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E ls JJOO més estranys i peculiars de tots els temps ja 
són història. Celebrats amb un any de retard, sense 
públic a les graderies i amb estrictes restriccions de 

mobilitat, el Japó 2020 va viure un excel·lent comportament 
de la delegació espanyola que va repetir les medalles acon-
seguides en els últims JJOO, Rio de Janeiro 2016, amb un 
total de 17 medalles: tres ors, vuit plates i sis bronzes.
Dels 326 esportistes espanyols que van acudir a Tòquio (188 
homes i 138 dones que van competir en 29 esports diferents), 
tretze estaven connectats directament amb el Maresme, bé 
perquè han nascut o viuen a la nostra comarca o bé perquè 
competeixen representant algun dels nostres clubs. Va ha-
ver-hi una catorzena participant, Vivian Sevenich que, si bé 
va defensar els colors de la selecció neerlandesa de water-
polo, competeix amb el CN Mataró, igual que Marta Bach, 
Anni Espar i Elena Sánchez, que es van penjar la medalla de 
plata al coll després d'arribar a la final olímpica de Water-
polo. I aquí també va estar la mataronina Roser Tarragó, que 

ha decidit retirar-se de l'esport professional malgrat la seva 
joventut. Un talent enorme que trobarem molt a faltar.
Igualment va brillar amb llum pròpia Marc Cucurella, l'elèc-
tric lateral esquerre d'Alella format en el RCD Espanyol i FC 
Barcelona que aquesta temporada jugarà en el Brighton 
anglès després de la seva excel·lent temporada al Getafe. 
Cucurella, titular amb la selecció espanyola olímpica, ha tin-
gut dues grans alegries en els últims temps: el naixement del 
seu segon fill i la medalla de plata a Tòquio.
Com és sabut, setembre és l'inici de totes les competicions 
esportives, especialment de clubs. Tots estan àvids de poder 
completar una temporada normal, sense restriccions, des-
prés de dos anys on no s'ha pogut jugar amb la normalitat 
requerida. L'esport formatiu i escolar, de forma molt especial, 
ha estat colpejat amb força per les conseqüències de la CO-
VID-19 i és possible que repercuteixi a curt i mitjà termini en 
la formació d'esportistes. Ara el que cal és iniciar aquest curs 
amb il·lusió i recuperar tot el temps perdut. El futur és vostre!
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U n any més tard del 
que estava previst, per 
culpa de la pandèmia, 
els esportistes de la 

nostra comarca van viatjar als 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020 
(del 23 de juliol al 8 d’agost) amb 
catorze representants, bé per-
què han nascut o viuen aquí o bé 
perquè competeixen represen-
tant a algun dels nostres clubs. 
I el resultat no ha pogut ser més 
exitós, perquè els 'nostres' han 
tornat del Japó (on finalment no 
es va permetre la presència de 
públic local) amb cinc medalles 
de plata, un diploma olímpic i tres 
quarts llocs. Extraordinari balanç.

PLATA DE LLEI. La plata va arri-
bar en dos esports col·lectius, en 
futbol i waterpolo femení. Marc 
Cucurella, d'Alella, va arribar a 
la gran final amb Espanya, on el 
combinat nacional va caure en la 
pròrroga davant el poderós Bra-
sil, que va reeditar l'or. La nova 
generació de joves futbolistes, 
on Cucurella ha tingut un paper 
destacadíssim, es van fer amb 
el metall, fet que no succeïa des 
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Extraordinari balanç de l'esport 
maresmenc a Tòquio 2020

que va aconseguir una meritòria 
quarta plaça.
També van ser quartfinalistes al-
tres dos extraordinaris esportis-
tes del Maresme, Sílvia Domín-
guez i Ricky Rubio, tots dos en 
bàsquet. L'equip femení espanyol 
va ser derrotat en aquesta ronda 
per tan sols tres punts, amb la 
sensació que podien haver lluitat 
per una medalla. La de Montgat 
va tornar a demostrar a Tòquio la 
seva personalitat i capacitat de li-
deratge. I què dir del 'noi del Mas-
nou', inclòs en l'equip ideal dels 
JJOO després de les seves contí-
nues exhibicions que van acabar 
en quarts perquè es va creuar pel 
camí la gairebé imbatible selec-
ció dels Estats Units.
En la mar, sensació agredolça 
perquè les grans favorites per 
guanyar l'or en la classe 470 de 
la competició de vela, Silvia Mas 
i Patricia Cantero, campiones del 
món, es van quedar en l'onzena 
posició. La del Masnou va lamen-
tar els problemes tècnics que va 
patir el seu vaixell que li van im-
pedir ficar-se per la Medal Race. 
Qui sí que va tenir millor actuació 

Marc Cucurella, plata amb l'equip espanyol de futbol Una generació irrepetible; segona medalla des de Londres 2012

ELS JOCS OLÍMPICS MÉS ESPECIALS DE LA HISTÒRIA

dels Jocs Olímpics de Barcelona 
'92, on Espanya va ser or.
I ens hem de treure el barret, una 
vegada més, davant el compor-
tament de les 'Noies d'Or' del wa-
terpolo. Una generació irrepetible 
que ja va obtenir la plata a Lon-
dres 2012, que ha estat campiona 
del món i d'Europa. A Tòquio, no-
més la totpoderosa selecció dels 
Estats Units la va allunyar de l'or. 

Un torneig fantàstic de les repre-
sentants del Club Natació Mataró: 
Marta Bach, Anni Espar i Elena 
Sánchez, a més de la mataronina 
Roser Tarragó, que va anunciar 
la seva retirada de l'esport pro-
fessional just després de tornar 
del Japó. En aquesta competició, 
una altra jugadora del CN Mataró 
també va destacar, Vivian Seve-
nich, de la selecció neerlandesa, 

Cinc medalles de plata, un diploma olímpic i 
tres quarts llocs de catorze participants, 

un èxit absolut dels esportistes que 
van representar la nostra comarca al Japó

En uns jocs celebrats un any després del que tocava, i sense públic a les graderies, el 
resultat no ha pogut ser millor per als nostres, tret d'alguna petita decepció
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va ser Florian Trittel, el represen-
tant del Club Nàutic El Balis, que 
va obtenir el diploma olímpic en 
Nacra 17, l'única categoria de vela 
mixta, al costat de la seva com-
panya Tara Pacheco.
Sense sortir-nos de l'aigua, però 
aquesta vegada a la piscina, 
la mataronina Berta Ferreras, 
component de l'equip espanyol 
de natació artística, va tornar a 
casa amb un meritori setè lloc per 
equips, reafirmant la seva condi-
ció d'una de les millors d'aques-

ta especialitat, tan difícil, tan exi-
gent... i tan bonica de veure.
La veterana de l'expedició, la 
també mataronina Galia Dvorak, 
no va poder passar de la prime-
ra ronda en la prova de tennis de 
taula femení. La palista afronta-
va els seus quarts jocs olímpics 
consecutius, un premi a la seva 
extraordinària carrera esportiva, 
on ha estat set vegades campio-
na d'Espanya.
I de la més experta a la més nove-
lla. Marina González, de Malgrat, 

SILVIA DOMÍNGUEZ
Bàsquet
Montgat

QUARTFINALISTA

ROSER TARRAGÓ
Waterpolo

Mataró
MEDALLA DE PLATA

MARTA BACH
Waterpolo
CN Mataró

MEDALLA DE PLATA

ELENA SÁNCHEZ
Waterpolo
CN Mataró

MEDALLA DE PLATA

participava en els seus primers 
Jocs Olímpics i va quedar en la 
dotzena plaça per equips amb 
Espanya. Marina inicia ara una 
nova aventura als Estats Units, 
on ha estat fitxada per la Univer-
sitat de Iowa per competir en la 
primera divisió de la competició 
universitària americana (NCAA).
L'última a participar va ser una al-
tra lluitadora i disciplinada atleta, 
la mataronina Raquel González 
Campos, campiona d'Espanya i 
d'Europa per equips, que va anar 

a Tòquio després d'haver viscut 
els Jocs de Rio de Janeiro. Raquel 
va participar en els 20 quilòme-
tres marxa i va acabar en dotzena 
posició, un magnífic resultat ve-
ient el nivell de les participants i 
la duresa de la prova a causa de 
la temperatura i humitat.
Tòquio 2020 ja és història, però 
París 2024 està a tocar i segur 
que els representants del Mares-
me tornaran a brillar com ho han 
fet al Japó. 
Felicitats a tots.

ANNI ESPAR
Waterpolo
CN Mataró

MEDALLA DE PLATA

MARC CUCURELLA
Futbol
Alella

MEDALLA DE PLATA

MARINA GONZÁLEZ
Gimnàstica Artística

Malgrat de Mar
12a POSICIÓ PER EQUIPS

GALIA DVORAK
Tennis Taula

Mataró
1a RONDA

RAQUEL GONZÁLEZ
20 km Marxa

Mataró
14a POSICIÓ

SILVIA MAS
Vela  Classe 470

El Masnou
11a POSICIÓ

VIVIAN SEVENICH
Waterpolo
CN Mataró

QUARTFINALISTA

FLORIAN TRITTEL
Vela Nacra 17

CN El Balís
DIPLOMA OLÍMPIC

RICKY RUBIO
Bàsquet
El Masnou

QUARTFINALISTA

BERTA FERRERAS
Natació Artística

Mataró
7a POSICIÓ PER EQUIPS
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E n el teu DNI posa que vas néixer a 
Mollet del Vallès...
Sí, efectivament, vaig néixer a Mollet, 
però des de molt petit vaig venir a viu-

re a Canet de Mar amb els meus pares. Amb 
tres anys ja estava vivint al Maresme.

És a dir, la teva infància va transcórrer a Ca-
net...
Tota. Vaig fer la primària precisament en el col-
legi que és aquí al costat del camp de futbol 
on estem fent el reportatge, en l'Escola La Mi-
sericòrdia, i després ja vaig anar a l'Institut del 
poble. Totes les meves arrels són a Canet.

I aquí, imagino, va començar la teva vincu-
lació amb el món del futbol...
Així és, però els meus inicis van ser en el club 
de futbol sala del poble. 
Després ja em vaig pas-
sar al futbol en catego-
ria prebenjamí i benjamí. 
Marxo del Canet en cate-
goria aleví.

Iniciant així un llarg 
periple...

amb el qual vaig debutar en la meva segona 
temporada com a juvenil a Segona B, amb 
disset anys. Recordo que després d'aquest 
partit que vaig jugar al desembre, vaig sortir 
del vestuari i m'estava esperant el meu pare, 
com sempre, amb el meu representant i un 
altre senyor, que em van presentar com el 
scoutting de la Juventus, però que és espa-
nyol, Javier Ribalta. Em va dir que la Juven-
tus em volia i que era per al mes de gener, 
és a dir, per a incorporar-me en qüestió de 
setmanes.

El Maresme 
exporta talent

POL LIROLA, 
EL ‘NOI DE 
CANET’

(Riures) Efectivament. Fitxo pel Cirera, des-
prés pel Mataró, Granollers i també vaig jugar 
en la Fundació Calella i la UE Vilassar de Mar. 
Va ser una època molt bonica perquè m'ho 
vaig passar molt bé.

Des de Vilassar arribes a l'Espanyol.
Sí, em va fitxar pel seu cadet de primer any. En 
l'Espanyol vaig fer un salt molt gran. Quan de-
butava en categoria juvenil vaig pujar directa-
ment a l'A, cosa que no és gens habitual. Això 
li ho dec a David Gallego, el meu entrenador, 
que després va arribar a entrenar el primer 
equip de l'Espanyol. David Fernández, que ara 
és coordinador del Reial Madrid, va ser qui em 
va portar a l'Espanyol. Va ser una època de la 
meva vida on tot va passar molt de pressa. I 
allí va ser, precisament, on em van reconvertir 

d'extrem dret a lateral.

I t'arriba la trucada de 
la Juventus de Torí. Pa-
raules majors...
Després del meu primer 
any en el Juvenil A vaig 
passar a fer la pretem-
porada amb l'Espanyol B, 

 Tinc una mentalitat 
molt ofensiva. Ho porto a la 
sang perquè, malgrat que 
ara soc lateral, fins cadet 

sempre vaig jugar d'extrem”

Sent juvenil de l'Espanyol va fitxar per la Juventus de Torí, 
arribant a debutar en el primer equip. Va triomfar en el 

Sassuolo, va marxar a la Fiorentina i ara l'Olympique de 
Marsella ha pagat 13 milions d'euros per ell. Campió 

d'Europa Sub '21 amb Espanya. Una història d’èxit

Entrevista: Toni Frieros
Fotos: Pep Morata

 Somio a debutar un dia 
amb l'absoluta de 

la selecció espanyola i 
també jugar la 

Champions League”

ENTREVISTA
FUTBOL
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I vas donar el teu consentiment...
Sí. Em feia molta il·lusió jugar a Itàlia, en el juve-
nil de la Juventus. Vam parlar amb Jordi Lar-
dín, llavors responsable del futbol base de 
l'Espanyol que em va entendre perfectament. 
Vaig sortir com a cedit per l'Espanyol aquella 
mitja temporada, de gener a juny, i al final del 
curs la Juventus va decidir comprar el cent per 
cent dels meus drets.

Quina experiència… i quina responsabilitat.
Em va costar molt decidir-me, no creguis, per-
què era deixar enrere tot el meu entorn, amics, 
família, Canet, on vivia... Crec que vaig encer-
tar amb la decisió presa.

Avui dia et consideres 'perico'?
Sí, per descomptat. Sempre seré de l'Espanyol.

A Torí jugues en el que allí es coneix com a 
equip Primavera...
Vaig tenir la sort de tenir d'entrenador Fa-
bio Grosso, que va ser internacional amb Ità-
lia, un gran lateral... Em van sortir molt bé les 
coses durant tota la temporada que vaig po-
der jugar completa. Allegri em va convocar 
per fer la pretemporada i la gira per Austràlia 
i la Xina amb el primer equip, una experiència 
molt bona per a mi. I va ser estant en aquesta 
gira quan el meu representant em va trucar i 
em va dir que el Sassuolo, també de la Sèrie 
A italiana, estava interessat a fitxar-me. Vam 
parlar amb la Juventus i van decidir cedir-me 
durant dues temporades. Una gran decisió 
perquè així podia tenir més minuts i partits en 
una Lliga tan exigent com és la italiana. Vaig 
ser titular, vaig jugar més de quaranta partits i 
el Sassuolo va decidir comprar-me a la Juven-
tus abans de vèncer la cessió.

D'èxit en èxit perquè dos anys després et 
fitxa la Fiorentina.
Vaig viure un any molt bo a Florència. En ge-
neral a Itàlia he crescut i he millorat com a fut-
bolista. En total han estat sis anys de la meva 

vida. Totes les experiències han estat molt po-
sitives i gràcies a això vaig poder debutar amb 
la selecció espanyola sub 21, amb la qual vaig 
guanyar l'Europeu d'Itàlia.

Com et definiries com a futbolista?
Crec que pel fet que en el futbol base vaig ser 
extrem, tinc una mentalitat molt ofensiva. Ho 
porto a la sang. A Itàlia he après que el futbol 
també pot ser molt tàctic. Allí els entrenadors 
el que busquen en primer lloc és no encai-
xar gols. En Sassuolo menys, perquè allà es 
feia un futbol més ofensiu i això va beneficiar 
molt el meu futbol. A la Fiore vaig tenir entre-
nadors sense aquest perfil i no podia atacar 
amb tanta llibertat.

Va ser un alliberament 
que l'Olympique de 
Marsella truqués a la 
teva porta?
En certa manera sí, per-
què ja havien intentat 
fitxar-me l'any anterior. 
Quan va sortir l'oportuni-
tat d'anar en el mercat d'hivern no m'ho vaig 
pensar dues vegades. Em va trucar el presi-
dent Longoria en persona. Villas-Boas m'havia 
demanat. Estic molt content que l'Olympique 
hagi comprat els drets federatius a la Fioren-
tina, perquè la veritat és que a Marsella estic 
superbé. El futbol que es fa en l'Olympique 
m'afavoreix moltíssim, és molt físic, amb més 
espais que a Itàlia i amb el nou entrenador, 

Sampaoli, m'hi entenc de meravella. A més, 
l'afició m'aprecia molt i em sento molt còmode.

Per cert, quin debut vas tenir!
(Riu) Sí, precisament contra el PSG! Va ser la final 
de la Supercopa de França. Anàvem perdent i 
vaig entrar en el minut setanta juntament amb 
Neymar, que sortia d'una lesió. Vaig haver de 
marcar-lo i recordo que a que en la primera 
acció vaig haver d'entrar-lo i em van treure tar-
geta groga.

En català diem 'gira el món i torna al Born'...
Sí, encara que porti tota la meva carrera pro-
fessional jugant a l'estranger, a mi em tira 

molt la terra. Em fascina 
el meu poble, Canet, i tot 
el Maresme. Sempre que 
puc vinc aquí, on conec 
tothom. M'encanten els 
seus carrers, la platja, la 
muntanya, la tranquil·litat 
que es respira aquí... Aquí 
està la meva mare,  la 
meva germana que aca-

ba de tenir dues nenes, així que quan acabi 
la meva carrera com a futbolista continuaré 
vivint en Canet.

Quins somnis et queden per complir?
Arribar a debutar amb la selecció espanyola 
absoluta i jugar la Champions League.

Segur que ho aconsegueixes!

 Em fascina el meu 
poble, Canet. Aquí tinc 

la família, els amics, 
les meves arrels i hi 

tornaré per viure quan 
pengi les botes”

 M'alegro molt de seguir 
en l'Olympique de Marsella 
perquè allà puc desplegar el 

meu futbol i em sento  
molt estimat”

ESPANYOL. Va arribar 
en edat cadet i va 
marxar sent juvenil

JUVENTUS. Allegri el 
va fer debutar amb el 
primer equip

SASSUOLO. A la Serie 
A ha jugat 128 partits 
marcant dos gols

FIORENTINA. Estant a 
Florència va debutar a 
la selecció Sub 21

OLYMPIQUE DE 
MARSELLA. Titular a 
les ordres de Sampaoli

7

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
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E l 5 de setembre, amb 
el partit UE Vilassar de 
Mar-Vilafranca, arrenca 
la temporada futbolís-

tica de la temporada 2021-22. 
Precisament és l'entitat vilassa-
renca, un any més, la represen-
tant del Maresme que jugarà en 
la categoria més alta, la Tercera 
Divisió. I ho farà amb una plantilla 
pràcticament nova. Després de 
l'èxit de l'última temporada (es va 
classificar per a disputar els play 
offs d'ascens a Segona B), el cos 
tècnic liderat per Alberto 'Peque' 
Aybar, ha fitxat 16 nous jugadors, 

anant-se'n, per diferents motius, 
uns altres 16. Tot un repte, ajuntar 
a tants futbolistes nous.
També un any més la Primera Ca-
talana solament tindrà a un equip 
del Maresme, l'Escola de Futbol 
Mataró, que intentarà una vega-
da més aconseguir la categoria 
nacional, on tantes temporades 
ha estat. Un lloc que, per història, 
és on hauria d'estar i tots els es-
forços de l'entitat presidida per 
Fran Seijó van encaminats cap a 
aquest objectiu, sense oblidar la 
seva important labor de formació 
de jugadors, una de les més des-

TEMPORADA 2021-2022

La pilota comença a rodar
ressants contra Cirera, Sant Pol, 
Malgrat, Argentona i Los Molinos.
Finalment, i com sol ser habitual, 
tots els equips del Maresme de 
Tercera Catalana solen concen-
trar-se en un sol grup. Enguany 
serà el 6, on tindrem a 16 conjunts, 
destacant al C del Vilassar de Mar 

i al B del Sant Pol i Los Molinos.
Per tant, estem davant d'una tem-
porada apassionant per als nos-
tres, esperant que aquesta ve-
gada puguin completar-la, lluny 
de les restriccions viscudes els 
últims dos anys a conseqüència 
de la pandèmia.

tacades de Catalunya. La lliga per 
al Mataró començarà més tard de 
l'habitual, el cap de setmana del 3 
d'octubre.
On es concentra el gruix d'equips 
del Maresme és a Segona Catala-
na. Tindrem fins a deu represen-
tants en aquesta categoria repar-
tits en tres grups. Per proximitat 
geogràfica, el Tordera estarà en 
el grup de Girona. En el grup cinc, 
dues entitats històriques com són 
CD Masnou i CE Premià, compar-
tiran lliga amb un 'nouvingut', la 
UE Vilassar B, que va guanyar bri-
llantment la lliga de Tercera Cata-
lana fa uns mesos.
El grup 6 tindrà a sis equips del 
Maresme, destacant de manera 
especial la presència del Llava-
neres perquè va obtenir aquesta 
plaça després de proclamar-se 
campió a Tercera precisament la 
temporada del seu centenari. És 
a dir, un èxit històric. El Llavaneres 
haurà de viure derbis molt inte-

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
 932 652 477
Sicília, 93-97, 1er, 08013 Barcelona
 info@fcf.cat

Una de les primeres alineacions de la UE 
Vilassar de Mar, al Torneig d'Històrics

Staff tècnic del primer equip del CE Llavaneres 
l'any del seu Centenari

Un any més, la UE 
Vilassar de Mar, a 

Tercera Divisió, serà 
el representant del 

Maresme a la categoria 
més alta

Només tindrem un 
equip a Primera 

Catalana (CE Escola 
Mataró), però deu a 

Segona en tres grups 
diferents

TERCERA DIVISIÓ
– GRUP 5 – 

✦ OLOT, U.E. SAD 
✦ ASCÓ, F.C 

✦ CASTELLDEFELS, U.E. 
✦ ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F 

✦ VILAFRANCA, F.C. 
✦ GRANOLLERS, E.C. 

✦ FIGUERES, U.E. 
✦ PERALADA, C.F. 
✦ MANRESA, C.E. 

✦ L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS 
✦ GIRONA, F.C. "B"  

✦ SANT ANDREU, U.E 
✦ POBLA MAFUMET, C.F.  

✦ SANTS, U.E. 
✦ SAN CRISTOBAL, C.P.  
✦ VILASSAR MAR, U.E. 

✦ FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

PRIMERA CATALANA
– GRUP 1 – 

✦ UNIFICACION LLEFIA,CF. 
✦ L'ESCALA, F.C. 

✦ BANYOLES, C.E. 
✦ BESCANO, C.D. 

✦ LLAGOSTERA, U.E. "B" 
✦ ESCOLA FUTBOL MATARO C.E 

✦ LA JONQUERA, U.E. 
✦ LLORET, C.F. 

✦ MARTINENC, F.C. 
✦ MONTAÑESA, C.F. 
✦ MOLLET U.E.,CF. 

✦ PALAMOS CLUB DE FUTBOL 
✦ PARETS, C.F. 

✦ LES FRANQUESES, C.F. 

SEGONA CATALANA
– SUBGRUP 1.B – 

✦ FARNERS, C.E. 
✦ SANT FELIU DE GUIXOLS C.F. 

✦ TORROELLA, U.E. 
✦ BLANES, C.D. 

✦ PALAFRUGELL, C.F. 
✦ BEGUR, C.F. 

✦ UNIÓ GIRONA A.C.E. 
✦ CAL AGUIDO, A.D. 

✦ TORDERA, C.F. 
✦ QUART, U.E. 

✦ TOSSA UNIO ESPORTIVA 
✦ CASSA, U.D.

SEGONA CATALANA
– GRUP 5 – 

✦ EUROPA, C.E. "B" 
✦ CANYELLES,C.E. 
✦ SINGUERLIN, C.F. 

✦ GRAMANET, UD.AT. 
✦ LLOREDA, C.F. 
✦ MASNOU, C.D. 

✦ MOLLETENSE, U.D. 
✦ TURO PEIRA, C.C.D. 
✦ PREMIA CLUB ESP. 

✦ PARC, U.D. 
✦ SABADELLENCA, UE. 

✦ SAN JUAN AT. DE MONTCADA,U.E. 
✦ MONTCADA, C.D 

✦ ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA 
✦ RACING VALLBONA, C.F. 
✦ VILASSAR MAR,U.E. “B”

TERCERA CATALANA
– GRUP 4 – 

✦ ALELLA 2013 ASSOCIACIO 
ESPORTIVA 

✦ VILASSAR DALT, C.E. 
✦ AQUA HOTEL FUTBOL CLUB 

✦ CABRILS, C.E. 
✦ CALELLA, C.F. 

✦ FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT 
✦ LA LLANTIA, A.D 

✦ MASNOU AT. 
✦ SANT POL, AT. "B" 

✦ MATARONESA, U.D 
✦ PREMIA DALT, C.D. 
✦ MOLINOS, U.D. "B" 

✦ SINERA UNITED FUTBOL CLUB ASS. 
✦ SANTVICENTI CLUB FUTBOL 

✦ VILASSAR MAR,U.E. "C"
✦ TIANA, C.C.E.

REPORTATGE
FUTBOL

SEGONA CATALANA
– GRUP 6 – 

✦ MALGRAT, C.D. 
✦ LLAVANERES, C.E. 

✦ PARETS, C.F. "B" 
✦ ARGENTONA, C.F. 

✦ CALDES MONTBUI, C.F. 
✦ CARDEDEU, F.C. 

✦ CIRERA, U.D. 
✦ GURB, U.E. 

✦ LA TORRETA, C.F. 
✦ SANT POL, AT. 
✦ MOLINOS, U.D. 
✦ TARADELL, U.D. 

✦ SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. 
✦ TORELLO, C.F. 

✦ UNIFICACIÓN C.F.SANTA PERPETUA 
✦ OAR VIC
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seu social amb piscina, magatzems, gimnàs, 
restaurant, zona d'embarcacions (refugi) i un 
pas subterrani per esquivar la carretera naci-
onal i les vies del tren. Per finançar l'obra es 
van emetre bons nominatius a raó de 20.000 
pessetes per cada persona que volgués fer-
se soci d'un club que anava a canviar la fiso-
nomia de la costa del Maresme... i les vides 
dels vilassarencs.
El 1967 dos socis del club, l'arquitecte Ignasi 
Mas i l'enginyer Jaume Amat Curto es van 
fer càrrec de les obres que van durar uns tres 
anys per completar-les. El creixement del 
club va ser extraordinari. En pocs anys ja havia 
organitzat el Mundial Vaurien, el campionat 
d'Europa juvenil Finn i una infinitat de regates, 
així com campionats d'Espanya i Catalunya en 
diferents classes. 
Tot això en paral·lel a la posada en marxa de 
l'escola de vela, una oferta esportiva de pri-
mer nivell per als joves del poble. El 1973, 
per exemple, Joaquim Martín i Jorge Pujol, 
socis del club, van ser campions del món jú-
nior en Vaurien. Cal destacar que el Nàutic 
ha donat nombrosos campions de Catalunya 
i d'Espanya en 420, Làser Radial, Optimist, 
Estel, Finn, sent Jesús Turró Homedes qui 
més lluny va arribar, representant a Espanya 
en els Jocs Olímpics de Mont-real el 1976 en 
la classe Tempest. Sense oblidar la també 
olímpica en 470 a Tòquio Silvia Mas, que es 
va iniciar al món de la vela al CN Vilassar de 
Mar, club amb el qual va arribar a competir i a 
guanyar el campionat d'Espanya de la classe 
Optimist.

REPORTATGE
VELA

" 

Vilassar de Mar, com a poble, 
no s'entendria sense el seu club 
nàutic, bressol de formació de 

grans regatistes, de llarguíssima 
tradició social i d'extraordinària 

capacitat per organitzar grans 
esdeveniments esportius

É s molt possible que més de la mei-
tat de la població de Vilassar de Mar 
hagi après a nedar en els cursos de 
natació que s'han fet i es fan en el 

club nàutic". Qui fa aquesta asseveració és 
Jesús Majem Tarruella, president del Club 
Nàutic Vilassar de Mar des de 2018, l'entitat 
esportiva amb més socis del municipi i tota 
una referència històrica dels esports nàutics 
i de vela tant al Maresme com a Catalunya.
Vilassar de Mar, com a poble, no s'entendria 
sense el seu club nàutic, bressol de formació 
de grans regatistes, de llarguíssima tradició 
social i d'extraordinària capacitat per a orga-
nitzar grans esdeveniments esportius
La llavor del que avui dia és el club es va 
plantar en els anys trenta del segle passat, 
quan es van construir els anomenats 'Baños 
Cintet'. Es van habilitar les primeres casetes 
perquè els banyistes poguessin canviar-se, 
també un envelat, així com un bar a peu de 
sorra, que es va convertir en una gran atrac-
ció de públic a l'estiu.

ARRELS. Va ser el 1959 quan l'Avi Cintet va 
traspassar els seus banys a un grup d'en-
tusiastes usuaris liderats per Josep Pàmi-
es, que es convertiria en el primer president 
del Club Nàutic Vilassar de Mar al setembre 
d'aquell any. Cinc anys després, amb l'ob-
jectiu de modernitzar les instal·lacions i mi-
llorar l'oferta esportiva, l'entitat va començar 
a treballar en la primera gran transformació 
del club presentant en societat un projecte 
de gran envergadura: la construcció de la 

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR

EL CLUB NÀUTIC  
MÉS POLIESPORTIU 



  
SETEMBRE

2021

HISTÒRIA. El 1935 es van inaugurar els  'Baños Cintet', que després seria el CN Vilassar de Mar. El 1968 el club va organitzar el Mundial 
de la classe Vaurien. L'any 1974 també es van iniciar els campionants socials de natació del club, amb un gran èxit de participació

Els cursos d’estiu acullen cada any més de 1.700 nens i nenes
Al llarg de la seva història, el club ha organitzat nombrosos cam-
pionats i proves

NOUS TEMPS. Els temps canvien i cal saber 
adaptar-se a les noves realitats, usos i cos-
tums. Parlem d'un club viu, obert tot l'any i on 
els amants dels esports nàutics disposen d'un 
ampli ventall d'especialitats, tant per compe-
tir com simplement divertir-se. El punt àlgid 
es viu en els mesos d'estiu, on el club acull el 
seu prestigiós casal, campus nàutic i d'altres 
activitats esportives, tot un clàssic a Vilassar 
de Mar, per on passen centenars de joves des 
de juny fins a setembre. Aquest any 2021 s'hi 
han inscrit, fins a mitjans d'agost, 1.737 par-
ticipants. I una dada que demostra l'aposta 
que fa el club per acostar-se al municipi i que 
aquest se'l senti seu: el 50% dels participants 
no són socis. Diversió i formació garantides, 
on poden triar des de natació infantil, natació 

per a adults, dansa i gimnàstica, futbol platja, 
vòlei platja, SUP Ioga (paddle), Paddle Surf, 
windsurf, vela lleugera (optimist infantil i làser 
per a adults i joves), caiac...
Aquestes activitats, en moltes ocasions, són la 
millor base de captació de talent, ja que nens i 
joves amb aptituds que comencen a practicar 
un esport nàutic per simple diversió acaben 
formant part de l'escola tot l'any. En qualse-
vol cas, el club també 'surt' al carrer a buscar 
aquest talent del qual parlem: enguany ha aco-
llit a 362 alumnes de set escoles diferents on 
nens i joves entre cinc i vint anys han fet activi-
tats nàutiques. Acostar aquests esports a l'es-
cola s'ha convertit en un gran objectiu del club.
No es pot oblidar, per descomptat, el vessant 
social i solidari del club ja que va organitzar el 

2019, conjuntament amb Aigua Solidària, la 
seva segona edició de La Travessa Solidària, 
un esdeveniment amb 327 participant i una 
recaptació de 5.800 € destinats a la construc-
ció d'un embassament al poble de Girigetla, a 
l'àrea de Pathikonda, regió d'Adoni, a l'Índia.
El Club Nàutic Vilassar de Mar, per sobre de 
tot, ha treballat tots aquests anys per man-
tenir viva una cultura nàutica i marinera de 
primer nivell, així com esportiva i social. Un 
club carismàtic, pioner en moltes iniciatives, 
on continua viu i vigent aquest esperit de 1959. 
És la suma de l'esforç de molts presidents, 
juntes directives, tècnics, regatistes, nave-
gants, socis i que en ple segle XXI continua 
amb la il·lusió del primer dia que l'Avi Cintet va 
crear els banys que portaven el seu nom.

Enguany han 
pres part de les 
seves activitats 

esportives 1.730 
inscrits, el 50% 
no socis, prova 
inequívoca de 

l’esforç per 
apropar-se i 

obrir-se a Vilassar 
i municipis veïns  

JESÚS MAJEM
President

VICEPRESIDENT
CAP VARADER
Oriol Company
DIRECTOR T.
COMODOR
Isaac Pujol
GESTIÓ ACTIUS
Toni Trias
RESTAURANT
Pilar Domingo

SECRETARIA DE 
JUNTA
Maria Pujol
VICECOMODOR
Miriam Carles-
Tolrà
IT-WEB
Toni Martí
A.ESPORTIVES
Xenia Baró

TRESORER
Ricard Vidal
CAMPIONATS 
SOCIALS
Marc Baró
COMUNICACIÓ
Patricia Mas
ORGANITZACIÓ 
ESDEVENIMENTS
Bea Puig

JUNTA DIRECTIVA

La llavor del que avui dia és el club es va plantar 
en els anys trenta del segle passat, quan es van 
construir els anomenats 'Baños Cintet'
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N omés fa dos anys 
que el Club Tennis 
Masnou va celebrar 
les seves Noces d'Or. 

Cinquanta anys d'una vida ple-
na, de gran activitat social i es-
portiva. Va néixer de la il·lusió 
d'un grup d'amics i estiuejants 
del Masnou, que compartien la 
seva afició per l'esport del ten-
nis, trobant-se que als voltants 
no tenien cap club per practicar 
aquest esport. El 1969, van de-
cidir adquirir els terrenys i fer 5 
pistes de tennis, una zona social 
i una piscina, entenent-se el club 
com una extensió de casa seva, 
un lloc de trobada entre amics.
Amb el temps, el club es va obrint 
al poble, es promociona com a 
una instal·lació oberta a tothom 
que es vulgui fer soci, i durant els 
anys 80 i 90 coneix el seu mo-
ment d'esplendor. Arriben nom-
broses famílies d'estiuejants, que 
volen que els seus fills aprenguin 
a jugar al tennis, i es creen els 
equips d'alevins, infantils, cadets 
i júnior, per participar en els Cam-
pionats de Catalunya.
El 2005, el club s'adapta a les 
noves tendències: el pàdel arriba 
amb força i es construeix la pri-
mera pista de pàdel on hi havia 

l'antic frontó. És una de les prime-
res pistes de pàdel que es van fer 
a tot el Maresme, i veient la bona 
acceptació i l'arribada de nous 
socis, després se'n construeixen 
7 pistes més. El 2005 també es 
construeix un gimnàs molt ben 
equipat, amb zona de fitness i 
sala d'activitats dirigides.
Des de la celebració dels seus 
50 anys de vida, amb Carlos de 
la Torre com a president, el club 
ha passat per diferents etapes 
de gestió. Sense perdre res del 

seu caràcter social, el CT Mas-
nou també vol ser un centre d'ex-
cel·lència esportiva, d'alt nivell 
formatiu, tant a la seva escola 
de tennis com de pàdel. I per a 
aconseguir aquest objectiu, des 
de fa uns mesos tota la gestió es-

portiva del club ha passat a les 
mans de l'empresa Racket Sports 
Management, liderada per Mario 
Muñoz Bejarano, exjugador ATP.
RSM és una empresa que té com 
a finalitat facilitar l'ensenyament 
dels esports de raqueta, espe-
cialment el tennis i el pàdel. La 
seva metodologia és molt clara, 
sense maquillatges: empatia cap 
als alumnes, respecte màxim cap 
a nens i adults, ràtios a pista que 
permetin un entrenament d’alta 
qualitat, atenció al client abso-
lutament personalitzada, aplica-
ció dels coneixements del Mario 
Muñoz tant a pista, com al que és 
la pròpia vivència personal a l’ho-
ra de practicar un esport individu-
al, on tota la responsabilitat recau 
sobre el propi jugador. I un llarg 
etcètera basat, per sobre de tot, 
en el benestar de nens i adults, 
que s’han decidit a agafar la ra-
queta o la pala. L’objectiu de RSM 
és aconseguir que, diversió més 
esforç, impliquin aprenentatge.
Es tracta d'una filosofia d'ense-
nyament aplicable a qualsevol 
disciplina esportiva, un sistema 
on el que preval no és només el 
coneixement del tècnic (evident-
ment quant més sàpiga molt 
millor), sinó com aquest tècnic 

és capaç de comunicar-se amb 
els seus alumnes, i com aquests 
alumnes són capaços d'assimi-
lar aquesta informació. Per tant, 
parlem de comunicació o trans-
missió, i d'assimilació de conei-
xements.

"La clau de l'èxit resideix en 
aconseguir que l'alumne rebi 
correctament la informació, 
l'entengui, l'assimili i sigui capaç 
d'executar-la. Per a això, ens 
basem en diferents elements 
cinestèsics i visuals que per-
meten més complicitat entre 
l'alumne i el professor. Els re-
sultats d'aplicar correctament 
la nostra metodologia, són visi-
bles en molt poc temps, ja que 
permeten obtenir resultats des 
del primer moment", explica Ma-

REPORTATGE
CLUBS

CLUB TENNIS MASNOU

MÉS VIU QUE MAI

Sota la gestió esportiva 
de Racket Sports 

Management, el club 
treballa perquè les 

seves escoles de tennis 
i pàdel siguin una 

referència en l'àmbit 
formatiu en el Maresme

L'entitat vol 
obrir-se al poble i posa 

a la seva disposició 
unes magnífiques 

instal·lacions 
esportives, a més de 

botiga de material 
esportiu i restaurant

CLUB TENNIS MASNOU
Inaugurat l’any 1969, el Club Tennis Masnou és una
 entitat esportiva  amb molta història, per on han 
passat grans professionals del món del tennis i del pàdel.
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rio Muñoz Bejarano, extennista 
professional que va arribar a ser 
campió d'Espanya infantil i cadet 
i número 319 ATP en 2001.
Mario Muñoz, guanyador de di-
ferents tornejos Futures Itf de la 
ATP i satèl·lits, agrega que "de-
senvolupem una forma d’ense-
nyar que, a través d'un sistema 
de comunicació amb l'alum-
ne/a molt concret, aconse-
gueix millorar notablement els 
resultats obtinguts per aquests. 
Tot això és fruit de tota una vida 
a la pista, primer com a jugador, 
i posteriorment com a entrena-
dor, treballant amb tota mena 
d'alumnes, la qual cosa ens ha 
proporcionat un gran coneixe-
ment de les seves necessitats. 
Amb això hem aconseguit donar 
resposta a aquest gran públic 
amb poques condicions per a 
jugar o aprendre tennis, i li hem 
proporcionat elements, no sols 

perquè pugui aprendre fàcil-
ment, sinó perquè a més ho faci 
de manera divertida".
Com a responsables del Club 
Tennis Masnou des de fa escas-
sament cinc mesos, ja han pogut 
comprovar l'èxit del seu mètode 
en el Casal d'Estiu, 
on han passat més 
de 100 nens/es 
durant els mesos 
d’estiu. Ara es trac-
ta de potenciar l'Es-
cola de tennis i pà-
del de la forma més 
professionalitzada 
possible: "Treba-
llarem per grups 
d'edat i per nivells, 
de 4 a 6 anys i després Iniciació 
1, Iniciació 2 i Perfeccionament. 
Un altre dels nostres objectius a 
partir de setembre és la creació 
d'un grup de competició per-
manent. És a dir, donar tots els 

serveis a jugadors/es professi-
onals o que ho vulguin ser en un 
futur", explica Andrea Vinyama-
ta, responsable de Màrqueting i 
Comunicació del club.
Els pilars tant de l'escola de tennis 
com la de pàdel estaran reforçats 

amb els fitxatges 
d'entrenadors 
amb la màxima 
vinculació amb 
la seva filosifia 
d’entrenament, 
i amb gran il.lu-
sió i  professi-
onalitat. Mario 
Muñoz i Andrea 
Vinyamata re-
calquen que "el 

CT Masnou està obert a tothom, 
de forma molt especial als veïns 
de Masnou, amb el desig que el 
sentin seu. El club no perdrà el 
seu caràcter social i lúdic, al ser-
vei dels seus socis, però creixerà 

en la part formativa i competi-
tiva, ja que es crearan grups de 
competició tennis i pàdel amb 
la finalitat que participin en tor-
nejos. Volem ser una referència 
al Maresme a nivell formatiu". 
A més, un dels projectes a mig 
termini dels actuals responsa-
bles esportius, és poder oferir les 
classes en anglès, una oferta que 
combinarà la immersió lingüística 
amb la formació esportiva.
Vuit pistes de pàdel, quatre de 
tennis, un gimnàs, una piscina, 
una pista poliesportiva, una pista 
de vòlei platja... i un restaurant, 
el SedPoint Restaurant, que és la 
delícia de tots quan el visiten. Una 
oferta completa que es tancarà 
amb la inauguració d'una botiga 
de material esportiu Head, entre 
d’altres, que serà la primera boti-
ga d'aquesta índole al Masnou. El 
seu club de tennis està més viu 
que mai.

AJUNTAMENT DEL
MASNOU

 www.elmasnou.cat
 935 571 700

“La clau de l'èxit 
resideix en aconseguir 

que l'alumne rebi 
correctament la 

informació, l'entengui, 
l'assimili i sigui capaç 

d'executar-la”

T ota la responsabilitat esportiva 
d'aquesta nova etapa en el CT Mas-
nou recau sobre Mario Muñoz Be-
jarano, un dels tennistes espanyols 

més destacats de la seva època. Mario va 
ser campió de Catalunya en totes les cate-
gories juvenils, subcampió d'Espanya aleví, 
i campió d’Espanya infantil i cadet, resultats 
que li permeteren jugar per l’Equip Nacional, 
representant a Espanya en campionats eu-
ropeus i mundials, com l'Orange Bowl, entre 
d’altres. Com a professional, va arribar a ser 
el 319 del món, amb victòries destacades da-
vant jugadors com Juan Carlos Ferrero, Leyton 
Hewitt, Jo-Wilfried Tsonga, David Ferrer o Stan 
Wawrinka, entre molts d’altres.

Ja com a entrenador, va começar la seva car-
rera treballant com a entrenador personal de 
jugadors/es de primer nivell mundial, tals com 
Maria Kirilenko, Arantxa Rus, Elena Bovina o 
Anastasia Pavlyuchenkova entre d’altres, totes 
elles entre les 20 millors jugadores del món.
En una següent etapa de la seva carrera com 
entrenador, el Mario es va declinar més cap a 
la gestió de clubs i escoles de tennis i pàdel. 
És per això que va voler anar un pas més enllà, 
i conèixer altres formes de treballar, i altres 
cultures, vivint durant algunes temporades a 
diferents països, com Canadà, Itàlia, Anglater-
ra, Irlanda o Alemanya.
Ara, tot aquest coneixement, el posa al servei 
del seu projecte esportiu en el CT Masnou.

DIRECTOR ESPORTIU DEL CT MASNOU

EXJUGADOR PROFESSIONAL ATP
Mario Muñoz Bejarano

El CT Masnou, que té pista de vòlei platja, 
és ideal per a la iniciació esportiva

MARIO MUÑOZ amb un grup de 
nens i nenes de l'Escola de Tennis

Més de cent nens i nenes a la setmana 
han passat aquest estiu pel Casal del club

El club ha acollit diferents tornejos de 
pàdel

13
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YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2021

CN EL MASNOU, A TOTA VELA!

PODI. Roger Tomás i Aina Riera van ser 
subcampions i Dani Cabré, tercer

MAR.  Les aigües del Maresme es van 
omplir de color

DESFILE. Tots els regatistes van 
participar en la desfilada inaugural

GERMANOR. Sopar de regatistes a les 
instal·lacions del club

VOLUNTARIS. Sense ells hauria estat 
impossible l'èxit de la competició

AUTORITATS. L'alcalde del Masnou, el 
president de la FCV, i del club, Manel Freixa

E l Club Nàutic el Masnou 
continua demostrant 
any rere any la seva 
capacitat, estructura i 

entusiasme per organitzar grans 
esdeveniments esportius que 
ajuden a posicionar i donar visi-
bilitat al municipi i al Maresme a 
tot el món.
Per a mostre, aquest mes d’agost 
ha acollit el Youth European 
Championship 2021, una com-
petició de vela corresponent a 
la modalitat de Classe Europa i 
on van participar un total de 83 
esportistes (51 nois i 32 noies), 
acollint joves regatistes de Bèl-
gica, Dinamarca, Luxemburg, 
Itàlia, Finlàndia, França, Suècia, 
Alemanya i Espanya.
L’edició d’enguany va començar 
amb la benvinguda de les di-
ferents delegacions, el registre 
dels participants i l'explicació de 
les mesures COVID. En van realit-
zar proves PCR, tant a esportistes 
com a entrenadors i acompa-
nyants , amb cap positiu detectat.
Dissabte 7 d’agost es va donar el 
tret de sortida amb un acte inau-
gural molt emotiu on els partici-
pants van fer una desfilada des 

de la Base Nàutica i fins a la seu 
del club travessant tot el Port del 
Masnou. Així, des del diumenge 
8 i fins al dijous 12, els masnovins 
i les masnovines van poder gau-
dir d’un espectacle marítim. Una 
competició marcada per la falta 
de vent que va impedir poder dur 
a terme algunes de les regates 

programades i, per altra banda, 
el bon ambient entre tots els re-
gatistes participants.
L’acte de la entrega de premis 
va comptar amb la presència 
de l’Il·lm. Sr. Jaume Oliveras, al-
calde del Masnou, el Sr. Xavier 
Torres, president de la Federació 
Catalana de Vela i del Sr. Manel 

Freixa, president del Club Nàutic 
El Masnou, que van entregar els 
guardons. Els acompanyaven el 
Sr. Paul Depoorter, secretari in-
ternacional de la classe Europa, 
Sr. Oriol Subirà, secretari nacional 
de la classe Europa, el Sr. Jesús 
Tello, secretari català de la clas-
se Europa, el Sr. Fernando Mes-
tre, director del Port del Masnou 
i el Sr. David Cabré, capità flota 
Europa del CNEM i representant 
de CEIE.
En les aigües del CN El Masnou va 
poder evidenciar-se el gran nivell 
esportiu dels participants, molts 
d'ells cridats a ser importants 
regatistes en un futur no gaire 
llunyà. Per aquesta raó va ser es-
pecialment meritori el segon lloc 
que van aconseguir els esportis-
tes del club, Roger Tomás i Aina 
Riera, subcampions d’Europa, i 
Dani Cabré, tercer.
Tot el personal de la Base Nàutica 
i del Club Nàutic El Masnou van 
fer una gran feina durant tota la 
competició. Voluntaris que amb 
la seva implicació i entusiasme 
van fer possible poder viure un 
Campionat d’Europa impecable. 
Enhorabona.

CLUB NÀUTIC EL MASNOU 
El Club Nàutic El Masnou és un club 
de vela, social i d’esports nàutics 
amb més de 50 anys d’història

L'entitat masnovina va organitzar amb gran èxit 
l'esdeveniment esportiu de la classe Europa on 

van participar 83 esportistes de nou països
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ENTREVISTA
AJUNTAMENTS

N ascut el 3 de febrer de 1977 a Sant 
Pol, és Administratiu i máster en 
Comunity manager i Social Media i 
té estudis de Gestió i Administració 

Pública. Fins que va arribar a l’alcaldia porta-
va 18 anys d'experiència en el sector bancari 
relacionat amb projectes d'organització, efici-
ència i digitalització de processos. Milita a ERC 
des de 2002, i és president de la secció local 
d'ERC de Sant Pol de Mar des de 2015 al de-
sembre de 2019. Actualment ocupa l'alcaldia 
i la regidoria de Comunicació.

Santpolenc de tota la vida...
Ja ho pot dir, de tota la vida! sempre he vis-
cut al poble. El meu pare treballava a una im-
premta a Calella, on va néixer. La meva mare, 
de Sant Pol, va treballar molts anys a un estudi 
d’arquitectura. I com deia, he nascut i viscut 
sempre aquí.

Què és per vostè Sant Pol?
En poques paraules? Sant Pol ho és tot per mi.

Està casat i té dos fills...
Sí, dos fills del meu primer matrimoni i un ter-
cer fill de la meva dona actual.

Quina era la seva passió de jove?
Des de sempre he estat molt fanàtic del fut-

bol. M’apassionava però no tenia les qualitats 
per dedicar-m’hi. Crec que sóc la persona que 
millor coneix les banquetes dels camps del 
Maresme (riu).

On va jugar?
De molt petit jugava a la SEIR L’Hotel, que 
era una petita societat esportiva del poble, 
i d’allà vaig anar a jugar al Sant Pol en edat 
prebenjamí.
 
Quina posició?
Principalment era lateral, però com era més 
aviat fluix, era bastant comodí. He jugat en 

 Som un poble acollidor. 
Aquí es pot trobar calma, 
platja, esport... i sobretot,  

gent amable”

ALCALDE DE SANT POL

ALBERT 
ZANCA

 Sant Pol  
ho és tot per mi”

Entrevista: Toni Frieros
Fotos: Pep Morata

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR

 www.santpol.cat
 937 600 451

totes les posicions, fins i tot de porter! Malgrat 
això, jo sempre anava als entrenaments amb 
il·lusió. I m’ho passava d’allò més bé.

Va arribar molt lluny?
Sempre al Sant Pol, fins a juvenil, que és quan 
vaig plegar. Era una època on ens entrenava 
gent del poble, familiars de gent del club... 
Fins i tot em va arribar a entrenar el meu pare! 
Ho recordo amb afecte, tot i que ara està molt 
més professionalitzat.

Continua fent esport fins al dia d’avui?
He tingut etapes. Em vaig aficionar molt a la 
bicicleta de muntanya, però després vaig pas-
sar uns deu anys sense fer esport. Estava ab-
sorbit per la feina, la família, els fills... I fa quatre 
anys, vaig reprendre l’esport, aquest cop com 
a runner. És un esport on no depens de res ni 
de ningú, i durant l’estona que corro em dona 
molta calma.

M’han dit que va tenir una mala experiència 
fent parapent...
Sí, un aterratge forçós (riu). Arrel d’això em vaig 
lesionar el genoll i vaig estar uns quants me-
sos parat. Durant aquest temps tenia ‘mono’ 
de sortir a córrer.

Com explicaria a un nouvingut què pot tro-
bar a Sant Pol?
Hi pot trobar calma. Calma, platja i esport. I gent 
amable. Penso que Sant Pol és un poble aco-



 Un alcalde ha de ser una 
persona molt empàtica, que es 
posi en la pell dels altres. Si no 
parla amb la seva gent, no pot 

saber mai què necessita”

llidor. És més, a Sant Pol vivim molt del visitant, 
tant de segona residència com del turisme. 

És, doncs, una mena de refugi...
Sí, sobretot a l’hivern. Durant l’estiu podem arri-
bar a triplicar la població. Moltes vegades se’ns 
considera, amb un to no del tot amable, un po-
ble dormitori. En el fons sí que és una mica així, 
però és normal, com molts altres pobles que 
estan prop de ciutats com Barcelona i molta 
gent s’hi desplaça per treballar. Però la calma 
que tenim aquí és un gran al·licient. Som un pe-
tit oasi entre Calella i Canet, dos pobles molt 
més grans amb dinàmiques molt diferents.

Com a santpolenc, quina creu que és la gran 
mancança de Sant Pol?
Em costa veure les mancances, ja que soc del 
poble i a vegades ho miro des de la subjecti-
vitat, però és clar que tenim coses a millorar, 
com per exemple l’habitatge. Som un poble 
que no volem crèixer més ellà del creixement 
natural, no urbanísticament i sense abans ga-
rantir tots els serveis, però és cert que la gent 
jove o amb menys recursos es veu obligada a 
anar-se'n del poble.

Quina és la realitat esportiva del poble?
Durant molts anys hi ha hagut un predomini 
del futbol sobre la resta d’esports. Fa poc el 
club va celebrar el seu centenari, la qual cosa 
dóna a entendre la història i la importància del 
futbol al nostre poble. Fa uns anys que el Bàs-
quet Sant Pol està vivint un creixement molt 
gran, tant en equips masculins com femenins, 
i tenim un club de petanca que està entre els 
tres millors d’Espanya. També tenim club de 
tennis, club nàutic... i recentment s’ha creat 
una associació de vòlei platja, que es podria 
convertir en un club oficial. En definitiva, amb 
el lideratge de la nostra regidora d’Esports 
volem diversificar les activitats esportives del 
poble i que els nens i nenes tinguin la opció 
d’escollir quin esport volen practicar.

Canvi de terç. D’on ve el seu interès per la 
política?
Sempre he tingut el cuquet a dins i fa molts 
anys que milito a Esquerra, des del 2002. M’hi 
vaig afiliar, en primer lloc, per ideologia i valors 
de partit, amb els quals em sento identificat. I, 
d’altra banda, em vaig decantar per la política 
municipal perquè tenia ganes de tornar al po-
ble allò que el poble m’havia donat a mi. Volia el 
millor pel al poble i per a la seva gent. I la mane-
ra més fàcil  de fer-ho és ser un servidor públic. 

Com va ser, doncs, la seva entrada a l’Ajun-
tament?
El 2015, vaig voler involucrar-me més en la 
política del poble i vaig estar quatre anys a 
l’oposició. I a les eleccions de 2019 varem tenir 
uns grans resultats que va permetre que Sant 
Pol tingués un alcalde republicà.

S’imaginava vostè, el 2015, que acabaria 
sent alcalde?
No, per a mi ja va ser tot un èxit entrar com a 
regidor a l’oposició. A mig mandat, cap al 2017, 
ho vaig voler intentar, i vaig parlar amb l’Albert 
Font, que sempre havia estat el cap de llista i 
és una persona a qui aprecio molt i de la que 
he après un munt. Ell em va donar tot el seu 
suport i finalment m'hi vaig presentar.

Quines virtuts ha de tenir un alcalde?
Un alcalde ha de ser una persona molt em-
pàtica, que es posi en la pell dels altres. A part 
d’adquirir responsabilitats i signar molts pa-
pers, ser alcalde és majoritàriament conèixer 
allò que necessita el poble i la seva gent. Si 
un alcalde no parla amb la seva gent, no pot 
saber mai què precisa.

Un alcalde ha de ser-ho 24 hores al dia?

Jo ho soc, 24 hores al dia i 7 dies a la setmana. 
Penso que no hauria de ser així, perquè tot-
hom té dret a desconnectar i a descansar de la 
feina, però molts cops és inevitable. En un po-
ble petit, on la premissa és l’empatia i el tracte 
amb la gent, acabes sent alcalde sempre. Tot 
i que no em queixo, a vegades voldria sortir 
amb la família els diumenges sense que em 
diguessin la famosa frase: «Ara que et veig...» 
(riu). Però al final ho acceptes i t’hi acostumes. 

Voldrà repetir mandat?
Sí, em veig amb ganes i amb il·lusió. Considero 
que dos mandats és el temps mínim per tirar 
endavant projectes. Però més anys ho trobo 
innecessari, es poden mantenir els projectes 
amb gent nova. Així que sí, em presentaré a les 
properes eleccions i, sigui quin sigui el resul-
tat, un cop acabi el segon mandat deixaré pas 
a les noves generacions.

“Volem diversificar les activitats esportives 
del poble i que els nens i nenes tinguin l'opció 
d’escollir quin esport volen practicar”
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LOCAL

L a 66a Nit de l’Esport va ser una edi-
ció molt especial, donada l’aturada 
viscuda l’any 2020 per la Covid19, on 
es va fer un reconeixement als es-

ports que porten més de 50 anys d’activitat 
ininterrompuda a Mataró, així com premis a 
trajectòries, aniversaris, ascensos o gestes 
especials. També va ser el moment perfecte 
per desitjar sort i encerts als esportistes de 
Mataró que van estar presents als Jocs Olím-
pics Tòquio 2021.
L’alcalde de Mataró, David Bote, va ser qui va 
presidir la 66a Nit de l’Esport celebrada al Te-
atre Monumental amb totes les mesures de 
seguretat i aforament marcades per les autori-

tats sanitàries. També hi van assistir la regidora 
d’Esports, Bea Delgado, la secretària general 
d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Anna 
Cuala, el diputat d’esports de la Diputació de 
Barcelona, David Escudé i el conseller delegat 
de serveis a les persones del Consell Comar-
cal del Maresme, Marc Bosch.
La 66a Nit de l’Esport va ser molt especial pel 
que fa als premis, ja que l’any 2020 es van atu-
rar la majoria de competicions per l’arribada de 
la Covid-19. Davant d’aquesta situació, el Con-
sell Municipal d’Esports va decidir fer un reco-
neixement als esports que porten més de 50 
anys d’activitat ininterrompuda a la ciutat així 
com a diferents esportistes, tècnics o altres 
figures que són representatives per la seva 
trajectòria, dedicació i implicació amb l’esport.

Edició especial d'HOMENATGE 
A TRAJECTÒRIES ESPORTIVES

al capdavant del Comitè Tècnic d’arbitres de 
la delegació al Maresmes de la Federació Ca-
talana de Futbol.
✔ El premi a la millor tasca directiva: Jordi 
Pelegrí del Grup Atlètic Lluïsos de Mataró.
✔ El Club de Petanca Penya l’Esplanada: re-
coneixement per la celebració del seu 50è 
aniversari.
✔ Mencions especials del jurat: Félix Carca-
sona, referent del karate a Mataró; per l’equip 
del Joventut Handbol Mataró Negre adaptat 
per haver guanyat la Lliga Fundació Demano-
enmano; per Anastasi Codosal descobridor 
del circuit de cros de la ciutat; Toni Cruañas, en 
reconeixement en el món de l’atletisme com 
a tècnic i per Antonio Barrios i Ricard Soriano 
per la seva dedicació al món del taekwondo.
El director d’Esports, Pere Robert, i la tècnica 
Teresa Saborido van rebre un homenatge sor-
presa amb motiu de la seva jubilació, després 
d’una vida dedicada a la promoció de l’esport 
a l’Ajuntament de Mataró.
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ELS GUARDONATS I 
GUARDONADES VAN SER:
✔ El professor de l’Escola Pia Santa Anna, 
Jordi Navarro, per la seva trajectòria en 
l’esport escolar i potenciació dels Jocs 
Escolars Municipals.
✔ A les empreses patrocinadores de dife-
rents equips: l’Aliança Mataronina, Gestoria 
Luis, Avícola Vinyals, Advisoria, Mataró Parc, 
Germans Homs 1862, Quadis i la Fundació 
Maresme.
✔ L’entrenador del Tennis Mataró, Agustí Múr-
cia, premi a la millor trajectòria de tècnic es-
portiu.
✔ Els equips sèniors masculí del Club Hoquei 
Mataró, sènior femení de la Unió Esportiva i al 
sènior masculí B del Club Esportiu Futsal pels 
respectius ascensos de categoria.
✔ La millor tasca periodística per Josep 
Gomà i Àlex Gomà per la nova web www.ilu-
rosport.cat que recopila tota la informació his-
tòrica de l’esport de Mataró.
✔ El reconeixement a esportistes de Mata-
ró per la seva trajectòria en diferents dis-
ciplines: Manel Punsola i Mercè Macià (es-
ports de muntanya), Joaquin Andrés (billar), 
Alfonso Bollero (escacs), Lluís Majuelo (tir), 
Pere Domingo (petanca) i Miquel Gil (pesca 
submarina).
✔ El premi a la millor trajectòria esportiva, 
sempre amb el  Club Joventut Handbol Mata-
ró, per Bernat Muñoz.
✔ Els reconeixements a esportistes de la 
ciutat: Josep Nonell (handbol), Mercè Boixet i 
Antoni Bonamusa (atletisme), Pau Viader (ten-
nis taula), Josep M. Spà (hoquei patins), Miquel 
Spà (columbòfila), Antonio Rubio (boxa) i Joan 
Medina (ciclisme)
✔ La jugadora de bàsquet Núria Martínez: 
premi a la seva trajectòria esportiva.
✔ Pepito Ramos i Paco Clos (futbol), Isabel Illa 
(natació), Pepita Sánchez (gimnàstica), Josep 
Gasull (waterpolo), David de Miguel (tennis), 
Carme Famadas i Jordi Bonareu (bàsquet), 
reconeguts com a esportistes de la ciutat.
✔ El premi a la millor trajectòria en el món 
de l’arbitratge: Manuel Torralba, actualment 

66a NIT DE L'ESPORT

Anna Cuala, secretària general d'Esports 
de la Generalitat, amb l'alcade de Mataró

Premi a la trajectòria per a la jugadora de 
bàsquet Núria Martínez

L'equip del Joventut Handbol Mataró 
Negre adaptat

David Bote amb Pere Robert i Teresa 
SaboridoEs va fer un reconeixement als 

esports que porten més de 50 
anys d’activitat ininterrompuda 
a Mataró, així com aniversaris, 

ascensos o gestes especials 

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100



D es del 1988, el Club 
Marítim Montgat mira 
cap al mar . Els seus 
inicis són humils. La pri-

mera construcció va ser un mòdul 
prefabricat, a càrrec dels socis de 
l’època. Sent Montgat un poble 
de tradició marinera, el club va 
néixer com a entitat de lleure. A 
mesura que transcorrien els anys, 
el club va anar creixent en nom-
bre de socis i activitats. Per donar 
cabuda a això, a més de serveis 
bàsics com zones per guardar el 
material o vestidors, es van anar 
afegint progressivament diversos 
mòduls, fins arribar al que actual-
ment coneixem com a Club Ma-
rítim Montgat, un club amb cent 
socis i mil clients l’any a la seva 
l’Escola de Vela.
Avui dia el club es troba en un pro-
cés de modernització. A partir del 
2015, el club va rebre la concessió 
per a la renovació de les instal·la-
cions, un projecte que en un prin-
cipi consistia en renovar, un a un, 
els mòduls esmentats anterior-
ment. A més, aquest fet va coincidir 
amb la implementació de l’Esco-
la de Vela, que va tornar després 
d’uns 20 anys sense tenir-ne. Com 
a resultat, el club va poder comptar 
amb dos mòduls nous, i un extra 
per l’Escola de Vela. No obstant 
aixó, una nova oportunitat va sor-
gir: l’Ajuntament de Montgat volia 
refer el Passeig Marítim i construir 
una plaça volada on s’albergaria 
la tradicional subhasta del peix. 
La idea de l’Ajuntament era que, a 

sota, s’hi podria allotjar el CM Mont-
gat. Així doncs, el club passaria de 
tenir unes instal·lacions basades en 
mòduls prefabricats a tenir un es-
pai propi sota la plaça del passeig. 
Finalment, el projecte ha estat lici-
tat i està previst que la construcció 
s’iniciï la propera tardor.
Pel que fa a la vessant formativa, 
el president Albert Soler, que fa 
més de 15 anys que està al front 
de l'entitat, comenta que “tot i ser 

històricament un poble que mira 
molt al mar, el jovent d’avui dia 
n’estava una mica desconnectat. 
Vam voler tornar a apropar el mar 
als més joves, fer activitats i cur-
sos”. Albert Soler destaca també 
que “hi ha hagut un gran canvi des 
que està present l’Escola de Mar. 
Ara hi ha molta vida. Ha ajudat a 
impulsar també que hi hagi més 
vaixells i, òbviament, més joves 
amb ganes de navegar”.

A nivell competitiu el club no té 
gaire tradició en fer regates ni 
en formar esportistes del màxim 
nivell, tot i que alguns regatistes 
sortits del club han aconseguit 
bons resultats a nivell català i 
espanyol. Com diu el president, 
“som un club essencialment de 
lleure, on els socis surten al mar a 
gaudir i a passar-ho bé”. 
Actualment el club compta amb 

les seccions de vela, windsurf, 
caiac, pesca i pàdel. El president 
espera que, arran de l’Escola de 
Vela, el club pugui comptar amb 
regatistes d’alt nivell els propers 
anys, mentre que també desta-
ca el windsurf foil, una disciplina 
relativament nova i amb molt de 
futur (que a París 2024 serà olím-
pica) i que ja practiquen alguns 
membres del club.
Amb la construcció de les noves 
instal·lacions, i amb la intenció 
d’impulsar totes les seccions, el 
club mira el futur amb il·lusió i ga-
nes, i continuarà sent una part molt 
important de la vida de Montgat.

ALBERT SOLER 
President

“Tot i ser 
històricament un 

poble que mira molt 
al mar, el jovent 

d’avui dia n’estava una 
mica desconnectat. 
Vam voler tornar a 
apropar el mar als 

més joves”

AJUNTAMENT DE
MONTGAT

 www.montgat.cat
 934 694 900

DEL 1988 AL 2021

NOVES INTAL·LACIONS. Dels mòduls prefabricats del 1988 (foto 
de l'inauguració), el club passarà a comptar amb unes modernes 
instal·lacions com es pot veure en aquesta renderització

CLUB MARÍTIM MONTGAT

MÉS DE 30 ANYS 
PROP DEL MAR

L’entitat farà un gran 
salt de qualitat; passarà 

dels actual mòduls a 
tenir un edifici propi 

gràcies al projecte 
de l’ajuntament de 
Montgat de refer el 

Passeig Marítim 

L’entitat farà un gran 
salt de qualitat; passarà 

dels actual mòduls a 
tenir un edifici propi 

gràcies al projecte 
de l’Ajuntament de 
Montgat de refer el 

CLUB MARÍTIM MONTGAT 
El club compta amb seccions de windsurf, caiac, 
pesca, pàdel i una Escola de Vela (Escola de Mar) 
per on passen més de mil usuaris a l’any

MÉS DE 30 ANYS 
PROP DEL MAR
Text de Marc Frieros
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E l 15 d’agost va tenir lloc la Cursa del 
Miner de Ferro, un esdeveniment lu-
dicoesportiu que organitza el Grup 
Excursionista Malgratenc (GEM) con-

juntament amb l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar i que té el plaer de formar part de la Festa 
Major de Sant Roc de la localitat. Aquesta edi-
ció ha estat molt especial ja que es tractava 
de la desena edició, un senyal inequívoc de la 
maduresa i acceptació que té la prova.  Parlem 
d’una Cursa Popular que uneix esport i cultura 
en una activitat de muntanya. Us acostem el 
nostre passat miner i amb ell 
un itinerari per gaudir de Mal-
grat i els seus contorns.
El balanç del Miner de Ferro 
d’enguany ha estat molt posi-
tiu. Després d’un any 2020 de 
pandèmia que ens va obligar 
a anul·lar l’acte hem realitzat 
l’esdeveniment superant to-
tes les dificultats. Aquest any, 
però, només amb la modalitat de marxa, amb 
el protocol COVID incorporat i amb múltiples 
adaptacions perquè els 500 participants la 
gaudissin amb la màxima normalitat. I com 
cada edició, somriures de complicitat, alegria, 
moltes famílies i en concret aquest any suor, 
molta suor producte de l’esforç i de les altes 
temperatures de la tarda de diumenge que 
vam compensar amb un avituallament addi-
cional a la zona del dipòsit del Turó d’en Serra.
La jornada va començar amb la preparació 
d’una zona 0 per tal de generar una zona se-
gura, amb mascareta obligatòria i amb circuits 
de tanques pel manteniment de la distància 

social. Una preparació nova i addicional per 
nosaltres que vam realitzar seguint els proto-
cols establerts per a aquests actes.  Una feina 
duta a terme pels voluntaris del GEM, sense 
els quals seria impossible l’èxit d’organització 
de la prova.  
A primera hora de la tarda vam finalitzar les 
diferents parts que van formar aquesta zona 
0: circuit d’entrada, la zona de dorsals, la zona 
dels speeches, la zona de sortida i la zona d’ar-
ribada a meta. Tot preparat amb la intenció de 
fer sentir còmodes els participants.
Finalment a les 17:30 iniciàvem l’entrega de 
dorsals i la bossa del corredor als participants 

prèvia presa de temperatura i 
començava la gran aventura. 
Al marge de les dificultats ini-
cials les sortides esglaonades 
van funcionar molt bé i vam 
poder realitzar les 10 sortides 
de 50 persones ben coordi-
nadament. D’aquesta manera 
amb una hora i mitja tothom 
era a la muntanya.

Com sempre vam comptar amb tots els ser-
veis necessaris per garantir la seguretat i la 
salut dels marxadors: ambulància, la inesti-
mable ajuda dels bombers i la gran professi-
onalitat de la policia local. 
Al cap de menys d’una hora arribava el primer 
marxador que havia realitzat els 7km i pro-
gressivament van anar arribant la resta de ma-
nera esglaonada amb un somriure als llavis i 
l’alegria per l’esforç compartit i per les bones 
vistes de la ruta preparada. Només restava 
rehidratar-se i ja estaven a punt per continuar 
gaudint de la resta d’actes de la Festa Major de 
la localitat. Fins al proper any!

anys de la Cursa  
del Miner de Ferro 10

Text de Jordi Masats (GEM)

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

500 persones van 
participar en aquesta 
prova ludicoesportiva  

de 7 km (aquest any 
només caminant) 

tan arrelada al poble



  
JULIOL/AGOST

2021AAAAA
LOREM IPSUM
ESPORT
LOCAL

Tomàs Claramunt va portar la torxa olímpica de Barcelona 
92' en el tram de Calella

Molt estimat a Calella, va ser un magnífic atleta i fundador del primer club 
d'atletisme al municipi

C alella i també tot l'esport del Ma-
resme tornen a estar d'enhorabona. 
Toni Ruiz, nedador del Club Natació 
Calella, es va proclamar recentment 

campió d'Espanya Infantil en la prova de 50 
lliures celebrada a Sabadell.
Toni Ruiz Gimeno va néixer a Barcelona fa 15 
anys, i des que era un nadó de 4 mesos, no ha 
deixat de gaudir de l' aigua. Esports com el ci-
clisme de muntanya i el futbol l' han acompa-
nyat també en el seu camí d' esportista, però 
amb 6 anys ja era nedador federat del Club 
Natació Calella, fent cada temporada diver-

sos pòdiums en diferents proves als cam-
pionats de Catalunya. També ha participat 
en quatre campionats d' Espanya, on aquest 
hivern va fer bronze en 100 lliures, i plata en 
50 lliures. Recentment, aquest mes de juliol, 
i dirigit pel seu entrenador Carlos Galindo, 
s' ha proclamat campió de Catalunya en 50 
lliures i 100 esquena, subcampió en 100 lliu-
res i bronze en 100 papallona. Dos setmanes 
més tard, als Campionats d’Espanya de Saba-
dell, va aconseguir finalment el merescut títol 
de campió d'Espanya en 50 lliures, així com 
quart en 100 lliures i 7è en 100 papallona.

Toni Ruiz, campió d’Espanya

E l govern de Calella va 
decidir recentment que 
la zona esportiva de La 
Muntanyeta sigui  ba-

tejada amb el nom de “Com-
plex Esportiu Municipal Tomàs 
Claramunt” .  Aquesta decisió 
servirà per fer un merescut re-
coneixement i recordar el llegat 
esportiu i social de Tomàs Clara-
munt i Claramunt, una de les 
figures més emblemàtiques de 
la ciutat,  mort el passat mes de 
juliol a l’edat de 90 anys.
Fundador i primer president del 

La Muntanyeta es dirà ‘Complex 
Esportiu Municipal Tomàs Claramunt’

NEDADOR DEL CLUB NATACIÓ CALELLA

millorar l’entorn que ara podem 
gaudir els habitants de Calella”.  
De la seva persona, l’alcaldessa 
va destacar la passió i el com-
promís que va demostrar amb 
tot allò que estimava, la fermesa 
en les seves conviccions i el seu 
caràcter afable i familiar.
Tomàs Claramunt va ser un dels 
fundadors i el primer president 
del Club Atletisme Calella, l’any 
1964. Als Jocs Olímpics de Bar-
celona 92 va ser portador de la 
torxa al seu pas per Calella abans 
que encengués el peveter de 

Montjuïc. Claramunt no només 
va destacar per la seva excel·lent 
trajectòria esportiva, sinó que 
també ho va fer en l’àmbit social, 
atenent les persones necessita-
des i fundant l’Associació de Pro-
pietaris del Montnegre i el Cor-
redor, atenent i tenint cura dels 
seus boscos.
És per tot això que La Muntanye-
ta, totalment renovada i d’última 
generació, passarà a tenir el nom 
de “Complex Esportiu Tomàs 
Claramunt”, per honrar la seva 
memòria.
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Club Atletisme Calella, portador 
de la torxa olímpica dels Jocs 
de Barcelona 92 al seu pas per 
la ciutat, dedicat a la cura de les 
persones necessitades i funda-
dor de l’Associació de Propietaris 
del Montnegre i el Corredor per 
la cura dels boscos i empresari 
d’èxit, la pèrdua de Tomàs Clara-
munt deixa, segons l’alcaldessa 
Montserrat Candini, “un buit im-
portant perquè va tocar moltes 
vessants. Fonamental pel creixe-
ment de l’esport a la nostra ciutat 
i compromès a causes socials per 

RECONEIXEMENT 
Serà un homenatge per recordar el llegat esportiu i 
social d’una de les figures més emblemàtiques de la 
ciutat i primer presidente del Club Atletisme Calella

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030
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El mes de juliol passat es 
va materialitzar el final de 
l’obra de reforma de la 
pista esportiva de Lluís 

Guardiola, a tocar de la carrete-
ra de Cabrils. Donada la situació 
de pandèmia, es va fer un acte de 
presentació format tancat, que va 
comptar amb la presència institu-
cional de l’alcalde de Vilassar de 
Mar, Damià del Clot, del regidor 
d’Esports, Jordi Tapias, del regi-
dor d'Urbanisme, Àngel Font, i 
membres de la junta i el cos tèc-
nic del FS Sant Joan. Amb aquest 
acte, es dona per finalitzada la 
reforma integral del vestidor de 
la pista poliesportiva i també de 
la seva tanca perimetral, amb la 
qual cosa s’adequa el vestidor a 
la normativa vigent i es dona un 
millor servei als usuaris.
L'alcalde, Damià del Clot, es va 
mostrar molt content de poder 
recuperar aquest espai per po-
der seguir formant jugadors, 
recordant que molts jugadors 
de futbol sala s'han format en 
aquesta pista. Per la seva banda, 
el president del club, Josep Ar-
nau, també va agraïr les millores 
d'una pista que considera em-
blemàtica perquè l'any que ve 
farà 25 anys que hi va néixer el 
FS Sant Joan. També va tenir pa-
raules d’agraïment per a l'institut 
Pere Ribot, que ha acollit els en-

Vilassar de Mar recupera una instal·lació esportiva molt popular que ajudarà a la 
consolidació del Club Futbol Sala Sant Joan i donarà un millor servei al poble

La reforma de la pista esportiva de 
LLUÍS GUARDIOLA ja és una realitat

trenaments dels equips mentre 
han durat les obres de reforma. 
Per aquest curs esportiu calcu-
len que el club arribarà als 24 
equips, uns tres-cents jugadors, 
des de l'escoleta fins al sènior. 

L’actuació ha consistit en la refor-
ma de tot el vestidor, d’una super-
fície de 110 m2, renovant com-
pletament totes les instal·lacions 
de llum, aigua, calefacció, venti-
lació i sanejament, i posant nou 
paviment, nous sanitaris, noves 
dutxes, noves portes i finestres, a 
més de l’aïllament tèrmic de l’edi-
fici. Amb l’obra, el vestidor compta 
amb una nova distribució interior, 
que permet disposar d’un lavabo 
adaptat, a més de dos vestidors, 
dos lavabos més, un despatx, un 
magatzem, un espai de neteja i 
un espai per a instal·lacions. Pel 

L’actuació ha consistit 
en la reforma de 

tot el vestidor, 
d’una superfície de 

110 m2, renovant 
completament totes 
les instal·lacions, així 
com  també la tanca 

perimetral

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400

que fa a la tanca perimetral, s’ha 
canviat i renovat amb un nou sis-
tema per evitar situacions incívi-
ques que en malmetien l'anterior 
i facilitar un millor manteniment 
futur de la instal·lació.
L'obra ha estat cofinançada en-
tre l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost de 
148.772,65 € (IVA inclòs).

Acte d'inauguració a càrrec de l'alcalde de Vilassar de Mar i diferents regidors Vestidors completament reformats

148.772,65 
€

L'obra ha estat 
cofinançada entre 

l’Ajuntament i 
la Diputació de 

Barcelona, amb un 
pressupost de 
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TENNIS TAULA

L ’Associació de Tennis 
Taula Premià, més cone-
guda com l’ATT Premià, va 
ser fundada el 29 de juny 

de 1985 i, llavors, comptava amb 
només una taula. Es va ubicar per 
primera vegada ben a prop del 
camp de futbol del CE Premià, a 
l’antic Carrer San Fernando, avui 
Sant Ferran. No obstant aixó, el 
club es va desplaçar al Carrer 
Unió, posteriorment al Carrer 
Torras i Bages, i en els últims 
anys ha viscut una etapa d’incer-
tesa, ja que ha hagut de canviar 
d’ubicació nombroses vegades. 
Actualment podem trobar l’ATT 
Premià a l’Escola Sant Cristòfol. 
Històricament el club ha gaudit 
de bona salut, tot i tractar-se d’un 
esport minoritari al nostre territo-
ri. Un exemple és la inscripció de 
15 equips federats en competici-
ons oficials la temporada 90-91, 
o l’organització d’activitats com el 
torneig Vila de Premià o el torneig 
de Nadal. Al llarg dels anys l’ATT 

35 ANYS FENT TENNIS TAULA

Una família anomenada  
ATT PREMIÀ DE MAR

Premià ha sabut mantenir-se en 
bones categories, comptant amb 
jugadors de molta qualitat, com 
Óscar Campos, o assolint la Divi-
sió d’Honor femenina durant els 
anys 90. I, recentment, el jugador 
Xavi Escolà va guanyar el bronze 
al Campionat de Catalunya per a 
majors de 50 anys.
L’entitat s’ha trobat, aquest darrer 
any, en una situació complexa, ja 
que degut a la pandèmia i a les 

limitacions de l’espai on s’ubiquen 
actualment, han hagut de renun-
ciar a inscriure alguns equips, així 
com a donar continuïtat a l’es-
cola de tennis taula. Tot i així, els 
membres de l’associació no per-
den la fe i esperen amb ganes una 
nova reubicació a l’Institut Verge 

Montserrat, que tot i encara es-
tar pendent de ser validada per 
l’Ajuntament, el club veu com una 
oportunitat d’or per tornar a fer-se 
grans i reobrir l’escola de tennis 
taula perquè els joves del poble 
puguin gaudir d’aquest esport, 
així com ampliar la quota d’equips 
en competició. 
El club transmet el seu agraïment 
a l’Ajuntament per la seva ajuda i 
la seva predisposició a trobar un 
espai adient. Aquesta propera 
temporada, si tot va bé, l’entitat 
inscriurà un total de 7 equips: un 
2a nacional, un preferent, un 2a 
provincial, un 3a provincial i tres 
equips de veterans. A això hi su-
mem, també, 8 jugadors menors 
de setze anys que participaran en 
el circuit Promeses. 
En definitiva, l’ATT Premià es troba 
en un procés de regeneració, que 
espera culminar amb les noves 
instal·lacions i que servirà perquè 
el club pugui seguir engrandint 
la seva història i portar de nou el 
tennis taula als joves de Premià 
de Mar i els voltants.

Text de Marc Frieros

J aume Colldeforn, pre-
mianenc, soci i jugador 
de l’ATT Premià, n’és un 
membre il·lustre. Aquest 

estiu, l’àrbitre internacional 
ha ampliat el seu horitzó tot 
viatjant a Tòquio per, entre 
d’altres partits, arbitrar la final 

de dobles mixtes dels Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020. Val 
a dir, també, que és la primera 
final olímpica de la història del 
tennis taula en aquesta moda-
litat. El gran paper de Jaume 
Colldeforn dins l’equip arbitral 
en competicions com el Youth 

Olympics de Singapur, al 2010, 
o el Campionat del Món de 
2018, li ha servit perquè que 
la ITTF (màxim organisme del 
tennis taula a nivell mundial) 
el seleccioni per viure el som-
ni olímpic. El Maresme no no-
més ha tingut 14 representants 
esportistes, sinó que gràcies 
a Jaume Colldeforn ha pogut 
comptar també amb un àrbitre 
de primera línia mundial.

Jaume Colldeforn, de  
Premià de Mar a Tòquio 2020

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400

L'ATT Premià es troba 
en un procés de 

regeneració que espera 
culminar amb les noves 

instal·lacions

JUNTA  
DIRECTIVA

PRESIDENT
Joan Vilaró

SECRETARI
Joan Navarro

TRESORER
Francesc Roselló

VOCALS
Josep Serra
David López

Joaquín Guarch
Miguel Pérez

DADES
COLORS

VERMELL i NEGRE

ANY FUNDACIÓ
29 de Juny de 1985

SEU
C. Rafel De Casanova, 32 
PREMIÀ DE MAR (08330)

TELÈFON 
937 512 488

HORARI
DIMARTS I DIJOUS 

(18 a 20 h)

MAIL
attpremia@hotmail.com
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D esprés del gran èxit 
de participació de les 
Activitats Esportives 
d'aquest estiu amb la 

participació de més de 500 in-
fants, tant del municipi com d'al-
tres pobles veïns, la Regidoria 
d'Esports de l'ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt torna a obrir les 
inscripcions per a les extraesco-
lars esportives de l'imminent curs 
escolar 2021-2022.
L'ajuntament ofereix la possibili-
tat de poder practicar altres dis-
ciplines esportives de molta ac-

SVM posa en marxa 
les seves extraescolars de  

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I DANSA
ceptació any rere any. És el cas de 
dues activitats que en els últims 
temps estan tenint un gran crei-
xement, com són la gimnàstica 
artística i la dansa. Dues espe-
cialitats que els nens i nenes de 
Sant Vicenç, i tot aquell que ho 
desitgi d'altres pobles del Mares-
me, poden practicar en les millors 
condicions possibles gràcies a les 
magnífiques instal·lacions i mate-
rial que tenen a la seva disposició 
en el Pavelló Municipal Toni Sors. 
Totes dues activitats comencen 
aquest 6 de setembre.

La gimnàstica artística, esport 
olímpic, es practica sense im-
portar l'edat, ni el sexe. Millora 

l'elasticitat, la coordinació i la ve-
locitat i és considerada 'la mare' 
de molts altres esports. Aques-

ta disciplina olímpica (el recent 
campió Ray Zapata va començar 
a practicar-la amb 11 anys) es pot 
fer al Pavelló Municipal Toni Sors 
en grups de diferents nivells de 
dilluns a divendres a les tardes.
La dansa, per la seva part, és 
harmonia, ritme i melodia, ajuda 
a tenir consciència del teu pro-
pi esquema corporal i d'aquesta 
manera beneficia notablement la 
coordinació del teu cos. 
Dues extraescolars de llarga tradi-
ció a Sant Vicenç de Montalt, que 
aposta per la formació esportiva.

Aquestes dues activitats 
esportives de gran èxit 

de convocatòria  
comencen aquest

 6 de setembre

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511
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C atalunya ja té nous cam-
pions de vòlei platja. La 
platja del Pont del Pe-
troli de Badalona va 

ser l’escenari de la gran final 
del Campionat de Catalunya de 
Vòlei Platja Vichy Catalan Vò-
lei Tour. Nazaret Florián i Nuria 
Bouza, en categoría femenina, i 
Hernán Tovar i Rolando Hernán-
dez, en la masculina, n’han estat 
els guanyadors.  Els veneçolans 
Tovar i Hernández juguen amb 
llicència del Beach Sport Cata-
lunya (BSC) de Premià de Dalt, 
mentre que la campiona Nuria 
Bouza i la finalista Kadri Puri tam-
bé s'entrenen a les instal·lacions 
de Premià.
Es va viure màxima emoció i 
igualtat a la final femenina. Men-
tre el primer set el van guanyar 
les campiones de Catalunya del 
2020, Erika Kliokmanaite i Kadri 
Puri, en el segon parcial van ser 
Nazaret Florián i Nuria Bouza les 
que van prémer l'accelerador 
per igualar el marcador. D’infart 
va ser el set de desempat on va 
ser necessari arribar al punt 24 
per decidir quina seria la parella 
que pujaria al més alt del podi. 
Finalment van ser la madrilenya 

PALMARÈS

CAMPIONS  
MASCULINS

2020 J.Monfort – Monfort

2019 Moreno – Rovira

2018 Tovar – de Mena

2017 Reñé – Vila

2016 Correa – Badosa

2015 Plaza – Raksanyi

2014 Correa – Badosa

2013 Da Silva – Salvador

2012 Williman – Zanotta

2011 Yanes – Rosell

2010 Badosa – Da Silva

Els veneçolans Tovar i 
Hernández, jugadors del 

Beach Sport Catalunya 
de Premià de Dalt, 

guanyadors de la prova 
masculina; Florián i 

Bouza, de la femenina 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Jonqueres, 16, 5è C, 08003 Barcelona

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VÒLEI PLATJA VICHY CATALAN VÒLEI TOUR

CATALUNYA JA CONEIX ELS 
SEUS CAMPIONS

CAMPIONES 
FEMENINES

2020 Kliokmanaite – Puri

2019 Bouza – Kliokmanaite

2018 Ribera – Merteki

2017 García – Galcerán

2016 Ribera – Fernández

2015 Martínez – Merteki

2014 Puri – Kliokmanaite

2013 Puri – Kliokmanaite

2012 Triguero – Kliokmanaite

2011 García – Martínez

2010 García-Martínez

i la gallega les que van tancar el 
partit  emportant-se el títol de 
campiones de Catalunya. 
La final masculina, disputada en-
tre els veneçolans Hernán Tovar i 
Rolando Hernández, i ‘els come-
cocos’ Elio Carrodeguas i Dexter 
Edwars, també es va decidir al 
tercer set. Tot i anar molt igualats 
al principi, Hernán Tovar i Rolando 
Hernández han demostrat perquè 
han estat els campions de totes 
les proves que han disputat i han 
sumat una victòria i el títol de cam-
pions de Catalunya. En aquest cas, 
Hernán Tovar ha guanyat el títol 
per segona vegada. 
A l’entrega de premis van estar 
presents Xavier García Albiol, al-
calde de Badalona; Irene Gon-
zález quarta tinent d’alcalde de 
Badalona; Rosa del Amo, regido-
ra de comunicació i turisme; Cris-
tina Mercader, product manager 
de Vichy Catalan; Franz Eiselt, 
director gerent de Hormann: i 
Maribel Zamora, presidenta de la 
Federació Catalana de Voleibol. 
Amb aquesta novena prova es 
posa punt i final al circuit Vichy 
Catalan Volei Tour que ha tingut 
un total de nou proves i que ha 
passat per Barcelona, Vilanova 
i la Geltrú, Torredembarra, Tar-
ragona, Cunit, Cambrils i Em-
puriabrava, i que ha finalitzat a 
la platja del Pont del Petroli de 
Badalona. També ha estat possi-
ble gràcies al patrocini de Vichy 
Catalan, Televisió de Catalunya 
i Creativialab; i a la col·laboració 
de tots els Ajuntaments de les 
ciutat que han estat seu i de Hor-
mann, Score Tech, Wilson, Secu-
ritas, Fundació Ametller i Beim 
Supergelato.
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L’Ajuntament la posa 
a disposició de l'AE 

Teià perquè recuperi la 
competició, els partits i els 
entrenaments de bàsquet, i 
també a l'abast dels infants, 

joves i adults

ESPORT
LOCAL

S is mesos més tard del previst, i 59 
anys després de la seva inauguració, 
el passat 10 de juliol, l’Ajuntament i 
l’Agrupació Esportiva Teià van tornar 

a estrenar la pista de bàsquet després d’una 
reforma en profunditat que ha posat al dia 
les instal·lacions. L’ alcalde, Andreu Bosch, 
va explicar que el projecte de rehabilita-
ció ha tingut “una execució complexa, atès 
que l'empresa adjudicatària de les obres va 
entrar en concurs de creditors, la qual cosa 
ha endarrerit la finalització de les obres més 
de mig any”.

ESPECTACLE ESCAIENT
Per celebrar la nova posada de llarg, l’equipa-
ment va acollir l’espectacle d’art comunitari i 
aprenentatge musical Bots pel canvi, a càrrec 
de l’associació Basket Beat, en el marc del 
festival Remor de Teià.
En un missatge d’esperança i confiança en el 
futur, la cerimònia inaugural va cedir el prota-
gonisme inicial a dues joves promeses de l’AE 
Teià. Equipades amb els colors de l’entitat, 
Nora i Sergi Collado van baixar de l’escenari i 
van travessar el pati de butaques botant una 
pilota de bàsquet.

60 ANYS D’HISTÒRIA COL·LECTIVA

Teià recupera una
instal·lació emblemàtica:

LA PISTA
La regidora de Cultura i Patrimoni, Olga Parra, 
va ser l’encarregada d’obrir l’acte i de donar la 
benvinguda als 250 assistents. A continuació 
van prendre la paraula el regidor d’Esports, 
Jordi López; l’expresident de l’AE Teià, Albert 
Cervera, i el màxim dirigent actual, Dani Poch.
Tots tres van destacar el salt endavant que 
representarà per al club i per al poble la reha-
bilitació que se n’ha fet i la diversitat d’usos als 
quals es destinarà l’equipament a partir d’ara.
L’alcalde, al seu torn, va rememorar “les con-
verses i negociacions per arribar a l'acord de 
la cessió del dret de superfície” durant 50 anys 
a favor de l’Ajuntament mitjançant un conveni 
aprovat el 2018 pel ple municipal. Per aquesta 
raó, Bosch va demanar un “un agraïment, als 
socis de l'AE Teià que en van validar l'acord i 
especialment a la junta directiva i al seu presi-
dent d'aleshores, Albert Cervera”.

HISTÒRIA
La pista de l’AE Teià es va inaugurar el 5 d’agost 
de 1962 amb una jornada esportiva que va 
enfrontar els equips d’hoquei patins Mataró i 
Laietània, i un altre de bàsquet entre el Laie-
tània i l’equip local.
L’ alcalde va recordar “partits memorables” de 
bàsquet, els tornejos d’estiu de futbol sala i de 
futbol sala femení, els partits de futbol entre 
els Brots del poble i els Varese de la colònia 
estiuejant, així com els balls i revetlles de Sant 
Joan i de Sant Jaume.
Tot això es va estroncar el 27 de juliol de 
2016, quan es va produir l’esfondrament par-
cial d’una de les grades i els Serveis Tècnics 
municipals van aconsellar el tancament de la 
instal·lació.
D’ ara endavant, en aquesta nova etapa que 
ara s’inicia, l’Ajuntament posa La Pista a dispo-

sició de l'AE Teià perquè recuperi la competi-
ció, els partits i els entrenaments de bàsquet, 
i també a l'abast dels infants, joves i adults per 
a la pràctica lliure de bàsquet i futbol sala, i del 
conjunt de la ciutadania per a d’altres activi-
tats socioculturals.
Gaudim-ne, gaudiu-ne!

L'AE Teià tindrà la cessió del dret de su-
perfície durant 50 anys

La Pista antiga es va inagurar el 5 d' agost 
de 1962; avui llueix així d'espectacular

AJUNTAMENT DE
TEIÀ

 www.teia.cat
 935 409 350



LA IMPORTÀNCIA DELS 
ESTIRAMENTS

Quan millores la 
qualitat muscular, 
estàs millorant la 

teva salut

TAMARA SUÁREZ
CEO KENKŌ FISIOTERÀPIA

Fisioterapeuta acupuntora Col. 3763
Fisioterapeuta RFEN 2001-2009
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SALUT 
ESPORT OFERT PER:

L a salut dels nostres músculs és molt 
important perquè ens proporcionen 
moviment, concretament el movi-
ment voluntari i perquè modulen la 

nostra postura corporal. Però també perquè 
influeixen directament a millorar la densitat 
òssia, milloren el sistema circulatori, partici-
pen en la respiració i és on es duu a terme 
el metabolisme energètic gràcies a la seva 
densitat mitocondrial.
Els músculs són diferents als altres teixits del 
cos per diferents motius:
Són contràctils. Gràcies a aquesta pro-
pietat el múscul genera moviment i té to 
muscular. 
Generen Força i Resistència: El realment 
beneficiós per a la nostra salut és treballar 
per aconseguir un equilibri entre força i 
massa muscular.
Són elàstics i flexibles: La recuperació 
és tan important com el treball de força i 
resistència del múscul. Els estiraments són 
bàsics en qualsevol entrenament o compe-
tició per ajudar a l’alliberació miofascial, a 
la recuperació muscular, alliberar al cos de 
tensions, augmentar la mobilitat i millorar la 
postura corporal. 

Així doncs es pot dir que a millor qualitat mus-
cular, millor salut i condició física hi haurà.

ELS ESTIRAMENTS
Una de les característiques importants que té 
el múscul i a la que se li dedica molt poc temps 
és l’elasticitat i la flexibilitat. 
Per als amants de l’esport moure el cos a tra-
vés de l’exercici físic és essencial, però la rea-
litat és que si volem tenir més qualitat muscu-
lar, millor rendiment, millor mobilitat corporal 
i més longevitat no ens podem descuidar dels 
estiraments com a element important de  re-
cuperació dels músculs.

BENEFICIS DELS ESTIRAMENTS
Milloren l’elasticitat i el to musuclar. 

de l’activitat física. L’objectiu de l’estirament 
durant l’activita física és descongestionar el 
múscul per a enderrerir la fatiga muscular i la 
cremor generada per l’àcid làctic i no refre-
dar-lo perquè ens permeti acabar l’activitat. 
Per aquest motiu el temps d’estirament no 
serà de més de 15-20 segons per múscul.
En canvi, l’objectiu de l’estirament després de 
l’activitat física, ja sigui d’un entrenament o 
competició, és RECUPERAR i refredar el mús-
cul. Si no es recupera bé la musculatura, a 
la llarga les càrregues es van acumulant i es 
pot acabar produint lesions ja que la qualitat 
musuclar va disminuïnt. Per aquest motiu el 
temps recomanable per aquests estiraments 
és estar de 2 a 3 minuts per múscul. 
Però si l’objectiu és recuperar la longitud d’un 
múscul escurçat els estiraments s’han de 
mantenir de 5 a 10 minuts per múscul. 

EXECUCIÓ DE L’ESTIRAMENT
Identificar el múscul que s’està estirant.
Sentir tensió, MAI DOLOR.
No fer rebots.
Estirament sostingut.
Sensació AGRADABLE d’estirament.
Respiració contínua sense apnees.
Relaxar-se, no estar tens.

Milloren la  qualitat de la contracció 
muscular. 
Modulen la nostra postura mantenint la 
longitut correcta del múscul.
Milloren la mobilitat.
Milloren l’elasticitat dels nostres vasos 
sanguinis, millorant la circulació sanguínia.
Desinflamen i refreden el múscul arribant 
a la seva recuperació.
Participen en l’eliminació de l’àcid làctic 
generat com a residu metabólic produit per 
l’esforç físic.

En definitiva, els estiraments ens ajuden a mi-
llorar la qualitat muscular i així a prevenir lesi-
ons articulars i musculars com l’artrosi, tendi-
nitis, contractures, entesitis, rampes i ruptures 
fibrilars entre d’altres.
L’error més comú és estirar per escalfar la 
musculatura. La fase d’escalfament és per  es-
calfar el múscul mitjançant l’augment d’aport 
sanguini i els estiraments, en general, això no 
ho fan. Com ja hem vist en els beneficis, els 
estiraments no serveixen per a activar ni es-
calfar, sino refredar i recuperar el múscul. Així 
doncs no és recomenable estirar per escalfar 
la musculatura.
Els estiraments s’han de fer durant i després 
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Els guanyadors ja gaudeixen dels seus premis

E l segon concurs fotogràfic sobre l'ac-
tivitat física i l'esport, organitzat con-
juntament pel Consell Esportiu del 
Maresme (CEM), Consell Comarcal del 

Maresme (CCM) i Esportiu Maresme, va con-
cloure el passat 30 de juny amb més de 100 fo-
tografies presentades en les dues categories del 
concurs: esport escolar i esport general.
Agraïm molt sincerament a tots els participants 
per haver-nos enviat les seves fotos i haver sabut 
captar moments de gran bellesa, instants espe-
cials que solament poden apreciar-se a través de 
l'ull d'una càmera fotogràfica, amb una mirada 
diferent. De forma molt especial les que es van 
realitzar durant la pandèmia i el llarg confina-
ment, quan molts dels nostres joves esportistes 
no van poder ni tan sols entrenar-se. Mai van per-
dre la il·lusió.
El termini per presentar els originals (sempre a 
través de la xarxa social Instagram) es va ampliar 
durant uns mesos més perquè durant molt de 
temps, a causa de les restriccions per la pan-
dèmia del COVID-19, no es van poder organitzar 
competicions esportives, especialment aquelles 
sota sostre com bàsquet, handbol, voleibol, ho-
quei patins, etcètera, limitant-se així les opcions 
dels participants del nostre concurs.
D e s p ré s  d e l s 
v o t s  e m e s o s 
pels represen-
tants dels tres 
convocants va 
arribar l'hora de 
fer efectius els 
premis  acon-
segu i ts ,  con-
sistents en tres 
xecs/regal per a cadascuna de les categories 
per a la compra de material esportiu, 100, 75 i 
50 euros per al primer, segon i tercer respectiva-
ment. Cinc del sis guanyadors ja van passar per 
la seu del CEM a Mataró a recolliir el seu regal.
Tant el Consell Esportiu del Maresme com el 
Consell Comarcal del Maresme i Esportiu Mares-
me apostem fortament pels valors de l'esport, de 
forma molt especial per aquells que comencen 
a germinar en les etapes formatives, d'aquí ve 
que l'esport escolar i de base sigui tan important. 
Creiem fermament que l'activitat física i espor-
tiva han de formar part del dia a dia de la nostra 
joventut, tant a nivell de esbarjo com en l'àmbit 
competitiu.
Per secundar i defensar aquests principis, des 
del Consell Esportiu del Maresme, el Consell Co-
marcal del Maresme i Esportiu Maresme conti-
nuarem apostant per l'esport escolar i formatiu. 
Pensem que iniciatives com aquest concurs fo-
togràfic, que l'any que ve tindrà la seva tercera 
edició, ajuden a destacar els seus valors.

2n CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Apostem pels valors 
de l'esport,  i creiem 
que l'activitat física i 

esportiva  ha de formar 
part de la vida dels 

nostres nens i nenes

CATEGORÍA GENERAL

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'entrenament l'equip del 
@remmataro"

CATEGORÍA ESCOLAR
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