió social. Per això, posa a disposició dels consistoris tot un conjunt de 
recursos tècnics, econòmics i materials, el Catàleg 2021, dotat amb 7,78 milions d’euros. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Destina prop de 8 milions d’euros a 
impulsar l’esport a la província 

Passejades per a la gent gran Sant Silvestre al Masnou

ments puguin fer transferències 
a entitats sense ànim de lucre per 
a la gestió d’equipaments espor-
tius i per a aportacions munici-
pals que reequilibrin contractes 
de serveis i concessions afecta-
des per la COVID-19.
I perquè arreu del territori es 
pugui gaudir de l’esport, inde-
pendentment del municipi on es 
visqui, es fan projectes de dina-
mització esportiva d’agrupacions 
de petits municipis, oferint suport 
econòmic a aquells que tenen 
menys de 10.000 habitants, per 
contribuir a la millora del sistema 
esportiu local.
Aquesta acció de la Diputació de 
Barcelona respon, especialment, 
a l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) número 3 “Ga-
rantir una vida sana i promoure el 
benestar per a totes les persones 
a totes les edats”. Els 17 ODS van 
ser proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides el 25 
de setembre de 2015 i formen part 
de l’Agenda global per a 2030. La 
Diputació de Barcelona n’assu-
meix el compliment i desplega la 
seva acció de suport als governs 
locals de la província d’acord amb 
aquests ODS.
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E l bàsquet és un dels 
esports més arrelats i 
estesos del Maresme. 
I segurament dels més 

longeus. Comptem amb clubs 
amb una llarga història a la seva 
esquena que fa molts i molts 
anys que formen jugadors i com-
peteixen.
Un extraordinari exemple del 
que diem el representa el Club 
Bàsquet Argentona, municipi del 
Maresme amb una gran tradició 
en aquest esport perquè està do-
cumentat que ja el 1933 es practi-

cava el bàsquet quan un grup de 
noies muntaven i desmuntaven 
unes cistelles per  entrenar-se.
Oficialment, el 8 de gener del 
1953 es va celebrar al Centre 
Parroquial el primer partit oficial 
del qual aleshores era el "CP Ar-
gentona" i que després de mol-
tes anades i vingudes i canvis 
de noms, acabaria sent el Club 
Bàsquet Argentona. Els més vells 

del lloc recorden que el primer 
partit oficial es va disputar el 8 
de gener de 1953 en ocasió de la 
Festa Major de Sant Julià entre el 
llavors anomenat CP Argentona 
i el Cabrera. Tres dies més tard 
es va constituir la primera junta 
directiva del club. Un any més 
tard, en la temporada 54-55, el 
club es va inscriure en la primera 
lliga de la seva existència, en ter-
cera categoria del que llavors es 
deia Lliga Diocesana o OAR, on 
van quedar campions en la 56-57. 
Van pujar de categoria, van tornar 

a guanyar la Lliga de la 57-58, fet 
que els va donar dret a jugar a la 
primera divisió a l'any següent, 
proclamant-se igualment gua-
nyadors de la competició. Tota 
una fita.
Estem parlant, segurament, de 
l'època daurada de l'entitat, ja 
que en la 63-64, l'equip femení va 
quedar subcampió de Catalunya 
i campió un any més tard, la qual 

cosa li va donar dret a participar 
en el Campionat d'Espanya, sent 
subcampiones i ascendint a la 
Lliga Nacional.
En els anys successius es van 
repetir alguns d'aquests èxits en 
equips inferiors, com el júnior, 
que va quedar campió de lliga en 
els anys vuitanta, demostrant-se 
que a Argentona, en qüestió de 
bàsquet, se sabia cuidar molt bé 
el planter. Va ser precisament a 
mitjans dels 80 quan el club va 
fer un salt de qualitat, així com 
tot l'esport argentoní, en inau-

gurar-se la pista 
poliesportiva i des-
congestionant el 
Centre Parroquial.
A mitjans dels no-
ranta, i després de 
superar períodes 
de grans dificultats, 
el CB Argentona te-
nia 12 equips fede-
rats i va aconseguir 
el sènior masculí el 

1999 l'ascens a segona categoria 
i va guanyar el Campionat de Ca-
talunya, èxit que repetiria un any 
més tard. Precisament el sènior 
aconseguiria el 2002 l'ascens a 
Copa Catalana, la categoria més 
alta fins aleshores en la qual havia 
estat mai un equip del club. Un 
meravellós regal per endavant 
dels 50 anys de vida de l'entitat. 
Unes Noces d'Or que es van ce-

lebrar amb gran orgull el 2003.
Present. Des de fa tres anys el 
president del CB Argentona és 
Joan Burgués, de 56 anys i cap 
de manteniment d'una empresa. 
Els seus fills van començar a jugar 
en el club (la seva filla de 15 anys 
encara està en el júnior femení), 
d'aquí ve que a poc a poc s'hi 
anés implicant: "Treballem per a 
la gent d'Argentona, ja que gaire-
bé tots els 300 nens i nenes que 
tenim són del poble", posant el 
focus en la tasca formativa del 
club. "Intentem formar també els 
nostres entrenadors, perquè des 
del club puguin promocionar-se. 
Una corretja transmissora que 

JOAN BURGUÉS
President

“Treballem per a la 
gent d'Argentona, 

ja que gairebé 
tots els 300 nens 

i nenes que tenim 
són del poble”L’entitat, amb diferents 

noms, ha assolit al 
llarg de la seva història 
grans fites i ha guanyat 
moltes lligues jugant en 
categories importants

ESTIMANT EL BÀSQUET DES DE 1953

REPORTATGE
BÀSQUET

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900
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ens permet ser un club on el gran 
pilar és la formació".
Avui día el club compta amb onze 
equips masculins, vuit femenins i 
una Escola amb tres grups que 
és l'orgull de l'entitat: "Històrica-
ment han sortit grans jugadors 
d'Argentona que han arribat a 
equips capdavanters, com el 
Barça", diu Burgués.
Del que més satisfet se sent el 
president és del comportament 
de jugadors, entrenadors i pares 
durant la pandèmia: "La implica-
ció i l'esforç ha estat extraordina-
ri, han continuat entrenant, fins i 
tot al carrer, i això s'ha traslladat 
a la pista, on s'estan aconseguint 
grans resultats”. Precisament 
aquest any el club organitza el seu 
25è Campus d’Estiu. L’ any passat, 
malgrat la pandèmia, van partici-
par 125 nens i nenes. Tot un èxit.

Econòmicament el club està sa-
nejat i gaudeix d'una gran estabi-
litat: "Només tenim un problema i 
ja l'hem traslladat a l'ajuntament. 
Necessitaríem més hores de pis-

tes en els dos pavellons per te-
nir més qualitat d'entrenaments. 
Necessitem més espai”. Igual-
ment vol destacar “la gran tasca 
que durant aquests anys està 
fent Xavier Rodríguez, el nostre 
coordinador, i menció especial 

Avui dia l'entitat 
compta amb 11 equips 

masculins, vuit 
femenins i una nodrida 
escola amb tres grups 

diferents

també per Carles Juanola, res-
ponsable de COVID en un any tan 
difícil”. 
Encara que diu que pot caure en 
el tòpic, Burgués destaca la filo-
sofia del club: "Competim i volem 
guanyar i ascendir de categoria, 
sí, però per sobre de tot, el més 
important és educar els nostres 
nens i nenes. Que creixin com a 
persones educades i respectu-
oses i l'esport és el millor vehicle 
per aconseguir-ho".
També destaca, per finalitzar, 
l'acord de col·laboració signat 
amb la UE Mataró, pel qual, tots 
els jugadors amb un cert nivell 
competitiu que necessitin pujar 
a una categoria que no tingui 
l'Argentona, podran jugar en el 
club mataroní. Al final, el Mares-
me és el gran beneficiat. És terra 
de bàsquet.

PRESIDENT 
Joan Francesc

Burgués Castellà

TRESORERA
Griselda Alvarez

VOCALS
Joan Ramón Gil

Eva Luque
Ricard Osuna

COORDINADOR
Xavier Rodriguez

RESPONSALE COVID19
Carles Juanola

ESCOLA DE BÀSQET
Fàtima Gallemí

JUNTA  
DIRECTIVA

CADET MASCULÍ GROC

INFANTIL MASCULÍ GROC

MINI FEMENÍ

SOTS 21 FEMENÍ

SÈNIOR MASCULÍ B

CADET MASCULÍ NEGRE

INFANTIL MASCULÍ NEGRE

PREMINI FEMENÍ

SOTS 25 MASCULÍ

CADET FEMENÍ

INFANTIL FEMENÍ GROC

JÚNIOR FEMENÍ

PREMINI MASCULÍ GROC

SÈNIOR FEMENÍ

MINI MASCULÍ

INFANTIL FEMENÍ NEGRE

JÚNIOR MASCULÍ

PREMINI MASCULÍ NEGRE

SÈNIOR MASCULÍ A

ESCOLA
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REPORTATGE
FUTBOL SALA

El Club Atlètic Català, se-
gons els registres de la 
Generalitat, es va fundar 
el 15 d’abril de 1998. Però 

la realitat és que el club ja exis-
tia, extraoficialment i sota diver-
sos noms, des de 1993. Com sol 
ser habitual en molts casos, tot 
va néixer de la mà de la iniciati-
va popular. A Vilassar de Dalt es 
disputaven cada estiu tornejos 
de futbol-7, i va ser en aquestes 
competicions estiuenques on es 
va sembrar la llavor de la qual nai-
xeria l’Atlètic Català. Entre 1993 i 
1998, l’entitat, encara vagament 
organitzada i sense federar, va 
modificar el seu nom diverses 
vegades, a causa dels canvis de 
patrocinador. El primer nom que 
va adoptar era Estampats Mateu, 
i l’equip obtingué zero punts a la 
lligueta. El 1994, van passar a ano-
menar-se Jonson Baylach, i l’any 
següent Canoel Jacqueline. 
A partir de 1996 és quan el grup 

comença a agafar forma i a fer-se 
gran dins el poble. En primer lloc, 
l’equip passa a dir-se Wilfred’s, 
un nom icònic que a dia d’avui els 
vilassarencs segueixen utilitzant 
per referir-se a l’Atlètic Català i del 
que se senten igualment orgu-
llosos. Alhora s’incorporen perso-
nes com Jordi Nicolau, Francesc 
Nabot, David It-
xart, Sergi Tejada, 
Pol Grau, Daniel 
Domina o René 
Fontán.  Aquest 
grup humà va per-
metre donar l’es-
tructura necessà-
ria a la plantilla per 
tal de poder com-
petir. Els anys com 
a Wilfred’s van ser 
els millors anys de l’etapa extra-
oficial, i es va assolir el tercer lloc 
de la Segona Divisió el 1997 i 1998. 
Recorden amb especial estima la 
victòria per 4-3 sobre el seu etern 
rival, que va impedir que aquests 
fossin campions. Els membres de 

Wilfred’s es van inspirar en el Sant 
Joan de Vilassar, fundat el 1997, 
per fer el salt a club federat. Les 
bones relacions entre membres 
d’ambdós clubs, així com alguns 
consells de per mig, van servir per 
a què l’Atlètic Català comencés a 
caminar, com hem dit abans, un 
15 d’abril de 1998. Així doncs, van 

passar a ser un 
club de futbol sala 
que perdura fins 
als nostres dies.
Ja  com a c lub 
federat, l’ascens 
de l’Atlètic Català 
per les diverses 
categor ies  del 
nostre futbol sala 
és incontestable. 
Entre el 2000 i el 

2004, l’equip sènior va encade-
nar 3 ascensos que el van portar 
de 3a divisió a 1a divisió. A més, 
la temporada 2005-06, van as-
cendir de nou a Preferent (actu-
al 1a Divisió Catalana). El club es 
mantindria durant molts anys en 

L’Atlètic Català és, avui dia, la referència del futbol sala a Vilassar 
de Dalt. Però, com molts altres clubs de poble, el seu camí per 

arribar fins aquí no ha estat fàcil, i el mèrit és de tots aquells 
integrants que, al llarg dels anys, han estimat i fet seu el club

LA HISTÒRIA D’UN 
CLUB HUMIL I ESTIMAT

aquesta categoria, fins i tot va a 
quedar segon. Avui dia compe-
teix a Segona Catalana. També 
cal destacar la creixent nòmina 
de jugadors i jugadores. La tem-
porada 2019-20, el club tenia 12 
equips, dels quals un infantil fe-
mení. No obstant això, en aques-
ta temporada postpandèmia, la 
quota d’equips s’ha vist reduïda a 
onze. El president Jordi Mestre, 
que tot just compleix sis mesos 
de mandat, comenta que "tot i la 
pandèmia s’han mantingut tots 
els equips menys un, i també con-
tinua activa l’escoleta, tot i que no 
competeix. Tenim uns 120 juga-
dors i jugadores al club". 
El president explica que "els nens 
i nenes han topat amb aquesta 
pandèmia i han sigut molt per-
judicats. Molts clubs van decidir 
no reprendre les activitats, però 
nosaltres vam decidir que sí, per-

CLUB ATLÈTIC CATALÀ

Un reportatge de Marc Frieros

JORDI MESTRE
President

 En els nostres 
propers quatre anys 

volem deixar un 
llegat de nens molt 

ben formats que 
nodreixin el club”

CLUB ATLÈTIC CATALÀ
A Vilassar de Dalt es disputaven cada estiu tornejos de 
futbol-7, i va ser en aquestes competicions estiuenques on 
es va sembrar la llavor de la qual naixeria l’Atlètic Català

Es va fundar el 15 
d’abril de 1998, però 

la realitat és que 
el club ja existia, 

extraoficialment i 
sota diversos noms, 

des de 1993
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què pensem que és important i és 
quelcom que li devem als juga-
dors i a les famílies". La COVID-19 
també ha alterat temporalment 
l’estructura d’alguns equips. 
«Hem tingut molts problemes ja 
que, quan els confinaments eren 
municipals i comarcals, molts ju-
gadors i entrenadors que viuen a 
altres municipis i comarques no 
podien venir a entrenar. Llavors 
hem hagut de tirar endavant, en 
moltes ocasions, amb falta d’en-

trenadors i de jugadors.  També 
hem negociat amb l’Ajuntament 
per buscar espais exteriors per-
què e ls equips els equips po-
guessin entrenar, ja que també 
es va restringir l’esport en pista 
coberta. Tot plegat ha sigut difícil 
però hem aconseguit sortir enda-
vant", conclou el president.
Des de l’arribada de Mestre i la 
seva junta, el club persegueix uns 
ideals molt marcats. En primer 
lloc, són dels primers clubs de 
la història del Maresme amb una 
Junta Directiva formada majorità-

riament per dones, un 60%. "A això 
hi sumem una filosofia que busca 
treballar la base de manera molt 
focalitzada. En els nostres pro-
pers quatre anys volem deixar un 
llegat de nens molt ben formats 
que nodreixin el club". Per assolir 
aquest objectiu amb èxit, la Junta 
actuarà en diversos àmbits, com 
per exemple en l’esportiu i peda-
gògic. "Nosaltres entenem que 
som un club formatiu. Volem do-
nar molta importància als conei-
xements, aptituds i tàctiques que 
s’aprenen en cada franja d’edat i 
fer un seguiment de tot aquest 
aprenentatge. Volem implemen-
tar informes per als pares que re-
flecteixin aquest aprenentatge", 
explica Jordi Mestre. En catego-
ries més altes, el club vol apos-
tar també per la competitivitat. 
Aquesta competitivitat, segons 
explica el màxim dirigent de l’At-
lètic Català, passa per donar eines 
als jugadors per aconseguir-la. 
Un exemple és una bona forma-
ció a càrrec dels entrenadors. A 
més, el club vol engegar una àrea 
de psicologia per acompanyar els 
jugadors també en aquest aspec-
te. A nivell econòmic, el club vol 
engrandir la seva figura mitjan-
çant la promoció. "Tenim un pla 
de promoció específic pel primer 
equip, i també idees aplicables a 
totes les plantilles. Volem acon-
seguir patrocinadors, necessaris 
després de la pandèmia, i ser un 
club fort en aquest aspecte. Tam-

PRESIDENT
Jordi Mestre Lloveras

SECRETÀRIA
Rosa Sánchez
TRESORERA
Anna Paret

VOCAL 1
Àngels Masclans

VOCAL 2
Jordi Cubinsà

JUNTA
DIRECTIVA

A més de la vessant for-
mativa i competitiva, 
el club també és molt 
conegut a la comarca 

entre tots els amants de futbol 
sala per ser la seu del campus 
d'estiu d'un dels millors jugadors 
catalans i espanyols de tots els 
temps, l'exblaugrana Javi Ro-
dríguez, actual entrenador d'In-
dústries Santa Coloma. Aquest 

Deu anys del Campus Javi Rodríguez
campió del món i d'Europa amb 
la selecció i de diferents lligues i 
copes, va inaugurar el seu cam-
pus en el Poliesportiu de Can 
Banús el 2011, per la qual cosa 
ara estem parlant de la dècima 
edició. Una immillorable oportu-
nitat per a aprendre d'un autèntic 
crac, Pilota de Plata de la FIFA en 
2004 i millor jugador de l'Euro-
copa el 2010.

El sènior ès un del millors 
equips de la seva categoría

Les noies de l'Infantil femení 
d'aquesta temporada

L'equip Infantil A ha pogut fina-
litzar la seva lliga

L'Escola és un dels gran orgulls 
de l'entitat

bé ens agradaria que la gent de 
Vilassar sentís el club com a seu 
i vingués a animar el màxim pos-
sible".
En resum, el Club Atlètic Cata-
là és, a dia d’avui, un club humil 
i amb història però amb un pro-
jecte innovador i il·lusionant, que 
intentarà tornar a la normalitat el 
més aviat possible perquè Vilas-
sar de Dalt torni a gaudir del fut-
bol sala en tot el seu esplendor, i 
dels èxits que l’acompanyin. Així 
doncs, no queda res més a dir 
que... Amunt Atlètic!

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

 www.vilassardedalt.cat
 937 539 800

Actualment el club 
compta amb 11 

equips i 120 llicències 
federatives i una Junta 

Directiva formada 
majoritàriament per 

dones, un 60%
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ENTREVISTA
AJUNTAMENTS

P remianenc...
Sí, vaig néixer al Casal Benèfic, que 
ara es una residència per a gent gran, 
un 21 de febrer de 1972.

Vostè és fill de pares de la immigració...
Així és, el meu pare era de Huelva i la mare 
de Múrcia. Es van conèixer aquí i aquí es van 
casar.

On va estudiar?
Sempre a Premià. Primer vaig fer preescolar 
a la Divina Pastora. Després, l'EGB a la Salle i 
l'institut a l'IES Premià.

I va acabar estudiant periodisme...
A la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Primer de tot, futbolista...
Vaig començar a jugar a futbol a La Salle, fe-
derant-me als vuit anys i després vaig fitxar 
pel Premià de Mar. En acabar juvenils no tenia 
prou nivell pel primer equip i amb 37 anys vaig 
penjar les botes.

Quin paper té el futbol a la seva vida?
L'he viscut de manera molt intensa i la raó de 
ser periodista esportiu. 

Quina va ser la seva trajectòria com a pe-
riodista?
Amb catorze anys vaig entrar a Ràdio Premià 
de Mar. Aleshores, el cap d'esports em va pro-
posar fer coses d'esport. D'allà vaig fer el salt, 
amb 18 anys, a ser cap d'esports de la televisió 
de Mataró. Vam coincidir en una època glori-

És el meu poble, he nascut aquí, em feia molta 
il·lusió i tenia molta curiositat periodística. I 
vaig decidir provar-ho. Va ser un repte ma-
júscul. 

I quan plega Miguel Ángel Méndez, entra 
com a alcalde.
Sí, això va ser al desembre de 2020. En un 
principi no em tocava ser alcalde, ja que jo era 
el número 4 a llista, però quan el Miguel Ángel 
va plega, vam parlar entre tots i es va decidir 
que jo era el candidat idoni. 

Què representa per a vostè ser alcalde?
És un orgull molt gran. 

Ja no és independent, però.
No, el 2019 hi havia molt poca gent afiliada 
a Junts per Catalunya quan anàvem a llistes 
amb Miguel Ángel Méndez, i per solidaritat i 
per fer pinya, em vaig afiliar.

Què és per a vostè Premià de Mar?
És un poble que m'estimo a morir, i alhora 
és un poble d'una complexitat important. És 
un lloc on tenim tant rendes molt altes com 
molt baixes... I la pandèmia i l'anterior crisi 
econòmica ha fet que s'hagin vist encara més 
aquestes diferències.

Quin és el seu gran repte, doncs?
Anivellar això que comentava i intentar fer de 
Premià un poble més agradable per viure-hi. 

Com valora vostè la dificultat que això su-
posa?

“M’estimo 
Premià de  
Mar a morir”
Una entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

ALCALDE DE PREMIÀ DE MAR

RAFA 
NAVARRO

Periodisme 
i esport a les 

venes
Rafa Navarro és una persona realment 

fascinant. Es va enamorar del 
periodisme esportiu des de molt jove, 

i des de llavors ha gaudit de la seva 
professió amb passió. Ja fa uns anys 
que es dedica a la política, però la 

combina amb una altra de les seves 
grans passions: l’esport. Ha acabat 
més de 25 maratons i 8 ironmans. A 

l’any fa més de 4.000 quilòmetres en 
bicicleta. Impressionant

osa de l'esport mataroní, amb molts esports 
en grans categories, i vaig tenir el privilegi de 
viure-ho molt a fons.

Es considera, doncs, periodista esportiu...
Bé, ara ja no, però si, ha estat la meva passió. 

Quan va acabar aquesta etapa?
Després del periodisme esportiu vaig treba-
llar com a guionista a una televisió, a departa-
ments de promoció... I l'any 1999 vaig crear la 
meva pròpia empresa de comunicació i dono 
classes de comunicació a ESIC, i per tant mai 
he perdut el vincle amb la meva professió.

I com entra al món de la política?
Doncs es podria dir que 'per culpa' del perio-
disme. El llavors alcalde, Miquel Buch, em va 
demanar que em fes càrrec de Ràdio Premià 
de Mar. Em va proposar que, si volia fer canvis 
en l'àmbit de la comunicació, podria fer-ho 
com a regidor. 

El va convèncer...
Sí, vaig entrar a llistes amb ell el 2015, com a 
independent, però em vaig quedar a un escó 
d'entrar al grup de govern.

Però va arribar la sorpresa, oi?
El 2017, l'alcalde Buch va plegar i havia d'en-
trar jo, perquè era el següent a la llista. Vaig 
haver de decidir, perquè en aquell moment, 
ho tenia tot molt organitzat, tenia molta es-
tabilitat...

I no va saber dir que no...
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No és una tasca fàcil, però considero que amb 
Premià de Mar hi ha una dificultat afegida. Par-
lem d'un poble de 2,4 quilòmetres quadrats 
amb 28.000 habitants. És a dir, la quarta den-
sitat de població més alta de Catalunya. 

Quina és la necessitat més urgent que té 
Premià ara mateix?
El més urgent és atacar la crisi postpandèmia. 
Se'ns apropa un panorama greu i hem de fer 
front a això perquè l'impacte sigui el mínim 
possible. 

Què més necessita el seu poble?
En temes urbanístics, per exemple, la falta 
d'espais verds o la mobilitat. .

Vostè entén la política com un servei a les 
persones...
Totalment. Tinc la sort d'haver arribat a aquest 
càrrec amb més de 20 anys d'experiència 
professional, en empresa i docència. No po-
dria mai posar una ideologia per davant del 
servei a les persones. 

Parlem d'esport... Quines són les fortaleses 
de Premià?
Esportivament ens trobem en un bon mo-
ment, perquè les nostres entitats esportives 
tenen una gran salut. Tenim molta diversitat 
esportiva i, a més, l'esport femení ha experi-
mentat una pujada espectacular. 

Parli'ns més de l'esport femení.
L'esport femení premianenc fa molt de goig. 
Utilitzarem els camps de futbol de la Salle 
per engegar projectes de futbol femení. Te-
nim dos clubs de patinatge artístic, un equip 
de natació molt potent... I sense oblidar-nos 
del bàsquet femení, que és qui té la categoria 
més alta del bàsquet a Premià.

I les debilitats?
Justament la densitat de població és el gran 
problema. Som molta gent que li agrada fer 
esport en poc espai, i com a conseqüència hi 
ha una manca d'instal·lacions esportives..

Ara estan reformant el camp de futbol... 
En primer lloc estem enderrocant la grada 
històrica. Hauríem d'aprofitar l'avinentesa per 
replantejar-ho tot. El futbol a Premià de Mar es 
mereix unes instal·lacions a l'altura del que és, 
un club històric.

Vol dir que s'ha plantejat traslladar el camp 
del Premià a una altra ubicació?
No tanco les portes a res, però em sembla que 
és un tema que hauríem d'explorar de manera 
seriosa. Això ajudaria a cobrir part de les ne-
cessitats esportives que té el poble.

Li agradaria que Premià fos conegut com a 
una vila esportiva?

Ens estem convertint en referents en àmbits 
que no ens esperàvem.

Per exemple?
La cal·listènia. Ve gent de Barcelona, Mataró 
i moltes altres zones a practicar-ne, i està a 
punt de sorgir el primer club de cal·listènia 
oficial, aquí, a Premià. 

Premià és un poble de mar...
Si en algun àmbit hem de ser referents, espe-
cialment, és en els esports de mar. Tenim el 
club de rem i una gran comunitat de paddle 
surf. I està clar que el  port ens ha de servir 
també per tenir una sortida al mar a nivell es-
portiu, i ho volem potenciar.

Parlem de vostè. Després de deixar el fut-
bol, es va aficionar a la bicicleta.
Després del diagnòstic de les hèrnies, em van 
dir que l'única activitat que podia fer era anar 
en bici. Vaig deixar el futbol un dilluns i tres 
dies després em vaig comprar la bici. Al cap 
d'un any i mig, amb un grup, ens vam propo-
sar un objectiu molt ambiciós: la Titan Desert. 
Vam aconseguir acabar-la! 

I una cosa va portar a un altra...
Després de la mountain bike vaig provar la bici 
de carretera, després vaig provar de córrer i 
finalment em vaig aventurar al triatló.

I, amb quaranta anys, va fer la seva primera 
marató.
Així és. Crec que ja en porto 25 o 26.

Deu-n'hi-do. I quants triatlons?
Uf, molts, no t'ho sé dir. Sí que sé que he fet 8 
ironmans. La meva estrena va ser a Calella, i 
vaig acabar bastant bé.

D'on treu vostè el temps per entrenar?
Crec que tinc una gran virtut que és la gestió 
del temps. S'ha de ser disciplinat i treballar 
amb mètode, sobretot amb els entrenaments 
i la dieta. Intento robar-li temps al temps. Vaig 
al gimnàs molt aviat, em llevo molt d'hora els 
caps de setmana...

Quins han estat els seus majors reptes?
Completar les sis majors, les sis maratons més 
importants del món. Nova York, Chicago, Bos-
ton, Berlín, Londres i Tòquio. I tot això acompa-
nyat de la meva família. I com a cosa curiosa, 
vaig fer una prova que consistia en nedar des 
de l'illa d'Alcatraz fins a la badia de San Fran-
cisco, tot superant els famosos corrents. 

 Premià de Mar és un poble 
d'una complexitat important; 
som el quart de Catalunya amb 
més densitat de població” 

 El periodisme esportiu 
ha estat la meva passió... 
i gràcies a això he acabat 

fent política”

 He fet les sis 
maratons més 
importants del món,  
Nova York, Chicago, 
Boston, Berlín, 
Londres i Tòquio. I tot 
això acompanyat de la 
meva família”

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400
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EL MARESME, 
EL PARADÍS 
DE LA VELA

REPORTATGE
VELA

Els nostres clubs nàutics 
ofereixen aquests mesos 

d'estiu, casals, cursos i tastets 
de mar per a totes les edats i 
tots els nivells, el primer pas 
per formar grans regatistes

E l Maresme és una co-
marca famosa i admi-
rada, entre molts altres 
aspectes, per la seva be-

nigna climatologia, gastronomia, 
potencial turístic, organització de 
grans esdeveniments culturals 
i esportius, història, patrimoni… I 
també, per la seva privilegiada si-
tuació geogràfica, que permet als 
seus habitants i visitants gaudir 
dels seus parcs naturals i, alhora, 
dels seus extraordinaris 55 quilò-
metres de litoral marítim. 

Una comarca que mira al mar 
i que històricament ha fet dels 
esports nàutics una de les seves 
grans referències i ofertes ludico-
esportives. El Maresme, gràcies 
als seus clubs (entre d’altres, el 
CN El Balís, el CN El Masnou o el 
CN Vilassar de Mar) ha organitzat 
nombrosos campionats del món, 
d'Europa, d'Espanya i de Catalu-
nya de diferents modalitats de 
vela. Per les aigües de la nostra 

EL MARESME, 
EL PARADÍS 
DE LA VELA

comarca han navegat els millors 
regatistes del planeta, així com 
nombrosos medallistes olímpics.
Arribat l'estiu, les escoles dels 
nostres clubs nàutics comencen 
a omplir-se de nens i nenes i jo-
ves de totes les edats i de tots els 
nivells per participar en casals, 
cursos avançats de navegació, 
tastets de mar… Unes activitats 
que, any rere any, superen les ex-
pectatives a la llum de les altes 
taxes d'ocupació. La vela, la mar 
i totes les activitats que giren al 
seu voltant són un veritable imant 
per a la nostra joventut.
Actualment són 12 els clubs nàu-
tics reconeguts per la Federació 
Catalana de Vela, tota una garan-
tia de professionalitat i bon servei 

perquè els casals i cursos d'es-
tiu siguin una experiència única 
i enriquidora. La cultura de mar 
ens brinda navegació, natura, di-
versió, aprenentatge, hàbits salu-
dables, valors socials i esportius. 
Esports i convivència que, a la 
vegada, aportin a tots els partici-
pants la confiança en un mateix, el 
respecte al medi ambient, presa 
de decisions, tolerància, iniciati-
va, joc net, esperit d’equip, soli-
daritat, companyonia… Tot això, i 
més, és el que es pot aprendre 
de la vela.
No podem oblidar que aques-
tes activitats estiuenques són el 
primer pas, la porta d'entrada, a 
la formació de futurs campions 
i grans esportistes. Joves rega-

tistes com Jordi Xammar, olím-
pic a Rio de Janeiro, o Silvia Mas, 
campiona del món de 470 i plaça 
a Tòquio, han crescut esportiva-
ment en les aigües del Maresme. 
La llista de campions i olímpics 
formats a la nostra comarca és 
interminable.
Patí a vela, creuer, catamarà, kite-
surf, windsurf, wingfoil, vela lleu-
gera… Els nostres clubs nàutics 
estan preparats per oferir tot tipus 
de modalitats de vela. Activitats a 
l'abast de tots els amants d'un es-
port que cada dia té més adeptes, 
sobretot en la seva etapa inicial 
i que situa el Maresme com un 
gran bressol formatiu de Catalu-
nya. Sens dubte, som un paradís 
per a la vela.

CN El Balís, CN El 
Masnou, CN Premià, 

CM Montgat, CV 
Mataró, Club Patí Vela 

Palomares, CN Sant Pol 
de Mar, CV Canet, CN 
Vilassar, Club de Mar 
i Vent Canet, CE Kite 

Malgrat de Mar, Ocata 
Vent, CN Calella, CN 

d’Arenys de Mar, WAP

CLUBS
AFILIATS 
A LA FCV

És una comarca que 
mira al mar i que 
històricament ha 
fet de la vela i dels 

esports nàutics una 
de les seves grans 

referències i ofertes 
ludicoesportives
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P oques entitats espor-
tives estan tan arrela-
des a Sant Vicenç de 
Montalt com el Club 

de Tennis Turó Blanc. Per les se-
ves instal·lacions, situades en un 
lloc privilegiat, han passat gene-
racions senceres d'habitants del 
municipi, tant els que hi viuen tot 
l'any com els que hi tenen aquí la 
seva segona residència. Un clar 
exemple d'això és el seu actual 

president, Guillermo Calvó: "Vaig 
venir amb set anys i avui, quan ja 
en tinc cinquanta, són els meus 
fills els que gaudeixen del club. 
Com li passa a tants i tants so-
cis, el Turó Blanc forma part de 
les nostres vides, per això és 
una mica més que un club per 
a tots nosaltres. És, sobretot, un 
club familiar".
Fundat el 1973, el Turó Blanc ha 
canviat de model de gestió amb 
l'entrada de la nova junta directi-

va, que ha decidit eliminar l'obli-
gatorietat d'adquirir una acció 
per poder ser soci i utilitzar les 
seves instal·lacions: "Ens hem 
adaptat a la realitat dels temps, 
on hi ha una enorme oferta es-
portiva. Un canvi de xip que ens 
està anant molt bé perquè ja 
som una mica més de 300 so-
cis", explica el president.
Per 38 euros al mes, els adults 
poden fer-se socis de l'entitat i 
gaudir de les seves tres pistes 
de pàdel, cinc de terra batuda, 
la piscina de 25 metres de llarg, 
un frontó, la pista de futbol sala 
i un restaurant on se serveix la 
mateixa qualitat que el famós i 
històric Frankfurt Pedralbes de 
Barcelona. Els menors de vuit 
anys no paguen quota mensual, 
que és reduïda fins a adquirir la 
majoria d'edat.
Acord amb l'Ajuntament. Donat 
que el gruix de l'activitat social i 
esportiva té lloc els caps de set-
mana, i amb la finalitat de pro-
mocionar l'esport de la raqueta i 
aprofitar al màxim les instal·laci-
ons, Turó Blanc i l'Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt han signat 
un conveni de col·laboració per-
què les pistes de pàdel i tennis si-
guin d'ús municipal, aplicant-se 

un deu per cert de descompte per 
servei als qui estan empadronats 
en el municipi, sense necessitat 
de fer-se'n socis: "Sant Vicenç, 
com a tal, no té pistes de pàdel 
ni de tennis, així que Turó Blanc 
pot oferir aquesta oferta als ha-
bitants del poble".
Turó Blanc està renaixent amb 
força gràcies a totes mesures 
implementades per conver-
tir-ho en un club pròxim i obert a 
tots. La seva escola de tennis de 
caps de setmana, per exemple, 

REPORTATGE
TENNIS

Fundat el 1973, el Turó Blanc té les seves instal·lacions situades en un lloc privilegiat, 
per on han passat generacions senceres d'habitants del municipi, tant els que hi viuen 

tot l'any com els que hi tenen la seva segona residència

Per 38 euros al mes 
es pot gaudir de totes 

les instal·lacions. 
Els menors de 8 anys 

no paguen

LA NOVA VIDA DEL TURÓ BLANC

UN CLUB OBERT A TOTHOM

El club compta amb tres pistes de pàdel Magnífiques pistes de terra batuda Piscina de 25 metres i servei de restauració

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511

ja compta amb una mica més 
de cinquanta nens i nenes. I per  
l'stage i campus d'estiu, s'ha tin-
gut que penjar el cartell de ple 
les cinc setmanes, on passaran 
més de 200 petits i adolescents.
"Particularment m'emociona 
comprovar que, després de tan-
tes dificultats, el club recobra 
l'empenta que va tenir durant 
molts anys, un lloc magnífic per 
fer esport i fer amics, una filosofia 
de vida que ha passat de pares a 
fills", conclou Guillermo Calvó.

L’ajuntament de SVM i el club han signat un conveni 
de col·laboració i els habitants del poble podran 

jugar a pàdel i tennis sense necesitat de ser-ne socis
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El Municipal d'Arenys de Munt ha tornat a 
tenir plena activitatEl primer equip de futbol sala a Mallorca abans de jugar un partit aquesta temporada

E n un any on la pandèmia 
no ha ajudat a res ni nin-
gú, els equips de futbol 
i de futbol sala d’Arenys 

de Munt han patit diversos contra-
temps que han dificultat la tasca 
formativa i la viabilitat econòmica 
dels esmentats clubs. No obstant 
això, han aconseguit sobreviu-
re aquesta crisi amb garanties, i 
afronten el futur amb il·lusió i con-
vicció que les coses tornaran a ser 
com abans.
És innegable que els més perju-
dicats per la pandèmia han estat 
els infants i joves esportistes, que 
durant molts mesos no han pogut 
competir, i a vegades ni tan sols 
entrenar. Mónica Olivares, presi-
denta del Club de Futbol Arenys 
de Munt, comenta que "els nens 
i nenes del club han estat confi-
nats durant molts mesos i el fet 
de no poder fer esport ha agreujat 
la situació". També explica que "es 
van habilitar entrenaments per a 
molts dels equips durant l’època 
d’estiu, quan normalment realit-
zem el campus d’estiu a capaci-
tat completa. D’aquesta manera 
hem pogut reactivar poc a poc els 
equips i els infants han pogut tor-
nar a fer esport". 
L’embolic amb la represa de les 
competicions, que es va posposar 
en nombroses ocasions, tampoc 
va ajudar. Explica Manel Lladó, 
màxim dirigent del club de futbol 

sala, que "tot i la pandèmia, hem 
aconseguit formar 18 equips, que 
corresponen a uns 140 esportis-
tes. És una gran xifra i ens fa mol-
ta il·lusió dir-ho. Ens vam reunir 
amb els pares i els entrenadors 
de tots els equips i tots ells vo-
lien competir. Alguns equips van 
iniciar les lligues abans, ja que 
tenim algunes categories altes, 
com per exemple el sènior a Na-
cional, però al cap i a la fi tots han 
pogut competir en aquest tram 
final de temporada". En aquest 

aspecte, el club de futbol no ha 
sortit tan ben parat. Olivares ens 
diu que "a causa d certa por per 
part dels pares, hem perdut uns 
40 nens i nenes en comparació 
amb la temporada passada, i no-
més tenim tres equips competint 
aquesta temporada, ja que era 
molt difícil posar d’acord a tothom 
per formar grups prou grans com 
per competir, especialment en 
futbol-11. Tot i així, la temporada 
vinent esperem apropar-nos de 
nou a xifres normals". 

Bona gestió. La gestió dels con-
tagis i dels casos també és un 
altre punt clau en la lluita contra 
aquesta crisi, ja que una mala ges-
tió podria comportar l’aïllament de 
molts grups, i en conseqüència la 
no competició. Ambdues entitats 
han superat aquest examen amb 
nota, ja que cap de les dues ha 
patit casos de COVID-19 interns, 
i tots els aïllaments que s’han 
produït han estat a causa d'alar-
mes a alarmes externes, com 
per exemple casos sospitosos a 
les escoles. Lladó comenta que 
"hem tingut màxim control sobre 
els factors que podíem controlar. 
Organització de vestidors, higie-
ne, etcètera".
Repte superat. La viabilitat eco-
nòmica dels clubs ha estat tot un 
repte, però ambdues entitats han 
aconseguit minimitzar l’impacte 
negatiu. Lladó argumenta que 
"ha sigut una etapa complicada. 
Hem perdut patrocinadors i hem 
retornat la part proporcional de 
les quotes a aquells infants que 
no han pogut competir durant 
part de l’any. Tot i així, allò impor-
tant és haver sobreviscut. Prete-
nem ser un club formador, no un 
club ric, per tant ens compensa". 
En la mateixa línia, el club de fut-
bol va perdre patrocinadors i va 
retornar també quotes, però la 
clau ha estat, segons Mónica Oli-
vares, que "som un club molt sa-
nejat. Durant molt de temps hem 
tingut una bona salut econòmica 

El futbol arenyenc veu la 
llum al final del túnel

Marc Frieros

AJUNTAMENT
D'ARENYS DE MUNT

 www.arenysdemunt.cat
 937 937 980

Tant el club de futbol 
com el de futbol sala 

afronten el futur amb 
il·lusió i convicció què 

les coses tornaran a 
ser com abans de la 

pandèmia

MÓNICA OLIVARES
Presidenta del CFADM

 Som un club 
molt sanejat. Hem 

pogut sobreviure a la 
pandèmia gràcies a 
bones gestions en el 

passat”

MANEL LLADÓ
President del CFSADM

 Tot i la pandèmia, 
hem aconseguit 

formar 18 equips amb 
140 esportistes. És 

una gran xifra que ens 
fa molta il·lusió”

i gràcies a això hem pogut estirar 
del que teníem a causa de bones 
gestions en el passat".
En definitiva, el sotrac de la 
pandèmia ha colpejat els clubs 
d’Arenys de Munt, però ni molt 
menys els ha enfonsat. 
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Aquesta última competició re-
corre la meitat de la distància del 
seu 'germà gran'; és a dir, 3,8 qui-
lòmetres en les aigües del me-
diterrani, 180,2 km amb bicicleta 
al llarg de la impressionant costa 
entre Calella i Montgat i, final-
ment, 42,2 km des de Calella al 
llarg de la costa passant per Santa 
Susanna i Pineda de Mar.
La prova suposa tot un repte lo-
gístic i d'organització per part de 

l'empresa encarregada, així com 
per a l'Ajuntament de Calella, que 
un any més tindrà la impagable 
ajuda de centenars de voluntaris, 
sense els quals seria impossible 
l'èxit d'aquest IRONMAN. Fa dos 
anys, entre totes dues compe-

ticions, van donar el seu suport 
2.500 voluntaris.
Serà el retorn de l'IRONMAN i 
l'IRONMAN 70.3 a Calella després 
de la pandèmia. A conseqüència 
d'això, els atletes internacionals 
(sempre han estat al voltant del 
80% dels inscrits) estan incorpo-
rant-se a poc a poc i serà difícil 
que s'arribi a aconseguir els nú-
meros de l'edició de 2019.
Fa dos anys van estar a Calella, 
sumant les dues competicions 
que es van disputar per separat 
(una el 19 de maig i l'altra el 6 d'oc-
tubre), 6.660 triatletes de 90 na-
cionalitats diferents, sent la més 
nombrosa la britànica. Es calcula 
que de tots ells només el 5% es 
poden considerar triatletes pro-
fessionals. No obstant això, entre 
tots van fer possible que més de 
40.000 visitants omplissin els ho-
tels de Calella els dies previs, ja 
que molts d'ells ho fan amb les 
seves famílies i aprofiten la prova 
per a fer turisme.
Parlem d'un visitant/esportista de 
nivell econòmic mig/alt, ja que 
entre la inscripció, el viatge, el ma-
terial, manutenció i allotjament es 
gasta al voltant de 5.000 euros. 

D iumenge 3 d'octubre, 
Calella i el Maresme 
acolliran una de les 
competicions esporti-

ves més importants i emblemà-
tiques de quantes se celebren al 
llarg de l'any a la nostra comarca: 
l'IRONMAN Barcelona, el famós 
triatló que s'ha convertit ja en tota 
una referència. Sens dubte, la 
prova atlètica més internacional 
de quantes acollim.

Enguany arriba amb una impor-
tantíssima novetat. I ho fa per a 
quedar-se. Al mateix temps que 
se celebrarà l'IRONMAN tradici-
onal, també es disputarà la seva 
versió reduïda, el famós IRON-
MAN 70.3, que tants adeptes té. 

MÉS IRONMAN QUE MAI
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Al mateix temps 
que se celebrarà 

l'IRONMAN 
tradicional, també 

es disputarà la seva 
versió reduïda, el 

famós IRONMAN 70.3

L'Ajuntament de Calella ha calcu-
lat que l'impacte econòmic direc-
te de les dues proves atlètiques 
sumades suposen uns 20 milions 
d'euros d'ingressos a la ciutat.

L'IRONMAN és la prova més 
internacional del Maresme

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

☛ HOME
☛ 30-50 anys

☛ 63% casats

☛ 44% amb fills

☛ Porten 2/3  
acompanyants

PERFIL TIPUS
TRIATLETA IRONMAN

MÉS IRONMAN QUE MAI
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AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

L es Santes Esport ives 
2021 se celebren a Ma-
taró durant el mes de 
juliol amb una vintena 

d’esdeveniments esportius d’ex-
hibició, de competició i de parti-
cipació popular. La programació 
s’ha treballat conjuntament entre 

l’Ajuntament i les entitats, clubs i 
associacions de la ciutat que han 
fet possible que la ciutadania pu-
gui tornar a gaudir d’aquesta cita 
esportiva que l’any passat no es 
va poder celebrar donades les 

restriccions de la pandèmia. La 
Cursa Popular (28 de juliol) ar-
riba a la 42a edició i la Travessa 
nedant al Port (18 de juliol) a la 
29a edició. 
La regidora d’Esports, Bea Del-
gado, explica que “els diferents 
equipaments i espais de la ciutat 
es convertiran durant el mes de 
juliol en un aparador de l’esport 
mataroní, sota l’organització dels 
clubs, entitats esportives de la 
ciutat i la Direcció d’Esports de 
l’Ajuntament de Mataró”.  
Les Santes 2021 apleguen una 
vintena d’esdeveniments espor-
tius per gaudir-ne com a espor-
tista o com a espectador i també 
hi ha activitats amb una vessant 
solidària. 

LA TRAVESSA I LA CURSA
La Travessa nedant al Port arriba 
a la 29a edició aquest any quan 
se celebrarà el 18 de juliol amb 
dues proves, una de 500 m i una 

altra de 1.000 m. La inscripció és 
per a 250 nedadors i nedadores 
en aquesta prova tradicional de la 
programació. La Cursa Popular se 
celebrarà el 28 de juliol arribant a 
la 42a edició amb una inscripció i 
amb una participació per a 1.000 
persones que sortiran de forma 
esglaonada i amb control per xip. 
Les inscripcions a les dues pro-
ves són gratuïtes i es poden fer a 
través del web.
Pel que fa a la resta d’activitats 
proposades per entitats i clubs 
de la ciutat n’hi ha de fins a una 
desena de disciplines esportives 
i pel que fa a la modalitat són de 
competició, exhibició, populars i 
també solidàries. 
L’esport com ha dit la regidora 
Delgado “torna per Les Santes 
amb més empenta que mai i en 
totes les activitats se seguiran 
els protocols de prevenció i se-
guretat marcats per les autori-
tats sanitàries”.

TORNEN LES SANTES 
ESPORTIVES!

BEA DELGADO
Regidora d'esports

 L’esport torna per 
Les Santes amb més 

empenta que mai i en 
totes les activitats se 

seguiran els protocols 
de prevenció i 

seguretat”

La Travessa nedant 
al Port i la Cursa 

Popular seran dues 
de les proves més 
destacades d’un 
calendari farcit 

d’activitats

Les Santes Esportives 2021 se celebren a Mataró durant el mes de 
juliol amb una vintena d’esdeveniments esportius d’exhibició, de 

competició i de participació popular

INSCRIPCIONS
Pots fer la teva inscripció 
gratuïta aquí:
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Malgrat passarà el relleu de la Capitalitat del Bàsquet femení a 
Manresa aquest mes de setembre

Els premiats amb el regidor Ludwing Hasko i l'alcalde Joan Mercader
Álex Baena i Khyzer Hayat

E l Parc de Can Campassol de Malgrat de Mar va acollir, el 
passat dissabte 19 de juny, l'acte de cloenda de la ciutat 
com a Capitalitat del Bàsquet Femení 2020-21 que va 
comptar amb un record i agraïment a totes les dones 

malgratenques que han escrit i escriuen la història del bàsquet 
al municipi des de fa 80 anys. La cloenda també va comptar amb 
l'espectacle "Bots pel canvi" a càrrec de l'orquestra de Basket 
Beat, que té com a motor el ritme i la sonoritat que generen les 
pilotes combinades amb altres instruments.
Encapçalat per l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, a 
l'acte també van assistir Joan Soler, directiu de la Federació Ca-
talana de Basquetbol, així com també Ludwig Ivan Hasko, regidor 
d'Esports de Malgrat de Mar i Jordi Farré, president de l'AECAM i 
portaveu de la Comissió Organitzadora de 'Malgrat de Mar, Capi-
talitat del Bàsquet Femení 2020-21'.

Cloenda oficial de Malgrat 
de Mar com a Capitalitat 
del Bàsquet Femení 

L 'Ajuntament de Malgrat 
de Mar va fer recentment 
un reconeixement al llui-
tador internacional i tri-

ple campió d'Espanya de Muay 
Thai, Khyzer Hayat Nawaz. L'acte, 
presidit per l'alcalde, Joan Merca-
der, i el regidor d'Esports, Ludwig 
Hasko, va tenir lloc a la Biblioteca 
La Cooperativa. Durant l'acte, la 
Regidoria d'Esports també va ho-
menatjar la trajectòria esportiva 
d'Àlex Baena, entrenador de Khy-
zer Hayat Nawaz.
 L'alcalde, Joan Mercader, va des-
tacar que l'acte era "un reconeixe-
ment a la seva trajectòria esporti-
va, però també un reconeixement 
als valors que transmet a través 
de l'esport: constància, discipli-
na, treball, esforç i humilitat."És 
un orgull per a Malgrat i els mal-
gratencs i les malgratenques que 
ens representi arreu a on va", va 
afegir . L'alcalde també va rei-
vindicar que el muay thai "no se'l 
tracti com a esport minoritari ".
El jove lluitador, que va estar 

acompanyat a l'acte per familiars i 
amics, va agrair el reconeixement 
del consistori malgratenc i va dir 
que era "tot un honor per a no-
saltres rebre aquest reconeixent 
després de tants anys d'esforç, 
dedicació i hores d'entrenament".

Homenatge a Khyzer Hayat, lluitador 
internacional i triple campió d'Espanya

MUAY THAI

BÀSQUET

L'acte també va servir per home-
natjar Álex Baena, entrenador 
de Khyzer Hayat i amb una llar-
ga trajectòria esportiva: campió 
d'Espanya i medalla de bronze en 
el Campionat del Món, entre d'al-
tres, per la seva tasca al capda-

vant del Top King Training Center.
El pròxim 29 de juliol, Khyzer s'en-
frontarà a l'actual campió del món 
de la WAKO PRO, el txec Vaclak 
Sivlak pel títol europeu de la mo-
dalitat K1 i pes 64,500 kg. 
Molta sort!

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300
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Classe de Zumba Strong

Participants de la divertidíssima classe de Jumple by Aerower

La Federació Catalana de Taekwondo va fer una gran exhibició

Espectacular demostració de Pole Dance

S anta Susanna ha estat 
seu dels primers Fit-
ness Sports Games, que 
s´han disputat el primer 

cap de setmana de juliol, de l’1 al 
4. Es tractava d’una experiència 
esportiva que va anar molt més 
enllà d’una simple competició de 
Bodybuilding and Fitness. 
Sobre la base del Fitness, es van 
incorporar tota mena d’esports i 
activitats. Es pot dir que l’esport, 
com a element de salut, i els 
atractius de la destinació turísti-
ca de Santa Susanna, van ser els 
seus principals valors.
Aquest esdeveniment multi-
esportiu va ser organitzat  per 
la World Fitness Union i  la IFBB 
(International Bodybuilding and 
Fitness Federation), amb la col·la-
boració i experiència com a desti-
nació turística de Santa Susanna.
La IFBB, que organitza els princi-
pals campionats internacionals de 
Bodybuilding i Fitness, va fer una 
crida a tots els practicants i amants 
d’aquest esport i gaudir d’aquesta 
competició popular i oberta a to-
tes les categories i nivells.
Tot i que es tractava d’una compe-
tició amateur, es va disputar en un 
escenari propi de competicions 
professionals, amb l'assessora-
ment i puntuació dels millors jut-
ges IFBB. 

Classic Europe 2020.
Durante quatre díes, Santa Susan-
na va viure proves i exhibicions 
de Street Workout, Street Lifting, 
Pole Dance, Race, Cheerleader, 
Urban Dance, Zumba, Cross Trai-
ning, World Chase Tag, Cardio 
Box, Roller Skating, Rugbi 7, Skate 
Boarding i Taitxí.

Santa Susanna acull els primers
FITNESS SPORTS GAMES

Organitzats per la 
World Fitness Union i 
la IFBB (International 

Bodybuilding and 
Fitness Federation) 
amb la col·laboració 
de Santa Susanna, 

ha estat tot un èxit de 
participació 

Un cop més, el municipi va poder de-
mostrar que la consideració de ‘Ciu-
tat Mundial del Fitness’ està més que 
merescuda. Aquesta primera edició 
dels Fitness Sports Games han ar-
ribat per quedar-se a Sant Susanna 
que molt aviat tornarà a acollir un 
esdeveniment esportiu de nivell in-
ternacional.

Cal destacar que la destinació tu-
rística de Santa Susanna, que s’ha 
guanyat el títol de capital mundial 
del Fitness, va posar a disposi-
ció dels participants del Fitness 
Sports Games els mateixos es-
cenaris i equipaments esportius 
utilitzats en Campionats com els 
Mundials IFBB 2020 o l'Arnold 

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat
 937 678 441
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Reptes
5 12 19

26
2 9

16 23 30

‘21

Mou-te,
diversió i salut

E nguany, l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar torna 
amb els reptes de l’Estiu 
Actiu, una alternati-

va per fer activitat física i 
esport de forma respon-
sable en temps de pan-
dèmia. Els tornejos de 
vòlei platja, bàsquet 
3x3 i tennis platja no 
se celebraran, però 
l’alternativa dels reptes 
vol animar a tots 
els vilassarencs i 
vilassarenques 
a sort ir i  fer 
activitat física 
amb propos-
tes aptes per a 
totes les edats.
Durant les quatre 
setmanes de juliol (a partir del dia 

5) i les cinc setmanes d’agost, a 
través de l’app Vilassar de Mar, 
s’aniran plantejant un total de nou 
reptes esportius que es podran 
realitzar fins al 10 de setembre. 
Caldrà inscripció, a partir del 21 
de juny, emplenant el formulari 
disponible a l’app. Cada setmana 
s’enviaran notificacions explicant 
en què consisteix el repte de la 
setmana. A mesura que es vagin 
fent, s’hauran d’adjuntar fotogra-
fies com a prova, també des de 
l’app del mòbil. 
Enguany els premis seran molt 
engrescadors amb el joc del 
Mou-te. Els reptes es distribuiran 
en nou caselles, de tres línies, i 
es podran fer línies o completar 
totes les caselles. Els reptes es 
publicaran cada dilluns i fer-los 
implica accedir a premis, direc-
tes o mitjançant sorteig, de vals 

GUANYA PREMIS COMPLETANT EL JOC DEL MOU-TE

Participa en els reptes esportius de 
l’ESTIU ACTIU!

PREMIS
✦ Sorteig entre les tres 
primeres persones que 
completin els 9 reptes: 

100 € en vals de compra 
a establiments de Vilassar 

Comerç.

✦ Sorteig per a les 
persones que completin 
els 9 reptes (a exempció 
de les tres primeres): 50 

€ en vals de compra a 
establiments de Vilassar 

Comerç.

✦ Premi directe a totes les 
persones que completin 

un mínim de 3 reptes 
siguin en línia o no: una 

samarreta de l’Estiu Actiu 
2021

✦ Per completar 3 
reptes en línia, fins al 27 
d’agost. Sorteig de vals 

per participar en diferents 
activitats. Les persones 

participants tindran tants 
números pel sorteig com 

línies hagin completat.

Jordi Tapias, regidor d’esports 
de Vilassar de Mar, explica res-
pecte a aquesta campanya que 

“Malgrat la situació positiva en 
l’evolució de la pandèmia pel 
que fa a vacunació i suavització 
de les restriccions, enguany no-
vament ens hem decantat per 
seguir amb el model de reptes 
esportius que vam iniciar l’any 
passat”. Afegeix que “vull agrair  
la col·laboració de les entitats 
esportives locals que participen 
en la confecció dels reptes així 
com Vilassar Comerç i la feina 
de l’equip transversal dels dife-
rents departaments de l’Ajunta-
ment que ho fan possible”.

És una alternativa 
per fer activitat física 

i esport de forma 
responsable en temps 

de pandèmia

Els reptes volen animar 
a tots els vilassarencs i 
vilassarenques a sortir 

i fer activitat física amb 
propostes aptes per a 

totes les edats

de compra per gastar a botigues 
de Vilassar Comerç i vals de par-
ticipació a activitats esportives 
com pàdel surf, snorkel o pàdel, 
entre d’altres.

A través de l’app 
Vilassar de Mar, 

s’aniran plantejant 
reptes esportius que es 
podran realitzar fins al 

10 de setembre

JORDI TAPIAS
Regidor d'esports

“Agraïm  la 
col·laboració de les 
entitats esportives 

locals que participen 
en la confecció dels 

reptes així com a 
Vilassar Comerç”

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400

ESPORT
LOCAL
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D esprés de 7 setmanes 
d’aventures, #deMata-
róaTòquio va arribar al 
final del seu viatge. El 

passat 18 de juny es va celebrar la 
festa de Cloenda de la campanya 
al Pavelló Euskadi, on “Les Laies” 
van tornar a reunir-se després 
d’haver portat l’esperit olímpic 
per totes les escoles participants.
A la cerimònia va desfilar una 
representació dels alumnes de 

cada escola i es va gaudir d’un 
recull de les diferents actuacions 
que s’havien realitzat a les ceri-
mònies d’intercanvi de torxa  en-
tre escoles durant les setmanes 
de campanya.
Els flabiolaires (exalumnes del 
Camí del Mig), el show de dansa 
del Thos i Codina i l’actuació de 
la cantant Júlia Aubà de l’escola 
IES Damià Campeny van ser les 

actuacions que van dinamitzar la 
cloenda.
Durant la cerimònia els guanya-
dors i guanyadores del concurs 
de dibuix del #deMataróaTòquio 
van poder recollir el seu premi: 
una pilota de waterpolo signada 
per Marta Bach.
També es va agrair la seva impli-
cació i participació als professors 
Esther Veciana i Carles Llauger 
per crear continguts relacionats 
amb la campanya per treballar 
des de les diferents assignatures 
a les escoles.
Malauradament,  Marta Bach de-
gut als seus compromisos espor-
tius a poques setmanes dels Jocs, 
no va poder assistir en persona 
a la cloenda, però va enviar per 
vídeo un missatge d’agraïment a 
tots els participants. El seu pare, 
Ramón Bach, va recollir un pen-
joll amb una mini-Laia per fer-li 
arribar a la Marta de manera que 
Mataró pugui acompanyar-la du-
rant els Jocs de Tòquio.
La cerimònia va acabar amb 
l’entrega dels reconeixements 
a totes les escoles que van fer 
possible la campanya i amb el 
descobriment del número total 
de quilòmetres que entre tots i 
totes es va aconseguir.
Ni més ni menys, 95.922 quilò-

metres van ser els aconseguits. 
Molts més dels necessaris per 
anar i tornar a Tòquio, doncs gai-
rebé suficients per donar dues 
voltes i mitja al planeta.
L’Amics per sempre va ser la 
cançó que va sonar al final de la 
cerimònia i que va donar per fina-
litzada la campanya. Una jornada 
emocionant, resum de la col·la-
boració i el treball en equip viscut 
durant setmanes, en què es va fer 
palesa la importància de l’activi-
tat física i els valors de l’esport. 
Sens dubte, l’any vinent segui-
rem sumant quilòmetres!

CLOENDA DE 
LA CAMPANYA 
#deMataróaTòquio 

#deMataróaTòquio 
EN XIFRES

7
SETMANES

13.800
ALUMNES

95.922
KMS ACONSEGUITS

1.150
DIBUIXOS 

PRESENTATS

28
ESCOLESGran èxit de 

participació  en 
aconseguir 95.922 

kms per acompanyar 
Marta Bach fins  

als Jocs Olímpics  
de Tòquio

CLOENDA DE 
LA CAMPANYA 
#deMataróaTòquio 
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1a CLASSIFICADA. 
Elena Padilla. @epadi 
“Petita fan, futura waterpolista!”

1a CLASSIFICADA. 
Sandra Inglada. @Sandra Inglada 
El_balon_pegado_al_pie 
 “Volar sense ales”

2a CLASSIFICADA. 
Laia Castillo. @castillolaia
“Aprofitant el confinament” 

2a CLASSIFICADA. 
Marina. @marinagr99 
Foto feta a Argentona

3r CLASSIFICAT.  
Club Hoquei Mataró. @chmataro 
 “Aviat recuperarem els rostres d'il·lusió i 
els somriures!!!! 

3r CLASSIFICAT.  
@albrt_crts. “Al mar no tot són peixos...
entrant a port després d'acabar l'entre-
nament l'equip del @remmataro"

GUANYADORS DE LA 2a EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 
SOBRE ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

P
rop d’un centenar 
de fotografíes fe-
tes arreu del Ma-
resme han parti-
cipat en la segona 
edició de concurs 

de fotografía organitzat pel 
Consell Esportiu del Maresme, 

Consell Comarcal del Maresme 
i l’Esportiu Maresme.
El concurs s’ha esdevingut en un 
període de temps molt canviant 
degut a les mesures preventi-
ves existents en cada moment, 
que en part, han pogut modi-
ficar les conductes esportives 

de la població. No obstant això, 
l’esperit esportista ha continuat 
vigent i totes les fotografies han 
inmortalitzat diferents emoci-
ons i situacions que només ens 
brinda l’esport.
Els guanyadors i guanyadores 
obtindràn un xec regal en mate-

rial esportiu valorat en 100, 75 i 
50 euros.
Moltes gràcies a tots i totes les 
participants. 
Us esperem a la propera edició del 
#concursesportiumaresmeCEM 
Que els valors de l’esport us
acompanyin!!!

CATEGORIA ESCOLAR

CATEGORIA GENERAL

NOTÍCIES
ESPORT ESCOLAR
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E l municipi de l'Alt Mares-
me va organitzar diven-
dres 2 i dissabte 3 de 
juliol amb molt èxit de 

participació una gran festa es-
portiva popular per promocionar 
els esports de lliscament entre la 
població, i per donar-li el color i la 
notorietat que es mereixia la re-
obertura de l’Skate Park del poble. 
La instal·lació estrena nous 
mòduls, incorpora un fantàstic 
Pump Track i una pista 3x3 de 
bàsquet i futbol. 
Divendres a la tarda es va dur a 
terme l’acte de reobertura. Els Di-
ablesfolls, amb la seva tabalada, 
van ser els encarregats d’obrir les 
portes de l’Skate Park i després del 

GRAN FESTA D’INAUGURACIÓ

Palafolls celebra la 1a edició del 
PLF SOBRE RODES

parlament de l’alcalde, la marca 
d’scooters Bestial Wolf, va dina-
mitzar la primera tarda de diversió 
per als joves riders del municipi. 

A primera hora de dissabte, les 
bicicletades populars donaven 
el tret de sortida al que seria un 
matí replet d’activitats i tallers 
dinamitzats per professionals de 
totes les disciplines que ocupari-
en diferents punts del poble. Tan 

petits com joves i grans van poder 
aprendre i gaudir de les activitats 
d’skate, scooter, surfskate, long-
board, roller, quad, bmx, bicicleta 
i fins i tot, patinet elèctric. 
A la tarda, l’activitat es va concen-
trar a l’Skate Park amb les compe-
ticions d’skate i scooter organit-
zada per Ungravity i sonoritzada 
per DJ Surda. El públic va poder 
gaudir del talent de petits i joves 
riders de Palafolls i d’altres muni-
cipis i províncies, i alhora de les 
exhibicions de salts de BMX on la 
Gemma Corbera, esportista pro-
fessional nascuda a Palafolls, va 
poder desplegar els seus trucs.
Dos dies plens d’esport sobre 
rodes, on van tenir presència 
grans marques i col·laboradors, 
per apropar a tothom la nova ins-
tal·lació que estarà oberta des de 

primera hora del matí fins les 23 
hores. A més a més, durant l’estiu, 
estarà operativa una guingueta 
per poder servir begudes i menjar. 
Aquesta iniciativa s’integra dins un 
treball a llarg termini que realitza 
el consistori, amb la voluntat de 
generar espais i projectes per tal 
que els joves puguin gaudir d'un 
protagonisme al municipi. Inicia-
tiva que s'integra amb altres pro-
jectes elaborats des de diverses 
regidories de l'Ajuntament, així 
com amb accions que veuran la 
llum pròximament, com la imple-
mentació d'educadors de carrer 
o bé activitats que es podran re-
alitzar al mateix recinte de l'Skate 
Park, un espai que pretén ser un 
punt de referència per als joves.
Que no t’ho expliquin...
vine a rodar!

L’espai pretén ser un 
punt de referència 

per als joves del 
poble amb la 

voluntat que tinguin 
protagonisme

Fotos de Selecta Events / 
Ajuntament de Palafolls
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