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Predicant amb l'exemple

L

a secretària d'Esport i de l'Activitat Física de Cata-

anys Santa Susanna. Aquest municipi del Maresme ha fet

lunya, Anna Caula, treu el cap a la finestra d' Espor-

bandera del turisme esportiu de qualitat i de la vida saluda-

tiu Maresme en una extensa entrevista. La màxima

ble, i ha posat al servei de l'esport la seva fantàstica infraes-

autoritat política de l'esport català vol que l'esport femení

tructura hotelera. Aquesta ferma voluntat de ser referència

sigui el gran protagonista de la seva legislatura, en paritat,

ho demostra any rere any amb fets, no amb paraules. Per

oportunitats, visibilitat i reconeixement. Un full de ruta que

això no és casualitat que hagi tingut la capacitat logística

ens congratula perquè hi coincidim plenament, Esportiu

d'organitzar dos mundials durant el mes de novembre, el

Maresme, des del primer número, ha posat la dona espor-

de Bodybuilding i Fitness d'una banda i el de petanca per

tista al mateix nivell que l'home. Aquí hi ha les nostres por-

una altre. Més de 10.000 esportistes i acompanyants han

tades i les nostres entrevistes per demostrar-ho. El gènere

estat a Santa Susanna, que no es deté en la seva aposta per

no hauria de ser discriminatori a l'hora de reconèixer o elo-

les competicions esportives, ja que al desembre organitza

giar els mèrits d'un/a esportista o un equip. Si bé encara

el raid hípic més antic d'Europa.

falta educació per eliminar algunes barreres, anem pel bon

Són molts els pobles del Maresme que organitzen grans

camí i la presència d'Anna Caula al capdavant de l'esport

esdeveniments esportius i fan un gran esforç econòmic i

català és una gran notícia.

d'inversió, però sens dubte Santa Susanna juga a la Divisió

També ho és el magnífic exemple que dona des de fa molts

d'Honor.
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om va ser la seva infantesa, relacionada amb l’esport?
Jo vaig començar, com molts nens i
nenes, fent esport a l’escola. Vaig fer
atletisme, bàsquet... una mica de tot. Penso
que l’escola ha de ser una porta d’entrada a
molts esports, i que després cadascú practiqui l’esport que més li agrada.
Quines disciplines atlètiques practicava?
Velocitat i salt d’alçada, a la Devesa, que com
a gironina és un lloc on s’hi aglutina molta activitat atlètica.

SECRETÀRIA GENERAL DE L’ESPORT
I DE L’ACTIVITAT FÍSICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

És entrenadora des de molt jove...
Amb poc més de vint anys vaig començar a fer
d’ajudant en diversos equips del club, i a partir d’aquí em van anant oferint altres equips,
sempre dins el club. A més, també vàrem formar part del teixit de centres de tecnificació,
en aquest cas del Gironès. Com a conseqüència, acabo sent entrenadora de la selecció
catalana en categoria Mini.
Com valora el projecte de l’Uni Girona?
És un projecte que va néixer el 2005, fruit de la
suma de molts clubs, per donar suport i unificar tot el talent femení que teníem. Cada club
continua tenint la seva columna vertebral, els
seus propis equips, però s’aposta per unir for-

El Maresme sempre ha
estat una comarca molt viva i
dinàmica esportivament parlant
d’on han sortit molts referents
en diferents disciplines”
I quan va començar a competir en bàsquet?
En edat preinfantil va ser el meu primer any
com a federada, a l’escola, i després al GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), on
vaig ser jugadora i on vaig debutar com a
entrenadora.
4

ces cap a tenir equips en categories altes i cap
a la professionalitat, que ha estat l’últim pas i,
com hem pogut comprovar, un pas exitós.
Vostè va posar l’Uni Girona a dalt de tot...
Vaig tenir la sort de viure una època gloriosa,

A Catalunya som
extraordinaris;
tenim un ADN
esportiu molt
propi i singular”

sí, d’aquelles que passen poques vegades, i
no només pels èxits, sinó per poder créixer i
sentir-te estimada a casa teva. El meu primer
any al capdavant de la banqueta vàrem pujar a
Lliga Femenina 1, i per tant vaig ser la primera
i única dona entrenadora a la màxima categoria. Sis anys després, va arribar la culminació
del projecte, amb el títol de lliga.
També va triomfar amb la selecció espanyola sub-20.
Van ser cinc anys molt bons, de 2010 a 2014,
dos com a ajudant i tres al capdavant. Vàrem
aconseguir dues medalles de plata i tres d’or,
totes a l’Europeu sub-20.
Considera que l’esport ha estat una mena
d’universitat per a vostè?
I tant! Em sembla que, d’una banda, la construcció de la teva personalitat a través dels
valors de l’esport és molt positiva. D’altra banda, sent entrenadora aprens a gestionar grups
humans, amb egos molts diferents i persones
de diverses procedències, però on al final totes les persones que formen part d’un grup
han de mirar d’aconseguir un objectiu comú.
Tot això és extrapolable a qualsevol grup
humà o equip, també en política.
Com arriba al món de la política?
Va ser al 2016, amb la candidatura de Junts
pel Sí, en un moment de país molt concret
on entenem que Catalunya té una ànima i un

L’escola ha de ser una porta d’entrada a molts esports, i
que després cadascú practiqui el que més li agrada”
afany de ser independent, que ens portaria
cap allò que som i que volem ser. Volien dues
persones del món social i de l’associacionisme. Una era Lluís Llach i, com que havia de
ser un home i una dona, em va arribar aquesta
oportunitat, diria que quasi per casualitat.
Després de ser diputada i portaveu del
Grup Parlamentari Republicà, en aquesta
última legislatura ha estat vicepresidenta
del Parlament.
Correcte, en la meva tercera legislatura, on
passo a assumir aquesta responsabilitat tan
sols tres mesos, perquè després apareix
l’oportunitat de treballar de manera efectiva per un món que m’apassiona, que és el de
l’esport.
Com rep vostè aquesta proposta?
Per mi va ser molt important perquè considero
que ja no érem polítics parlant d’esport, sinó
esportistes parlant de política esportiva. Jo
mateixa he viscut l’esport des de tots els àmbits i començant des de baix. He estat monitora, jugadora, entrenadora tant de nens i nenes
com de persones adultes... En definitiva, he
pogut experimentar de primera mà el món
de l’esport. Això et dona una perspectiva molt
àmplia a l’hora d’estar en un càrrec de responsabilitat que t’obliga a prendre decisions
importants, com és definir la política esportiva
del teu país.
Quina valoració fa de l’esport català en
aquests moments?
Diria que som extraordinaris. Catalunya té un
ADN esportiu molt propi i molt singular. Tenim
un teixit associacionista espectacular, de més
de 19.000 entitats, moltes d’elles emblemàtiques. És a dir, que al nostre país l’esport no ha
crescut de les institucions cap a baix, sinó que
ha nascut, quasi sempre, per iniciativa popular.
Si poguéssim saber, en un cap de setmana,
quin percentatge de la població catalana ha
participat directament o indirectament en algun tipus d’esport, crec que quedaríem impactats. Parlem de quasi la meitat de la població.
Uns quatre milions... d’on surt aquest número?
Si quantifiquem tot l’esport infantil, escolar i
federat, ja ens apropem a un milió. Si a això li
sumem pares, mares, familiars i amics, entrenadors i empleats de club... Per no esmentar
totes aquelles persones que fan esport de manera lúdica, sense estar federats. Per exemple,
tota la gent que surt a córrer, a jugar a tennis o a
pàdel, a fer vela o a fer bicicleta de muntanya,
per posar alguns exemples. Tota aquesta gent
construeix una societat saludable.
Quins són els grans canvis que introduirà
la nova Llei de l’Esport, a banda del pressupost?
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ENTRENADORA
D’ÈXIT A
L’UNI GIRONA
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nna Caula i Paretas (Girona, 6
d'abril de 1971) fou entrenadora del primer equip de l’Uni Girona del 2008 al 2014. Durant
les sis temporades va assolir un ascens a
la Lliga Femenina, dos segons llocs en la
màxima competició estatal, dues participacions en la Copa de la Reina, dues participacions en els playoffs i una final de la
Supercopa. També va dirigir a la selecció
espanyola sub-20 femenina des del 2012
al 2014, aconseguint dos ors i una plata
als europeus.
En el món de la política, a les eleccions
al Parlament de Catalunya de 2017 va ser
escollida diputada per la llista d'Esquerra
Republicana de Catalunya-Catalunya Sí.
El maig de 2018 va rellevar Sergi Sabrià
com a portaveu del Grup Parlamentari
Republicà i el març d’enguany fou escollida vicepresidenta primera del Parlament. El passat 2 de juny va anunciar que

La llei actual es va definir fa més de vint anys,
on la realitat esportiva del país era molt diferent a la d’ara. Era una molt bona llei, però,
perquè l’equilibri públic i privat que defensava
ens ha portat a una situació actual molt bona.
Ara entenem l’esport amb uns valors afegits,
com són la sostenibilitat i l’esport com a salut
emocional. El que ha de fer la nova llei, doncs,
no és substituir l’altra sinó analitzar què li falta

ASCENS. Anna Caula, amb l'equip de l'Uni
Girona que va pujar a Lliga Femenina

CAMPIONES. Seleccionadora del'equip
espanyol sub-20 campió d'Europa
deixava la vicepresidència del Parlament
per ser la secretària general de l'Esport,
adscrita a la conselleria de Presidència,
encapçalada per Laura Vilagrà.
per donar cobertura a les necessitats actuals
i, valgui la redundància, actualitzar-la.
El pressupost serà una mica més alt, i ha dit
vostè que el seu objectiu és doblar-lo.
Actualment el pressupost és de 70 milions
d’euros, i el nostre horitzó és de 150. L’objectiu
és certificar-ho al final d’aquesta legislatura,
de manera que queda clara la nostra convicció que l’esport és una eina cabdal de transformació i millora social.
Què pretenen millorar?
Ens basem en tres pilars bàsics: la potenciació
de l’esport femení, a nivell d’estimulació i de
visibilitat; el reforç de la xarxa d’instal·lacions,
per donar cabuda a tota la gent que vol fer
esport; i desenvolupar instal·lacions singulars.
Amb tot això volem que la població inclogui
l’esport en qualsevol etapa de la seva vida, i
aprendre a canviar d’etapa buscant sempre la
qualitat de vida.
Quines mancances veu en l’esport català?
Crec que ‘mancança’ no és el terme ideal, però
sí que cal fer un esforç en la singularització de
la nostra xarxa esportiva i d’instal·lacions. Catalunya és un país tan plural que no té sentit observar tot el territori amb la mateixa perspectiva. Hem de trobar estratègies perquè a tot el
territori l’esport sigui accessible i de qualitat,
5
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L’èxit mai ha estat
el meu motor, sinó
que les vegades que
hi he arribat ha estat
conseqüència del treball
i la constància”
tenint en compte les necessitats i singularitats
de cada lloc. D’aquesta mateixa manera, tenim
una gran riquesa esportiva que ens permet
donar una gran oferta.

fer un esforç econòmic per preservar i mantenir els agents de transformació social. En total,
aquest 2021 hi hem invertit 6,15 milions, un 23
per cent més que el 2020.

Va dir vostè que ‘per cada euro que s’inverteix en l’esport, n’estalviem set en sanitat’.
Aquesta idea neix arrel de parlar amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i en com enfoquem les inversions en salut. Sempre diem
que farem més CAPs, més hospitals, però de
vegades la solució es troba en diverses formes de prevenció, sent una d’elles l’esport.
Com sabem, l’esport augmenta la qualitat de
vida, millora la salut mental, evita l’obesitat
infantil i adulta... En definitiva, ens allunya d’haver d’acudir als centres sanitaris.

Què ens pot dir del Maresme?
El Maresme sempre ha estat una comarca
molt viva i molt dinàmica, esportivament parlant. La seva idiosincràsia, el fet de mirar cap
al mar, la fa molt rica. És una comarca, a més,
d’on han sortit molts referents en diferents
disciplines, especialment en esports com el
waterpolo, on destaca el Centre Natació Mataró o el meu esport, el bàsquet, on han sortit
Ricky Rubio, Silvia Domínguez o Núria Martínez. El Maresme és una de les comarques de
Catalunya amb més llicències, clubs i instal·lacions del nostre país. I a més, acull nombrosos
campionats i proves internacionals, como el
recent mundial de bodybuilding i Petanca de

Creu que encara queda molt per fer en matèria d’igualtat de gènere dins l’esport?
Sens dubte. Hem avançat molt,
però encara queda molt per fer. Un
exemple seria preguntar a gent del
carrer per deu esportistes d’elit, i
veure quants són homes i quants
son dones. Això ens dona un mirall
i veiem que encara estem endarrerides. Em penso que a partir del
8M de fa uns anys hi va haver una
explosió de rebel·lia, un ‘Ja n’hi ha
prou’. Hem de fer una aposta forta
per donar visibilitat a l’esport femení, que existeixin referents femenins i que els comuniquem amb la
mateixa força que l’esport masculí.
Quina relació volen tenir i quina
importància creu que tenen els
Consells Esportius de cada comarca?
Volem complicitat total, i em penso
que, com tot i com tots, són molt
importants. El que hem de fer és
teixir una xarxa d’oportunitats, i en
aquest objectiu tothom ha d’aportar-ne quelcom, i evidentment els
consells ho fan.
Han fet una aportació econòmica
molt important als consells catalans...
Venim d’època de COVID, i hem de
6

Santa Susanna i l’Ironman de Calella. El Maresme sempre ha fet una aposta molt forta
per l’esport.
A la nostra comarca existeix una problemàtica amb els clubs nàutics, ja que la Llei
de Costes pretén tancar-los gairebé tots.
Tenim grans campions olímpics que surten d’aquests clubs. Des de la Generalitat,
quines solucions oferiu?
Crec que hem de trobar l’equilibri entre no
malmetre el nostre territori natural i no anar
en contra d’aquells clubs o institucions que
formen teixit social i esportiu. La clau està
en mirar cap al mar, buscar espais on ubicar
aquestes activitats sense malmetre l’entorn,
aconseguint que la gent que en forma part
cuidi del propi entorn que gaudeix.
Com podeu ajudar els clubs?
Volem promoure la presa de decisions tenint
en compte totes les mirades: l’esportiva, la
social i la mediambiental.
Va dir que un dels seus ídols és Pep Guardiola...
Sí, i diria que, amb tota la humilitat del món,
som perfils molt semblants. Tots dos vàrem
debutar el mateix any, sent gent de la casa. Algunes vegades em van anomenar ‘la Guardiola del bàsquet femení’. En definitiva, crec que
tenim una manera molt semblant de veure
l’esport i la idea d’equip. L’èxit mai ha
estat el meu motor, sinó que les vegades que hi he arribat ha sigut per
conseqüència del treball i la constància. Aquesta manera de pensar
del Pep és el que a mi em sedueix i
el que sempre intento aplicar.
...i també la Laia Palau.
És d’aquelles jugadores que fan millor les seves companyes i fan que
l’equip entri en una altra dimensió.
Creu que la mirada d’una dona és
diferent?
Sí, ni millor ni pitjor, simplement diferent. La heterogeneïtat, ja sigui
per sexe o per edat, ajuda a tenir
visions més diferents i més àmplies. Sí que penso que, avui dia,
les dones que arriben a l’èxit han
hagut de superar molts més obstacles que els homes. Fa poc es va
celebrar la primera gala europea
de l’esport femení, i els discursos
de totes les guanyadores giraven
entorn el desig d’ajudar que les que
vinguin darrere ho tinguin més fàcil
que nosaltres. I això només es pot
saber si ho has viscut, sinó és possible que no es tingui la percepció
que aquest biaix no existeix.
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30 ANYS DEL PRIMER I ÚNIC CLUB DEL MARESME D’AQUEST ESPORT OLÍMPIC

L

1991 ILURO HOCKEY

’Iluro Hockey Club és
l’únic club de hockey
herba de Mataró i el Maresme. L’entitat participa
actualment, i de manera regular,
en pràcticament totes les competicions esportives organitzades per la Federació Catalana
de Hockey (FCH). A més, ha jugat
competicions nacionals i tornejos
internacionals i compta amb esportistes que participen de manera habitual en els programes
d’alt rendiment català i juguen en
les categories inferiors de les seleccions catalana i espanyola. I,
per primera vegada a la història
de l’entitat, els equips sènior tenen serioses opcions de pujar a
les competicions nacionals.
El club, fundat oficialment el
1991, va tenir els seus inicis a l’Escola Pia de Mataró Santa Anna.
De la mà del llavors professor
d’educació física del col·legi,
l’argentí Mario Keudell, que havia estat entrenador de hockey
herba al seu país d’origen, un
grup d’estudiants van descobrir
aquest esport olímpic. Aquell
grup, entusiasmats amb el nou
esport i liderats pel Mario, van
començar a entrenar fora del seu
temps escolar en una pista que
els hi cedia la mateixa escola.
Uns mesos més tard, la il·lusió i
motivació d’aquells nois va portar
a crear l'Iluro Hockey Club, amb
el Mario Keudell com a primer

8

president. En aquells moments,
el club ja havia crescut en nombre de jugadors i de partits disputats i el futur de l’entitat pintava prometedor. El coneixement
profund del hockey per part del
Mario i les bones relacions amb
l’Ajuntament i algunes entitats
esportives de Mataró, juntament
amb l’amistat amb grans jugadors
i persones rellevants de les federacions catalana i espanyola, va
permetre migrar el club. Deixava
aquelles instal·lacions escolars
que ja eren insuficients i passava
a ocupar un espai més adequat
per la pràctica del hockey, el que

Va tenir els seus
inicis a l’Escola Pia de
Mataró Santa Anna,
donant el gran salt
de qualitat el 2009
amb la construcció del
Camp Municipal de
Hockey Herba prop
de l’Hospital

en un futur seria el Camp Municipal de Hockey Herba.
Aquell nou espai obria una nova
etapa del hockey herba mataroní. Les antigues instal·lacions del
club d’atletisme de la ciutat es
van reconvertir, llavors, en el nou
camp de hockey. Un nou camp,
que tot i ser de sorra, va permetre
fer el pas de jugar d’una pista de
sala a un terreny de dimensions
similars als camps de hockey oficials. Aquesta ampliació de l’espai
disponible, a banda de facilitar i
ampliar el nombre d’entrenaments i partits, va permetre fer
més activitats de promoció per
captar nois i noies que volguessin
practicar aquell nou esport de la
ciutat.
L’expansió del club ja s’havia iniciat i començava a comptar amb
equips inferiors de nois i noies,
més enllà dels equips sèniors.
Uns equips que ja competien
amb la resta de clubs a les competicions oficials de la FCH. Els
entrenadors, com no podia ser
d’una altra manera, eren els mateixos nois que en el seu dia van
ser els creadors del club.
El 2006, es va produir el primer
relleu a la presidència del club;
després de 17 anys, en Mario
Keudell cedia la presidència a
l’Oriol Cortada. Amb ell arribaria
l’autèntic creixement del club en
nombre de jugadors i d’equips. A
través principalment de la pro-

moció escolar i de diverses activitats esportives i socials, es va
produir l’increment més gran de
jugadors i jugadores.
El 2009, va arribar una de les
grans fites del Club, la construcció
del Camp Municipal de Hockey
Herba de Mataró. L’Ajuntament,
amb la col·laboració del club,
transformava un espai de sorra
irregular en un camp de hockey
oficial, que no tenia res a envejar a
la resta de terrenys de joc d’altres
entitats. A partir d’aquell moment,
els equips jugarien en igualtat de
condicions.
Els anys posteriors es va professionalitzar el club amb persones
experimentades d’altres entitats
per fer un salt qualitatiu a nivell
esportiu. L’arribada de l’Arseni
Sañé, ex de l’Atlètic Club de Terrassa i fins llavors entrenador del
sènior femení del Club de Campo
de Madrid, va ser tota una declaració d’intencions. Un staff tècnic
experimentat però comptant alhora amb joves talents de la casa,
va permetre augmentar el nivell
de tots el equips de categories inferiors i dels primers equips masculí i femení.
Al 2014, el creixement i la bona
feina realitzada per l’Iluro Hockey
Club va ser reconegut per la Federació Europea de Hockey, atorgant el premi a la millor entitat
europea en la categoria de clubs
mitjans.
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CLUB 2021
Un any després, el 2015, es produïa el segon relleu a la presidència del Club. L’Oriol Cortada,
deixava pas al seu sotspresident
i amic, en Jaume Aceña. La seva
presidència va ser continuista
amb la dels anys anteriors i sota
el seu paraigües va seguir el creixement del club i la presència
dels primers equips de l’Iluro en
lligues A, les de nivell més alt en
categories formatives. A més, fi-

L’Iluro és una entitat
exemplar quant a inclusió
i paritat i té implantat
un Pla de Valors per tal
de garantir una bona
formació i assolir
els màxims èxits
esportius
gures com el Salva Indurain o el
Pablo Saiz, ambdós exseleccionadors espanyols, s’incorporaven
a l’staff tècnic del club per donar
una nova empenta qualitativa.
El 2018 finalitzava l’etapa de l’Arseni Sañé al club i començava la
de l’Hèctor Caballero, entrenador
de la casa i un talent a l’alça en el
hockey català. L’Hèctor tornava
al club després d’uns anys d’experiència en altres clubs. Ell és,
actualment el director tècnic del
club, a més de l’entrenador del

Sènior Masculí A, un equip que té,
per primera vegada, aspiracions
per ascendir a la Divisió d’Honor
B, segona lliga a nivell nacional.
Finalment, el 2019 es produïa
un tercer relleu a la presidència
de l’entitat. La Itziar Ruedas, única presidenta d’un club esportiu
a Mataró i de les poques en el
hockey espanyol, prenia el relleu
del club amb una junta directiva
plenament renovada. Nous projectes promocionals, destinats a
augmentar encara més la base
del club, millores a les instal·lacions esportives, augment de les
activitats socials o fer de l’Iluro
una entitat exemplar quan a inclusió i paritat, eren alguns dels
seus projectes que han de permetre al club seguir creixent en
volum de jugadors i en gestació
de nous talents, ser una referència pels nous clubs de hockey i
per la Ciutat de Mataró i ser considerada una entitat rellevant i influent en el panorama del hockey
català i espanyol.
Actualment el club té 22 equips,
amb presència en quasi totes les
categories, des de prebenjamins
fins a sènior, més els equips de
“papis i mamis” i de Hockey+ (nois
i noies amb capacitats especials),
tant masculins com femenins.
Fins ara el millor resultat ha estat
un 3r lloc al Campionat d’Espanya
de Hockey Sala (2019) en categoria infantil masculí.

El club té equips en totes les categories i treballa per ampliar la
seva base, eix vertebral per a la formació de talent

L'Iluro HC juga els seus partits com a local en el Camp Municipal
de Mataró, al carrer Galicia, 180

235
LLICÈNCIES
FEDERATIVES

45%

DONES

55%

HOMES

25 22

MEMBRES
STAFF TÈCNIC

EQUIPS

9

NOTÍCIES

FUTBOL

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

JOAN SOTERAS, PRESIDENT DE L'FCF,
VISITA ELS CLUBS DE FUTBOL DEL MARESME
El president es va reunir a la seu de
la delegació amb prop d'una trentena
de presidents i representants d'altres
clubs de futbol de la comarca

E

l president de la Fede- va comunicar als presents que
ració Catalana de Futbol, s'ha reunit amb la regidora d'EsJoan Soteras, va visitar ports de Mataró, Beatriz Delgarecentment la delegació do, per a preparar de manera
de l'organisme federatiu al Ma- conjunta l'homenatge a Antonio
resme. A la seu situada al carrer Jiménez, amb la finalitat de desAlcalde Josep Abril, número 9 de tacar la figura i reconèixer el treMataró, hi van acudir prop d'una ball que va fer en benefici de tot
trentena de president o represen- el futbol del Maresme durant la
tants d'altres tants clubs de futbol seva llarga i exitosa etapa com a
de la comarca. La
delegat de l'FCF.
intenció d'aquesta
Mo r t e l m e s d e
Va confirmar
trobada era que el
setembre passat,
als presidents i
president Soteras i
Antonio Jiménez
els clubs tingues- representants dels va ser una persona
sin un intercanvi
molt estimada i adclubs que tornarà mirada per tota la
d'impressions ara
que la competició,
comunitat futboa presentar-se a
per fi, ha pogut colística de la nostra
la reelecció en les comarca.
mençar amb noreleccions de
malitat després de
Soteras va estar
dues temporades
a c o m p a n ya t d e
l'any vinent
de restriccions a
Moha El Gaadaoui,
conseqüència de la pandèmia. de qui Soteras va dir que "ha estat
Soteras es va reafirmar en el que l'alumne avantatjat d'Antonio
ja havia anunciat en l'última As- Jiménez i crec molt en ell persemblea de l'FCF celebrada el què sigui el delegat de l'FCF al
mes de juny passat a Blanes, que Maresme, responsabilitat que ja
l'any vinent, en una data encara ha du a terme els últims mesos".
per decidir, es presentarà a la re- Va afegir que "el Maresme és una
elecció.
de les delegacions més potents
Igualment, el president de l'FCF que hi ha a Catalunya i això es
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També s’ha reunit amb la regidora d’Esports de Mataró per
preparar l’homenatge a Antonio Jiménez, representant de
l’FCF al Maresme mort recentment
pot demostrar pel gran nombre
de clubs que té i de llicències,
que passen de les 11.000. A més,
sempre s'ha distingit per ser una
comarca on s'han format grans
jugadors".
El president de l'FCF també va explicar que "pretenc ser una persona pròxima als clubs, escoltar
les seves necessitats, conèixer
les seves inquietuds i ajudar-los
a resoldre tots els problemes
que puguin tenir". Durant el torn
de preguntes, els presidents es
van preocupar, entre altres aspectes, pel pla de competició de les
diferents categories una vegada
que, sembla ser, la normalitat ha
arribat per a quedar-se. Soteras
es va reafirmar en el seu compro-

“Em comprometo
a seguir vetllant
pels interessos
del futbol modest,
mantenir les
ajudes que ja
van rebent i ser
un exemple de
transparència”
– JOAN SOTERAS
mís de "vetllar pels interessos
del futbol modest, mantenir les
ajudes que ja van rebent i ser un
exemple de transparència".

25N — Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones

NI BIOLOGIA
NI CULTURA
NI PREJUDICI
NI BROMA
NI HÒSTIES

Les violències contra les dones s’amaguen
rere actituds quotidianes que semblen inofensives.
No ho són. No hi contribueixis.
NiHostiesNiViolencies.cat
#NiHòsties

ENTREVISTA

HOQUEI PATINS

ONA
CASTELLVÍ

TOTA UNA
VIDA SOBRE
RODES

Campiona d'Europa
amb Espanya

L'Ona va néixer, com aquell qui diu, amb uns patins sota
el braç. Ha viscut tota la vida a Vilassar de Mar amb els
seus pares i les seves dues germanes. Amb menys de
tres anys es va calçar uns patins per primer cop

I t'hi vas quedar molts anys...
Fins als 18 anys. És a dir, tota la meva formació
com a jugadora d'hoquei l'he fet al CH Mataró,
i he estat molt feliç allà.

Entrevista de Marc Frieros

A

més de jugar a la màxima categoria estatal amb el Manlleu, ara és
campiona d'Europa absoluta amb
la selecció espanyola, en guanyar
l'Europeu a Matera (Portugal) davant la selecció amfitriona

Com va arribar l'oferta del Manlleu?
Vaig rebre una oferta del primer equip, que
juga a l'OK Lliga, la màxima categoria. Em van
posar sobre la taula un projecte molt interessant. A més, amb el Mataró lluitàvem per no
baixar de categoria. Al cap i a la fi, el projecte
del Manlleu m'atreia més i per això vaig decidir
fer el pas i fitxar per ells.

Vas néixer a Vilassar de Mar...
Hi he nascut i hi he viscut tota la vida. És un
poble molt agradable, on tots ens coneixem.
On vas estudiar?
Sempre a prop de casa. Vaig fer la primària
a l'Escola Pere Sala, i l'ESO i el batxillerat al
Vilatzara.
Ets la petita de tres germanes...
Sí, totes tres hem estat jugadores d'hoquei.
De fet, vaig començar a jugar perquè elles ho
feien i jo volia fer el mateix.
Amb quina edat?
Encara no tenia els tres anys quan em vaig
posar els patins per primer cop.
12

Vaja, precoç com ningú! Amb quin equip vas
estrenar-te?
Vaig començar a jugar al Vilassar de Mar. Per
aquella època jo era l'única nena que jugava
a hoquei. Amb sis o set anys, vaig fitxar pel
Mataró pel simple fet que allà tenien equips
femenins.

Vaig començar a jugar a
Vilassar de Mar, però la
meva formació com
a jugadora d'hoquei l'he fet
al CH Mataró"

Ha canviat la teva vida des que jugues a
Manlleu?
A nivell esportiu sens dubte, però a nivell
pràctic no gaire, perquè segueixo vivint a Vilassar de Mar.
Fa poc més de dos mesos vas ser convocada
amb la selecció espanyola absoluta. Com
vas rebre la notícia?
Durant l'estiu vam fer molts controls, una
mena de proves perquè el seleccionador i el
seu equip esculli la convocatòria. Quan va ar-
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PALMARÈS
PERFIL

Ona Castellví Payès

Vaig fitxar
pel Manlleu
perquè em va
posar sobre
la taula un
projecte molt
interessant”
ribar la data, ens van convocar a totes a una
reunió i allà van donar la llista. En sortir el meu
nom em vaig sentir molt feliç, però alhora em
vaig sentir trista per moltes jugadores, algunes companyes, que es van quedar fora i van
rebre la notícia de cop.
Arribar i moldre...
Sí! Vam guanyar el Campionat
d'Europa! Vam vèncer a Portugal,
una de les màximes candidates,
per 5 a 3.

no vol dir que estigui molesta, sinó al contrari,
estic agraïda d'haver tingut aquesta oportunitat i de poder aportar el meu granet de sorra
per a la consecució d'aquest títol.

“Anar a la selecció
per primer
cop i guanyar
l’Europeu va ser
una recompensa al
treball i al sacrifici
de tants anys”

Una selecció portuguesa que, a
més, era l'amfitriona. Com valoraries l'experiència?
Va ser una experiència molt nova,
ja que mai havia estat convocada amb la selecció, i alhora molt positiva. Va ser una recompensa al treball i al sacrifici de molts anys.
Ens vam preparar de valent durant sis setmanes, amb un cos tècnic espectacular que va
aconseguir treure el millor de nosaltres i del
qual vaig aprendre molt.
Quin paper tenies en l'equip?
No he sigut una jugadora destacada, més aviat el meu paper ha estat de rotació. Però això

Tot just has acabat d'estudiar...
Així és, he fet un doble grau
en Fisioteràpia i Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport.

Ha costat compaginar-ho
durant aquests anys?
Ha costat però no en excés,
perquè des del primer moment sabia que una bona organització era la clau. Mai és
senzill combinar classes, exàmens, entrenaments, partits i, sobretot, viatges. Però penso
que si es vol, es pot.
Algun cop t'has plantejat sortir a jugar a
l'estranger?
Realment no m'ho he plantejat, perquè al
cap i a la fi la lliga més competitiva és l'espanyola, i no sé si l'experiència personal a
l'estranger compensaria el major nivell que
tenim aquí.

Data de naixement:
23 d'octubre de 1998
Lloc de naixement:
Vilassar de Mar
Posició:
Defensa
PRINCIPALS TÍTOLS
✦ 2 Campionats
d’Espanya Fem16
2013 i 2014 (CH Mataró)
✦ 1 Campionat Espanya
seleccions territorials
✦ 2 Campionats d’Europa de
clubs sub-16
2015 i 2016 (CH Mataró)
✦ 1 OK Lliga
2020 (CP Manlleu)
✦ 1 Copa de la Reina
2021 (CP Manlleu)
✦ 1 Campionat d’Europa
selecció 2021

És possible viure de l'hoquei?
És pràcticament impossible. Almenys a Espanya, ni les millors jugadores del país, que també són de les millors del món, poden viure-hi.
On veus l'Ona del futur?
Em veig, en un futur proper, jugant a hoquei
fins que les circumstàncies em facin parar.
Ara per ara és molt difícil compaginar l'hoquei
amb la feina. Més endavant, encara no m'he
plantejat res.
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ESTADÍSTICA

CICLISME

EL GRAN
BOOM DE LA
BICICLETA
El fi de la pandèmia va
tenir com a conseqüència
positiva un augment en
l'ús de la bicicleta i en el
nombre de ciclistes

L

'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya (AMBE), formada
per fabricants, importadors i distribuïdors de bicicletes, components i accessoris ha publicat el
seu estudi de mercat anual: "el
sector de la bicicleta en xifres” del 2020.
La primera conclusió que obtenim és que
2020 va ser un any excepcional. Els resultats
es van veure totalment condicionats per la
COVID-19, òbviament. Els dos primers mesos
van seguir la tònica de la bona evolució de
2019. Després van arribar dos mesos de confinament i, amb això, la incertesa total provocada pel tancament dels negocis i botigues,
així com la necessitat d'ajustar comanda. Amb
la fi del confinament, es va produir un efecte
'rebot' d'unes dimensions que ningú esperava. Aquest creixement fora del normal hauria
pogut ser encara més gran sense els trencaments d'estocs que es van produir a tots els
nivells, siguin bicis, components o accessoris,
no s'haguessin donat.
La pandèmia, per tant, va tenir com a conseqüència positiva un augment en l'ús de la bicicleta i en el nombre de ciclistes. La bicicleta es
va posicionar durant el desconfinament com
la forma més segura, saludable i pràctica de
moure's per la ciutat, realitzar esport o gaaudir
del temps d'oci i les vacances. Aquestes van
ser les principals causes d'un augment en l'ús
de la bicicleta que s'ha traduït en un boom del
sector, tant a escala de vendes, com de reparacions, amb gran demanda de productes de
tota mena i fins i tot saturació en els tallers.
Els tres indicadors més positius i destacats van
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ser que la facturació total del sector va créixer
un 39,39%, arribant a la xifra de 2.607,38 M,
que les vendes de bicicletes van experimentar un increment del 24% superant el milió i
mig d'unitats (1.565.233) i que el nombre de
botigues també va augmentar: 30 més que
en 2019. Per tant, en 2020 es va aconseguir
trencar amb la tendència dels últims tres anys

i, malgrat la situació tan complexa que vivim,
es va tancar l'any amb un balanç positiu entre
natalitat i mortalitat de comerços.
El sector de la bicicleta a Espanya està format per 339 empreses, de les quals 168 són
fabricants nacionals. En 2020 van operar en
el mercat ciclista 2.981 botigues de venda,
reparació o lloguer de bicicletes.

La bicicleta es va posicionar durant el desconfinament com la
forma més segura, saludable i pràctica de moure's per la ciutat,
realitzar esport o gaudir del temps d'oci i les vacances
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VOLUM DE VENDES SECTOR DE LA BICICLETA
Dades de venda sell-out

1.549
MM
€

1.471
MM
€

1.354
MM
€

SIS DADES RELLEVANTS:

Totes les categories de bicicletes,
components i accessoris augmenten
en unitats venudes i facturació.
Els preus mitjans de venda de totes
les categories de bicicletes han pujat,
exceptuant les urbanes.
Igual que en la majoria dels mercats
europeus, les e-bikes passen a ser la
categoria que més creix en % d'unitats
venudes i en facturació, i ja és la
número u en valor.
Per primera vegada en la història del
nostre mercat, l'increment en % de
vendes de bicicletes urbanes ocupa la
segona plaça, amb un creixement del
46,39% respecte a l'any passat.
Les vendes d'accessoris i components
també han crescut de manera
espectacular en totes les categories,
destacant el creixement en facturació
dels components (21,7%) i el tèxtil (13%).
El mercat del ciclisme té el
percentatge més gran de venda
de totes les disciplines esportives
(33,65%), per sobre d'esports tan
mediàtics i populars com el futbol.

1.871
MM
€

+24,10%

+20,41%
+1,4%

El 2020 es va
batre el rècord
de bicicletes
venudes: més
d'1,5 milions
d'unitats

1.623
MM
€

1.712
MM
€

1.088.548
bicicletes

1.103.839
bicicletes

+1,01%

+0,11%

1.115.034
bicicletes

1.116.232
bicicletes

2.607
MM
€

1.565.233
bicicletes

1.261.283
bicicletes
1.047.492
bicicletes

-6,16%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VOLUM DE VENDES DE BICICLETES PER MODALITAT I PREU MIG
TOTAL 2020

856
€

+21,7%

1.565.233 U. (+24,1%)

Muntanya

738
€

+10,3%

607.196 U. (+27,7%)

38,8%

Carretera

1.934
€

+9,1%

105.776 U. (+46,3%)

6,8%

Urbana

291
€

-2,3%

135.962 U. (+46,4%)

8,7%

Nens

169
€

+14,5%

503.664 U. (+5,4%)

32,2%

2.648
€

+10,2%

21.635 U. (+48,9%)

13,6%

Elèctrica

Quota d'unitats

EVOLUCIÓ VENDES EMPRESES (SHELL-IN)
Principals categoríes de producte

Bicicletes

Components

45,03% 46,09%

30,63% 30,47%

2020

2019

Calçat

2020

2019

Tèxtil

Cascs

4,33%

4,37%

2020

2019

Eines

3,97%

3,98%

9,25%

8,41%

0,99%

0,90%

2020

2019

2020

2019

2020

2019
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REPORTATGE

CLUBS

CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA

Un club únic al Maresme

S

ituat a la Urbanització
de la Cornisa, a tocar de
Can Bruguera, i a tan sols
cinc minuts de Mataró,
el Centre Atlètic Laietània pot
presumir d'oferir als seus socis un
entorn únic i privilegiat: 60.000
metres quadrats de plena naturalesa i boscos, allunyats de la
contaminació i la bullícia urbana,
marc idoni per a la pràctica esportiva i per gaudir de les moltes i
nombroses activitats que ofereix
un dels millors clubs esportius de
Catalunya.
Camí dels 100 anys d'història, va
ser inaugurat el 1925 com Grup
Excursionista i després d'atletisme. Amb el pas dels anys, i gràcies a la construcció de les actuals
instal·lacions el 1975, també s'ha
convertit en un centre poliesportiu, lúdic i social, atenent els gustos dels seus gairebé 1.800 socis.
El Laietània, com és conegut arreu, és una referència a Catalunya en atletisme, tot un històric.
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La seva escola, dirigida pel vilassarenc Andreu Novakosky, té en
l'actualitat 235 nens i nenes, des
dels 4 fins als 14 anys. S'entrenen
en les magnífiques i renovades
pistes de l'estadi d'atletisme
Municipal de Mataró. També ho
fa el nodrit grup de competició,

format per uns 80 atletes, que
ja es divideixen en grups especialitzats, sent el de velocitat el
més nombrós. Una de les atletes
més destacades és Marina Martínez, subcampionat d'Europa de
1.500 metres sub-20 i un 6è lloc
al Mundial de Kenya de 800 me-

tres. Marina és sòcia del club des
de petita i s ha format a la seva
escola.
També destaquen les escoles de
tennis i pàdel, dos esports molt
presents al club, que disposa de
sis pistes de terra batuda, una
de mini tennis de gespa artificial

El club té
1.800 socis
i ofereix un
ampli ventall
d’activitats en
un entorn únic
i privilegiat:
60.000 metres
quadrats
de plena
naturalesa i
boscos
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PÀDEL. El club compta amb set pistes que
permeten una gran activitat esportiva

PISCINA. La interior és climatitzada i hi ha
tres més exteriors d'estiu

GIMNÀS. Ampli gimnàs, preparat amb màquines modernes i molt lluminós

JUNTA
DIRECTIVA

i set pistes de pàdel. El direcrtor
de totes dues escoles és Albert
Duran, que té la responsabilitat
d'ensenyar a 100 nens i nenes, de
5 fins als 17 anys. D'aquests, més
de 40 estan federats i formen els
set equips que competeixen a les
diferents lligues catalanes de la
FCT. També hi ha dos equips de
competició d'adults, un masculí i
altre femení.

Jordi
Arderiu i Marsol
PRESIDENT

Ricardo
Álvarez Mera
SECRETARI

Miquel
Gilabert Lloveras
TRESORER

Joan Josep
Herráiz Martínez

Camí dels 100 anys de
vida, el 'Laietània', com
és conegut arreu, és un
dels millors clubs
de tot Catalunya
El Laietània ha fet un salt de qualitat molt gran amb les seves set
pistes de pàdel, que li permeten
ser un club molt viu socialment
i també en el vessant formatiu i
competitiu. Compta amb una escola mixta i uns 90 jugadors que
competeixen en les Sèries Nacionals de Pàdel (SNP), entre d'altres.
Però el club és molt més que això,
estem parlant d'una entitat que
ha apostat per l'estalvi energètic
amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques i que ofereix als seus

VOCAL

Berta
Losada González
VOCAL

Miquel Just Linares

L'Escola d'atletisme, formada per 235 nens
i nenes és tot un referent a Catalunya
per la seva qualitat formativa, que es tradueix en
importants èxits competitius
socis un ampli ventall d'avantatges: piscina climatitzada, tres piscines d'estiu, un gimnàs de 400
metres quadrats amb màquines
d'última generació i una pista de
vòlei platja, esport que està sent
la gran revelació dels últims anys.
Sense oblidar-nos del camp de

VÒLEI PLATJA. Els practicants d'aquesta
disciplina esportiva tenen una nova pista

gespa de futbol sala.
Zones de pícnic en plena natura,
restaurant panoràmic amb unes
extraordinàries vistes... i l'opció
de poder acudir als diferents
campus que el club ofereix per
l’estiu, Nadal i Setmana Santa i
que sempre tenen una fantàstica

FUTBOL SALA. Els amants del futbol estan
d'enhorabona amb aquest espai

VOCAL

Pere Moya Ruiz
VOCAL

Mercè Calpe Duran
VOCAL

acceptació.
Tot això per unes quotes molt
assequibles i familiars: 21 euros
mensuals entre els 5 i 20 anys; 36
euros dels 20 als 25 i 46 euros la
quota adult. I fins als 5 anys, gratuïta. Esport, natura...
Algú dona tant per tan poc?

MINI TENNIS. Els més petits es poden
iniciar en l'esport del tennis
17
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BODYBUILDING & FITNESS
ESPECIAL SANTA SUSANNA

VA ACOLLIR EL MUNDIAL DE BODYBUILDING MÉS NOMBRÓS DE LA HISTÒRIA

SANTA SUSANNA

i Fitness (IFBB) és l'òrgan rector
de l'esport del culturisme i fitness i va ser fundada en 1946 a
Mont-real (Canadà). És una federació internacional amateur sense ànim de lucre situada a Madrid
i el seu Consell Executiu és triat
democràticament en el Congrés
Mundial. La IFBB i Santa Susanna
El Pavelló del Parc Colomer estan col·laborant des de 2003
Sport Center de la vila, a més, i junts ja han organitzat 28 camva acollir el 75è
pionats mundials
congrés mundial
i europeus, on han
Santa Susanna,
de la IFBB, que en
competit més de
2019 s'havia ce- considerada la capital 45.000 atletes de
lebrat a Fujairah
mundial del fitness, l'elit mundial.
(Unió dels EmiEl president de la
va tornar a ser la
rats Àrabs) i en
IFBB, Rafael San2018 en Xian (la
seu de la IFBB World tonja, i l'alcalde
Xina). La Federade Santa SusanChampionships
ció Internacional
na, Joan Campod e C u l t u r i s m e Bodybuilding&Fitness lier, van fer èmfasi

torna a estar a l’altura

C

onsiderada per mèrits
propis la capital mundial del fitness, el municipi de Santa Susanna va
tornar a ser la seu de la IFBB World Championships Bodybuilding
&Fitness. Aquesta edició va ser
molt especial, ja que, per primera
vegada en la història de la IFBB,
les cinc categories del fitness
(masculí, femení, júnior, sènior i
màster) van competir en una mateixa seu i campionat.
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LES
DADES

199

1

FEDERACIONS
INTERNACIONALS

2.500
ESPORTISTES

500
JUTGES

2
3

H

5.0

4
5

RESERVES
HOTELERES

1 milió

D'IMPACTE
ECONÒMIC
AL TERRITORI

16.000

PERNOCTACIONS

3.000

6

€

en la solidesa de la relació entre
l'organisme internacional i aquest
municipi del Maresme, que s'ha
consolidat a nivell mundial com
a destinació turística esportiva
de primera magnitud. En aquesta
edició de 2021 s'han congregat a
Santa Susanna 2.500 esportistes,
alguns d'ells amb els seus acompanyants, representant a 199 federacions nacionals, a més de
500 jutges. Un volum de visitants
que han realitzat més de 3.000
reserves hoteleres, traduït en
unes 19.000 pernoctacions. Un
impacte econòmic per al municipi superior al milió d'euros.

El municipi del
Maresme s'ha consolidat
a nivell mundial com
a destinació turística
esportiva de
primer nivell
En els últims anys, el fisioculturisme està en plena expansió i cada
vegada hi ha més practicants
d'aquest esport, que ha viscut un
augment considerable d'esportistes femenines. En aquest mun-

Santa Susanna va ser
seu del 75 congrés
mundial de la IFBB, que
va reunir representants
de 199 federacions
internacionals. La IFBB
es va crear a Mont-real
(Canadà) el 1946 i té la
seva seu a Madrid. El seu
president és l'espanyol
Rafael Santonja
dial pràcticament la meitat de
les participants han estat dones.
Per tant, igualtat de gènere. Durant els quatre dies que ha durat
la competició s'han disputat vint
categories diferents i totes elles
dividides en grups per pes i/o altura; masculines, femenines i júniors des dels 16 fins als 23 anys.
El Mundial es va celebrar respectant les normes COVID vigents i
sota un estricte control antidopatge, com és obligatori en tots
els campionats de la IFBB.
Una vegada més, Santa Susanna
va demostrar la seva gran capacitat organitzativa per a acollir
grans esdeveniments esportius,
tant per instal·lacions com estructura hotelera i serveis.

PRESIDENT I ALCALDE. Rafael Santonja i Joan Campolier en la
presentació del Congrés i benvinguda a les delegacions

199 DELEGACIONS. El Pavelló d'Esports va reunir a gairebé tots el
membres de la IFBB
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PETANCA/ENDURO
ESPECIAL SANTA SUSANNA

Dia de la presentació del Campionat amb l'alcalde Joan Campolier i el president de la FEP

Imatge de l'aspecte del recinte durant una
de les jornades de competició

Podi dels guanyadors de la prova
júnior

ESPANYA, SUBCAMPIONA DEL MUNDIAL
CELEBRAT A SANTA SUSANNA
En un esforç humà i logístic sense
precedents, el municipi maresmenc va
organitzar durant dos caps de setmana
consecutius el mundial de petanca més
concorregut de la història

S

anta Susanna ha passat a
la història de la petanca
per haver estat la primera ciutat que ha acollit en
una mateixa seu els campionats
de les tres categories d'aquest
esport: tripletes femenines, tripletes júniors i tripletes masculines. Un esforç logístic i humà
que es va resoldre magníficament

Amb més de 2.000
participants de 60
països en dos caps de
setmana, va ser un gran
èxit de públic, que va
omplir de gom a gom
la carpa instal·lada al
Torrentó de Can Gelat
en organitzar-se en dos caps de
setmana consecutius. Del 12 al
14 de novembre es va disputar el
mundial júnior i femení i del 19 al
21, el masculí. Entre els dos caps
de setmana, el Campionat del
Món de Petanca va acollir més de
2.000 participants procedents
de 60 països. Es calcula que el
20

volum d'espectadors que es van
desplaçar a Santa Susanna haurà superat els 6.000. El mundial
es va emetre en directe a través
de la plataforma LaLigaSports,
amb audiència de més d'un milió de teleespectadors en l'àmbit
internacional. La competició es
va celebrar sota una àmplia carpa construïda 'ex professo' en el
Torrentó de Can Gelat de Sant
Susanna, que és on es duu a terme el mercat cada diumenge.
Quan et visiten els millors esportistes d'una especialitat esportiva, només es pot aconseguir un
resultat final: èxit rotund. El nivell
de la competició va ser extraordinari perquè no va faltar ningú
dels 'grans' del món de la petanca. Van arribar jugadors dels cinc
continents, trencant a més una
creença que no té raó de ser: la
petanca no és un esport d'"avis"
i sí un esport cada vegada més
atractiu per a la joventut, com
destaca Antonio Pérez, president de la Federació Espanyola
de petanca.
Amb les graderies de la carpa
plenes a vessar els dos caps de
setmana, Tailàndia i França es van

Podi de la prova masculina absoluta, on França, brillant campiona,
va estar secundada per centenars d'aficionats

Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna i el president de la
FEP, Antonio Pérez amb un jugador espanyol i un altre turc
convertir en campions de món en
la categoria femenina i masculina respectivament, sent França també vencedor en la prova

júnior, demostrant-se que els
nostres veïns són la gran potència mundial d'aquest esport (els
seus quatre jugadors, Philippe
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L'equip espanyol masculí va quedar subcampió del món i va demostrar que és una gran potència en aquest esport
Suchaud, Dylan Rocher, Philippe de final quan l'equip dirigit pel seQuintais i Henri Lacroix, sumen leccionador Gregorio Molina va
48 títuls mundials) . Espanya, per remuntar un 1-8. La tripleta espadescomptat, no està molt lluny, nyola va estar formada per Alex,
ja que els 'tiradors' francesos i Jesús, Javi com a titulars i Josito
espanyols van
com a reserva.
disputar una final
Per a un municipi
França va superar
molt competida
com Santa SusanEspanya a la final
que es va resolna haver organitdre a favor dels masculina per 13-10 i zat dos campiogals per un ajusnats del món de
tat 13-10. Cal des- també va guanyar el manera consecutacar la presència mundial júnior, sent tiva (bodybuilding
massiva de públic
i petanca), i amb
Tailàndia la vencedora l'èxit de participafrancès donant la
femenina absoluta ció que han tingut
sensació que jugaven a casa.
tots dos, suposa
Espanya havia vençut en semifi- consolidar-se a escala internacinals per 13-0 a la sorprenent Fin- onal com una destinació de tulàndia (els finesos havien derrotat risme esportiu de primer nivell
a la poderosa Tailàndia en quarts) mundial, demostrant disposar
després de superar el gran esglai d'una magnífica estructura hoteviscut davant Suècia en quarts lera i de serveis.

ÚLTIMA PROVA DE LA COPA CATALANA 2021

PRIMER ENDURO
CATBIKE MARESME

S

anta Susanna va acollir
el 14 de novembre la
darrera prova de la Copa
Catalana d’Enduro 2021
de BTT, la Catbike Enduro Maresme. Es tracta d’una competició
d’enduro de bicicletes de muntanya on el cronometratge es fa
només a les baixades.
En total hi van participat 190 corredors de diverses categories
que van fer els 26 km del recorregut del circuit que va transcórrer
per corriols i trialeres de la Serra
de la Guàrdia, la d'en Perera, la de
Cal Curt, i la de Miralles.

190 ciclistes van
participar a la darrera
prova de la competició
d’aquest 2021 que deixa
enllestit el quadre
d’honor de totes les
categories

La petanca és un dels esports més practicats del món, és paritari i
cada vegada atreu esportistes més joves

Els vencedors de la cursa de
Santa Susanna van ser:
➔ E-Bike Master+: Cristóbal Pulido del Club BTT la Garriga
➔ E-Bike Master+Femení: Esther
Torruella del CC Sant Celoni
➔ E-Bike Master: Josep M. Caldas
del CC Biking Point
➔ E-Bike Senior: Quim Fargas del
CC Arfa-Ribera d’Urgellet
➔ Femenina: Laura Charles del
VC Besse
➔ Master 50: Carles Barcons del

Maresme Tropical Bike Club
➔ MA-40: Antoni Riera del CE BTT
Open Natura
➔ MA30: Agustin Papaleo del CE
Formula Extrem BTT
➔ Elite: Youn Deniaud de l’ATAC
VTT
➔ Sub-23: Bernat Prat del CC Sant
Celoni
➔ Junior: David Bosch del CE Bicisport
➔ Cadet: Adriel Pons del CE BTT
Prades
En tractar-se de la darrera prova, va servir també per definir els
campions de Catalunya Enduro
de les diferents modalitats:
➔ E-Bike Master+: Joan Albert
Martret de l’Ebikeshop-es
➔ E-Bike Master+Femení: Esther
Torruella del CC Sant Celoni
➔ E-Bike Master: Josep Mª Caldas del CC Biking Point
➔ E-Bike Senior: Quim Fargas del
CC Arfa-Ribera d’Urgellet
➔ Femenina: Ares Masip del CE
Bicisport
➔ Master 50: Josep Permané del
Ça-calm Exprés- La Roda
➔ MA-40: Antoni Riera del CE BTT
Open Natura
➔ MA30: Agustin Papaleo del CE
Formula Extrem BTT
➔ Elite: Eduard Taberner del Donda Bikes
➔ Sub-23: Bernat Prat del CC Sant
Celoni
➔ Junior: David Bosch del CE Bicisport
➔ Cadet: Jan Guàrdia, CC Arfa-Ribera d'Urgellet
21

ESPORT

AJUNTAMENT DE
MALGRAT
www.ajmalgrat.cat
937 653 300

LOCAL
HOQUEI EN CADIRA DE RODES ELÈCTRICA

MALGRAT VA ACOLLIR LA
SUPERCOPA DE CATALUNYA

M

algrat de Mar, mes
rere mes, continua
demostrant que
és un municipi que
aposta per acollir esdeveniments
esportius de totes les disciplines
i que creu que la promoció de
l'esport es demostra amb fets.
Un mes després de ser seu del
campionat del món de Muay Thai,
el Pavelló Municipal va organitzar
l'últim dissabte de novembre, la
Supercopa de Catalunya d'hoquei en cadira de rodes elèctrica,
que va enfrontar als DRACS CEA i
a l'ADB Barberà.
L'hoquei en cadira de rodes elèctrica és un esport d'equip format
per un porter i quatre jugadors
del camp amb l'objectiu de portar
una pilota a la porteria de l'adversari i evitar que l'altre equip marqui un gol. La durada d'un partit és
de 40 minuts amb un descans de
10 minuts entre les dues meitats

de 20 minuts. És un esport dirigit a esportistes de la FCEDF i la
FECPC, que necessiten la cadira
de rodes elèctrica per a la pràctica d'un esport dinàmic i d'equip.
La Supercopa ha estat el primer
partit d'aquesta nova tempora-

Malgrat de Mar
continua organitzant
cada mes importants
esdeveniments esportius,
aquesta vegada dirigit a
esportistes de la FCEDF
i la FECPC
da d'hoquei en cadira de rodes
eléctrica que, en les setmanes
vinents, començarà la Lliga Catalana d'aquest esport que tornarà a comptar amb la presència dels tres equips catalans, el

DRACS CEA, l'ADB Barberà i el
Comkedem de Barcelona.
A la final, l'ADB Barberà va començar dominant el partit amb
un parcial de 2 a 0 i durant tota la
primera part va anar al capdavant
del marcador, arribant a la mitja part amb un parcial favorable
de 4 a 3. Els jugadors dirigits per
Andreu Graupera van sortir a la
segona part amb una marxa més
que el rival i van capgirar el marcador, aconseguint un avantatge
de fins a tres gols a favor (8 a 5),
una diferència que en els darrers
minuts no van remuntar els jugadors de l'ADB Barberà, arribant al
final de partit amb victòria dels
DRACS CEA per 13 a 11.
L'Ajuntament de Malgrat de Mar,
així com els diferents col·laboradors, van rebre l'agraïment de
la Federació Catalana d'Esport
Adaptat (FCEDF) per la magnífica
organització i càlida rebuda.

ATLETISME

Arriba el 26è Cros de Malgrat

L

’Ajuntament de Malgrat,
amb la coorganització
de Gesport i el Consell
Esportiu del Maresme i
sota la supervisió de la Federació
Catalana d'Atletisme, organitza
el 26è Cros de Malgrat, aquest
dimecres 8 de desembre de 2021
al Bosc de Santa Rita (Malgrat). Es
tracta de la quarta prova del Circuit Maresmenc de Cros després
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de les disputades a Santa Susanna, Arenys i Tordera. Es donaran
trofeus als tres primers classificats de cada categoria, que son
màster, sub-16, sub-14, sub-12,
sub-10, sub-8 i absolut, tant en
categoria masculina com femenina. Aquesta prova ja és tot un
clàssic en el calendari esportiu
de Malgrat, amb participació de
molts jovent atletes.

1a entrega de trofeus

2a entrega de trofeus

ENTREVISTA
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HANDBOL

PALMARÈS

Eduardo
Calle Redondo
3 de maig de 2000
Posició: Lateral esquerra
Altura: 190 cm
Pes: 93 kg

EDU
CALLE

Un exemple a seguir

Una entrevista de Marc Frieros

E

du Calle, jugador d'handbol, és tot un exemple
d 'e s fo rç i s u p e r a c i ó.
Format a les files del FC
Barcelona, el jove esportista de
Mataró compagina l'handbol professional amb la carrera de Medicina, que estudia presencialment.
Ha superat satisfactòriament una
greu lesió de genoll i ara juga al
CB Benidorm, equip de la Lliga
ASOBAL, on busca fer-se un lloc
entre els més grans.

Primària al Col·legi Sant Josep
Franciscans, a Mataró. Després, el
batxillerat a l'Escola Blume.
Vas estar-hi intern?
No, venia cada dia a casa.. Sortia a
les 5 del matí de casa per esmorzar allà. Després, entrenava i feia
classe. Finalment dinava i anava a
la Ciutat Esportiva per entrenar de
nou. Arribava a casa sobre les vuit
de la tarda.
El teu primer esport no va ser
l'handbol...
No, vaig començar amb el bàsquet i després futbol, al Mataró i al
Vilassar de Mar.
I, a la tercera, la vençuda!
Sí! Amb onze anys vaig començar
a compaginar el futbol i l'handbol,
però quan vaig haver de decidir el
cor em va portar cap a l'handbol.

"Arribar al Barça
amb tretze anys va
ser determinant en
la meva formació"
T'has criat a Mataró...
Sí, he viscut a Mataró tota la vida.
Parla'ns de la teva família.
Tinc una germana, jo soc el petit. Pel que fa als meus pares als
meus pares, tots dos es dediquen
a la mateixa branca laboral: són
comercials.
On vas estudiar?

Vas fitxar pel Barça...
Després de dos anys a La Roca,
amb tretze anys arribo al Barça. Va
ser increïble. Vaig aprendre moltíssim: a competir, a ser professional... Com he comentat abans,
quan estàvem a la Blume vivíem
com professionals, i només teníem 17 anyets. Això em va obligar a
ser una persona molt organitzada,
disciplinada i treballadora.
Has estat peça clau de la selecció espanyola sub-16 i sub-18.
Vaig ser el capità d'ambdues
seleccions, i vam aconseguir un
cinquè lloc al Campionat d'Euro-

pa. Per mi era una il·lusió absoluta
anar convocat a la selecció.
La lesió, però, et va frenar en sec.
Amb el Barça B em vaig trencar
els creuats del genoll, i també em
va afectar el menisc. En definitiva,
una destrossa. Donada la gravetat
de la lesió m'ho vaig prendre amb
calma, i vaig estar onze mesos
sense jugar.
I vas marxar del Barça...
Quan em vaig recuperar sabia
que, per tornar al meu nivell, necessitaria minuts, i el Barça no
me'ls garantia. Així doncs, vaig fitxar pel Sant Martí Adrianenc, de
Segona Divisió, on vaig ser màxim
golejador.
A final de temporada, reps la
trucada de Benidorm.
Una oportunitat d'or, ja que estem
parlant d'equip de la Lliga ASOBAL, la màxima categoria.
Vius sol a Benidorm?
Comparteixo pis amb dos companys d'equip. Hi estic molt a gust.
Com valoraries fins ara la temporada a nivell esportiu?
Som un equip molt nou, hem arribat 10 jugadors aquest estiu. A
nivell individual tenim plantilla per
estar entre els quatre primers. No
estem al lloc on volem a la classificació però de ben segur que a
llarg termini aconseguirem consolidar-nos com un dels equips
de la zona noble de la taula.

✦ FC Barcelona
(2013 – 2020)
Campió d’Espanya infantil,
cadet i juvenil
✦ Sant Martí Adrianenc
(2020 - 2021)
Máxim golejador 1a fase
Divisió d’Honor
Plata masculina (101 gols
en 18 partits)
✦ Selecció Espanyola
- 5è Classificat Campionat
d’Europa Juvenil de
Croàcia (2018)
- 17 partits oficials en
categoría Promeses i 18 en
categoría juvenil

I a nivell personal?
Soc el més jove de la plantilla, i
encara que de moment no tinc
tots els minuts que m'agradaria,
sento que per mi és un any d'aprenentatge i d'adaptació a la lliga, a
l'equip i a la ciutat.
Compagines l'esport professional amb una carrera universitària, i no qualsevol...
Aixi és, estudio Medicina a la Universitat Miguel Hernández. Sé de
la dificultat que això comporta,
però he après a ser una persona
molt organitzada i disciplinada, i
ho estic portant prou bé.
Handbol, medicina... o potser
les dues? Com veus el teu futur?
Em queden tres anys de carrera,
així que segur que en els propers
tres anys seguiré amb la fórmula
que estic fent servir fins ara. Treballo de valent per millorar i ambiciono fer-me un lloc, qui sap, dins
d'un equip de Champions en els
propers anys. Si quan acabi la carrera veig que ja he assolit el meu
sostre com a jugador i no arribo
al nivell Champions, potser em
plantejo dedicar-me exclusivament a la medicina, que m'apassiona tant com l'handbol.
Com hem dit, un exemple a seguir.
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CICLISME

TEIALADA 2021

TEIÀ TORNA A PEDALEJAR

D

iumenge 7 de novembre es va celebrar la
17a edició de la sempre esperada Teialada, la cursa de muntanya que el
Club Excursionista Teià (CET)
organitza per Festa Major pels
camins del Parc de la Serralada
Litoral. Una prova esportiva molt
arrelada al municipi que any rere
any se supera a ella mateixa. L’alcalde de Teià, Andreu Bosch, va
donar el tret de sortida.
La prova constava de dos circuits:
un de llarg, la Bike Marathon, de
35 quilòmetres i 1.375 metres de
desnivell acumulat, i un altre de
curt, la Bike Race, de 18 quilòmetres i 750 metres de diferència
positiva. En total, 270 participants
van aconseguir acabar-los: 184 el
primer circuit i 86 el segon.
En la llarga distància, el ciclista
Jordi Espinar va ser el vencedor

El Club Excursionista
Teià (CET)
la va organitzar per
Festa Major pels
camins del Parc de la
Serralada Litoral
absolut de la Teialada 2021, en
completar els 35 quilòmetres del
recorregut en 1 hora, 30 minuts i
43 segons. Darrera seu van entrar
Francisco López i Roger Peralba. El primer teianenc en creuar
la meta va ser Toni Martín, en 29a

posició i un temps d’1 hora, 55
minuts i 58 segons. La Teialada
atreu esportistes de molts municipis del Maresme i fins i tot d’altres comarques.
En aquesta prova van participar
sis socis del CET: Adrià Guerrero
(59è), Lluc Secanell (71è), Benja Moro (72è), Àlex Fernández
(87è) i Santi Gallifa (138è). Els
altres inscrits de Teià eren Enric
Rojals (81è), Marc Torres (82è),
Àlex Angerri (108è), Jordi Nuño
(111è), Erik Rigola (117è), Olaf Rigola (118è), Ivan Cardona (120è),
Roger Carbonell (122è), Wenceslao Barragan (125è), Joan Mateu
(137è), Ivan Gutiérrez (146è), Bernat Riera (151è), Juanjo Fernández (154è), Joan Tarradas (162è) i
Jordi Argoti (169è).
La primera dona en arribar a la línia de meta va ser Carla Boj amb
un temps de 2 hores i 15 minuts.

Marina Alcaraz, segona, i Carla
Estefania Grande, tercera, van
completar el podi femení. La teianenca Christiane Collinge va
quedar sisena amb un temps de
3 hores i 59 minuts.
RECORREGUT CURT. En categoria masculina, el triomf en la cursa de 18 quilòmetres va ser per a
Sergi Giol, amb un crono d’1 hora i
35 segons. La plata se la va penjar
Àlex González i el bronze Manel
Villasur, del CET. Els altres participants de l’entitat organitzadora
han estat Carlos Villasur (4t), Xavier Pérez (9è), Jaume Mònico (17è) i
Carlos Sierra (47è). El ciclista Bruno Pericot de l’equip Teià Bike va
quedar 5è i Pere Blázquez, Santi
Blázquez i Jordi Velasco -tots tres
del Gran Grup Teià- van entrar en
38a, 43a i 44a posició, respectivament.
En categoria femenina, Lorena
Espinar es va endur l’or amb una
marca d’1 hora, 42 minuts i 19 segons, seguida de Virgínia Faixat i
d’Anna Barrachina.
ALTRES PREMIS. En la modalitat
de bicicleta elèctrica, el primer
classificat en els 35 quilòmetres
va ser Èric Casamajor i en la de
18, Òscar Bassas. L’organització també va distingir el ciclista
més veterà –Vicens Llongueras,
de 70 anys– i els més joves: els
germans Jan i Nil Bayo, nascuts el
2012, que van invertir 3 hores i 20
minuts a pedalar junts els 35 quilòmetres de la Bike Marathon. Els
infants menors de 9 anys van poder gaudir de la Miniteialada: una
pedalada pel Parc de Can Llaurador, acompanyats d'un adult, que
va reunir a 72 nens i nenes.
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REGATISTA DEL CLUB NAÙTIC PREMIÀ DE MAR

SUBCAMPIÓ
DE LA COPA
D'EUROPA DE
LA CLASSE
PATÍ JÚNIOR

PAU
DELCLÓS
R
ecentment es va disputar en el Club Patí Vela
de Barcelona la Copa
d ' E u ro p a d ' a q u e s t a
modalitat nàutica, tan arrelada a
Catalunya en la categoria juvenil
i absoluta. Hi van participar vuit
clubs, un d'ells el Club Nàutic
Premià de Mar, en el seu cas amb
un sol representant: Pau Delclós,
que el passat 28 de novembre va
complir 17 anys. Aquest jove patinista es va convertir en el gran
protagonista de la competició en
quedar subcampió en totes dues

Amb 17 anys acabats
de complir, es va
imposar als grans
favorits d'aquesta
competició tan
arrelada a Catalunya
modalitats, un èxit esportiu molt
destacat si tenim en compte que
hi van participar campions de Catalunya, Espanya i fins i tot d'Europa, com Mar Vilardell.
Patró del patí 'Burriac', en honor
a la coneguda muntanya del Maresme, Pau explica que la seva
passió per la mar i el patí vela li ve

del seu progenitor: "Un company
de feina del meu pare tenia una
casa a Cabrera de Mar i navegava en aquest club. Mon pare va
anar un día amb ell i va acabar
fent-se soci del nàutic. Jo vaig
començar a acompanyar-lo des
dels tres anys. Després em vaig
iniciar als campus d'estiu i quan
tenia vuit anys ja vaig començar a entrenar amb regularitat
amb el patí vela. L'ambient de la
classe era fantàstic. Em va seduir aquell món i l'alegria i bona
relació que hi havia entre tots,
fins que en 2017 vaig començar
a participar en proves oficials".
La desaparició del Club Nàutic
Cabrera va obligar Pau Delclós,
així com a molts altres regatistes,
a haver de buscar un altre espai
on entrenar i competir i va triar
el Club Nàutic Premià de Mar,
tant per proximitat geogràfica
com per qualitat esportiva: "Ens
van presentar un projecte molt
atractiu a tota la flota de patí
vela i vam venir tots en grup a
Premià, on particularment estic
molt a gust, tant pel tracte personal com per les condicions
d'entrenament i facilitats".
En ser un esport estrictament
amateur, Pau Delclós, que viu a

Barcelona, només entrena els
dissabtes, si bé amb l'arribada
de la primavera i l'estiu arriba a
practicar fins a tres vegades per
setmana: "Pot dir-se que va ser
una sorpresa aconseguir el sub-

lut en la Copa Catalana i aquest
mateix any, tercer absolut i segon
de la categoria juvenil de la Copa
d'Espanya. Aquest 2021, com
hem dit, segon absolut i juvenil
de la Copa d'Europa.

“Estic molt a gust

al Club Nàutic
Premià de Mar pel
tracte i totes
les facilitats que
em donen”
campionat de la Copa d'Europa,
per això quan vaig creuar primer
en l'última i tercera regata vaig
deixar anar un crit d'alegria. Em
va semblar un comiat perfecte
de la meva etapa del júnior".
Pau Delclós es defineix ell mateix
"com un patinista de copes més
que de campionats". Els seus
principals èxits han estat relacionats amb aquesta classe de competició. En 2018 va ser el segon
de la categoria infantil de la Copa
Catalana. A l'any següent, 2019,
va ser el segon classificat abso-

Per a 2022 el seu objectiu és molt
clar: "Classificar-me per al Campionat d'Espanya... i continuar
aprenent, que és la millor manera de competir", sentencia amb
gran seguretat i aplom malgrat ser
tan jove. Ell mateix es defineix com
"un regatista competitiu, encara
que també realista, ja que sempre analitzo les meves opcions
en virtut de les condicions meteorològiques i dels contrincants".
Sens dubte, el Club Nàutic Premià
de Mar compta amb un magnífic
esportista... i de gran futur.
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LOCAL
XIV FESTA DE L’ESPORT 2021

MONTGAT RET HOMENATGE ALS
SEUS ESPORTISTES I ENTITATS

L

a Nit de l'Esport de Montgat se celebra cada any
al mes de novembre per
retre homenatge i realçar
els èxits esportius dels esportistes montgatins i les entitats montgatines. Un reconeixement públic
per premiar aquells esportistes
i entitats del municipi que han
destacat durant 2021. Una festa
que havia quedat suspesa els últims dos anys a conseqüència de
la COVID-19, raó perquè aquest
retrobament de tots els esportistes i entitats de Montgat va tenir
enguany un sabor molt especial.

RECONEIXEMENTS

Nominats esportistes de
l’any local
BENJAMÍ
✦ Ivet Sala Ruiz
(Trikids)
GUANYADORA INFANTIL
✦ Paula Gonzalez Martinez
(C Patinatge M)
✦ Pol Tarradas
(Trikids)
✦ Izan Fernandez Gomez
(Gimdantae)
JOVE
✦ Paula Garcia Mellado
(C.Patinatge Montgat)
SÈNIOR
✦ Joaquim Martin Bastida
(Montgat Corre)

La pandèmia havia
impossibilitat la
celebració d'aquesta
tradicional festa
esportiva els últims
dos anys
L'actual regidora d'esport de
Montgat, Tània González, que
havia estat guardonada en passades edicions pels seus èxits
en tennis platja, va destacar en
el seu parlament "la importància
que té l'esport en les nostres vides, per gaudir d'un dia a dia més
saludable i aportar el seu valor
a la societat". També va ressaltar
que "l'esport és una de les millors
eines per fer poble".
A més de tots els reconeixements
individuals i col·lectius, així com
per als clubs, aquesta vegada la
menció especial va ser per al jove
atleta Marc Fernández, campió de
Catalunya de 3.000 metres obstacles i que va aconseguir ser 9è
al Campionat del Món sub-20 disputat a Nairobi (Kènia), on va ser
el primer atleta no africà en travessar la meta. El Marc va estudiar
a l'Escola Salvador Espriu i a l'IES
Thalassa de Montgat i actualment
competeix per l'Agrupació Atlètica Catalunya després d'haver
passat pels Lluïsos de Mataró i el
Centre Atlètic Laietània.
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Nominats esportistes
de l’any
GUANYADOR INFANTIL
✦ Sergi del Rio Santamaria
(Trikids)
✦ Martí Robles Fernandez
(Gimdantae)

Marc Fernández és un dels esportistes més destacats de Montgat

JOVE
✦ Gabriel Arpe
(Gimdantae)
GUANYADOR SÈNIOR
✦ Joan Carles ToniSastre
(Club Marítim Montgat)
✦ Ferran Serra
(Vòlei Platja Montgat)

Premis Especials

MILLOR ENTRENADOR
✦ Joan Casellas i
✦ Amèlia Monclús
(Vòlei Platja Montgat)
MILLOR DIRECTIU
✦ Samanta Rozas
(C.Patinatge Montgat)
✦ Sergio del Rio Caballer
(Trikids)

La Nit de l'esport de Montgat ja té catorze anys
La Nit de l'esport de Montgat ha
tornat a posar en relleu la magnífica salut esportiva del municipi,
com es demostra en l'altíssima
ocupació dels espais esportius
municipals. Igualment cada vegada són més els esportistes
que, a títol individual, aconsegueixen destacar en els seus
respectius esports.
Recentment la montgatina Amà-

lia Argudo es va proclamar campiona d'Europa de rugbi i l'emblemàtica jugadora de bàsquet,
l'olímpica Sílvia Domínguez, el
nom de la qual porta el pavelló
d'esports de Montgat, s'ha convertit en la capitana de la selecció
espanyola de bàsquet.
Segur que l'edició de 2022 serà
tant o més nombrosa com ha estat la d'enguany.

Millor equip

MILLOR EQUIP JOVE
✦ Equip Juvenil A de la
Fundació Esportiva Montgat

Mencions Especials

✦ Cecilia Tomas Boticario
(C.Patinatge Montgat)
✦ Gisela Iglesias Albi
(C.Patinatge Montgat)
✦ Claudi de José Gomar
(Montgat Corre)
✦ Marc Fernàndez
(Atletisme)
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VOLEIBOL ESCOLA PIA CALELLA

LES COSES BEN FETES

E

l club de vòlei de l’Escola Pia Calella principal missió la formació dels jugadors i
s’ha convertit, per dret propi, en un jugadores perquè puguin tenir un bon creidels actors més destacats d’aquest xement esportiu dins d’aquesta disciplina
esport tant al Maresme com a Cata- esportiva. Hi ha tres valors que destaquen
lunya. L’any passat dos dels seus equips van dins del club i que son irrenunciables: esforç,
aconseguir grans resultats esportius. L’equip compromís i respecte.
cadet femení de Tercera Divisió es va procla- El creixement de l’Escola Pia Calella no s’enmar campió de Lliga i el juvenil masculí va tendria sense l’esforç del col·legi, del mateix
pujar de categoria, a Primera Divisió.
Robert Cepeda, dels jugadors i les seves resEl club de vòlei Escola Pia Calella el va cons- pectives famílies i el nou equip tècnic que
tituir el tècnic argentí Roberto Cepeda fa nou ha agafat el llegat de l'entrenador argentí.
anys amb molta dedicació
Ara és Oriol Terricabras
i interés. Tot va començar
el responsable d’aquesEQUIPS
com una petita secció del
ta secció que disputa els
ESCOLARS
col·legi, on es donava el serseus partits en les insvei d’extraescolars de vòlei,
tal·lacions de l’Escola, on
✦ Benjamí Mixt
però a mesura que van anar
també juguen els equips
✦ Aleví Femení
passant els anys, la bona
de futbol sala. “Hi ha una
✦ Infantil Femení
gestió de Cepeda i els seus
magnífica estructura grà✦ Juvenil Masculí
ajudants va fer que creixes
cies a la bona feina que
✦ Màster
fins al punt on ens trobem
va fer Robert Cepeda i
FEDERATS
avui dia, un club competint a
ara el que hem de fer és
un magnífic nivell i amb deu
consolidar-la i millorar-la
✦ Cadet Femení
equips constituïts, cinc d’ells
si podem, perquè hi ha
✦ Juvenil Femení
participant a les lligues femolt bons actius com
✦ Juvenil Masculí
derades de la Federació Casón els jugadors/es, que
✦ Sènior Femení
talana de Voleibol, que any
entrenen i competeixen
✦ Sènior Masculí
rere anys té més llicències.
amb molta il·lusió”, expliL’entitat calellenca té com a
ca l’Oriol.

El cadet femení de 3a Catalana va guanyar
la Lliga la temporada passada

Equip masculí que va aconseguir l'ascens
a Primera Divisió

Sènior Femení, un dels cinc equips federats del club
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NOTÍCIES

ESPORT LOCAL
WATERPOLO

El CN Mataró guanya
la seva primera
Copa Catalunya

L

'STM CN Mataró ha
guanyat la seva primera Copa Catalunya
femenina de waterpolo, l'únic títol nacional que
no figurava en el seu brillant
palmarès, després de derrotar per 9-5 al CN Terrassa en
la final disputada a la piscina
del CN Sabadell. Les jugadores de Dani Ballart van exercir
una forta defensa per aconseguir el seu segon títol de la
present temporada després
de la Supercopa.

PREMIS

Marcos Montero,
de la porteria a
les llibreries

E

l Maresme no és només llar de grans esportistes, sino també
de grans novel·listes.
És el cas del mataroní Marcos
Montero, qui havia estat porter
d'equips com el Cirera, Argentona, Premià de Dalt o Vilassar
de Dalt, i que ara triomfa amb
el seu llibre 'El
Mestizo', guanyador del premi a la millor
novel·la de fantasia de l'editorial Círculo Rojo.
La novel·la narra una distopia
d'un món en
conflicte per-
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D'aquesta manera, el CN Mataró afegeix un altre títol al
seu historial en el qual també
figuren una Lliga, una Copa
de la Reina, dues Supercopes
d'Espanya i un LEN Trophy.
Les del Maresme segueixen
amb pas ferm aquesta temporada ja que recentment
han passat a la segona fase
de l'Eurolliga, amb només
una derrota i guanyant a rivals
molt potents. L'equip mataroní ha fet noves i importants
incorporacions.

manent entre dues espècies,
humans i bèsties, i on els mestissos (com el protagonista de
la novel·la) es veuen repudiats i
obligats a viure amagats.
L'autor sempre havia tingut la
il·lusió d'escriure un llibre i durant tres anys va anar apuntant
en un bloc de notes tot allò que
se li acudia, però no va ser fins
la quarantena on el projecte va
passar del món de les idees al
món real. Tot just vuit mesos
després de la publicació d''El
Mestizo', Marcos Montero va recollir el premi a
la millor novel·
la de fantasia a
la gala Círculo
Rojo celebrada a Roquetas
de Mar (Almeria), que el
mateix autor
qualifica com
"un somni".

ATLETISME

Disputats el Cros
dels Arenys i de
Tordera
Marta Bach
deixa la selecció
espanyola
Marta Bach, una llegenda del
waterpolo femení i present
en tots els èxits amb la selecció absoluta des de la plata a
Londres de 2012, es retira del
combinat nacional, peró continuarà jugant amb el seu club
de tota la vida, el CN Mataró.
Sens dubte, un exemple per a
les noves generacions i un model a seguir quant a disciplina i
treball. Bach diu adéu a la selecció espanyola amb una infinitat d'èxits sota el braç: Dues
plates olímpiques (Londres
'12 i Tòquio '20), un or mundial (Barcelona '13), dues plates
mundials (Gwangju '19 i Budapest '17), dos ors europeus
(Budapest '14 i '20) i un bronze
europeu (Barcelona '18).

Després del 22è Cros de
Santa Susanna que va tenir
lloc dissabte 23 d'octubre,
es van disputar al novembre dues proves més del
Circuit Maresmenc de Cros.
Dissabte 6 de novembre vàrem gaudir del 41è Cros dels
Arenys, el més antic del Maresme en el qual participen
tots dos municipis, Arenys
de Mar i de Munt. I dues setmanes més tard es va celebrar la primera edició del
Cros de Tordera. Totes dues
curses van tenir un gran èxit
de participació, destacant
de forma especial el gran
nombre de nois i noies entre
els 8 i els 16 anys.

TENNIS

V Trofeu
Georgina de
Miguel Antoja

L

'Escola de Tennis de
Mataró, conjuntament
amb el club, organitza
des de ja fa cinc anys
aquest torneig solidari. Un trofeu en memòria de l'estimada
Georgina que ens va deixar el
31 d'octubre de 2017 amb només setze anys a causa d'un
càncer sense cura. Des d'ETM
volien crear un torneig per retre-li homenatge, per recordar-la any rere any i per lluitar
contra aquesta malaltia (tots
els diners recaptats són destinats a Sant Joan de Déu per a
la investigació contra el càncer
infantil). Animem totes les famílies del tennis català que continuïn ajudant a mantenir aques-

ta bonica il·lusió nascuda des
del cor fent que aquest trofeu
segueixi sent una
La doctora Cruz
va rebre la mare i
la tia de Georgina
en la seva visita
al Laboratori
d'Oncologia de
l'Hospital Sant
Joan de Déu de
Barcelona

festa del tennis i de la solidaritat i que, entre tots, es pugui recaptar molt per a la lluita contra el càncer infantil. Aquesta
cinquena edició se celebrarà
del 4 al 8 de desembre després
d' haver-se modificat les dates
inicials.
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Tots els premiats per la Fundació Catalana per a l’Esport a la gala Guardons de l’esport

Jordi Matas, president del Consell Esportiu del
Maresme en la seva intervenció
Anna Caula amb Jordi Matas i David Casas, del CEM

#deMataróaTòquio,
guardonada per la
Generalitat i la Fundació
Catalana per a l’Esport

E

l passat 18 de novembre
es van celebrar a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
la gala dels Premis del Pla Català de l’Esport a l’Escola, de la
Secretaria General de l’Esport
i l’Activitat física, i la dels Guardons de l’Esport, de la Fundació
Catalana per a l’Esport. #deMataróaTòquio, activitat elaborada
pel grup de treball de professors
i professores d’educació física
del PCEE i el Consell Esportiu del
Maresme, que van estar present
a les dues cerimònies.
Els Premis Pla Català de l’Esport
a l’Escola són un reconeixement
a aquelles entitats i persones
que, tant a través de la seva acció
directa com també a la seva influència o suport, han treballat al
llarg del curs per transformar po-

El presentador Pep Plaza durant l'acte a l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya

sitivament la realitat social dels rebre un reconeixement especial
infants i adolescents catalans als Premis del PCEE i va guanyar
mitjançant l’esport i/o l’activitat fí- un guardó de l'esport dins la casica en l’entorn escolar, en el marc tegoria de Foment i difusió dels
del Pla Català d’Esport a l’Escola.
hàbits i valors de l'Esport.
A continuació es va celebrar la El reconegut presentador Pep
cerimònia d’enPlaza va entrega dels Guarcarregar-se de
Va rebre un
dons de l’esport.
dinamitzar les
reconeixement
Els projectes
cerimònies, i les
p r e s e n t a t s e s especial als Premis del autoritats preclassificaven en
PCEE i va guanyar un sents, Anna Caudiferents catela – secretària
gories: Educació guardó de l'esport dins general de l’Esi Esport de lleu- la categoria de foment port, i Pere Sust,
re, Esport Català
President de la
i difusió dels hàbits i Fundació Catalaal món, Igualtat
d’oportunitats,
na per a l’Esport
valors de l'Esport
investigació i
i de l’Agrupació
recerca, Excel·lència, innovació Esportiva d’Associacions d’Esport
i sostenibilitat i Foment i difusió Escolar de Catalunya, entre d’aldels hàbits i valors de l’Esport. tres, van ser els encarregats de
L'activitat #deMataróaTòquio va lliurar els reconeixements.

Des del Consell Esportiu del Maresme volem agrair als jurats
per veure la màgia del #deMataróaTòquio i donar les gràcies a
tots i totes els que l'heu construït
metre a metre, quilòmetre a quilòmetre aconseguint fer-lo realitat.
En especial, agrair al motor de
l'activitat, el Grup de Treball
de professors i professores del
PCEE, a les esportistes Marta
Bach, Gàlia Dvorak, Raquel Gonzàlez i Roser Tarragó per inspirar i
animar tots els participants, i evidentment tots els nens i nenes,
joves i famílies que han gaudit
de l'esperit olímpic, dipositant la
seva il·lusió i han donat sentit al
#deMataróaTòquio durant tantes setmanes.
Gràcies perquè entre tots i totes
hem fet del #deMataróaTòquio
una experiència meravellosa.
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PETANCA

Club Petanca Sant Cebrià de Vallalta

FENT POBLE

El club està format per una cinquantena de socis, dels quals 18
juguen de forma federada

P

ocs esports fan tant poble com la petanca, molt
arrelada al territori, als
barris. Una de les poques
activitats que és capaç d'unir a diferents generacions, perquè no
té edat. A Sant Cebrià de Vallalta,
sense anar més lluny, porta tota
la vida practicant-se. Que li preguntin a Miquel Roca, de 88 anys,
president pràcticament honorífic
del Club Petanca Sant Cebrià, que
continua jugant cada tarda fins
que es pon el sol, caps de setmana inclosos. O a Jaume Borrell, el
secretari del club, la persona que
exerceix la responsabilitat de portar el dia a dia, d'organitzar els tornejos i les competicions.
EnJaume és al club des de la seva
creació, el 1983, quan tenia poc
més de vint anys. Era una època
en la qual a Sant Cebrià es podien
formar fins a sis equips diferents
de tripletes. Coincidien a les pistes de petanca del poble els que
hi vivien tot l'any i els que hi te-
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nien la seva segona residència i
passaven els caps de setmana,
que s'agrupaven sota el nom de
Recreatiu Club Sant Cebrià de
Vallalta.
L'activitat era tan nombrosa que
es van atrevir a organitzar el torneig de Santa Marta. D'això fa ja
més de 30 anys i continua sent un

Actiu des de 1983, el
club competeix des
del 1990 i actualment
està jugant a la Segona
Divisió catalana
dels més concorreguts i coneguts
del Maresme. Hi juguen 32 equips,
amb més de 140 esportistes presents en les pistes del club. L'èxit
els ha 'obligat' a organitzar-ho tres
o quatre cops a l'any.
El 1990 el Recreatiu Club va deixar de competir com a tal i tota
l'activitat de petanca va passar

Ja fa més de 40 anys que es juga de forma regular a la petanca a
Sant Cebrià, un esport molt arrelat al poble
a exercir-la el Club de Petanca
Sant Cebrià de Vallalta, que així
va quedar inscrit en el registre del
Consell Català de l'Esport i en la
Federació Catalana, passant a jugar ja lligues federades amb dos
equips en aquella època. "En l'actualitat som 18 jugadors federats
i més de 50 socis", detalla Jaume
Borrell. L'únic equip que ara mateix està en competició ho fa a
la Segona Divisió Absoluta de la
província de Barcelona; són quatre tripletes (12 jugadors) més tres
reserves. "Comptem amb quatre
jugadors joves que tenen molt futur. Ara mateix estem lluitant per
quedar entre els tres primers de
la Lliga".

El club compta amb un local social i deu magnífiques pistes per
jugar. Espai suficient que els permet acollir les activitats del Club
Petanca Santpolenc, del municipi
veí de Sant Pol, que disputa la lliga del Maresme i està a la cinquena divisió.
Jaume Borrell no es marca cap
objectiu concret: "Estimem el
nostre esport, ens encanta jugar
cada setmana i si a poc a poc
poden anar incorporant-se nous
jugadors, molt millor. I si l'equip
aconsegueix ascendir de categoria, també, però sense pressió
de cap mena, sempre gaudint del
que fem". Fent poble, sense cap
mena de dubte.
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