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Campions del món
stem d'enhorabona. Tots els nostres clubs, associa-

forç per convertir-se en una destinació turística/esportiva

cions, entitats i esportistes, tant a títol individual com

de primer ordre.

per equips, han pogut començar la temporada amb

I com Khyzer, també la joveníssima Cristina Nogué ha acon-

una certa normalitat. Ja entrenen i competeixen. És una gran

seguit el cim del món en waterpolo, en el seu cas en la ca-

notícia després de gairebé dos anys d'estat d'alarma, confi-

tegoria júnior. El Centre Natació Mataró és una font ines-

naments, restriccions i limitacions geogràfiques i horàries.

gotable de talent i de pas Sant Pol de Mar pot presumir de

L'esport, com un bé comú per a la població, necessitava

tenir al seu poble una gran campiona.

aquest baló d'oxigen per tornar a respirar i aportar a la so-

Fidels al compromís que adquirim quan vam néixer l'abril

cietat tots els beneficis i valors que comporta. Avui, totes

de 2017, seguim més que mai al costat dels nostres clubs.

les competicions segueixen el seu curs. La normalitat era

Els expliquem el centenari d'una entitat històrica com és el

necessària.

Club Esportiu Vilassar de Dalt de futbol, els vint-i-cinc anys

Com també ho és que el Maresme continua donant grans

del Club Pineda de Mar Futbol Sala i els donem detalls del

campions, no sols a nivell de Catalunya o d'Espanya, també

meritori projecte que ha posat en marxa el club de futbol

del món. El malgratenc Khyzer Hyat ja és el millor lluitador

de Sant Cebrià de Vallalta: els Invencibles.

de Muay Thai de la seva categoria. I ho va fer davant més de

I per acabar, els oferim un reportatge especial d'una prova

1.200 espectadors que van omplir de gom a gom el Pavelló

cada vegada més concorreguda i popular, la Burriac Xtrem

Municipal de Malgrat, un municipi que està fent un gran es-

organitzada pel Grup de Muntanya d'Argentona.
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PORTADA

TENNIS TAULA
LA MILLOR PALISTA ESPANYOLA DE TOTS ELS TEMPS

GALIA
DVORAK
“És un gran
orgull haver
assolit
aquesta fita”
Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

QUATRE JOCS OLÍMPICS A L’ESQUENA
És la millor jugadora espanyola de tennis de taula
de tots els temps. Set vegades campiona estatal,
té l'honor d'haver competit en quatre jocs olímpics
consecutius, des de Pequín 2008 fins a Tòquio 2020,
un fet sense precedents en l'esport del Maresme

G

alia combinarà ara les seves responsabilitats com a jugadora de
l'Olympiacos de Grècia amb el seu
nou càrrec de responsable directiva de la secció de tennis de taula del Centre
Natació Mataró.
Jugadora... i ara directiva.
Em sento estretament lligada a Mataró, on
visc, i al Centre, on m'he format i ha transcorregut gran part de la meva carrera des que
era una nena. Per això em fa una gran il·lusió
començar aquesta nova faceta de dirigir el
tennis de taula del meu club. Ara soc la cap
de la meva mare! (Riu)
És veritat!
Ella continua entrenant i treballarem juntes
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per intentar crear un gran
planter de jugadors i jugadores a Mataró. Enguany s'han
apuntat divuit nens i nenes
i comptem amb prop de
seixanta llicències. L'objectiu és formar talent i a
poc a poc aspirar a poder ascendir de categoria, de Divisió d'Honor a
Superlliga en nois i de
Primera Nacional a Divisió d'Honor en noies.
Tant de bo algun dia
puguem tornar a guanyar la Lliga absoluta
com vam fer dues vegades en el passat.

“La millor

experiència
va ser als Jocs
de Pequín
perquè la
Xina és el
bressol
d'aquest
esport i
sempre han
guanyat la
medalla d'or”
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Continues jugant a Grècia, a l'Olympiacos
del Pireu...
Després d'estar set anys fent-ho a França,
tres d'ells combinant-ho amb el Mataró, em
va sortir l'oportunitat d'anar-hi i sí, m'agrada,
és una experiència molt bonica. Hi haig d'anar
set vegades a l'any. Es competeix d'una forma
més concentrada, no cada setmana, per això
m'ho puc combinar. La veritat és que tenim un
gran equip i m’ho passo molt bé jugant.

“Em fa molta il·lusió

ser la responsable
del tennis taula del
meu club de tota
la vida, el Centre
Natació Mataró.
Treballarem de
valent per formar
nous talents”

Com aquell que diu, acabes de tornar de les
teves habitacions dels Jocs Olímpics...
Ha estat un gran orgull haver pogut viure
aquesta experiència per quarta vegada consecutiva a Tòquio. Competir en una cita olímpica és molt difícil, exigeix molt sacrifici, estar
sempre al teu millor nivell i que hagi arribat
als meus trenta-tres anys ha estat com una
recompensa a la meva trajectòria esportiva.
Quina ha estat la teva millor experiència en
aquests quatre JJOO?
Em quedo amb Pequín, perquè és el bressol
del tennis taula al món. Allà és l'esport nacional. Pensa que en les cinc principals ciutats de
cadascuna de les seves disset províncies hi ha
un centre d'alt rendiment de tennis de taula.
La Xina sempre ha guanyat l'or en aquest esport en els Jocs. A Londres vaig tenir la mala
sort que em toqués una xinesa a primera ronda i ara a Tòquio també, encara que nacionalitzada estatunidenca.
Quants anys portes ja a la selecció?
En l'absoluta, des dels catorze, pràcticament
vint anys consecutius.
Tens una espina clavada per haver guanyat
només un partit als Jocs?
Sí, perquè frustra una mica, sobretot perquè
d'haver tingut un altre sorteig, i amb el meu nivell de joc, sé que hagués pogut passar dues
o tres rondes amb tota seguretat. De totes
maneres em quedo amb la gran experiència d'haver viscut les cerimònies d'obertura
i clausura i la convivència amb altres esportistes a la Vila Olímpica. Això és el millor de
tot. Són records que m'acompanyaran tota
la vida.
Com han estat aquests Jocs Olímpics de
Tòquio sense públic?
Des d'aquest punt de vista van ser freds perquè competir sense la calor del públic en
les graderies és una cosa que no agrada als
esportistes. Ens vam haver d'adaptar a les
circumstàncies. No vam poder fer turisme i
pràcticament estàvem totes les hores a la Vila
Olímpica conversant amb altres esportistes
espanyols. Vaig fer moltes amistats!
Et planteges anar als Jocs de París el 2024?
No ho descarto de forma taxativa, però crec

això que ja no dependrà exclusivament de mi.
A la meva edat ja no puc millorar més a nivell
tècnic, només en alguns aspectes competitius. Jo estimo jugar i continuaré fent-ho i
veurem on soc quan arribi aquest moment.
Per a Tòquio em vaig classificar de manera
directa per rànquing al costat de Maria Xiao,
que és el present i el futur del tennis de taula
a Espanya, així com Sofia Xuan. Qui sap, igual
sí que puc arribar a competir per equips una
altra vegada.
Penses en la retirada, en la maternitat
potser?
Sí, estan al meu cap donant voltes totes dues
coses. Fa molts anys que tinc parella i ara que
viatjo molt menys és una cosa en la qual pensem, però sense posar-nos data. Si ha d'arribar, arribarà. El que sí que tinc clar és que la
maternitat no hauria de ser incompatible amb
continuar jugant, com han demostrat moltes
altres esportistes. A mi m'agradaria continuar
fent-ho mentre pugui. L'important és estar
feliç amb mi mateixa. Ja es veurà.
Quins objectius tens a curt termini?
Continuaré competint a Grècia i segurament
també donaré un cop de mà a l'equip femení
del Centre Mataró. Durant tot el curs 2021-22
tinc la Beca ADO per haver estat olímpica i
haig d'aprofitar-la.

“No descarto anar als Jocs de
París 2024, però aquesta vegada
dependrà molt més dels altres que
de mi mateixa”
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PALMARÈS

Galia Dvorak

De vostè sempre s’ha dit que és l’Arantxa
Sánchez Vicario’ del tennis taula…
Imagino que per la precocitat i també per la
forma de jugar. Jo no tinc un gran cop guanyador i m’agrada jugar al contraatac, molt a
prop de la taula, per ficar pressió a la rival. Aquí
em sento molt segura i entro moltes boles.
Diguem que desgasto les contrincants.
Algun 'il·luminat' ignorant va posar en dubte la seva 'espanyolitat'... No coneixen la
seva història.
Els meus pares van ser membres de la selecció de tennis de taula de la Unió Soviètica. El
meu progenitor va arribar a ser tercer del món
per equips i la meva mare, campiona d’Europa infantil. El meu pare és ucraïnès i la meva
mare de Kazakhstan, de l’ètnia tàrtara. Sí, jo
vaig néixer a Kíev, Ucraïna, però quan tenia
un any i mig ens vam desplaçar a Espanya,
concretament a Granada, perquè van fitxar al
meu pare. Després, l’any 1991, ens en vam anar
a Terrassa i després vam estar tres anys més
a Valladolid, fins que finalment vam recalar al
Centre Natació Mataró, on van fitxar la meva
mare com a entrenadora. I aquí continuo, des
dels onze anys.
Una vida lligada al tennis de taula…
En ser filla única i no tenir família a Espanya,
jo sempre viatjava amb els meus pares. Quan
6

“Guanyar un sol partit als Jocs és
una mica frustrant. Sempre he
tingut molta mala sort amb el
sorteig dels quadres”
acabava les classes al col·legi, me n’anava amb
ells al pavelló on entrenaven. I així passava gairebé totes les tardes, fins que amb vuit anys em
vaig posar a entrenar de debò. Als tretze ja vaig
ser campiona d’Espanya absoluta.
No cal dir res més...

2002
✦ Campiona d’Espanya individual
✦ Campiona d’Espanya dobles
2003
✦ Campiona d’Espanya individual
✦ Campiona d’Espanya dobles
✦ Campiona d’Espanya dobles mixtos
(Víctor Sánchez)
2004
✦ Campiona d’Europa Juvenil individual i
equips
✦ Campiona d’Espanya individual
✦ Campiona d’Espanya dobles mixtos
(Víctor Sánchez)
✦ Campiona de la lliga de Supervisió
Espanyola
✦ Campiona de la Copa de la Reina
2005
✦ Subcampiona del món juvenil en dobles
✦ Tercera del món juvenil equips
✦ Campiona d’Europa juvenil equips
✦ Tercera d’Europa juvenil individual
✦ Campiona d’Espanya individual
✦ Campiona d’Espanya dobles
✦ Campiona de la Copa de la Reina
2006
✦ Bronze Campionat d’Europa juvenil
individual
✦ Campiona de la lliga Supervisió
✦ Campiona d’Espanya dobles mixtos
(Víctor Sánchez)
✦ Campiona d’Espanya doble
2007
✦ Campiona d’Espanya dobles
2008
✦ 9a JJOO Pequín per equips
2009
✦ Bronze Jocs Mediterranis per equips
2010
✦ Campiona d’Espanya dobles
✦ Campiona de la Copa de la Reina
2012
✦ Campiona d’Espanya dobles
✦ Participació JJOO Londres
2013
✦ Bronze Campionat d’Europa dobles
2016
✦ Participació JJOO Rio en individual
✦ Plata Campionat d’Espanya individual i
dobles
2017
✦ Campiona d’Espanya
2018
✦ Campiona d’Espanya
✦ Campiona per equips Jocs del
Mediterrani
✦ Bronze individual Jocs del Mediterrani
2021
✦ Campiona d’Espanya
✦ Participació JJOO Tòquio

AAAAA

LOREM IPSUM

JULIOL
2021
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CE VILASSAR
Amb cent anys d'història (1921-2021) el CEV
és un dels referents del futbol formatiu a la
comarca del Maresme

FUTBOL

ELS 100 ANYS DE VIDA
DEL CE VILASSAR
Un reportatge de
David Casany

C

ent anys d'història (19212021) no s'escriuen d'un
dia per l'altre. Són moltes generacions de jugadors, entrenadors i directives,
moltes temporades, moltíssims

gadors, el CEV s’ha convertit en
un dels referents del futbol formatiu a la comarca del Maresme.
I no ho és per les seves categories, sinó per la seva metodologia
d’entrenaments i per un projecte
esportiu que cuida i fa créixer a
tots i cadascun dels seus jugadors i entrenadors.

Amb quasi 30 equips i més de 400 jugadors, el CEV s’ha
convertit en un dels referents del futbol formatiu a la
comarca del Maresme que gaudeix d’un terreny de joc
amb gespa artificial d’ùltima generació
partits i entrenaments. El Centre
Esportiu Vilassar (CEV) ha passat
per moments difícils, però també
ha viscut centenars de moments
inoblidables. I un dels moments
més dolços d’aquesta història
és el de poder celebrar aquest
Centenari en un dels millors moments esportius de l’entitat. Amb
quasi 30 equips i més de 400 ju8

ELS ORÍGENS D’UN
CLUB CENTENARI
Darrere d’un club de futbol centenari s’hi amaga una llarga història, un punt d’origen, un camí
recorregut, un llibre amb infinitat
de pàgines escrites i un desig
en constant moviment: continuar escrivint més i més capítols.
Per a llegir les primeres pàgines

verdiblanques ens remuntem
a la dècada dels anys 20, una
època on “es jugava a futbol en
uns camps inimaginables per
als nanos d’avui dia”, explicava
l’Albert Planas, veí de Vilassar
de Dalt i que va formar part del
CEV durant tota una vida. A través
del seu testimoni sabem que els
camps de futbol a Vilassar van
nèixer per entreteniment dels
fills dels masovers i pagesos, els
quals convidaven amics a jugar
amb pilotes de drap a les feixes
de les seves finques.
Els primers equips van ser agrupacions locals, d’una banda el del
“Sr. Mesclans” i de l’altra el dels
“Catòlics” (del Sr. Andalet). A partir
d’aquí es crearia una associació
de jugadors més global a Vilassar, la qual l’any 1921 acabaria
donant forma a la fundació del
“Centre d'Esports Vilassar FC”.
Més endavant (1927) el club es
fusionaria amb els Esbarts, l’altre equip del poble, i passaria a
denominar-se Centre d’Esports
Vilassar, nom que encara conserva avui dia i que només va veure’s modificat durant la dictadura
franquista, etapa on va passar a
ser el Centro Deportivo Vilasar o
fins i tot Equipo de la Falange.

XAVIER BOLDÚ
President

“El gran èxit esportiu
del CEV és la taxa
de repetició dels
jugadors. Més d’un
80% d’ells repeteixen
cada temporada i
això parla de l’èxit del
nostre futbol base”
MOMENTS DE SUPERACIÓ:
DES D’UNA RIFA FINS A
UNA RENÙNCIA		
El camí cap al centenari aguarda grans records com el canvi de
camp, de la sorra de Mestre Salamero a la gespa de Vallmorena,
o també els històrics ascensos
a la desapareguda Primera Regional Preferent (any 2003) o la
Primera Catalana (any 2012). Però
pel camí també s’hi han viscut
moments d’extrema dificultat i
de supervivència. I és que, en general, tota entitat d’un poble petit
passa per moments de crisi, moments en què la seva continuïtat

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT
www.vilassardedalt.cat
937 539 800

ANYS 20. Una de les primeres plantilles
del CE Vilassar

ANYS 40. Combinat de luxe, amb jugadors
del Barça com César, Miró i Noguera

NOVEMBRE
2021

ANYS 50. Els partits del CE Vilassar sempre
han despertat molt interès al poble

JUNTA
DIRECTIVA
Xavier Boldú
PRESIDENT

Manuel Estrelles
VICEPRESIDENT

Josep Lluís Petit
SECRETARI

El creixement sostingut dels equips de futbol base, i la seva
vessant formativa, és un dels trets diferencial de l'entitat
queda “en mans de Déu” perquè̀
ningú́ s’en pot fer càrrec. És en
aquells moments on el Vilassar
ha gaudit d’àngels de la guarda
per a protegir al club i evitar-ne

L’efemèride d’aquest
Centenari arriba en
una bona època per a
l’entitat, en un context
de creixement del club
la desaparició́. És el cas de protagonistes com l’Avi Babot, el Joan
Salvi (President als anys 50 i 60) o
el Ricard Costa, entre d’altres. I és
que en el seu dia, tots tres van tirar
d’enginy per inventar la que va ser
coneguda com a “Famosa Rifa”;
la qual consistia en vendre uns
números casa per casa i sortejar
1.000 pessetes cada dia i 5.000
els diumenges. Tot això̀ per poder
fer front als costos del club.
I el darrer dels gestos de supervivència va ser la dolorosa renúncia a la categoria de Primera

Catalana: en un context econòmic summament complicat, l’any
2014 el club va renunciar a aquesta important categoria per poder
continuar fent viable un projecte esportiu sostenible i basat
en l’aposta pel futbol formatiu.
L’aposta era evident: reduir costos
i que el futbol sènior es comencés
a nodrir única i exclusivament de
jugadors formats a la casa.
UN CENTENARI EN EL
MILLOR MOMENT
Cert és que el context de la pandèmia de la Covid19 no ajuda a
celebrar i que durant gran part
d’aquest 2021, any del Centenari,
pràcticament no s’han pogut organitzar actes commemoratius.
Però és cert també que el bon
moment esportiu de l’entitat, amb
rècord de jugadors i amb una recent renovada gespa de Vallmorena, convida a pensar que l’efemèride d’aquests 100 anys arriba
en una bona època per a l’entitat i
que cal aprofitar l’oportunitat per
a celebrar-ho enèrgicament.

ORGANIGRAMA ESPORTIU
Coordinació F11
Carlos Barberan
Coordinació F7
Modesto Fraile
Coordinació Administrativa
i Federativa
Josep López

Una demostració de tot plegat va
ser la recent presentació d’equips
de la temporada 2021-2022, un
acte on hi van assistir centenars
de persones i on, entre d’altres,
s’hi van donar a conèixer els dissenys del logotip i la samarreta
del Centenari. En aquest darrer
cas, una samarreta commemorativa fruit d’un concurs amb un
gran nombre de participants i que
finalment va acabar donant com
a guanyador els dos dissenys de
l’Alejandro Valiñas (autor de la primera i segona equipació del Centenari del CEV).
Tot plegat coincideix en un context de constant creixement del
club gràcies a l’aposta per professionalitzar departaments com la
coordinació del futbol base o la
comunicació.
Xavier Boldú, president del club
explica que el gran èxit esportiu
del CEV és la taxa de repetició dels
jugadors: “Dels més de 400 jugadors del Vilassar, més d’un 80%
d’ells repeteixen cada temporada i això parla de l’èxit del nostre

NOVA SAMARRETA I
NOU PATROCINADOR
El Centre Esportiu Vilassar
ha estrenat nova samarreta
aquesta temporada 2021-2022.
És l’equipació commemorativa
del Centenari del club. El
disseny és obra d’Alejandro
Valiñas, guanyador del concurs
organitzat la passada primavera,
un concurs on es van rebre prop
d’una trentena de dissenys.
La samarreta, produïda per la
marca esportiva Roger’s i que
ja vesteixen tots els equips,
es caracteritza per una franja
verdinegra pintada en diagonal
i sobre un fons blanc. Les
mànigues també són bicolors
i hi destaquen elements com
un escut commemoratiu, el
logotip del Centenari, la senyera
a la zona del coll o la presència
del nou principal patrocinador
del club, Giatsu (referent en
fabricació i comercialització de
solucions de climatització).

futbol base”. Boldú també parla
sobre els actes del Centenari del
club: “Més enllà d’haver fet una
presentació de temporada especial pels 100 anys, esperem
que a mitjans de temporada es
pugui organitzar un partit commemoratiu, es pugui inaugurar
també la sala polivalent a Vallmorena i a final de temporada es
pugui tancar el centenari amb
un emotiu acte de cloenda al
centre del poble, a Can Rafart”.
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El futbol i el
futbol sala a Sant
Cebrià de Vallalta

S

ant Cebrià de Vallalta,
com a municipi, ha fet en
els últims anys una gran
aposta i esforç per mo·
dernitzar i condicionar les seves
instal·lacions esportives. L'histò·
ric camp de futbol de terra es va
convertir abans de la pandèmia
en un dels millors recintes de
gespa artificial de la comarca.
Una transformació que va estar
acompanyada de nous vestidors,
accessos i places de pàrquing.

Fins a l’any passat tots
dos esports estaven
sota el mateix club: ara
cadascun tindrà el seu
propi projecte esportiu
Els grans beneficiaris han estat
les entitats del municipi i els seus
habitants. De forma molt parti·
cular el seu club de futbol, que
aquesta temporada ha experi·
mentat una important novetat: el
futbol sala i el futbol tradicional ja
no estan funcionant sota el ma·
teix paraigua i ara són dos clubs
diferents, d'una banda, el Club
Futbol Sant Cebrià 2019 i per un
altre, el Club Futbol Sala Sant Ce·
brià de Vallalta. Josep Maria Pla
és el president del primer i Jaume
Boix és el president del segon.
L'entitat presidida per Jaume
Boix ha experimentat un descens
d'equips i aquesta temporada
comptarà amb dotze jugadors en
el sènior, que disputarà la Lliga de
Segona Catalana Grup 1 de Barce·
lona en el Pavelló Municipal. A par·
tir d'ara l'objectiu de l'entitat serà
recuperar els equips formatius,
començant per prebenjamins.
L'equip de futbol, per part seva,
ha començat la temporada amb
més energia i empenta que mai.
L'estiu passat el Camp Municipal
va viure el primer derbi de la Va·
llalta per primera vegada en 23
anys, un duel amb el Sant Pol de
Mar que es van emportar els visi·
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tants. Igualment va organitzar la
primera edició del 'Torneig Vila de
Sant Cebrià' en categoria preben·
jamí, benjamí, aleví i infantil.
Sota l'etiqueta #Som Muralla, el
club vol aconseguir que els nens
i joves del poble, i els qui venen
d'altres municipis veïns s'identi·
fiquin amb els valors del club: "A
més de l'Escoleta, aquesta tem·
porada comptem amb sis equips
diferents, unes setanta llicències".
El CF Sant Cebrià de Vallalta 2019
el formen un prebenjamí, un ben·
jamí, dos alevins, un infantil i el sè·
nior que juga a Quarta Catalana.
Diu Josep Maria Pla que "el nostre
primer equip té molt bona pinta
enguany i no descartem pujar de
categoria".
Una prova més de l'aposta que
l'entitat està fent per la formació
és la creació de l'àrea d'entre·
nament específic per a porters.
El president del club es proposa
diversos reptes de cara al futur
imminent: "Tenim alguna nena a
l'Escola i ens agradaria molt aviat
poder tenir un equip femení. Ara
hem incorporat l'equip de futbol
adaptat, un fet que ens fa una
gran il·lusió, i farem tot el possible
per comptar amb un equip cadet
i un altre juvenil a partir de la prò·
xima temporada".

El futbol, gràcies
també a les noves
instal·lacions, ja té una
escoleta, sis equips i
amb projecció de créixer
Josep Maria Pla es felicita de "po·
der entrenar i jugar en unes instal·
lacions espectaculars, que és un
dels 'plusos' que com a club po·
dem oferir als nostres jugadors".
Efectivament, unes instal·lacions
triades pel futbolista professional
de l'Espanyol, Sergi Gómez, per a
fer els seus campus de Nadal, Set·
mana Santa i estiu. Sant Cebrià de
Vallalta ha fet un salt de qualitat.

L'equip sènior de futbol marxa primer al grup 5è de la Quarta
Catalana on només ha cedit un empat

Primer equip de futbol sala que juga la Lliga de Segona Catalana
Grup 1 de Barcelona

AJUNTAMENT DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
www.stcebria.net
937 631 024
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Un dels entrenaments que el grup de voluntaris duu a terme amb els integrants de l'equip Invencibles

INVENCIBLES: VALORS... I COR

L

'esport no és exclusiva·
ment guanyar, competir
i aixecar trofeus. És molt
més, per això la histò·
ria d'Invencibles és una història
bella i digna de ser coneguda.
Invencibles és l'equip de fut·
bol adaptat que tindrà a partir
d'aquesta temporada el CF Sant
Cebrià de Vallalta. Una idea, un
projecte, que ja és una realitat.
Sandra Surís, veïna de Sant Ce·
brià, educadora social, al costat
d'un ampli grup de voluntaris
(psicòlegs, integradors socials i
entrenadors), estan darrere d'In·
vencibles: “Volem oferir l’opor·
tunitat i les eines necessàries
perquè infants i joves amb diver·
sitat funcional puguin gaudir del
futbol com a mitjà per treballar
i potenciar les seves habilitats i
descobrir tots aquells beneficis
que proporciona aquest esport
quan es treballa des de l’edu·
cació i els valors”, ens explica la
Sandra.
El resultat no ha pogut ser més
exitós. Després d'unes setmanes
de portes obertes i d'haver visitat
algunes escoles, l'equip ja està
llest per començar a jugar. Hi ha
apuntats deu jugadors/es, des
dels quatre fins als setze anys,
que ja estan entrenant. Alguns
venen des de Malgrat, Calella,
Hostalric i Sant Cebrià, és clar.

De moment no prendran part en
cap competició reglada, però
sí que participaran en tornejos i
partits amistosos. Han arribat a
un acord de col·laboració amb el
Club Escola de Futbol Can Mir de
Rubí i també amb el Consell Co·
marcal de Tarragona.

hem unit les nostres motivacions
i entusiasme per crear un equip
de futbol que pugui oferir molt
més que esport. Creiem que tots
els infants i joves tenen capacitats
úniques i es mereixen un acom·
panyament de qualitat per poder
potenciar-les i millorar-les a tra·

vés de l’esport.
Tot això, a més, amb un context
immillorable: les instal·lacions es·
portives de Sant Cebrià de Vallal·
ta, un complex esportiu situat en
un entorn privilegiat, ric en biodi·
versitat i a la falda del massís del
Montnegre.

ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS
D‘INVENCIBLES SÓN:
✔ Treballar per al desenvolupament integral d’infants i
joves amb diversitat funcional a través del futbol
✔ Millorar les habilitats socials, la comunicació assertiva, l’autonomia, la cooperació i la cohesió entre els
participants
✔ Fomentar el treball en
equip, la superació i la
igualtat al terreny de joc
✔ Oferir diversió, participació
i seguretat
✔ Utilitzar el futbol com a eina
educativa
✔ Potenciar hàbits saludables a través de l’esport
✔ Promoure els drets i la inclusió dels infants I joves
amb diversitat funcional
Sandra Surís també destaca que
“som un equip conformat per per·
sones que creiem en l’educació
com a eina per canviar el món, i

L’equip al capdavant d’Invencibles: Lluc Sau Roca, Toni
Rubio González, Andrés López López, Guillem Medina Barrieras, Cristina Font Serrat, Ana Jorge Báez, Daniel Comino
Muñoz i Sandra Surís Pérez.
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Text de Marc Frieros

E

l Club Pineda de Mar
Futbol Sala es va fundar el 21 d'abril de l'any
1996 a través de la iniciativa popular. Un grup d'amics, en
veure que el futbol sala no estava present al municipi, van voler
organitzar-se i crear l'entitat, que
ha perdurat fins als nostres dies.
Un dels membres fundadors va
ser Mariano Urbano, que ara és
el president del club. Porta des
del primer dia de vida de l'entitat
vinculat a la junta, primer com a
secretari, i des de ja fa tres mandats, com a president. Sobre la
seva persona i el seu futur, ens
explica que "sé que tard o d'hora hauré de donar el relleu, però
ara per ara em sento amb forçes
per continuar, i tinc la sort de tenir gent al voltant que em dona
suport i m'ajuda a continuar endavant". Tornant a l'història del
club, Urbano ens comenta com
a anècdota que "vam voler que
el club tingués un fort sentiment
de pertinença al poble, per això
vam posar el nom del poble per
davant del nom de l'esport que
s'hi feia, cosa que no és habitual".
L'entitat, en els seus primers tres
anys de vida, va comptar només
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ANYS DEL
CLUB PINEDA DE MAR
FUTBOL SALA

amb un equip sènior. A partir de la
quarta temporada en endavant,
es van fer la pregunta de si tenir
equips de base era necessari
per a la supervivència de l'entitat
a llarg termini, i com a resposta
afirmativa a aquesta pregunta es
va aconseguir formar un equip infantil i un equip juvenil.
Actualment, el club compta amb
equips a totes les categories in-

Fundat el 21 d'abril de
1996, van posar el
nom del poble abans
que el de futbol sala
per crear sentiment de
pertinença
feriors excepte a aleví, dada que
es tradueix en més d'una setantena de jugadors. A més, també
formen part de l'entitat un equip
aleví de futbol-7, i un equip de
veterans de futbol-11, que van
néixer arrel de la desaparició del
CF Pineda. I, per acabar, també
organitzen extraescolars de futbol sala amb diferents centres
educatius de Pineda de Mar. Els
objectius de la Junta són, en paraules del president, "engrandir el

club en la mesura del possible".
La intenció és, d'una banda, treballar molt la base, necessària per
a la subsistència del club i també
per fer poble. Explica el president
que "volem tenir gent de Pineda.
Sempre és més complicat sortir a
buscar jugadors a fora; nosaltres
preferim tenir jugadors de casa, i
formar-los per tal que nodreixin el
club". D'altra banda, també es té
en compte la vessant competitiva. L'equip actualment competeix
a la Divisió d'Honor Catalana, tot i
que en anys anteriors havia competit a la Tercera Divisió Nacional,
i es busca sempre la competitivitat del seu primer equip.
També és un club compromès a
nivell social, molt més enllà de
donar cabuda als joves de Pineda
que volen practicar el futbol sala.
Segons diu el club, "es combina
la pràctica de l'esport amb la integració, l'educació, el respecte i
els valors que el futbol sala aporta
als nostres petits i joves". L'entitat, a més participa en un seguit
d'activitats socials al municipi,
com són el Torneig de 24 hores
de Futbol Sala o la Festa Major
de Pineda de Mar. En afegiment
a això, el club també organitza un
casal d'estiu.

MARIANO URBANO
President

“El nostre objectiu
és treballar molt la
base, necessària per
a la subsistència del
club, i també
fer poble”
JUNTA DIRECTIVA
Mariano Urbano
PRESIDENT

Héctor Alcolea
VICEPRESIDENT

José Escoriza
SECRETARI

Jordi Capdevila
TRESORER

Quim Martínez
VOCAL 1

Josep Ginesta
VOCAL 2
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DOS ESPORTS

Un club de futsal
amb equips de
futbol gespa
1er EQUIP

JUVENIL A

CADET

BENJAMÍ

JUVENIL B

PREBENJAMÍ
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6
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EQUIPS
ESCOLETA

ESCOLETA
En definitiva, el Club Futbol Sala Pineda de
Mar és una entitat forta, que poc a poc va creixent i que fa una tasca única al seu municipi
des de fa més d'un quart de segle. Esperem
que, amb el pas dels anys, el club compleixi
tots els seus objectius i continui desenvolupant aquest paper tan important per a molts
joves de Pineda de Mar.

El Club Futbol Sala Pineda de Mar, a
més de comptar amb els seus equips
de futsal, també disposa de dos equips
de futbol: un aleví de futbol-7 i un equip
de veterans de futbol-11. La raó de ser
d'aquest fet poc comú no és altra que la
desaparició del CF.Pineda de Mar. La pèrdua d'aquest club va deixar el municipi de
Pineda de Mar orfe de futbol. Molts nens
i nenes es van quedar sense equip, i per
donar resposta a alguns d'ells, els que no
volien marxar de Pineda, el club de futbol
sala va inscriure un equip de nens, que
han anat pujant categories en bloc fins
arribar a aleví, on es troben ara. I també es
va donar cabuda a un equip de jugadors
veterans. Segons explica Mariano Urbano, el president, "va ser relativament fàcil
inscriure aquests dos equips. Donada la
situació i donat el fet que la Federació
Catalana de Futbol ho és tant de futbol
gespa com de futbol sala, no vam trobar
gaires complicacions a l'hora de poder
tenir aquests dos equips".

DE FUTBOL SALA
DE FUTBOL
LLICÈNCIES
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FUTBOL

els consells del Comitè d'Àrbitres
del Maresme van ser molt importants, perquè sempre ens han donat suport i ajudat. El nostre entorn sempre ha estat molt positiu.

DEL MARESME, A LA LIGA IBERDROLA

CECILIA
MUÑOZ

Quina és la clau per a arribar
lluny en el món de l'arbitratge?
Que t'agradi el que fas, la constància, entrenar bé, formar-te
sempre i aprendre. Porto deu anys
en el món de l'arbitratge i sempre
estic llegint el reglament. I també
saber acceptar les crítiques quan
t'equivoques.

Entra a l’elit de
l’arbitratge

Et prepares físicament?
Moltíssim. Tinc una planificació
exhaustiva. És una de claus. Faig
atletisme, també entrenaments
a la gespa i vaig al gimnàs. Entreno cada dia excepte un que
descanso.

La nostra protagonista ha recorregut un llarg camí fins a arribar
a l'elit de l'arbitratge. Una història d'èxit que va tenir la seva
recompensa el 12 de setembre quan va arbitrar el Villarreal-Eibar

E

l Maresme té el privilegi de comptar amb una
àrbitra en la màxima categoria del futbol femení
espanyol, la Primera Iberdrola, on
solament exerceixen 22 col·legiades. D'elles, tres són catalanes i
una de la nostra comarca: la nostra protagonista. Parlem de Cecilia Muñoz Di Giovambattista,
nascuda a Buenos Aires (l'Argentina) el 30 de juny de 1997.
Des de quan vius a Catalunya?
El meu avi patern era català, així
que els meus pares van decidir
emigrar a Barcelona quan la meva
germana bessona Florència i jo
teníem cinc anys.
Sempre et va agradar el futbol?
Sempre, segurament influenciada pel nostre germà gran. Vàrem
començar a jugar la meva germana i jo als cinc anys. Als deu ens va
fitxar l'Espanyol B, després el Sant
Gabriel i van acabar al Vilassar de
Mar femení, una etapa en la qual
durant un temps compaginàvem
la competició amb l'arbitratge.
Com i per què vau arribar a ser
àrbitres?
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La maresmenca,
de 24 anys, arbitra
a la màxima
categoria del
futbol femení
espanyol
Un dia ens va xiular una noia i ens
va fer gràcia. El nostre germà Esteban, amb catorze anys, s'havia
apuntat a arbitrar i des de llavors
també vam voler seguir els seus
mateixos passos. Dos anys després, quan vam tenir l'edat mínima, vam fer el curs en la seu la
Federació del Maresme a Mataró, consistent en proves físiques
i coneixement del reglament. Així
comença aquesta aventura.
Recordes el teu debut?
És clar! Va ser el 3 de març de 2012
en el 'Campito' del Cirera de Mataró, en un partit de prebenjamins,
que és la categoria per la qual tots
comencem.
I a partir d'aquí, escalant a poc
a poc...

Amb 16 anys vaig debutar en
Quarta Catalana, una categoria
que imposava una mica perquè
arbitrava a jugadors que podien
ser els meus pares perfectament.
Ara ja fa cinc anys que estic a Segona Catalana. Són categories on
he adquirit molta experiència.
La pregunta és un clàssic: com
es prepara una noia tan jove per
rebre crítiques i fins i tot insults
en el camp de futbol?
L'ajuda dels nostres pares ha estat
essencial per a la meva germana i
per a mi. Pensi que arbitràvem en
camps i municipis diferents i sempre es van sacrificar per nosaltres
per a acompanyar-nos. És veritat
que quan vaig començar li deia
a la meva mare: "Per què m'insulten? Només m'he equivocat". Aquí

Hi ha molta diferència entre arbitrar homes i dones?
Segurament es nota físicament.
El futbol masculí té una altra velocitat i, per tant, és més exigent. La
resta és igual.
Qui protesta més?
Depèn. Hi ha hagut partits de noies on m'han protestat molt. La
clau és fins on els deixis, tant a
noies com a nois.
Com et vas assabentar que series àrbitra de la Lliga Iberdrola,
la màxima categoria del futbol
femení?
Tant la meva germana com jo estàvem en la lliga 'Reto', la inferior.
Sabíem que si rebíem una trucada
en acabar la Lliga seria per a ascendir. I així va ser. Ara espero que
l'any vinent la rebi la meva germana Florència i puguem coincidir
totes dues també a la Lliga Iberdrola.
Quin és el teu pròxim repte o
somni?
Arribar a ser àrbitra FIFA, poder
xiular partits de Champions, campionats d'Europa, del Món i Jocs
Olímpics.
De moment no vius de l'arbitratge
No, encara que és una ajuda, ho
compagino amb el meu treball
com a administrativa en una empresa.
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ESPORTS
EL GOVERN REFORÇA LA REACTIVACIÓ ESPORTIVA A CATALUNYA

INJECCIÓ D'11,6 MILIONS D’EUROS PER
A FEDERACIONS I CONSELLS ESPORTIUS

L

a Secretaria General de l’Esport i de 2021 un total de 13,9 milions d’euros, una xifra assegura la secretària general de l’Esport i de
l’Activitat Física (SGEAF) continua un 46 per cert superior a la de l’any 2020.
l’Activitat Física, Anna Caula.
reforçant la reactivació del teixit En segon lloc, i pel que fa als consells esportius, La voluntat de la SGEAF és obrir en els propers
esportiu català i agilitzant-hi l’arri- aquests en rebran 3,8 milions d’euros per con- mesos més vies de suport econòmic al teixit
bada de més recursos en un context marcat tribuir al desenvolupament dels programes esportiu i repensar el sistema de finançament
encara pels efectes de la pandèmia de la d'esport escolar següents: Suport a la gestió al sector.
Covid-19. Així, el Govern injectarà una nova dels consells esportius, Suport al desenvopartida d'11,6 milions d’euros per donar su- lupament del Pla Català d'Esport a l'Escola ALTRES AJUTS ECONÒMICS
port a l’activitat realitzada per les federaci- (PCEE), Suport al desenvolupament dels Jocs DURANT EL 2021
ons i els consells esportius un cop aixecades Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i Su- La SGEAF, mitjançant el Consell Català de l’Esles restriccions de la pandèmia.
port al desenvolupament del programa Esport port (CCE), ha estat donant suport econòmic
Amb aquest objectiu i per fer
Blanc Escolar (EBE). El Govern a les entitats esportives durant aquest any a
costat al sector en la reactitambé dotarà aquest 2021 de través d’altres convocatòries i partides. Així, cal
Les federacions
vació de l’activitat, el Govern
més recursos els consells es- recordar que està fent efectius els 13.986.000
esportives rebran
destinarà, en primer lloc, 7,8
portius respecte l’any passat, euros a les entitats gestores d’instal·lacions
milions d’euros a les federacija que a banda d’aquests 3,8 esportives afectades durant aquest 2021 per
7,8 milions i els
ons esportives catalanes i les
milions de la subvenció ordi- la pandèmia de la Covid-19. Fins al moment,
unions esportives de clubs i consells esportius, 3,8 nària, aquestes entitats es van s’han transferit més de 12,3 milions. Per aquest
associacions per al desenvomilions, en el marc repartir 2,35 milions d’euros en mateix concepte, a principis del 2021 es va
lupament fet durant la tempoajuts extraordinaris Covid, de col·laborar amb 19,8 milions d’euros amb els
de la convocatòria
rada 2020-21 dels següents
manera que hauran rebut de gestors d’instal·lacions esportives a Catalunya
de subvencions
programes de promoció, coml’executiu català 6,15 milions, per compensar la suspensió de l’obertura al
petició i alt rendiment:
pluriennals per donar un 23 per cent més que l’any públic motivada per les mesures restrictives
› Suport per a l'organització
2020.
de la segona onada de la pandèmia de la Cod'activitats esportives no in- suport a la seva activitat Aquestes acvid-19.
ternacionals.
tuacions s’emD’altra banda, aquest estiu el
Al llarg del 2021, la
› Suport per a la participació en activitats es- marquen en el ferm comproCCE també va abonar la besportives no internacionals.
mís del Govern de fer costat al Secretaria General de treta de la subvenció nomina› Suport per a la promoció de l'esport.
sector davant les afectacions
per un import de 635.000
l’Esport i de l’Activitat tiva
› Suport a l'organització i participació en com- econòmiques i socials derivaeuros a l’entitat Volta Ciclista
peticions internacionals i a la projecció inter- des de la crisi sanitària, econò- Física haurà destinat Associació Esportiva per a l’ornacional.
mica i social de la Covid-19, i un total de 13,9 milions ganització de la 100a edició de
› Suport a les entitats federades o membres d’ajudar al manteniment i a la
la Volta Ciclista a Catalunya.
d'una unió esportiva de clubs i associacions.
continuïtat de la seva activitat. a les federacions, i 6,15 A més, el Govern destinarà
› Suport al Programa d'alt rendiment esportiu “L’esport és part de la solució als consells esportius, 750.000 euros per garantir la
(Programa ARC).
per sortir més forts de la panparticipació de clubs catalans
Si s’afegeix aquesta nova injecció econòmica dèmia. Té un component sa- xifres un 46% i un 23% en competicions d'esport feals 6,1 milions rebuts en ajuts extraordinaris ludable, de cohesió social i de superiors a les del 2020 mení de la màxima categoria
Covid durant aquest any per pal·liar els efectes benestar molt necessaris per
estatal, d'una banda, i la parde l’ajornament o la suspensió des competici- reactivar el país i afrontar el futur. Volem fer ticipació de clubs catalans en competicions
ons (van beneficiar un total de 67 federacions), de l’esport un pilar del país, i en el context que internacionals oficials (programa Catalunya al
les federacions del país hauran rebut aquest vivim, aquest aposta és més forta que mai”, Món), de l’altra.
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Cristina
Nogué

WATERPOLO

TALENT
EMERGENT
La de Sant Pol,
campiona del
món júnior de
waterpolo

“Quan em desperto als matins
encara no m'ho crec”
Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

T

ímida, però somrient,
impressiona per la seva
altura i corpulència. Només porta sis anys practicant el waterpolo, sempre al CN
Mataró, i ja està entre les millors
de la seva edat. Sempre amb Sant
Pol com a bandera.
Algun precedent a la família lligat al waterpolo?
No, el meu pare i la seva família,
que són de Calella, sempre han
estat pescadors. Curiosament tan
el meu pare com la meva mare
havien fet bàsquet. Jo vaig néixer
a Barcelona, però al cap de poques hores ja era al poble, on ha
transcorregut tota la meva vida.
Aquí vaig estudiar a l'Escola Sant
Pau i després a l'Institut
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mica especials. En realitat vaig
començar a fer natació sincronitzada al CN Calella quan tenia set
anys. Em vaig apuntar a un Casal
d'estiu perquè també hi anava
una amiga de la meva edat. I amb
la broma vaig estar cinc anys fent
sincronitzada, fins als dotze anys.
I ho vaig deixar.
Per què?
La meva tieta volia que el meu cosí
fes waterpolo, ell no ho veia clar i
jo li vaig dir, doncs jo sí que vull.
Vaig venir a provar un dia aquí, al
CN Mataró, i m’hi vaig quedar. I això
que pràcticament no coneixia ni
les regles, però m'ho vaig passar
molt bé en els entrenaments que
fèiem amb Pau Cardenal i ho vaig
trobar molt interessant.

Un treball dur ser pescador...
Molt sacrificat! Cal matinar molt,
estar moltes hores a la mar. Jo estimo la mar, la platja, però no m’ho
passo tan bé dins d'un vaixell.

Així, de cop?
Em va agradar el waterpolo perquè venia de fer uns entrenaments
molt estrictes amb la natació sincronitzada, molt estressants i, la
veritat, no gaudia. El waterpolo el
vaig trobar més divertit, més social, hi estava més a gust.

Com arribes al waterpolo?
Per unes circumstàncies una

T'inicies molt tard en el waterpolo...

i des del principi vaig començar
sent boia. La veritat és que va ser
una sort entrar al Mataró perquè
hi havia un grup de noies molt bo
i ens ho passàvem molt bé, érem
molt amigues i això va ajudar moltíssim al fet que m'integrés. Cada
dia m'aixecava amb ganes d'anar
a entrenar i jugar.
Quants dies entrenaves?
Diàriament, de vuit a deu de la nit.
I encara que l'aigua està climatitzada, a l'hivern, a l'aire lliure, fa un
fred que pela. Sortíem corrent de
l'aigua i ens n’anàvem a la sauna!
També he d'agrair l'esforç dels
meus pares, que s'han sacrificat
molt per mi.

Als seus 18 anys
acabats de fer, la
jugadora del CN
Mataró torna d'Israel
amb una medalla d'or
en la seva primera
convocatòria amb la
selecció nacional
Al principi em va costar agafar la
dinàmica del joc, però en començar com a boia no es requeria tenir
tanta visió del joc. En arribar al CN
Mataró era la més gran físicament

En quin equip vas començar?
En l'infantil de segon any, després
cadet de primer any i quan era cadet de segon vaig entrar becada
en el CAR de Sant Cugat.
Et va canviar la vida el CAR?
Totalment, perquè em quedava a estudiar i dormir allà de dilluns a divendres. Durant el meu
segon any al CAR entrenava als
matins allà i a les tardes a Mataró.
A Sant Cugat tenia d'entrenador
a Jordi Valls.
Quan vas debutar en el primer
equip del Mataró?
Aquesta serà la quarta temporada.
El meu primer partit el vaig jugar

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR
www.santpol.cat
937 600 451

“Soc molt
exigent amb mi
mateixa, forta i
intento donar el
millor a l'aigua.
Visc el waterpolo
amb molta
intensitat”

amb 15 anys, quan Marina Zablith
es va fer càrrec de l'equip. Ella
també era l'entrenadora del juvenil, així que em coneixia molt bé.
Què vas sentir quan vas debutar?
Molta admiració per totes les meves companyes, perquè les admirava; a Marta Bach, Helena Lloret...
totes em van ajudar molt a integrar-me i em van ensenyar moltes coses positives per millorar
el meu joc. Al principi tenia molt
pocs minuts en el primer equip,
però la Marina em demanava que
els jugués amb la màxima intensitat i concentració, que donés
el millor de mi mateixa. Era una
època en la qual durant un cap de
setmana podia arribar a jugar fins
a tres partits.
T'agrada fer de boia?
Sí, és una posició de força i m'hi
sento molt còmode.
Fa dos anys vau ser campiones
de Lliga per primera vegada en
la història del club.
Érem primeres quan es va decretar l'estat d'alarma a causa
de la COVID i la Federació ens va
atorgar el títol a mitjan temporada. Ens en vam assabentar quan
estàvem confinades a casa. Ens
hauria agradat guanyar-ho jugant
tots els partits, però va ser igual
de meritori.
La temporada passada us vau
quedar amb la mel als llavis...
Sí, perquè vam guanyar quatre
subcampionats: Lliga, Superco-

pa, Copa LEN i Copa de la Reina.
Enguany ja ens hem tret la primera espina.
Sí, la Supercopa...
Guanyar-la a la piscina del Sabadell, el nostre màxim rival, sempre és molt especial. Aquest és el
nostre objectiu com a equip, intentar guanyar-ho tot.
Quin rol tindràs aquesta temporada a l'equip?
Encara hem de veure-ho perquè
pràcticament no he pogut entrenar a les ordres de Dani Ballart.
He estat gairebé dos mesos concentrada amb la selecció preparant el Mundial júnior d'Israel.

“Estimo molt el meu
poble. Necessito estar a
Sant Pol, amb la família,
els amics, per ser
feliç del tot”
Dos mesos!
Sí, sota les ordres de Jordi Valls,
el seleccionador que ha estat el
meu entrenador en el CAR, així
que em coneix molt bé. Vaig anar
al mundial com a segona boia de
l'equip. Vaig jugar molts minuts
en els partits contra rivals més
assequibles i en els més difícils
vaig jugar defensant. En la final,
on guanyem a Grècia de cinc gols
de diferència, sí que vaig tenir més
presència ofensiva.
Què significa per a tu ser campiona del món?

És que m'aixeco cada dia i no
acabo de creure-m'ho encara!
Ha estat el premi a un treball molt
dur. Pensi que ens vam concentrar al setembre; dues setmanes
d'entrenaments a Sierra Nevada,
dues més al CAR i ja per al Mundial. Un mes llarg preparant-nos
per a la cita.
Com et defineixes com a jugadora?
Molt exigent amb mi mateixa, forta i donant el millor de mi a l'aigua.
Visc el waterpolo amb molta intensitat.
Jugues amb la millor generació
de waterpolistes espanyoles de
la història...
Així és, les millors. Un orgull i una
sort entrenar, jugar i aprendre amb
elles. L’Anni, la Marta, etcètera, medallistes olímpiques, campiones
del món, d'Europa... Només entrenant amb elles ja n’aprens, perquè
tenen una enorme experiència.
Quins són els teus objectius ara?
Primer, tenir més minuts al Mataró, ser una jugadora important per
Dani Ballart. I a partir d'aquí continuar creixent i arribar a la selecció
absoluta, per descomptat.
Què et demana Ballart?
Per sobre de tot, seguir la tàctica,
les seves instruccions. I després,
jugar amb personalitat, no tenir
por de tirar a porta, ser atrevida en
el joc.
Has tingut o tens una referència?
Marta Bach, sens dubte. M'agraden totes, eh?, però ella és especial per a mi. M'agrada com entrena,
com juga i com exerceix de líder.
A mi m'ajuda molt, em sento molt
emparada pels seus consells.
Continues estudiant...
Sí, vaig a l'Autònoma, a Bellaterra,
on estudio Publicitat i Relacions
Publiques. Ara visc a Mataró, en
un pis que té el club, i hi vaig amb
autobús.
Sant Pol segueix present a la
teva vida...
I tant! És el millor poble del món.
Sempre que puc estic a Sant Pol
amb la meva família, els meus
amics, a la meva casa de tota la
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OPINIÓ

DANI BALLART

Entrenador CN Mataró

P

er primer cop aquesta temporada, ara
que ja està incorporada després del
Mundial, podré entrenar amb
ella. És una jugadora de molta envergadura i força, però
té poc passat waterpolístic
a la família i només porta 5
anys practicant-ho. Aquest
és un desavantatge que haurem de posar fil a l'agulla.
L'entrenarem a la posició de
boia aprofitant els dos miralls de nivell internacional
que té davant com son la Vivian i l'Anna Timofeeva. Té un
xut molt potent des del perímetre exterior així que veuré
al llarg de la temporada com
la puc encaixar dins l'esquema a nivell de joc. Pot ser que
jugui de boia o cobridora de
boia. El que està clar és que
fem una aposta de futur amb
ella per les qualitats que li
veiem, però haurem de treballar també el seu aspecte
psicològic per endurir-la de
cara futur.

vida. M'encanta la gent, conec a
tothom i em sento molt a gust.
Sant Pol forma part de mi, de la
meva vida i necessito estar al meu
poble...
Ara tenen a una campiona del
món...
Molt agraïda per les mostres
d'afecte que m'han donat. Tothom m'ha felicitat pel carrer i jo,
molt feliç de poder representar
Sant Pol.
17
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MUAY THAI

KHYZER HAYAT
CAMPIÓ DEL MÓN!
El malgratenc d'origen pakistanès no va desaprofitar
l'oportunitat de fer-se amb el cinturó de campió del món
de la World Kick Boxing Network (WKN) en el transcurs
d'una vetllada històrica per a un municipi de només
18.700 habitants
Fotos de Raimon Cartró

M

algrat de Mar ha tornat a superar-se. Aquest municipi del Maresme, fortament compromès
amb la promoció de l'esport, va
demostrar una vegada més que està àmpliament preparat per a organitzar grans esdeveniments esportius, fins i tot de nivell internacional.
El dissabte 23 d'octubre, el pavelló Germans
Margall va acollir la quarta edició de 'Fight for
Glory', un esdeveniment d'esports de contac-
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te organitzat per Team Calvet (Jordi Calvet)
i Top King/AFE Malgrat (Àlex Baena) amb el
suport de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que
es va bolcar amb un esdeveniment que es va
seguir en directe, via streaming, en 70 països.
Van prendre part de la històrica vetllada 48 esportistes de 15 nacionalitats diferents. I diem
històrica perquè es van donar cita en el pavelló 1.200 persones (complint-se estrictament
tots els protocols de seguretat) per presenciar
en directe dos campionats del món de la World Kick Boxing Network (de Muay Thay i de K1)
i un altre d'Espanya, un fet sense precedents

El púgil de Malgrat va
guanyar el títol per punts
davant el suec Kim Falk en
un Pavelló Germans Margall
amb 1.200 entusiastes
espectadors

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR
www.ajmalgrat.cat
937 653 300

El Pavelló Germans Margall es va omplir de gom a gom

El campió del món de K1, Samvel Babayan, del Team Calvet
a la nostra comarca i que col·loca a Malgrat de
Mar com la gran referència d'aquests esports
a Catalunya.
GRAN EXPECTACIÓ
En el pavelló hi havia molta expectació i il·lusió
per veure, entre altres, al lluitador local Khyzer Hayat que disputava el títol mundial de la
categoria (pes 64,500 kg.) davant el suec Kim
Falk. Khyzer, tres vegades campió d'Espanya,
es presentava amb un registre de 50 combats
(36/13/1), 15 d'ells amb victòries per KO. En un
gran moment de forma, i havent preparat al
mil·límetre el combat, el català d'origen pakistanès va castigar el seu oponent durant els
cinc assalts reglamentaris, sobretot amb 'low
kicks' i a les cames, i va aconseguir la victòria
per unanimitat arbitral.
Una triomf que va provocar que el públic
s'aixequés dels seus seients i aplaudís durant diversos minuts a un Khyzer Hayat molt
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La vetllada també va tenir combats femenins

L'alcalde de Malgrat, Joan Mercader, amb Khyzer i Àlex Baena

emocionat i també molt agraït: "Poder gua- rès Ion Fernández (del club Kanku), sent el
nyar el campionat del món a la meva casa, primer guanyador als punts. La nit també va
davant la meva gent, ha estat una sensació viure els triomfs del carismàtic Antonio Cammeravellosa i inoblidable", va dir el campió poy en K1 per abandó del seu rival, així com
el de Victoria Boyanova sobre
minuts més tard. Va ser l'alcalde de Malgrat de Mar,
La vetllada va viure la francesa Florine Pascal i el
del nigerià del club Top King,
Joan Mercader, qui va tenir
un altre campionat Yankubva Juwara per KO en el
l'honor de posar-li el cinturó
primer assalt.
de campió a Khyzer.
del món de K1, un
Després de l'èxit d'aquesVa haver-hi altres combats
d’Espanya i tretze
ta quarta edició de 'Fight
estel·lars durant la vetllada,
combats més en la
for Glory', tant pel nivell dels
com el que va enfrontar Samvel Babayan (Team Calvet) quarta edició de ‘Fight combats com per la resposta
del públic, el regidor d'esports
contra el vietnamita Giang
for Glory’
de Malgrat de Mar, Ludwing
Hoang amb el Campionat del
Hasko, va valorar molt positiMón K1 en joc. Babayan es va
fer amb el ceptre també als punts. El Campi- vament l'experiència: "Malgrat està preparada
onat d'Espanya de K1, organitzat per la FEKM per acollir grans esdeveniments. Ja som una
(Federació Espanyola. Kick Boxing i Muay marca reconeguda com turisme esportiu de
Thai), va enfrontar el català Albert Campos qualitat, que és una de les millors ofertes que
(del club Mugendo de Viladecans) i el navar- podem oferir com a municipi".
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CURSES DE MUNTANYA

NATURALESA. Les dues curses han transcorregut
íntegrament pels termes municipals d’Argentona,
Òrrius i Cabrera de Mar

en estat pur
Text d'Albert Torrent
Fotos de Jean Luc, Feliu Vilalta, Masmi Visuals, Pau Vilaplana

L

650 corredors van gaudir dels camins i
corriols del Parc Natural de la Serralada
Litoral en la seva dinovena edició, sent la
més antiga del Maresme
20

a cursa amb identitat pròpia d’Argentona, la BurriacXtrem, trofeu Pere
Asturiano, ha celebrat
diumenge 31 d’octubre la seva
dinovena edició, sent la més antiga de la comarca del Maresme.
Organitzada pel Grup Muntanya
d’Argentona, va reunir 650 corredors disposats a gaudir dels
camins i corriols del Parc Natural
de la Serralada Litoral, enguany
més humits que de costum per
la pluja caiguda durant la matinal
de dissabte.
L’esdeveniment pren com a referència l’històric castell de Burriac, que s’alça imponent cap al
cel maresmenc amb els seus
392m d’altitud. Agafant com a
fita aquesta icona de la comarca, l’organització ha estat capaç
de traçar dos circuits de 28 km
D+1.766m i 17km D+777m, pràcticament corriolers al 100% per a
gaudi de tots els participants. Les
dues curses han transcorregut

íntegrament pels termes municipals d’Argentona, Òrrius i Cabrera
de Mar, rodejats de pins i sureres
tan típiques del bosc mediterrani, tocant sostre al Turó de Cirers
(484 m), punt culminant d’Argentona, i al Castell de Burriac.

La cursa amb identitat
pròpia d’Argentona
pren com a referència
l’històric castell de
Burriac, que s’alça
imponent cap al cel
maresmenc amb els
seus 392m d’altitud
La cursa més llarga ha estat força
disputada al capdavant. Carlos
Galobardes, un dels que ha sortit
vencedor d’aquesta lluita aferrissada proclamant-se campió amb
un temps de 2h35’56''. Un minut
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MÀXIMA EXIGÈNCIA. Els corredors van gaudir dels camins i
corriols del Parc Natural de la Serralada Litoral

després ho ha fet el jove Alejandro Villarino amb 2h37’01”. El podi
l’ha tancat l’olesà Pol Rodríguez
que ha travessat la línia d’arribada
després de 2h38’38”.
El desenllaç de la cursa femenina
també ha sigut emocionant i ha
presentat una bonica lluita per la
victòria entre Mònica Vives i Clàudia Tremps, sens dubte dos de les
grans corredores del nostre país.
Vives sembla haver deixat enrere
la lesió que l’ha mantingut fora de
les competicions durant pràcticament un any i s’ha endut la
victòria després de 3h01’21”. Vuit
minuts després arribava Clàudia
Tremps amb 3h10’38”, que s’ha
buidat per sumar un nou podi en
un any ple d’èxits esportius. Regina Anna Mola s’ha emportat la
tercera posició del podi aconseguint un temps de 3h19’20”.
A la prova curta, Arnau Aranda s’ha imposat amb un temps
d’1h25’36”, seguit de Jan Castillo i
Roger Blat, a 6 minuts. En l’apartat
femení, Ivet Figueras retrobava el
camí de la victòria (1h45’28”) després d’un any de lesions, i s’imposava amb claredat per davant de
Jadira González i Marta Maldonado, a 11 minuts.

IMPECABLE. Organitzada pel Grup Muntanya d’Argentona, la prova ha
comptat amb prop de 200 voluntaris

EL CASTELL DE BURRIAC és el símbol de la cursa i té gairebé 400 metres d'altitud
El mataroní Alfred Redrado va rebre un merescut homenatge, sent
l’únic corredor que ha participat
en totes les edicions celebrades
d’aquesta Burriac Xtrem des de la
seva creació a l’any 2003.
A banda dels més de 600 participants a la Burriac Xtrem, uns
200 infants van participar la tarda
de dissabte a la Correcuita, una
prova de caire no competitiu que
va transcórrer per un circuit urbà.
La Burriac Xtrem és una cursa
totalment consolidada, tant en
l’àmbit d’organització com de
participació, amb el segell incon-

Mònica Vives i
Carlos Galobardes
van guanyar la
distància llarga i
Ivet Figueras i
Arnau Aranda la més
curta, de 17km
fusible del Grup de Muntanya d’
Argentona i amb els gairebé 200
voluntaris, que des d’aquí volem
agrair la seva desinteressada col·
laboració.

Alfred Redrado ha participat
en totes les edicions
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ESPORTS NÀUTICS

JESÚS
MAJEM
La Llei de Costes és un
atac en tota regla al nostre
model de club de platja”

"L

a mar és de tots", així de
contundent s'expressa
Jesús Majem, president
del CN Vilassar de Mar,
un dels clubs nàutics més importants i antics de Catalunya (creat
el 1959) i que està patint les conseqüències de la Llei de Costes
de l'Estat espanyol, que al 1988 va
derogar les concessions de llarga
durada o indefinides, com la que
tenia el Club concedida el 1967
per 99 anys fins el 2066.
Posteriorment, amb la modificació introduïda en el Real Decreto
876/2014, el CN Vilassar de Mar
es veuria obligat a reduir els seus

el que més medalles olímpiques
ha donat", explica Majem a tall
d'exemple.
La concessió del Nàutic va vèncer
el Juliol de 2018, però ja a finals
de 2017 es va presentar una sol·licitud de pròrroga que, donat que
es compleixen tots els requisits
fixats en la concessió, compta
amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i del mateix Ajuntament de Vilassar de Mar, que recentment ha declarat l'edifici del
Club Nàutic com a 'Bé Cultural
d’Interès Local': "La Llei de Costes és un atac en tota regla a un
model de club nàutics de platja

Obligar-nos a reduir el club a
300 metres quadrats és canviar
les regles del joc quan el partit
va començar fa moltes dècades”
2.500 metres quadrats d'espai
concedits a tan sols 300, condemnant a la desaparició, pràcticament, de tota l'activitat esportiva de l'entitat, que és un exemple
de formació d'esportistes al llarg
de la seva història: "L'Estat vol
canviar les regles de joc a la meitat d'un partit que va començar
fa moltes dècades i si no ho evitem està en perill entre d’altres
una important tasca de base
formativa i competitiva d'un esport, la vela, que curiosament és
22

molt estès en el nostre territori, on els esports i activitats de
platja i mar estan molt arrelats
i formen part de la cultura dels
nostres pobles", agrega Majem.
En l'actualitat, s’està treballant en
buscar una solució amb les diferents administracions per tal d’obtenir la prórroga de la concessió.
Què està amenaçat? Ni més ni
menys que una activitat esportiva
extraordinària. Només en el 2021
el club ha tingut 2.292 inscripcions
de maig a octubre en diferents activitats, entre les quals destaca la
participació de 339 alumnes de
sis escoles catalanes, 280 inscrits
al Campus Nàutic, 360 en el Casal
d'estiu i 429 més en cursos de vela
i activitats nàutiques, dels quals
el 78% dels inscrits no eren socis
del club; fet que demostra que
el Club Nàutic és el Poliesportiu
Nàutic de Vilassar i dels pobles
del voltant.
“L’eix vertebral del nostre club és
la vela i durant l’any organitzem
nombroses regates i campionats
socials oberts a tothom, on la
participació sempre és un èxit.
Aquest any s’han organitzat deu

Travessia
Solidària

E

l Club Nàutic ha organitzat
la 3a edició de la Travessia
Solidària amb més de 300
nedadors. En les 3 edicions s’han recaptat més de 15.000
€ per a la Fundació Vicente Ferrer
per construir embassaments a les
zones més pobres de l'Índia.

regates, entre d’altres, el Campionat de Catalunya de FINN”,
assenyala el president.
A banda de les activitats temporals, enguany s’ha incorporat a la
flota de vela lleugera Optimist un
total de 18 nous regatistes, completant un equip de 32 regatistes,
que són portats per sis entrenadors. Les múltiples activitats del
club generen més de 50 llocs de
treball des del mes de maig fins al
mes d’octubre.
El club disposa de 175 embarcacions, 71 pròpies més 104 dels socis, de les quals 94 estan a la zona
concedida de varada temporal.
La resta estan en el magatzem
del club, sense considerar les 43
embarcacions que estan de forma permanent en la zona de varada 462 m2. A causa d'aquesta
temporalitat de la zona de varada
moltes de les embarcacions del

“Està en perill la tasca
de base formativa i
competitiva de
l'esport, la vela, que més
medalles olímpiques
ha donat”
club i dels socis s'han hagut de retirar i ser col·locades en diferents
espais. Un greu contratemps perquè molts esportistes de la casa
hauran d'anar a entrenar a altres
clubs que no tenen el problema
dels metres quadrats de varada.
Jesús Majem ho té molt clar: "Defensarem els nostres interessos
per mantenir la concessió i poder
recuperar la zona de varada que
ens permeti mantenir aquest
model de club que permet cada
any a milers de joves i socis fer
esports nàutics".
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Entrevista de Marc Frieros

E

n Marc Fernández és un
jove atleta de Montgat
amb un futur molt prometedor. És campió de
Catalunya sub-20 de 3.000 metres obstacles i va aconseguir un
impressionant 9è lloc al Campionat del Món sub-20 a Nairobi (Kènia), ja que va ser el primer participant en creuar la meta per darrere
dels imparables atletes africans.
Ara, continua entrenant de valent
i somnia amb poder participar a la
pròxima cita olímpica
On vas néixer?
A Montgat, he viscut tota la meva
vida aquí.

I on vas estudiar?
Vaig fer la primària a l'Escola Salvador Espriu i l'ESO a l'IES Thalassa, tots dos a Montgat. Després,
el batxillerat a Badalona i ara
estic estudiant un Grau Superior
d'Esports al CAR de Sant Cugat,
que és on entreno, i per tant em
va genial.
Com és la teva família?
És una família molt esportista,
tots fem esport. De fet, vaig començar a fer atletisme gràcies al
meu pare.
Com és això?
El meu pare sempre ha estat atleta. Amb 5 anys, sortia amb ell a
córrer pel poble. Vaig sortir unes
quantes vegades amb ell i m'hi
vaig enganxar... i fins avui, que formo part de l'Agrupació Atlètica
Catalunya, tot i que en anys anteriors vaig estar als Lluïsos de Mataró i al Centre Atlètic Laietània.
Quina prova és la teva especialitat?
La meva especialitat són els
3.000 metres obstacles, tot i que
també faig proves de cros, de
5.000 metres... En definitiva, soc
un atleta de fons.
Vas participar en el Campionat
d'Europa de Tallinn (Estònia)...
Sí! Va anar molt bé, era una competició on hi havia moltíssim nivell i a més era la meva estrena
en una competició internacional,
amb els nervis que això comporta. Anava amb la 5a millor marca.

“El meu somni
és participar
als JJOO de
París 2024”

MARC
FERNÁNDEZ,
l’atleta de Montgat
Les semifinals van ser molt dures,
i a la final vaig quedar setè. Penso que igual podria haver quedat
més amunt, però estic molt content per l'experiència.
...i després, el Campionat del
Món.
Després de l'Europeu em van
seleccionar per córrer a Nairobi.

Vaig quedar novè, el primer atleta europeu, un molt bon resultat.
L'experiència personal va ser molt
enriquidora.
Has comentat abans que entrenes al CAR...
Així és. El meu entrenador és Carles Castillejo, atleta olímpic. He
tingut molta sort en poder estar al
CAR i tenir un preparador com ell
al meu costat. També aprenc molt
d'altres veterans. Això sí... entreno
7 dies a la setmana.
En què consisteix un entrenament?
Depèn del dia. Hi ha dies que fem
rodatge, i 3 dies a la setmana entrenem sèries. Els entrenaments
poden variar molt, normalment
en funció de si s'apropa una competició o no.

“Soc un atleta de fons.
La meva especialitat
són els 3.000 metres
obstacles, tot i
que també faig
proves de cros i de
5.000 metres”

Després de tants anys d'atletisme, què t'ha ensenyat aquest
esport?
Valors com la perseverança la
lluita, i la superació personal, ja
que a l'hora de la veritat, es tracta
d'un esport on estas sol. Al final,
després de tants anys d'entrenaments, de competicions, etcètera, el que estàs fent es perseguir
els teus somnis, i aquests només
s'aconsegueixen, com he dit,

El Marc és una de les gran promeses de l'atletisme espanyol

amb perseverança i sacrifici.
Quines expectatives de futur
tens?
No crec que en un futur pugui
viure de l'atletisme, és molt complicat, però òbviament vull seguir
competint. El meu gran somni és
anar a unes olimpíades, ara que
s'apropen les de París 2024. I com
que el que estudio té relació amb
l'esport, m'encantaria compaginar l'atletisme amb una feina que
em permetés gaudir de l'esport
d'una altra manera. Vull ser a prop
de l'esport.
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AJUNTAMENT DE
MATARÓ
www.mataro.cat
937 58 21 00

Mataró, amb els participants
dels Jocs Olímpics
i Paralímpics de Tòquio 2020

L

’alcalde, David Bote, i la regidora Dani Ballart, també van pujar a l’escenari i van
d’Esports, Bea Delgado, van presidir poder explicar la seva experiència.
la recepció esportiva als mataronins i La nedadora artística Berta Ferreras, la jumataronines així com a les persones gadora de tennis taula Galia Dvorak i l’atleta
vinculades a alguna entitat o club esportiu Raquel González també van rebre el reconeide Mataró que han participat als Jocs Olím- xement posant de manifest la bona salut de
pics i Paralímpics de Tòquio 2020. L’acte es l’esport femení de Mataró.
va celebrar al Teatre Monumental el dime- També van pujar a l’escenari el preparacres 13 d’octubre i les persones van rebre dor físic de la selecció xinesa de bàdminun agulla amb la silueta de la Laia l’Arquera ton, Cristian Luque; l’entrenadora i àrbitre
i també una cistella de fruide la selecció espanyola de
tes i verdures dels productors
natació paralímpica, Maria
L’Ajuntament va
vinculats al projecte de Km 0
Folgado i l’àrbitra de bàsquet
“Collits a casa”.
reconèixer la tasca paralímpic, Hèctor Carmona.
Les jugadores de waterpolo
Aquest últim va reconèixer
de vuit esportistes,
Marta Bach, Anni Espar, Elela gran tasca de les escoles i
dos entrenadors, un dels Jocs Escolars perquè ell
na Sanchez i Roser Tarragó
que van aconseguir medalla
preparador físic, un va iniciar-se al món de l’esport
de plata amb la selecció esquan era un infant.
panyola van ser reconegudes àrbitre i un delegat que Durant l’acte al Teatre Monuen aquest acte. Del món del
mental es va fer un agraïment
van estar al Japó
waterpolo també va rebre el
a totes les escoles i entitats
reconeixement la jugadora de la selecció ho- que van participar en la campanya “De Malandesa, Vivian Sevenich, que és jugadora del taró a Tòquio”, un projecte creat pel Consell
club Centre Natació Mataró. El cap de l’equip Esportiu del Maresme i el Grup de Professors
de waterpolo de la Federació Espanyola de d’Educació Física del Pla Català d’Esport a
waterpolo, Pere Robert, i el comentarista l’Escola, amb el suport de l’Ajuntament de
d’aquest esport per a Televisió Espanyola, Mataró i del Pla Educatiu d’Entorn.
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L'alcalde, David Bote i la regidora Beatriz
Delgado, amb Galia Dvorak

La waterpolista Roser Tarragó, que es
retira de l'esport professional

L'àrbitre de bàsquet paralímpic, Hèctor
Carmona.
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CREIXEMENT
IMPARABLE
DEL VÒLEI
CATALÀ
El vòlei català inicia la temporada amb
un augment excepcional d'inscripcions
seguint la tendència dels darrers anys

L

a Federació Catalana de Actualment hi ha 133 equips de
Voleibol ha tancat el pro- base masculins. En categories
cés d’inscripció i inicia sènior, la segona divisió sènior
la temporada amb 124 masculina ha passat de 32 equips
equips nous, sumant un total de la temporada 2020/2021 als 48
873 equips en competició. Un actuals i també s’han de tenir en
augment excepcional que s’ha compte els 16 nous equips de la
notat, sobretot, en les categori- categoria júnior masculina.
es masculines que sumen el 70% El creixement del vòlei català en
del total d’aquestes noves incor- general ha estat del 17,36%, pasporacions; però amb un creixe- sant de 720 equips la temporada
ment exponencial general, que passada a 845 aquesta. A aquessegueix la tendència dels darrers ta xifra s’hi ha de sumar els 28
anys, i que ja ha
equips de compedoblat el número
tició estatal, 14 de
El vòlei català
d’equips respecmasculins i 14 de
arriba als
te a la temporada
femenins, on Ca2014/2015.
talunya ha perdut
871 equips en
Tot i que el voleiun representant
competició, amb
bol femení segueix
respecte a la tem122 equips nous
sent majoritari a
porada passada.
C a t a l u nya , a m b
L’anterior xifra de
568 equips, el vòlei masculí re- creixement més elevada va ser la
presenta el màxim creixement de la temporada 2018/2019 on
d’aquesta darrera temporada i la Federació Catalana de Voleibol
arriba als 201 equips. Entre les va sumar 76 equips nous, amb un
categories de menors i les sèni- creixement acumulat respecte
ors la branca masculina del volei- a la temporada anterior del 13%.
bol ha sumat 85 equips, 50 dels Si la comparativa es realitza de
quals entre categoria infantil i ca- totes les categories catalanes
det masculina, el que representa des de la temporada 2014/2015
més del 50% del creixement total el creixement acumulat és del
respecte a la temporada passa- 105,1%, ja que s’han sobrepassat
da. Però a més, si la comparativa el doble d’inscripcions.
es fa des de l’any 2014/2015, on En categories femenines l’augnomés hi havia 32 equips en ca- ment és de 33 equips nous i el
tegories de menors masculines, màxim creixement el trobem en
el creixement ha estat del 329%. els equips en tira, categories ca-

El millor
exemple el trobem
en categories
masculines, que
augmenten en
85 equips
respecte a
l’any passat

dets i juvenils. Si bé es cert que tat de 9 equips. La categoria aleví
33 equips s’han inscrit a categoria mixta en suma 11, però l’amateur
júnior, el nombre d’equips inscrits en perd dos quedant-se en 36
a tercera divisió sènior femenina equips participants, el doble que
ha baixat en 18 i també s’ha reduït la temporada 2014/2015. La lliga
la primera divisió infantil femeni- aleví, per la seva banda, ha doblat
na, que torna a la lliga de 16, és a les inscripcions aquests darrers
dir, a tenir 4 equips
anys passant dels
menys que la tem20 l’any 2014 als 42
El creixement
porada passada.
ha estat del 17,36% actuals.
La majoria de nous
Aquesta xifra rerespecte a l’any
equips, per tant, els
presenta un gran
trobem a la nova
treball del vòlei capassat i del 330%
categoria prefetalà que s’assegura
respecte a la
rent infantil femeun bon creixement
nina, que inicia la
ja que augmenta
temporada
competició amb 16
m a j o r i t à r i a m e nt
2014/2015
equips nous. Les
en equips de base
categories sènior es mantenen si- i manté els equips sèniors. Una
milars a la dels darrers anys amb piràmide amb una bona base que
canvis insubstancials.
garanteix el futur del voleibol i
Finalment, a les categories mix- que posa al vòlei català a l’apates on entren la lliga amateur i rador dels esports d'equips a Cal’aleví l’augment d’equips ha es- talunya.
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Esport escolar de caràcter no competitiu, d’introducció a la seva
pràctica i vinculada a l’adquisició de valors i sense competició

Campanya 'Jo em vacuno' per part d'esportistes de Palafolls

XARXA I TEIXIT ASSOCIATIU

EL VALOR AFEGIT

de les entitats de Palafolls

A

ny rere any es posa de
manifest la responsabilitat social i el compromís de les entitats
del municipi amb la ciutadania
i la seva importància en la en la
creació de xarxa i teixit associatiu
que acaba esdevenint el motor
del poble.
Les entitats esportives, a més de
la seva contribució més coneguda en la promoció i el foment de

de complementar la oferta de
propostes significatives per a la
vida dels nens i nenes, tant a nivell
acadèmic com personal, i alhora
facilitar la conciliació familiar dels
pares i mares.
Així doncs, diverses entitats del
poble vehiculitzades a través de
les AMPES proposen un projecte educatiu innovador que inclou
les següents propostes d’activitats extraescolars comunitàries:

Les entitats esportives
col·laboren en diverses
activitats dins de
diferents vessants:
educativa, de promoció
de la salut i solidària
l’activitat física i esportiva de les
diferents disciplines, col·laboren
també en diverses activitats dins
de diferents vessants: educativa,
de promoció de la salut i solidària.
Dins la vessant educativa, les
entitats fan una proposta a les
escoles perqué la iniciació a les
diferents disciplines comenci a
les activitats extraescolars dels
centres educatius amb l’objectiu
26

› Àmbit de les noves tecnologies “STEAM” – Robòtica, programació, noves tecnologies i activitats d’estratègia.
› Àmbit ESPORTIU – Esport escolar de caràcter no competitiu,
d’introducció a la seva pràctica i
vinculada a l’adquisició de valors i
sense competició federativa.
› Àmbit CULTURAL i SOCIAL - Idiomes, reforç acadèmic, expressió

artística, (teatre i manualitats per
a la gestió emocional, etc.).
Pel que fa a la promoció de la salut, les entitats, a més de fomentar els estils de vida saludables
desenvolupant la seva activitat
pròpia, s’han adaptat en tot moment a les mesures preventives
marcades pel PROCICAT pel que
fa a la contenció de la pandèmia
per COVID-19 i així han pogut
mantenir certa activitat de manera responsable amb la ciutadania.
A més a més, sota el lema “L’esport de Palafolls posa la salut
per davant de tot” recentment
han col·laborat en la campanya
“Jo em vacuno” en qué s’informava tots els esportistes i la població
en general a través de comunicacions fetes per esportistes locals
referents i coneguts sobre la importància de vacunar-se en front
la COVID.
També, al municipi se celebra
la Fira d’Entitats, on hi participen les entitats municipals amb
l’objectiu d’augmentar el coneixement que té la ciutadania respecte les missions i activitats de
cadascuna. S’ofereix informació
i tastet d’activitats per a totes
les edats.
Aquest esdeveniment anual ve

lligat també a la col·laboració solidària del municipi amb la Marató
de TV3. Aprofitant que les entitats
surten al carrer, participen en la
recaptació de donatius que després seran enviats directament a
la causa de la Marató.
L’any passat, a causa de la pandèmia, no va poder-se celebrar
la Fira d’entitats, però es va considerar poder organitzar una activitat conjunta que impliqués la
participació de les entitats per
continuar a la recaptació tradicional a favor de la Marató de TV3.
Des de l’Ajuntament es va proporcionar mascaretes a les entitats perquè poguessin recaptar
diners, recollint “donatius” entre
els seus socis, coneguts, etc., per
la venda d’aquestes mascaretes.
Es va signar un conveni on s’establia la col·laboració i que els
diners recaptats serien ingressats íntegrament per la Marató
de TV3.
El municipi té un veritable tresor
al comptar amb un elevat capital
social que es tradueix en unes entitats capaces d’incidir de manera
dinàmica en la vida del municipi,
quan hi ha vincles ferms i duradors entre els diferents agents
implicats i quan la capacitat de
cooperació es tradueix en projectes ben elaborats i que es duen a
la pràctica.
Sens dubte, les entitats de Palafolls actuen com impulsores de
la dinàmica positiva en l’àmbit local i la ciutadania aprecia aquest
valor afegit.
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Fotos de Joan María Arenaza (Ajuntament de Calella)

MARXA RESISTÈNCIA

AJUNTAMENT DE
CALELLA
www.calella.cat
937 663 030

U

LA LLOPA udola amb força

na llegenda local de
la primera meitat del
s. XX parla de la Llopa
de Calella. Aquesta
història verídica comença quan
un pagès del poble, en Francesc
Coll, conegut com en Quico de ca
l’Urrel·li, va explicar una tarda a la
taverna del poble que havia vist
un llop vagarejant per les seves
terres. Alarmats, els calellencs
van decidir organitzar una batuda per capturar-lo i poder viure
tranquils. Un cop morta la bèstia
i quan tot el poble en parlava, va
aparèixer una dona, tota angoixada, que vivia en un mas entre Sant
Pol i Calella. Buscava la seva gossa, de raça pastor alemany, que
s’havia perdut feia poc. El temut
llop va resultar ser la gossa de la
senyora Montaner, que havia estat
morta per la seva aparença i per la

ignorància de la gent. Així és com oblidar que travessa els termes
aquesta gossa va entrar a formar municipals de Pineda, Tordera,
part de la història de Calella.
Sant Celoni, Sant Cebrià de VallalPer recordar aquesta llegenda, ta i Sant Pol. Una prova no compel'associació Caletitiva (forma part
lla Marxa, formaL’Associació Calella del calendari del
da per persones
Circuit Català de
Marxa va organitzar Marxes), de caa les quals els
agrada caminar i amb gran èxit la marxa ràcter individual
fer rutes de muni que té per obde muntanya
tanya, fa set ays
jectiu efectuar el
que organitzen
seu recorregut en
‘La Llopa’ i
‘La Llopa’, curmenys de 15 ho‘La Llopa Petita’,
sa de resistència
res. La mitjana és
amb un total de 306 de 3,8 kilómetres
a m b u n c i rc u i t
senyalitzat que
a l'hora.
participants
ressegueix llocs
Dividida en dues
emblemàtics de
distàncies, una
Calella i el Montde 54 kilòmetres
n e g re , p a s s a nt
i una altre de 34
també per la cos(anomenada ‘La
ta, com el Far i Les
Llopa petita’ i que
Torretes, sense
fa sis anys que es

duu a terme), va reunir al costat
del Monument a la Sardana del
passeig Manuel Puigvert de Calella a 306 persones; 148 per fer
la distància llarga i 158 per la més
curta. Tots, organització inclosa,
van haver de matinar, ja que la
marxa va començar a les set del
matí, quan encara era fosc, per als
de la caminada llarga i a les vuit
per a la ‘Llopa petita’. El traçat, similar al d’anteriors edicions, tenia
un desnivell acumulat de 4.400
metres i es van habilitar set posicions d’avituallaments i set llocs
de control, tot sota la responsabilitat de la seixantena llarga de voluntaris i membres de l’Associació
Calella Marxa.
La bona climatologia va ajudar
que la prova fos tota una festa:
esport, salut i natura es van donar la mà.
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Calendari CROS MARESMENC 2021/22

El Consell Esportiu del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca del Maresme i
Gesport promouen aquest circuit de cros des de fa prop de deu anys

E

l passat 23 d’octubre
va començar, després
de gairebé dos anys d'
ajornament a causa a la
COVID, el sempre esperat Circuit
Maresmenc de Cros, iniciativa
promoguda pel Consell Esportiu
del Maresme, els diferents ajuntaments de la comarca del Maresme i Gesport i que va néixer
fa prop de 10 anys. Obert a tots
els públics, tant clubs com individuals, consisteix en una lliga
puntuable de cros formada per
9 proves.
Enguany, com a conseqüència
de la situació de la pandèmia
de la Covid que vivim, ha obligat
els organitzadors a adaptar-se a
la normativa que s’ha d’adoptar
en les competicions esportives.
Això ha esdevingut un salt qualitatiu per al Circuit, incorporant la
tecnologia com a principal eina
de gestió en el cros. Actualment
el Circuit Maresmenc de Cros
te una participació de prop de
4.100 participants amb un increment d’inscrits del 15% anual.
Per a una millora en el servei, més
rapidesa i una major precisió en
el cronometratge, l’organitzacio
posa, enguany, a disposició dels
participants, un cronometratge
digitalitzat mitjançant xip incorporat en el dorsal. Amb catifa

L’organitzacio posa
enguany a disposició
dels participants
un cronometratge
digitalitzat mitjançant
xip incorporat en
el dorsal
d’arribada que reflectirà el temps
real de cada corredor/a. La digitalització permetrà més precisió
així com poder tenir els resultats
de cada cros a l’instant, a través
de la web de www.gesport.cat

o www.xipgroc.cat. El cost del
dorsal amb xip per tota la Lliga,
serà de 2€ per participant, que
s’haurà d’abonar en el moment
de fer la inscripció al seu primer
cros de la temporada a la web
www.gesport.cat.
Aquells participants que no disposin d’una llicència esportiva,
ja sigui del Consell Esportiu del
Maresme i/o de la Federació Catalana d’Atletisme, estaran assegurats per l’ajuntament de cada
cros, per una llicència de dia que
tramitarà la pròpia organització.
S’entregaran trofeus als tres primers classificats de cada cursa i
categoria i al primer atleta local.
Si el primer local està classificat
entre els tres primers guardonats, es donarà el premi local al
següent corredor local. Es considera atleta local, l’esportista que
estigui inscrit en una entitat local
o amb el nom del municipi, o que
avisi a l’organització abans del
lliurament de premis.
El darrer cros serà la cloenda de
la lliga i es farà entrega dels trofeus als guanyadors del Circuit
Maresmenc de Cros, que premia la participació i la posició en
els diferents cros. Aquest anys
debuten les proves de Tordera i
Sant Cebrià de Vallalta, on es viurà la cloenda del circuit.

HOQUEI PATINS

Aina Florenza i Ona Castellví,
CAMPIONES D’EUROPA

E

ls esportistes del
Maresme continuen
recollint èxits Internacionals.
La mataronina Aina Florenza
i la vilassarenca Ona Castellví es van proclamar a mitjans
d'octubre campiones d'Europa
d'hoquei patins amb la selecció
espanyola. El combinat nacional, entrenat pel català Ricard
Muñoz, es va imposar en la final disputada a Luso (Portugal)
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a les amfitriones, per 5-3.
Aina Florenza va obrir el marcador i suma un títol més al
seu palmarès de somni: campiona del món amb la selecció i
campiona d'Europa i d'Espanya
amb el seu equip, el Palau. Ona
Castellví, de Vilassar de Mar i
jugadora del Manlleu, no va poder tenir un millor debut amb la
selecció espanyola. Era el setè
títol continental per a Espanya,
el sisè consecutiu.

CALENDARI
✦ 22È CROS
de Santa Susanna
Dissabte 23
d’octubre de 2021.
Reglament i horaris
✦ 41È CROS
dels Arenys
Dissabte 6 de
novembre de 2021
✦ 1ER CROS
de Tordera
Dissabte 20 de
novembre de 2021
✦ 26È CROS
de Malgrat
Dimecres 8 de
desembre de 2021
✦ 13È CROS
d’Alella
Diumenge 19 de
desembre de 2021
✦ 5È CROS
de Pineda de Mar
Dissabte 15 de
gener de 2022
✦ 28È CROS
Ciutat de Calella
Dissabte 22 de
gener de 2022
✦ 25È CROS
de Canet
Diumenge 6 de
febrer de 2022
✦ 1ER CROS
Sant Cebrià
Dissabte 12 de
febrer de 2022
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CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1, 08302 Mataró
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ESCOLAR

Jocs Esportius Escolars de Catalunya
al Maresme 2021/2022
1r TORNEIG
INTER
D'ESCACS EN COMARCAL
LÍNIA 21/22
31/10 - 28/1
1
1 - 19/12

inscripció
gratuïta

M

és de 5.000 nens i
nenes de tota la comarca participaran,
un curs més, a les diferents modalitats esportives de
conjunt o individual que ofereixen els JEEC al Maresme. Futbol
Sala i Voleibol, són les modalitats
esportives d’equip amb competició a la comarca, mentre que les
escoles i entitats amb equips de
Futbol 7 i d’Handbol, participaran conjuntament amb el Vallès
Oriental.
Els esports individuals (patinatge, artística, rítmica, judo, natació...) comencen majoritàriament
a principis d’any, però una nova
edició del Circuit Comarcal de
Cros, ha servit per inaugurar les
activitats.
El voleibol és l’esport amb més
participació al Maresme, aquest
curs s’ha arribat als 104 equips
inscrits als jocs escolars. Tot un
record... El voleibol s’ha convertit en la principal entrada als jocs
escolars per poblacions, escoles i entitats. El nombre de noies
amb llicència de voleibol (i cada
vegada més nois) és molt signi-

ficatiu, i sobretot a les categories
de secundària (edats en què hi ha
molt d’abandonament esportiu)
és espectacular la presència i èxit

La competició escolar
al Maresme dóna
el tret de sortida
el primer cap de
setmana de novembre
respectant en tot
moment les mesures
preventives per la
COVID-19

d’aquest esport. En cas de les categories dels més petits, Benjamí
i aleví, es competirà en format de
minivolei amb periodicitat cada
15 dies. L’interès dels infants i joves pel voleibol es va fer palès
també durant els mesos d’estiu
on el Campus del CV Mataró,
gestionat pel CEM, va omplir les
places per a totes les setmanes.
En cas del Futbol 7, a poc a poc va
incrementant el nombre d’equips
disposats a competir a la lliga escolar. Concretament al Maresme,
es preveu poder arribar fer una
segona fase.
La competició escolar al Maresme dona el tret de sortida el primer cap de setmana de novembre respectant en tot moment
les mesures preventives per la
COVID-19 vigents a partir del 22
d’octubre. Es podrà ocupar el
100% de l’aforament a l’aire lliure
i en espais tancats (sempre que
hi hagi bona ventilació) i s’haurà
de mantenir l’ús de la mascareta (sempre que la intensitat de la
pràctica esportiva ho permeti) i la
distància de seguretat, així com
el rentat de mans freqüent.

Addicionalment, varis Consells
Esportius oferim conjuntament el
1r Torneig Intercomarcal d’Escacs
en línia 2021/2022 mitjançant el
servidor d’escacs d’internet Lichess. La competició està oberta a
tothom que hi vulgui participar. Hi
haurà lloc per a totes les categories, des de prebenjamí a sènior i

Més de 5.000 nens
i nenes de tota la
comarca participaran,
un curs més, a les
diferents modalitats
esportives de conjunt o
individual que ofereixen
els JEEC al Maresme
les dates previstes pel 2021 són
els diumenges 31 d’octubre, 28
de novembre i 19 de desembre.
Inscripció gratuïta i més informació a www.cemaresme.cat.
A gaudir de les competicions i
molta sort a tots i totes les esportistes!
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Club Creu Groga
Calella Waterpolo
UN MODEL D'ÈXIT
El club aposta pels valors i la formació
de tots els nens i nenes que el formen i
poc a poc vol aconseguir créixer i ser una
referència del waterpolo dins la comarca

L

a temporada passada el
Club Creu Groga Calella
Waterpolo va aconseguir
l’ascens de categoria a
la 2a divisió de la Lliga Catalana,
una fita que demostra l’alt nivell
del projecte esportiu. L’entitat vol
continuar apostant la secció i per
aquest motiu ha fitxat aquesta
temporada a Vicens Tarrés, per
seguir creixent. Vicens és un entrenador amb una llarga trajectòria al món del waterpolo i té molt
clar que la Creu Groga de Calella
és un club que aposta pels valors
i la formació de tots els nens i nenes que el formen, amb l’objectiu de ser una referència dins del
waterpolo de la nostra comarca
i voltants.
Qui és Vicens Tarrés? Explica’ns
la teva carrera en el món del
Waterpolo
Comença per tradició familiar.
Soc el petit de quatre germans, i
tots ells van practicar waterpolo.
Per ser com ells, vaig començar
a iniciar-me també, als set anys.
Al principi combinava natació i
waterpolo, fins que a partir dels
quinze anys vaig dedicar-me específicament al waterpolo. Vaig
jugar a les categories inferiors del
Centre Natació Mataró fins arribar
al primer equip, on vaig estar fins
als 37 anys. Els últims anys vaig
començar a dedicar-me també a
fer d’entrenador dels equips de la
base del club, on vaig passar també per totes les categories del
club, incloent el primer equip.
Qué va significar per tu ser seleccionador absolut femení?
Va ser una gran sorpresa. En
aquell moment estava fent d’entrenador de l’equip absolut femení
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del Centre Natació Mataró. Va ser
l’any 2007. Al finalitzar el Mundial
de Melbourne, la seleccionadora
d’aquell moment deixa el càrrec
i la Federació Espanyola es posa
en contacte amb mi per agafar el
relleu. Va ser una etapa curta d’un
any, però molt intensa, enriquidora i de molt aprenentatge. Vam
aconseguir bons resultats, com la
primera medalla a la història del
waterpolo femení absolut, la plata
al campionat Europeu de Màlaga

VICENS TARRÉS

Entrenador primer equip

“Volem treballar
des de ben petits per
aconseguir formar
jugadors que poc a
poc vagin creixent
dins l’estructura i
filosofia del club”

2008. Lamentablement no vam
aconseguir arribar als Jocs Olímpics de Pequín 2008, situació que
va propiciar el meu punt final com
a seleccionador espanyol.
És un dels teus millors records
en el món del Waterpolo... Quin
seria el pitjor?
Bàsicament només recordo bons
moments, on he gaudit, he aprés i
m’he emportat molts records positius. La meva filosofia de treball es
basa en formar persones amb va-

lors que després els hi serveixi per
la vida. Portar categories inferiors
sempre m’ha encantat perquè és
molt enriquidor, em sento afortunat de poder tenir presència en el
recorregut i creixement d’aquests
jugadors i jugadores. Començar
un projecte de zero amb el Centre
Natació Mataró amb un grup de
noies, i finalitzar aquest projecte
havent jugat Champions i aconseguint establir-se com un dels
referents nacionals ha estat un
dels millors records.
Actualment, Espanya és una de
les potències mundials. És un
esport en creixement o encara
queda molt per fer?
Les seleccions masculines i femenines estan passant per un
bon moment. Això és gràcies als
clubs que treballen la base i que
acaben donant fruits a nivells internacionals. Queda molt per fer
però anem per un bon camí.
I ara, al Club Esportiu Creu Groga. Que t’ha portat a venir?
Portavem dues temporades en
converses amb el club per apropar posicions i poder formar part
del projecte, però la situació provocada per la pandèmia ho va
aturar tot. Aquesta temporada sí
que s’ha donat la situació de poder formar part del club, amb una
proposta de projecte a llarg termini on poder fomentar les bases
i tenir una estructura de club des
del primer equip fins als més petits. Ara mateix disposem del primer equip i dos equips de planter,

amb els que volem treballar des
de ben petits per aconseguir formar jugadors que poc a poc vagin
creixent dins l’estructura i filosofia
del club.
Quins són els objectius que us
marqueu?
El principal és seguir formant una
estructura de club i donar molta
importància als nens i nenes de la
base. Com a club volem ser una
referència a la zona dins del món
del waterpolo, potenciar molt
més aquest esport i focalitzar la
nostra atenció en el creixement i
l’aprenentatge dels nens i nenes
que formin el club. Volem anar
aconseguint tenir equips a totes
les categories d’edats, amb un
sentiment de pertinença de club
i que sobretot gaudeixin practicant aquest esport amb nosaltres.
Un altre dels objectius que tenim
molt present per desenvolupar
a curt termini, és promoure l’esport femení i la creació d’un primer equip femení absolut, i que
aquest es converteixi en un equip
referència de la zona, per així també ser un mirall en totes les nenes
del club i del municipi que vulguin
practicar aquest esport.
Un projecte molt ambiciós...
Sí, volem seguir creixent amb el
primer equip masculí i després
de l’ascens de la temporada anterior hem aconseguit crear un
grup jove, amb ganes i ambició
per continuar lluitant per resultats importants dins del waterpolo català.
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