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S e n'ha anat 2021. I ens ha deixat un sabor de boca 
agredolç. Quan pensàvem que ja havíem sortit del 
pou de la pandèmia, la sisena onada de la COVID, 

la maleïda variant Òmicron, ens va obligar a passar Nadal i 
el Cap d'Any amb més restriccions i tocs de queda. Malgrat 
aquest contratemps, hem de continuar sent optimistes per a 
encarar 2022. Segur que ens anirà millor a tots. Hem superat 
junts moltes dificultats i aquest nou any que ara estrenem 
ens portarà la recuperació definitiva per enlairar-nos. Tin-
guem esperança.
Des del punt de vista esportiu la millor notícia que podem 
esperar d'aquest 2022 és que totes les competicions puguin 
celebrar-se dins de la més estricta normalitat. Que els nos-
tres clubs i esportistes entrenin i competeixin sense restric-
cions. La nostra comarca es distingeix per la seva frenètica 
activitat esportiva, on cada cap de setmana es mobilitzen mi-
lers d'esportistes federats i amateurs, amén de disputar-se 
incomptables proves de tota índole. És la força del Maresme.

I per a donar la benvinguda al 2022 hem volgut fer-ho de 
la mà d'una de les millors atletes del nostre territori: Raquel 
González Campos, una de les grans marxadores espanyoles 
de tots els temps i dues vegades olímpica, a Rio de Janeiro i 
Tòquio, on va participar en la prova de 20 quilòmetres marxa. 
La mataronina és un clar exemple del que es pot aconseguir 
a base d'esforç i sacrifici. Tota una vida dedicada a la seva 
passió i professió.
Igualment, és de justícia destacar l'enorme treball d'inte-
gració social i de la recerca de la igualtat que duu a terme 
ADIAM, l'Associació de discapacitats de l'Alt Maresme, amb 
seu a Pineda. A través de l'esport aconsegueixen que joves 
amb diferents discapacitats sentin que són part de la nostra 
societat. Sense barreres.
Un número on tornem a presumir d'una campiona d'Espa-
nya, com és el cas de la judoka Mireia Lapuerta. La del Mas-
nou té tots els números per fer realitat el seu somni: estar en 
els pròxims jocs olímpics de París 2024.
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C ampiona de Catalunya, d’Espanya 
i d’Europa de marxa, Raquel és una 
de les grans atletes que ha donat el 
Maresme. Dues vegades escollida 

millor esportista de Mataró, ha batut diversos 
rècords de marxa. Va representar Espanya als 
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i Tòquio i ja 
mira a París 2024. Tota una vida bolcada en 
la seva professió. Una esportista d’elit... amb 
majúscules.

Des de fa anys ets una de les millors atletes 
espanyoles, però... com comença tot?
De petitona, gràcies a l’assignatura d’Educa-
ció Física,  vam anar a les pistes d’atletisme i 
un monitor em va comentar que corria molt i 
em va animar a practicar atletisme.  Així va ser 
com vaig començar a pujar a les tardes amb 
el grup de veterans dels Lluïsos de Mataró, ja 
que per aquell temps al club no tenien escola 
d’atletisme però jo gaudia moltíssim fent kilò-
metres amb ells. 

Un ‘petit’ miracle, doncs…

Al cap d’un parell d’anys es va posar “en marxa” 
l’escola i vaig començar a practicar totes les 
especialitats i a enamorar-me esportivament 
de la marxa atlètica. Va ser un marxador, Juan 
Carlos Rodríguez, qui em va dir que tenia mol-
tes condicions per fer marxa. Jo, quan només 
tenia tretze anys, feia cros i me’n sortia molt 
bé. Sense practicar gaire marxa, vaig ser cam-
piona de Catalunya i bronze en el Campionat 
d’Espanya. De mica en mica vaig invertir més 
temps en la marxa, fins que em vaig decantar 
al cent per cent per aquesta especialitat. I fins 
avui dia.

I de Mataró… al CAR.
Si, amb quinze anys. Va ser la primera gran 
decisió important que vaig prendre i que va 
canviar la meva vida per complet fins avui dia. 
Vaig deixar casa meva, els meus pares, amics… 
i vaig començar a compaginar el batxillerat 
amb un estil de vida d’alt rendiment enfocat 
a l’atletisme.

Quines qualitats ha de tenir una bona mar-
xadora?
Sobretot força mental per superar els mo-
ments de feblesa i sofriment. I després una 

 Poder prendre part en 
uns Jocs Olímpics és una 

experiència brutal a la qual 
només hi arribem alguns, és 

un somni que comença de 
petita i és la recompensa a 

l’esforç i al compromís amb la 
meva carrera esportiva”

RAQUEL 
GONZÁLEZ 
CAMPOS
La marxadora 
incombustible
Entrevista: Toni Frieros
Fotos: David Ramírez/José González

ENTREVISTA
PORTADA
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 Des de 2018 visc al CAR de 
Madrid, perquè puc entrenar 
amb un grup d’altíssim nivell 

i on he trobat el punt de 
motivació extra i d’excel·lència 

que busquem els atletes”

suma de tècnica eficient i capacitats físiques 
que s’adquireixen amb el temps i l’entrena-
ment. Però sobretot, actitud. S’ha de saber 
patir i no rendir-se mai.

Si tornessis a néixer faries el mateix?
Amb els ulls tancats i sense dubtar-ho ni un 
segon. M’encanta l’estil de vida que porto i em 
sento recompensada en la meva vida perso-
nal. Fins i tot els moments més amargs els 
recordo amb satisfacció. En aquest sentit crec 
que soc una privilegiada.

Després dels JJOO de Rio de Janeiro 2016 
vas estar quatre anys preparant-te per a 
Tòquio. Què va suposar que s’endarrerís un 
any la cita olímpica? Decepció?
Els esportistes teníem una il·lusió molt gran, 
és veritat, però... decepció? No, perquè no 
es cancel·laven, només es posposaven. En 
aquell moment la decepció era tot el que es-
tava passant.  El camí esportiu m’ha ensenyat 
a saber adaptar-me davant de qualsevol tipus 
d’adversitat i de res servia pensar que no po-
dia estar aquell any a Tòquio. Vaig canviar el 
pla d ‘entrenament però no el meu propòsit. 

Vas canviar el CAR de Sant Cugat pel CAR 
de Madrid...
Sí, des de 2018 estic a Madrid, on visc, per-
què aquí puc entrenar amb un grup d’altíssim 
nivell, al càrrec de José Antonio Quintana, on 
he trobat un punt de motivació extra i d’excel-
lència que busquem els atletes. Sempre en 
volem més. 

Com va ser l’experiència en els JJOO de Tò-
quio?
Per ser exactes, nosaltres estàvem a Sapporo, 
al nord del Japó, i vam viure l’estiu més ca-
lorós de tota la història, circumstància que 
després va repercutir en el nostre rendiment. 
Vam estar tota una setmana tancats a l’ho-
tel i solament se’ns permetia sortir per a anar 

a entrenar. No vaig poder viure la cerimònia 
d’inauguració, però sí la de clausura. De to-
tes maneres, poder prendre part en uns Jocs 
Olímpics és una experiència única que no es 
paga amb diners, és una recompensa que es-
tàs esperant tota la vida.

Vas fer millor marca i posició a Sapporo que 
a Rio de Janeiro en 20 km marxa.
Al Brasil vaig tenir la mala sort de competir 
malalta i al Japó no vaig respondre com ha-
gués volgut. La meva intenció era aconseguir 
diploma i vaig quedar en catorzena posició, un 
lloc que valoro molt perquè sé el que costa 
arribar a uns Jocs Olímpics i tots els sacrificis 
que hi ha darrere.

Vas arribar al Japó molt ben preparada...
Vaig fer una preparació molt consciencia-
da amb les condicions similars a Sapporo i 
la temporada va anar molt bé. Vaig quedar 
quarta en l’Europeu de 20 km i vam ser cam-
piones d’Europa per equips amb la selecció 
espanyola per segona vegada. Durant el 2021 
em vaig quedar només a un segon de la mi-
llor marca de tota la meva carrera en aquesta 
distància. 

Tens 32 anys. Més de la meitat de la teva 
vida has estat en l’alta competició. Com-
pensa?
Per descomptat que compensa! Sempre dic 
que he estat rica i afortunada en emocions i 
experiències per haver viscut coses úniques 
d’un valor incalculable, com vibrar a l’hora de 
guanyar una medalla en un estadi. I no tot-
hom pot competir en uns Jocs Olímpics i jo he 
arribat a dos, a més de campionats del món, 
d’Europa, etcètera. 

Com s’aconsegueix estar tants anys en l’elit?
Amb compromís. Tinc clar el que m’apassiona, 
l’esport, i aconseguir els meus propòsits, ara, 

 Després de 
Rio de Janeiro 
i Tòquio, ara el 
meu objectiu 

són els jocs de 
París 2024”

“Per descomptat que 
compensa tant d’esforç i 
sacrificis. He estat rica i 

afortunada per haver viscut 
coses úniques d’un valor 

incalculable”
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com a atleta. L’exigència de l’alta competició 
es molt dura i no negaré que hi ha dies que 
anímicament no estem tan al cent per cent, 
que es presenten lesions i tenim moments de 
baixada, però tots aquest dubtes se superen 
amb la força mental de tenir clar el que volem 
quan estem molt bé però quan no també. 
 
Vius per la marxa?
Sí, entreno cada dia, matí i tarda i no només 
són hores en pista, també al gimnàs, sessions 
de recuperació, etc. Nosaltres hem d’enfortir 
fins i tot els dits dels peus! A més a més hem de 
ser molt rigorosos amb els àpats i el descans 
és un altre entrenament... requereix tot el dia i 
gairebé tots el dies. És tot un món.

Imagino que al cap ja tens els JJOO de París 
el 2024...
Aquest és l’objectiu a llarg termini, però abans, 
com sempre, cal recórrer un llarg camí. Ara 
tinc present el Campionat del Món d’Oregon 
(als Estats Units) al juliol i el Campionat d’Eu-

ropa a Munic (Alemanya), a l’agost. 

I medalles...?
És el gran somni de qualsevol atleta i la gran 
motivació del dia a dia. 

Si haguessis de triar un moment de la teva 
longeva carrera esportiva, quin seria?
És difícil, perquè, com deia, he viscut mol-
tes experiències úniques. Una que recordo 
amb especial estima es el dia que vaig acon-
seguir la classificació per els meus primers 
Jocs Olímpics. Recordo que va ser davant del 
Colosseu de Roma i al creuar la meta hi havia 
la meva família i el meu equip de treball. Com-
partir aquestes emocions amb ells i el senti-
ment que “ho hem aconseguit” va ser increïble. 

Vius a Madrid. Trobes a faltar Mataró, el Ma-
resme?
Això sempre. He tornat a casa per Nadal i po-
der estar amb els meus pares i la meva família 
és un gran regal, ja que des dels 15 anys que 
visc fora i valoro molt compartir un esmorzar 
amb família. Mataró és el meu refugi predilec-
te i si hi ha alguna cosa que trobo a faltar, a més 
de la meva gent, és la platja.

I després de l’atletisme, què?
Des de petita he tingut present el futur. Vaig 
graduar-me en Comunicació a la Universitat 
Pompeu Fabra i a continuació vaig fer un Más-
ter en Direcció en Comunicació i un altre Máster 
en Gestió Esportiva i cursos en Dret i Finances. 
M’he preparat per continuar vinculada al món 
de l’esport i m’agrada formar-me. Actualment 
segueixo amb un MBA en direcció d’empreses 
a la UCAM i ho compagino impartint confe-
rències en col·legis, universitat i empreses. Les 
experiències i els valors que aprens en l’esport 
els pots exportar i aplicar en el dia a dia de la 
teva vida personal i professional. 

Tu ets un exemple de tot això.

  La primera decisió 
important que vaig prendre, i 

que va canviar la meva vida per 
complet, va ser entrar al CAR 

amb quinze anys”

PALMARÈS
Mataró (Barcelona) - 16.11.1989

1,70 m / 50 kg 
ENTRENADOR:

José Antonio Quintana
CLUB: FC Barcelona

INTERNACIONAL: 
14 (2013-2021) 

✦ Plusmarquista d’Espanya 
Absoluta de 10.000 m marxa 

(42:14.12 en 2016)
✦ Campiona d’Espanya 

Absoluta de 20 km marxa (2015)
✦ Campiona d’Espanya 

Absoluta de 50 km marxa (2019)
✦ Campiona d’Espanya Absoluta de 

10 km marxa (2016-2018)
✦ Campiona d’Espanya Sub20 de 

10 km marxa (2008)
✦ Campiona d’Espanya Sub18 de 

10 km marxa (2005) 
RÈCORDS D’ESPANYA

✦ Absolut Pista 3.000 m marxa: 
12.06.05 (2016)

10.000 m marxa: 42:14.12 (2016)
✦ Absolut Ruta. 50 km marxa: 

4.11:01 (2019) 
INTERNACIONAL

- JJOO 2016-  
✦ 2016 Rio de Janeiro

20 km marxa (19a/1.33:03)
✦ 2021 Tòquio (Sapporo)
20 km marxa (14a/1.31:57)
 - CAMPIONAT DEL MÓN -

✦ 2015 Pequín
20 km marxa (14a/1.32:00)

✦ 2019 Doha
20 km marxa (15a/1.38:02)
- CAMPIONAT D’EUROPA -

✦ 2014 Zuric
20 km marxa (9a/1.30:03)

✦ 2018 Berlín
20 Km marxa (10a/1.31.48)

✦ 2019 Alytus
Bronze Europeu 20km marxa 

Campiona d’Europa amb Espanya
✦ 2021 Podebrady

4a en el Campionat d’Europa 
per països

Campiona d’Europa amb Espanya 
(4a/1:28:37)

“Si tornés a néixer faria el 
mateix amb els ulls tancats, 
sense dubtar ni un segon” 

 Mataró i el Maresme 
són el meu veritable 

refugi i si hi ha alguna 
cosa que trobo a faltar, 
a més de la meva gent, 

és la platja”



Ho firmo ”  

Nova
Hipoteca Sabadell

Sol·licita ja la teva cita amb un especialista a
bancsabadell.com/hipoteques

PUBLICITAT

Marion Bauer

Marion Bauer
Directora d’experiència  
d’usuari de Banc Sabadell

“  Explicar-t’ho 
tot de la  
teva hipoteca, 
fins i tot  
el preu.
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REPORTATGE
HANDBOL

UN HISTÒRIC AMB UN FUTUR BRILLANT

E l Club Joventut Hand-
bol Mataró és una de les 
entitats més longeves 
i històriques del Mares-

me. Malgrat que va ser fundada 
oficialment el setembre de 1963, 
els orígens del club es remunten 
als anys cinquanta, quan era una 
secció d’handbol del Club Espor-
tiu Mataró (club de futbol) i del 
club Esport Ciclista Mataró.
Durant els primers anys, l’entitat 
només va tenir equips masculins, 
però la temporada 1970-71 ja es 
va formar un equip femení, de 
categoria sènior. Entre els mo-
ments més brillants de la història 
esportiva del club, cal destacar 
les quatre temporades consecu-
tives (de l’any 1984 a l’any 1988) en 
què l’equip femení va competir a 
la Primera Divisió Estatal, arribant 
a jugar les fases d’ascens a Divisió 
d’Honor tres temporades i renun-
ciant a jugar- les en el curs 86-87. 
No va ser fins a la 2016-17 quan 
l’equip femení torna a jugar fases 
d’ascens, que guanya de manera 
indiscutible, iniciant un període 
d’esplendor ja que aquesta és 
la cinquena temporada conse-
cutiva a la Divisió d’Honor plata 
femenina.
No va ser fins a la temporada 

2003-04 que el sènior masculí va 
competir a la Primera Nacional, 
que va mantenir durant tres tem-
porades consecutives. Tres anys 
més tard, en la 2009-10, torna a 
competir a la Primera Nacional, 
iniciant així un període ininter-
romput de dotze temporades a 
aquesta categoria.
Al llarg dels 58 anys d’història, els 
seus equips han representat a 
l’entitat en nombroses ocasions 
en finals de lliga de Catalunya, 

així com a campionats d’Espanya. 
S’ha de destacar també que Jo-
ventut Handbol Mataró ha estat 
bressol d’innumerables jugadors 
i jugadores que han arribant a 
jugar en les màximes categories 
de l’handbol. Una aposta ferma 
per la formació que va tenir el seu 
punt àlgid el 2009, que es quan  
es posa la primera pedra de l’Es-
cola, que acull nens i nenes de les 

categories prebenjamí, benjamí i 
aleví.
Des de l’arribada a la presidència 
de Txema Lizán, a l’any 2014 (va 
sortir recentment reelegit fins el 
2025) el club s’ha estructurat de 
forma professionalitzada: “Ens 
hem marcat com a objectiu donar 
la millor formació esportiva a la 
base del club”, afirma el president. 
I predica amb l’exemple.  Aquest 
anys s’ha incorporat Lorenzo Ru-
eda, un dels millors entrenadors 
i tècnics de l’handbol català, que 
assumeix la direcció esportiva de 
tot el club.  Amb ell, Sergi Rodrí-
guez està al capdavant del primer 
equip masculí, i David Verdugo, 
en el femení, sent l’exjugadora 
Noemí Pérez la responsable de 
la coordinació de l’escola.
Un home d’handbol. Lorenzo Ru-
eda, professor d’escola, va estar 
al BM Granollers des de 1988 fins 
2011, arribant a ser l’entrenador 
del primer equip ASOBAL. Des-
prés el va fitxar el FC Barcelona, 
sent responsable del seu filial. 
Abans d’aterrar a Mataró, on viu 
actualment amb la seva família, 
va dirigir l’Handbol Sant Martí 
Adrianenc: “Conec Txema Lizán 
des de fa molts anys, sé com tre-
balla el club, un històric del nostre 
esport, i sempre em deia que te-
nia que venir a Mataró. Quan deci-

TXEMA LIZÁN
President

“Ens hem marcat 
com a objectiu 
donar la millor 

formació esportiva 
a la base del club 

perquè un dia arribin 
als primers equips”

deixo deixar d’entrenar i viatjar és 
quan li dic que sí, que accepto la 
seva proposta”, explica qui també 
va ser seleccionador català.
Lorenzo és molt clar a l’hora d’ex-
plicar el seu projecte esportiu a 
Mataró: “El club té moltes ganes 
de treballar, però necessita saber 
on vol anar. I això s’ha d’aconse-
guir creant una línia molt clara de 
treball, començant a nivell indivi-
dual. Hem d’aconseguir que quan 
vegin jugar als nostres jugadors 
sàpiguen que aquest estil de joc 

Un reportatge de Toni Frieros

SÈNIOR FEMENÍ. És l’equip del club que juga a la categoría 
més alta, Divisió d’Honor Plata. Està entrenat per David Verdugo

SÈNIOR MASCULÍ. Juga la 1a Nacional i està format per 18 
jugadors  i el seu entrenador és Sergi Rodríguez

L’entitat va ser fundada 
el setembre de 1963 i ha 

estat bressol de grans 
jugadors; el seu equip 

femení va arribar a 
jugar a Primera Divisió

L’entitat, que compta amb 15 equips i 265 jugadors amb 
l’escoleta, ha creat una estructura sòlida i professional 

per ser la gran referència de l’handbol al Maresme

CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
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SÈNIOR MASCULÍ 
1a Nacional 

18 jugadors, 2 tècnics

SÈNIOR FEMENÍ 
Divisió d’Honor Plata 

17 jugadores, 2 tècnics

SÈNIOR MASCULÍ B 
1a Catalana 

18 jugadors, 2 tècnics

JUVENIL MASCULÍ GROC 
1a Catalana, 15 jugadors

CADET MASCULÍ GROC 
Lliga Catalana, 14 jugadors

CADET MASCULÍ NEGRE 
1a Catalana, 15 jugadors

INFANTIL MASCULÍ GROC 
Lliga Catalana, 14 jugadors

INFANTIL MASCULÍ NEGRE 
1a Catalana, 16 jugadors

INFANTIL FEMENÍ
1a Catalana, 17 jugadores

ALEVÍ MASCULÍ GROC 
Nivell 1, 16 jugadors

ALEVÍ MIXT 
CEVO 15 jugadors/es

BENJAMÍ FEMENÍ 
CEVO 12 jugadores

BENJAMÍ MASCULÍ GROC 
CEVO 16 jugadores

BENJAMÍ MASCULÍ NEGRE 
CEVO 13 jugadors

JOVENTUT H. MATARÓ 
GROC 

DEMANOENMANO 
15 jugadors/es

EQUIPS

EQUIPS PARTICIPANTS 
COMPETICIÓ FEDERACIÓ 
CATALANA D’HANDBOL

EQUIPS ESCOLA HANDBOL
CONSELL ESPORTIU DEL 

VALLÈS ORIENTAL

EQUIP HANDBOL ADAPTAT
LLIGA MIXTA 

DEMANOENMANO

és el del Mataró. Hem de formar 
jugadors molt rics tècnicament, 
que amb talent i recursos per 
compensar possibles desavan-
tatges físics”.
El Director Tècnic del Mataró vol 
posar tots els esforços “per donar 
identitat al club, formar jugadors i 
entrenadors, cuidar la nostra gent 
perquè no se’n vagi, cosa que ha 
passat els últims anys. Mataró ha 
de tornar a ser la referència de 
l’handbol al Maresme”. 
Igualment es marca un objectiu 
urgent: “El repte és crear una línia 
d’equips femenins al club. Tenim 
totes les categories masculines, 
però hi ha un forat femení en ca-
dets i juniors, quan el nostre pri-
mer equip està a una de les ca-
tegories més altes de l’handbol, a 
Segona Divisió plata”.
La filosofia de Lorenzo Rueda és 
la mateixa del president Txema 
Lizán: “Hem de formar, educar, 
preparar i acompanyar els nos-
tres jugadors, des de petits, per 
que un dia arribin a jugar al pri-
mer equip i que aquest equip pu-
gui estar a la categoria més alta 
possible”. En l’actualitat, el primer 
equip femení disputa la Lliga Di-
visió d’Honor Plata, el masculí la 
1a Nacional i el filial o equip B la 
Primera Catalana.

LORENZO RUEDA
Director Tècnic

“Volem donar 
identitat al club, 

formar jugadors i 
entrenadors i 

cuidar la nostra 
gent perquè no 

se’n vagi”

ELS CAPITANS DEL EQUIPS SÈNIORS posen amb la samarreta 
d’aquesta temporada on ja surt l’espònsor principal de l’entitat
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REPORTATGE
DISCAPACITAT

18 ANYS TRENCANT BARRERES

L ’Associació de Discapa-
citats de l’Alt Maresme, 
més coneguda com a 
ADIAM, va néixer l’any 

2004 de la mà dels germans Toni 
i Laura Haro, i de moltes altres 
famílies de l’Alt Maresme. L’ob-
jectiu de la institució, en prime-
ra instància, era el de reivindicar 
els drets de les persones disca-
pacitades, així com el de trencar 

barreres arquitectòniques que 
dificultaven la inclusió d’aquest 
col·lectiu. No obstant això, des-
prés de quasi dues dècades de 
vida, ADIAM s’ha convertit en molt 
més. És una entitat capdavantera 
pel que fa a projectes esportius i 
d’oci al Maresme. Inicialment, la 
seu de l’associació es trobava a 
Malgrat, però anys després es va 
traslladar a Pineda de Mar, on s’hi 
troben avui dia. L’entitat, però, és 
present en nombrosos projectes 
repartits per tot l’Alt Maresme, i és 
molt activa a nivell social. 

Una de les branques més potents 
d’ADIAM és l’esportiva. L’entitat va 
engegar el seu primer projecte 
esportiu a través de la natació 
adaptada, de la mà de la Fede-

ració Esportiva Catalana Paralí-
tics Cerebrals (FECPC). L’entitat 
va apostar per la piscina munici-
pal de Pineda de Mar com a lloc 
per dur a terme aquest projecte. 

Maria Arellano, membre d’ADI-
AM des de 2006 i vicepresidenta 
de l’Àrea Juvenil i d’Esports, co-
menta que «va ser difícil posar 
en marxa aquest primer projec-
te esportiu. D’una banda, perquè 
sempre costa trobar i finançar 
tècnics especialitzats; i d’altra 
banda, per les barreres arquitec-
tòniques que vàrem trobar». Tot 
i així, amb molt d’esforç per part 
de totes les parts implicades, 
es va aconseguir que el 2009 la 
piscina municipal de Pineda de 
Mar fos una instal·lació completa-
ment adaptada per persones dis-
capacitades, i que per tant podia 
garantir el servei als esportistes 
de l’entitat i a qualsevol altra per-
sona amb aquestes necessitats. 
Aquesta és una de moltes bata-
lles que, a través de l’esforç i la 
col·laboració, ADIAM ha guanyat 
a favor de la inclusió social.
Però la natació no és l’únic esport 
que practiquen els membres 

Recentment han arribat a un acord amb 
Conserves DANI com un 

dels patrocinadors principals 

EQUIP DE FUTBOL. Els components de l’equip de futbol disputen la 
Lliga WeLeague7

FUTBOL SALA. L’ equip d’aquesta especialitat juga els seus partits al 
Pavelló de Can Xaubet de Pineda de Mar

Un reportatge de Marc Frieros “Som un grup de persones amb diferents tipus de discapacitat 
i/o familiars i amics de persones amb diversitat funcional. 

Entenem que l’acció d’una associació com ADIAM pot contribuir 
a millorar la qualitat de vida d’un col.lectiu d’homes, dones, nens 

i els seus familiars que es converteixen en invisibles davant la 
societat. Una entitat sense ànim de lucre ni interessos polítics” 

– Adiam

ADIAM s’ha convertit 
en una entitat 

capdavantera pel que 
fa a projectes esportius 

i d’oci al Maresme 
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MARIA ARELLANO
Presidenta ADIAM

“Els nostres 
esportistes estan 

molt motivats, ja que 
tenen l’oportunitat de 
competir i de sentir-

se part d’alguna cosa”

d’ADIAM. Des de ja fa uns anys, 
l’associació compta amb els seus 
propis equips de futbol. En tenen 
un de futbol-7 que competeix 
a la Lliga Nacional, competició 
que ADIAM ha arribat a organit-
zar, i un altre de futbol sala. Tots 
dos equips compten amb bons 
horaris i bons espais d’entrena-
ment tant al camp de futbol com 
al pavelló, ja que l’Ajuntament de 
Pineda de Mar els hi cedeix. I, per 
si no fos poc, des de fa cinc anys 
ADIAM ha iniciat un projecte d’at-
letisme. 
Amb molt d’èxit, per cert, ja que 
aquest estiu alguns atletes de 
l’entitat han participat al Cam-
pionat d’Espanya d’Atletisme 
Adaptat, després d’acreditar les 
marques mínimes per a poder 
competir. En total, l’entitat comp-
ta amb uns 50 esportistes, una 

xifra molt important i que, segons 
ens explica Maria Arellano, «es-
tan molt motivats, ja que tenen 
l’oportunitat de competir i de sen-
tir-se part d’alguna cosa».
ADIAM és una entitat sense ànim 
de lucre, i per tant necessita de 
finançament per poder funcio-

nar. El gruix d’aquest finançament 
prové de les subvencions que 
atorga l’Ajuntament de Pineda. 
Altres fonts d’ingressos són els 
espònsors (recentment han ar-
ribat a un acord amb Conserves 
DANI), La Caixa, Herbes Mares-
me, donacions o participació en 
curses solidàries, on la recaptació 
o els diners de la compra de sa-
marretes es destina a finançar les 
activitats d’ADIAM. També ho fan 
a través de la recollida de taps, 
que té una vessant ecològica, ja 
que part de la idiosincràsia d’ADI-
AM és la de ser una entitat el més 
ecològica possible. Maria Arella-
no ens explica que «tot i així, ens 
agradaria tenir més espònsors 
per poder contractar més tècnics 
i tenir més llicències federatives. 
Som una associació eminent-

ment social i formativa, i la nostra 
limitació són sempre els recursos 
humans i econòmics, perquè tant 
el nostre compromís com el de 
les famílies és immens». Precisa-
ment, les famílies tenen un paper 
essencial perquè aquests espor-
tistes puguin participar en les ac-
tivitats i competicions esportives, 
ja sigui pel transport o pel suport 
moral. «És imprescindible que les 
famílies estiguin compromeses 
amb els seus fills i amb l’entitat. 
Sense elles tot això no seria pos-
sible», explica la Maria. 
L’objectiu principal que es marca 
l’entitat per als anys vinents no 
és altra que la inclusió total de 
les persones amb discapacitats 
dins la nostra societat. Des d’ADI-
AM, consideren que el fet que hi 
hagi federacions separades per 

un mateix esport, segons si són 
esportistes amb discapacitats o 
no, és un gran error pel que fa a 
la inclusió, ja que dificulta molt la 
posada en marxa d’equips i pro-
jectes, a més que els recursos 
econòmics no són els mateixos. 
Avui dia lluiten perquè això sigui 
una realitat. «Per a nosaltres, la 
inclusió és que comptin amb tu, 
sentir-te part d’un tot i eliminar 
les etiquetes. Quan posem un 
cognom als equips formats per 
gent discapacitada, ja els estem 
separant». 
Tot i que en els últims anys s’ha 
avançat molt, encara queda mol-
ta feina per fer. Entre tots hem 
d’ajudar a que la inclusió sigui to-
tal i gràcies a entitats com ADIAM 
en podem prendre consciència 
i ajudar. 

L’associació compta 
amb 50 esportistes i té 
els seus propis equips 

de futbol i futbol sala; el 
de futbol 7 competeix a 

la Lliga Nacional 

Des de fa tres anys ha iniciat un projecte 
d’atletisme amb molt d’èxit ja que aquest estiu 

alguns atletes de l’entitat han participat al 
Campionat d’Espanya d’Atletisme Adaptat 

ADIAM treballa amb persones 
amb diferents tipus de discapacitat i 
diversitat funcional

AJUNTAMENT DE
PINEDA DE MAR

 www.pinedademar.cat
 937 671 560

GRUP DE NATACIÓ. L’ entitat de Pineda de Mar també utilitza instal·lacions esportives de Calella i Malgrat de Mar
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REPORTATGE
HÍPICA

El cap de setmana del 3, 4 i 
5 desembre Santa Susan-
na va concentrar la ‘flor i 
nata’ dels genets i ama-

zones internacionals. Aplegats al 
voltant de la 68a edició del Raid 
Internacional Barcelona-Santa 
Susanna, la prova hípica més anti-
ga d’Europa, un total de 146 ins-
crits varen competir a les quatre 
proves d’aquesta emblemàtica 
competició de resistència: CEI1*, 
CEIYJ1*, CEI2* i CEI3*. Els inscrits 
procedien de França, Mèxic, Ale-
manya, Suïssa, Itàlia, Brasil, Aus-
tràlia, Mònaco, Hongria, Portugal, 
Irlanda, Argentina, Àustria, Iran i 
Suècia. També va comptar, com 
cada any, amb la participació del 
campió del món de motociclis-
me, Àlex Crivillé. En total, unes 
600 persones van poder pernoc-
tar als hotels del municipi. 
La competició va ser organitzada 
per la Federació Catalana d’Hí-
pica, la Federació Espanyola i el 
Club Hípic de Garbí. Els partici-
pants van poder gaudir de la privi-

legiada ubicació de Santa Susan-
na, entre mar i muntanya, així com 
dels magnífics serveis i facilitats 
que van fer possible l’èxit d’una 
prova que ens va deixar imatges 
d’una gran bellesa plàstica.
El programa de competició va 
constar de cinc carreres de ca-
tegoria FEI Internacional. El raid 
va començar divendres dia 3 a 
primera hora del matí amb el CEI 
* i el CEI YJ*on els participants van 
completar 100 quilòmetres di-
vidits en tres fases. La prova de 
major recorregut va ser la corres-

ponent a l’CEI3 * que es va cór-
rer en dos dies amb tres fases en 
cada un d’ells, recorrent els parti-
cipants un total de 180 quilòme-
tres. El CEI2* va tenir un total de 
148 quilòmetres, també dividits 
en sis fases durant dues jornades. 
Alhora que les carreres internaci-
onals es van disputar les proves 
nacionals.
El centre neuràlgic de la prova va 
ser l’Hotel Don Angel i les qua-
dres, sortides, arribades i vetga-
tes, es van situar en les instal·la-
cions esportives municipals de 

La bellesa de l’esport 
Santa Susanna. El ‘vetgate’ és la 
zona de reconeixement veterinari 
dels cavalls. En un Raid hípic es 
posa a prova la velocitat, habilitat 
i resistència tant física com psico-
lògica del cavall i del genet, ja que 
tots dos hauran de recórrer grans 
distàncies sobre diferents i variats 
terrenys en una contrarellotge.
Els oficials que van formar part 
d’aquesta nova edició van ser, 
Rafael Garrido com a president 
del jurat i Fernando Carrillo el cap 
de comissaris; Fabrizio Pochesci 
(Itàlia) hi va assistir com a veteri-
nari estranger, mentre que Carlos 
Ponferrada presidia la comissió 
veterinària i Ignasi Casas actuava 
com a president dels veterinaris 
de tractament.
El bon temps va acompanyar els 
tres dies de competició, fet que 
va afavorir una edició molt espec-
tacular i disputada. El Raid va po-
sar de manifest la gran capacitat 
de Santa Susanna per organitzar 
grans esdeveniments esportius 
un mes després de la celebració 
dels campionats del món de bo-
dybuilding i Petanca.

Reportatge gràfic Pep Morata

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat
 937 678 441

146 BINOMIS 
(genets i 
amazones) DE 
16 PAÏSOS VAN 
PARTICIPAR 
DURANT  TRES 
DIES EN LA
 PROVA HÍPICA 
MÉS ANTIGA 
D’EUROPA 

68è INTERNACIONAL RAID BARCELONA-SANTA SUSANNA
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EL RAID EN IMATGES
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ENTREVISTA
JUDO

M ireia Lapuerta Co-
mas ha demostrat, 
una vegada més, que 
és una de les millors 

judokes d’Espanya de la seva ca-
tegoria (-48 quilos). Ha passat les 
vacances de Nadal amb la seva 
família al Masnou amb la medalla 
d’or del Campionat d’Espanya ab-
solut celebrat a Madrid. Una més 
a afegir a la seva extensa col·lec-
ció d’èxits. També el 2021 va ser 
bronze en el Campionat d’Europa 
sub-23. Parlem de la número u 
del rànquing mundial júnior de 
2017, campiona d’Europa cadet 
2016 i d’Espanya de totes les ca-
tegories excepte infantil.
Mireia continua entrenant al Mas-
nou amb el seu entrenador de 
tota la vida, Daniel Rei, encara que 
competeix sota llicència de la Fe-
deració Valenciana: “Desgracia-
dament, no hi ha projecte de judo 
en el CAR de Sant Cugat i m’he vist 
obligada a buscar fora el que la 
Federació Catalana no m’ofereix, 
que són mitjans i ajuda. El meu es-

port és molt costós, perquè són 
innombrables els viatges que 
he de fer durant l’any per poder 
competir i no tot pot sortir de la 
butxaca dels meus pares”, afirma 
la campiona espanyola. La Mireia 
compta ara amb la beca del COE 

i el suport de Telefònica i la Fede-
ració Valenciana de Judo.
Sense cap opció de poder anar 
als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020, el seu somni ara és lluitar 
per guanyar-se una plaça en els 
pròxims jocs, París 2024: “Serà 
un llarg camí, perquè primer 

cal anar al campionat d’Europa 
i després entrar en el rànquing 
olímpic. Soc optimista, però no-
més l’aconseguiré si soc cons-
tant i continuo treballant. Les 
recompenses mai venen soles”.
Mireia viu les 24 hores del dia per 

al judo i entrena cada dia de la 
setmana: “He fet molts sacrifi-
cis per arribar on soc ara i quan 
puges a un podi i et penges una 
medalla t’adones que ha valgut 
la pena tant d’esforç”. Ara que 
és campiona d’Espanya absolu-
ta recorda quan va començar tot: 

“Vaig començar els meus estudis 
de Primària a l’Escola Lluís Millet 
de Masnou. El judo formava part 
de les activitats extraescolars i 
quan tenia sis anys em vaig apun-
tar perquè moltes amigues de la 
meva classe ho practicaven. El 
club de Judo Rei estava dins l’es-
cola, així que era molt còmode”.
Des de molt petita sent passió 
per aquest esport “curt en la 
seva durada, però molt intens, 
que exigeix molta resistència. És 
un compendi de força, rapidesa, 
elasticitat i molt tàctic. En un 
segon et poden deixar fora de 
combat si no estàs concentra-
da. Per tant, el judo és un esport 
molt complet. A més, és excel-
lent per relacionar-te, perquè 
sempre necessites un oponent 
per combatre”.
Actualment, la Mireia està fent ‘on 
line’ tercer curs d’ADE, però ja té 
molt clar que “m’agradaria tre-
ballar en alguna cosa que esti-
gui connectada amb el món de 
l’esport i el judo”.

CATEGORIA -48 KILOS

MIREIA LAPUERTA 
Campiona d’Espanya Absoluta

“Ara tots els meus 
esforços estan 

posats en arribar a 
competir en els 

Jocs Olímpics de 
París 2024”

“He fet molts sacrificis per arribar on soc ara i 
quan puges a un podi i et penges una medalla 
t’adones que ha valgut la pena tant d’esforç”



Més info a TotsSomUnBatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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ENTREVISTA
AJUNTAMENTS

V a nèixer a Badalona l’any 1969 on va 
residir fins  1997 que es va establir de 
manera definitiva a Montgat. Inicia la 
seva trajectòria professional al sec-

tor metal·lúrgic com a tècnic especialista amb 
equilibrat d’eines de tall diamantades, en una 
trajectòria  de vint-i-cinc anys.  Els darrers anys 
ha estat gerent del Club de Tennis de Cabrils. 
L’any 2017 va ser nomenat regidor encapça-
lant la llista del PSC. La legislatura 2019-2023 
es va presentar a les eleccions encapçalant la 
llista del PSC i des de desembre de 2019 és 
alcalde i regidor de Serveis Interns, Comuni-
cació, Transparència i Participació Ciutadana. 
Tothom el coneix com a ‘Andy’.

Badaloní de naixement, montgatí d’adopció...
El 1997 la meva vida personal va experimentar 
un canvi i vaig venir a viure a Montgat, on ja es-
tava treballant. Un bon amic meu tenia un pis 
de lloguer aquí i em vaig instal·lar a Montgat.

I vint-i-dos anys més tard, és el seu alcalde...
No em vaig implicar al cent per cent en el teixit 
associatiu de Montgat fins que no vaig conèi-
xer la meva parella, vam tenir una nena i va 
començar l’escola. Llavors vivíem en el barri 
del Turó. Em vaig fer membre de l’AMPA, del 
Consell Escolar, i a partir d’aquí vaig anar invo-
lucrant-me. No obstant això, arribo a la política 
per una desgràcia personal, la del meu amic 
Dimas Ramírez, que anava de número u a les 
llistes. Va patir un ictus i li vaig prometre que jo 
agafaria el timó del PSC de Montgat.

Des de quan és militant del PSC?
Des que Dimas va emmalaltir el 2018.

ALCALDE DE MONTGAT

ANDREU
ABSIL

Què és ser socialista?
En el nostre cas, és tenir una mirada municipa-
lista. No tinc cap interferència en les decisions 
que prenc, cosa que s’ha de valorar molt en els 
temps polítics que estem vivint. Per exemple, 
la nostra regidora d’esports, Tània González, 
és independentista, però jo valoro els seus 
coneixements en esports i el seu treball pel 
municipi. En aquest sentit, el PSC no és un 
partit sectari. Si serveix per al poble, serveix 
per a tots.

És bastant inexpert en el món de la política. 
S’hi sent còmode?
Em trobo còmode perquè, com dic, la meva 
mirada no va més enllà de Montgat. És veritat 
que represento a un partit, però les lligues ma-
jors estan en altres llocs, Parlament i Madrid. 
Nosaltres ens dediquem al nostre poble. Si 
és cert que, com a servidor públic, sento una 
certa frustració...

A què es refereix...
A la lentitud de l’administració pública. Jo que 
vinc de l’empresa privada veig les grans dife-
rències que hi ha. És veritat que amb diners 

 Treballem perquè Montgat 
torni a mirar al mar i per això 

necessitem recuperar la sorra 
de les platges”

 Vaig jugar a bàsquet en el 
Licor 43. M’agrada el tennis, 
tennis platja, pàdel, però la 

meva gran passió és la moto i 
fer llargs viatges amb ella”

Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

públics s’ha de ser rigorós i tenir un control ex-
haustiu, però és impossible ser tot l’efectiu que 
m’agradaria ser per culpa d’aquesta lentitud. 
La gent necessita respostes ràpides, soluci-
ons als seus problemes i no sempre, per molt 
que s’intenti, ho pots aconseguir. T’obliga a te-
nir una estructura molt sòlida a l’ajuntament 
per intentar evitar-ho.

És el cas de Montgat?
Quan vam entrar al govern el 2019, l’Ajunta-
ment estava totalment desestructurat, no 
teníem les mans qualificades, sí en actitud i 
en ganes de treballar, però la qualificació ha 
arribat amb la incorporació de deu persones 
amb contractes fixos, més unes altres 52 amb 
diferents plans d’ocupació. Ara és quan co-
mencem a estar estables i a tenir un Ajunta-
ment, a més d’estar al dia econòmicament, en 
gran estat de forma.

Quin pressupost anual té Montgat?
S’aproxima als tretze milions d’euros. Tenim 
dèficit zero i l’IBI més baix de tot el Maresme. 
Ara sabem els diners que tenim i podem pen-
sar i afrontar projectes concrets.



Virtuts i mancances de Montgat...
Som un municipi alhora metropolità i del Ma-
resme. Tenim platges metropolitanes, ben 
comunicats amb Barcelona, però no volem 
ser una ‘ciutat dormitori’. Volem que el que és 
d’aquí, faci vida a Montgat, per això hem de de-
finir un model de municipi que no tenim des de 
fa molts anys. Apostem per un Montgat eficaç, 
que estigui prop de la gent i que se’l faci seu. 
Creixem en nombre d’habitants, però continu-
em tenint les mateixes escoles i infraestruc-
tures esportives. El nostre problema és que 
la gent jove, a l’hora d’emancipar-se, se’n va a 
viure fora de Montgat. Tenim plans damunt de 
la taula per a revertir aquesta situació,

Un poble que mira al mar... i que té un greu 
problema amb les platges.
Sí, així és. Des del primer minut que vam entrar 
en el govern hem posat els nostres esforços 
en revertir-ho. Des de 2015 hi ha un programa 
anomenat CEDEX impulsat pel govern central 
de Madrid, però que per falta de finançament 
no s’estava duent a terme. Ara, el govern cen-
tral està per la labor de recuperar-lo, però no 
hi ha un consens total entre tots els municipis 
del Maresme per qüestions polítiques. Des de 
Montgat, com també som metropolitans, hem 
pres la decisió d’anar de la mà i abordar aques-
ta problemàtica amb l’Àrea Metropolitana. Ba-
dalona, Sant Adrià i Montgat treballem junts 
per recuperar la platja metropolitana, perquè 
no és només una platja o la sorra. Parlem de 
recuperar l’impacte econòmic que això repre-
senta. Si no hi ha platja, la gent no ve. Venim en 
els últims anys de perdre sis metres de sorra 
anualment. Algú havia d’haver aixecat el dit i 
denunciar aquest problema. No va anar així i 
ara ho estem solucionant, tant a Madrid com a 
l’Àrea Metropolitana.

Quan així sigui Montgat tornarà a ser una 
referència en els esports de platja?
Exacte, perquè quan teníem sorra vam organit-
zar molts campionats de Catalunya de tennis 
platja, voleibol... Ara hem apostat pel projecte 
de La Llotja, la subhasta de peix, estem digni-
ficant les instal·lacions del Club Marítim i posa-
rem el pòsit dels pescadors dins d’aquest es-
pai, perquè la gent conegui el que eren les arts 
de pesca, com entren les barques a la sorra, 
etcètera... Jo que vinc d’aquest món des de nen 
quan vivia a Badalona, crec que són coses que 
no s’han de perdre. Amb el conveni signat amb 
l’Escola de Vela, pòsit, subhasta de pescadors 
i Club Marítim recuperarem aquest patrimoni 
del poble. I Montgat tornarà a mirar al mar.

Quins projectes tenen a nivell esportiu?
Volem dotar a tots els edificis esportius de pla-
ques fotovoltaiques, perquè apostem per les 
energies renovables. Ara, el 2022, canviarem 
tots els seients de les dues pistes del pavelló, 

així com la coberta i el terre. Amb el primer no 
hi haurà problemes, però amb el segon hem 
d’estudiar-ho bé perquè han de conviure més 
especialitats esportives, no sols el patinatge. A 
la pista dos aixecarem el terratzo i arreglarem 
les humitats.

Estan al màxim d’ocupació?
Sí, ens falten hores. De fet, necessitaríem una 
tercera pista o avançar la reforma de l’Esco-
la Salvador Espriu, un projecte fantàstic que 
ens permetrà adequar el seu gimnàs i pati per 
donar servei als esports que necessiten més 
hores per poder entrenar i jugar.

Montgat és territori de grans esportistes...
Silvia Domínguez, Miquel Lozano el submari-
nista d’apnea, Marc Fernández en atletisme, a 

nivell d’equips tenim el club de bàsquet, que 
està fent molt bé les coses, tenim bones pati-
nadores, practicants d’arts marcials, gimnàsti-
ca rítmica, Montgat Corre és un club molt actiu. 
Sí, estem molt bé.

Vostè va fer bàsquet...
Vaig començar a jugar en el famós equip Licor 
43 de Badalona i vaig arribar a entrenar amb la 
Penya, però les lesions en els genolls no em 
van permetre avançar en el bàsquet més enllà 
de lligues comarcals i per passar-m’ho bé.

I ara?
Em vaig aficionar molt al tennis i al pàdel quan 
vaig ser gerent del Club Tennis Cabrils durant 
tres anys. També jugo sempre que puc al ten-
nis platja, un esport que m’agrada molt. I si haig 
de dir com és la meva gran passió, he de dir 
que és la moto. M’encanta fer viatges llargs 
amb moto, quan tinc temps, és clar. Els Alps, el 
Marroc... Però per al dia a dia no agafo la moto, 
vaig en patinet elèctric per Montgat...

Per cert, vostè és un especialista de la in-
dústria metal·lúrgica...
Després d’estudiar química dos anys, vaig tre-
ballar en una empresa que feia discos de serra 
de diamant per al tall, especialitzant-me en 
la tècnica d’aquestes peces perquè tinguin 
l’equilibratge exacte, que no faci perdre un 
material tan important com és el diamant. Per 
tallar arbres, fusta, ciment, metall...

El maig de 2023, eleccions municipals. Re-
petirà?
Ho decidirà la meva agrupació, però si hem 
de fer primàries clar que em presentaré i amb 
orgull amb tot l’equip que m’acompanya ara. 
Queda molta feina per fer encara a Montgat. 
Necessitem quatre anys més per estabilitzar 
tots els projectes que hem començat i altres 
que tenim al cap, com veure acabat el tema 
de La Llotja i dotar el municipi d’habitatge su-
ficient perquè els nostres joves no se’n vagin 
de Montgat.

 Necessitem quatre anys 
més per estabilitzar tots els 

projectes que hem començat 
i uns altres que tenim al cap”

 Volem que 
el que és de 

Montgat faci 
vida al poble, 
per això hem 

de definir 
un model de 

municipi que 
no tenim des de 

fa molts anys”

AJUNTAMENT DE
MONTGAT

 www.montgat.cat
 934 694 900
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FUTBOL

E ls treballs es fan en el 
marc del Pla de renova-
ció de gespa dels camps 
de futbol municipals. Les 

dues actuacions tenen un cost 
previst conjunt de 492.000 €. Les 
tasques de substitució de la ges-
pa del Camp Municipal de Futbol 
Camí del Mig i del Camp Munici-
pal de Futbol Rocafonda van ini-
ciar-se a finals de novembre i es 
preveu que estiguin enllestides 
durant aquest mes de gener.

En el cas de l’equipament del 
Camí  del Mig  se 
substitueix l’actual 
gespa artificial i tam-
bé la xarxa de reg. 
S’han enderrocat els 
murets d’obra exis-
tents als costats de 
les dues porteries i 
es fa el nou marcat-
ge del camp segons 
la normativa vigent. 
Les obres tenen un pressupost 

de 347.482,56 € (IVA inclòs).
Pel que fa al Camp 
Municipal de Futbol 
Rocafonda, el projec-
te preveu la renova-
ció de la gespa artifi-
cial, millorant també 
la planimetria del ter-
reny de joc. El sistema 
de reg es manté, però 
es fa una nova esco-
mesa d’aigua potable 

modificant el traçat actual, que 

passa pel mig del camp. Aquests 
treballs tenen un pressupost de 
144.527,03 € (IVA inclòs).  Les 
dues actuacions han estat adju-
dicades per l’Ajuntament a l’em-
presa Fieldturf Poligras SL.
Mentre duren els treballs, 8 clubs 
i 5 centres educatius traslladen 
les seves activitats físiques i es-
portives, i entrenaments i partits, 
respectivament, a altres camps 
de futbol i instal·lacions esporti-
ves de Mataró i comarca.

CAMÍ DEL MIG. Actualment el terreny de joc on jugan la 
Mataronesa i l’AEiLL Cerdanyola s’està reformant

ROCAFONDA. La renovació de la gespa artificial anirà acompa-
nyada de la planimetria del terreny de joc

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

Les dues 
actuacions 

tenen un cost 
conjunt de 

492.000 €

PLA DE RENOVACIÓ

Mataró inicia l’any 2022 amb la nova 
gespa dels camps municipals de futbol 

CAMÍ DEL MIG i ROCAFONDA

E ncara parlant de millores 
en els camps municipals 
de Mataró, aquest 2022 
s’iniciarà l’execució de 

les obres de la 3a fase del Camp 
Municipal de Futbol de Cirera. Les 
obres, en aquesta ocasió, són per 
a l’ampliació de la zona de vesti-
dors (sala tècnica, vestidors d’àr-
bitres, infermeria, despatx i aula 
de formació) amb un sistema mo-
dular similar a l’existent. També 

3a fase del Camp Futbol Cirera 
s’instal·larà una mòdul per al bar i 
4 lavabos públics, un d’ells adap-
tats. A nivell energètic es preveu 
la substitució dels acumuladors 
elèctrics d’aigua calenta sanitària 
per un nou sistema d’escalfament 
de l’aigua a través del Tub Verd, 
una sistema energèticament més 
eficient i sostenible. Aquests nous 
serveis ocuparan una superfície 
de 105 m² i el pressupost d’execu-
ció és de 509.832 €. El Camp de Futbol Antonio Jiménez estrenarà zona de vestidors
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AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

president. Als seus 39 anys, ‘Toti’ 
va arribar al club amb set anys i 
excepte una curta experiència a 
Austràlia i a l’AECAM, tota la seva 
carrera esportiva ha transcorre-
gut a Calella: “Quan l’anterior junta 
directiva va acabar el seu mandat 
i va decidir no presentar-se a la 
reelecció, vam tenir molt clar que 
no podíem deixar al club en mans 
d’una gestora. Nosaltres som 
gent de bàsquet, jugadors, es-
timem moltíssim al nostre club i 
vam creure que era la nostra obli-

gació continuar amb el projecte”.
Avui, el CB Calella compta amb 
14 equips federats i 177 jugadors, 
138 llicències masculines i 39 fe-
menines. A més, destaca la seva 
reconeguda Escola, formada per 
40 nens i nens. Els dos equips 
sèniors juguen a 2a Catalana i 
el cadet i júnior masculí a inter-
territorial, com a categories més 
destacades.
“Més que pujar de categories, que 
sempre és un objectiu esportiu, el 
que realment volem és retornar 
la il·lusió als jugadors i a les seves 
famílies, que també formen part 
d’aquest projecte. És a dir, crear 
un vincle molt fort entre club i ju-
gadors, que se sentin orgullosos 
de pertànyer al Calella. I sobre-
tot, que els més petits es mirin en 
el mirall dels grans, per garantir 
aquest relleu generacional que 
és indispensable en qualsevol 

entitat esportiva”, resumeix Jordi 
Albó ‘Toti’.
Al president l’acompanyen a la 
junta uns altres jugadors i entre-
nadors del club: “Som una gran 
família, per això volem que el pa-
velló torni a ser una festa cada 
vegada que juguin els nostres 
equips”, afegeix. A curt termini el 
club s’ha marcat com a objectiu 
“tenir un equip femení en totes les 
línies de competició. Hem pogut 
fer un júnior femení i aquest ha de 
ser el camí. Treballem conjunta-
ment amb diferents col·legis de 
Calella per captar talent i crear 
una base sòlida, una escola de la 
qual poder nodrir-nos”.
Jordi Albó conclou dient que 
“tota la junta directiva som gent 
de bàsquet i donarem el millor de 
nosaltres mateixos perquè el CB 
Calella torni a ser un orgull per als 
nostres conciutadans”.

Amb més de 50 anys 
d’història a l’esquena, 
el Club Bàsquet Cale-
lla continua sent fidel 

a la seva raó de ser: formar juga-
dors i portar el nom de la ciutat 
per tots els pavellons del Mares-
me i de Catalunya. Una ciutat que 
respira bàsquet pels quatre cos-
tats i que el 2018 va ser Capital 
del Bàsquet Català amb un èxit 
organitzatiu extraordinari.
L’entitat és la suma de tots els 
canvis que ha anat experimen-
tant al llarg de la seva existència. 
L’últim i més destacat va succeir 
el mes de juliol passat, quan l’an-
terior junta directiva presidida 
per David Fors va cessar el com-
plet i va cedir la responsabilitat 
a Jordi Albó ‘Toti’ i els seus com-
panys de viatge.
Si algú pot explicar l’essència 
del CB Calella és el seu actual 

L’actual junta directiva 
de set membres està 

formada per jugadors i 
entrenadors en actiu o 
que ho havien estat en 

el passat

JORDI ALBÓ
‘TOTI’

 Volem crear 
un vincle molt fort 

entre jugadors i 
club; que torni la 

il·lusió i l’orgull de 
jugar al CB Calella”

LA NOVA ETAPA DEL CB CALELLA

IL·LUSIÓ I SENTIMENT DE PERTINENÇA és el que volen transmetre Jordi Albó, Ferran Valls, Miquel 
Puig, Oriol Serra, Jordi Puig, Miriam Molina i Joaquin Serra, components de la nova junta directiva
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M olt bones notícies per a l’esport 
del Maresme i per a Malgrat, 
que continua amb la seva fre-
nètica activitat organitzadora 

d’esdeveniments de gran magnitud. Ja està 
tancat per als dies 13, 14 i 15 de maig la cele-
bració del Campionat d’Europa de Combat 
Jiu Jitsu. La iniciativa ha sortit de la secció 
d’aquest esport del Top Kimg Training Cen-
ter de Malgrat, dels Pretorians. La compe-

tició es durà a terme en el Pavelló d’Esports 
de l’Avinguda Tarragona de Malgrat.
El Jiu Jitsu és un art marcial japonès clàssic 
que abasta una varietat àmplia de sistemes 
de combats moderns basats en la defensa 
“sense armes” d’un o més agressors, tant 
armats com desarmats. Es tracta d’una 
mena d’art marcial híbrid que combina tèc-
niques de lluita cos a cos amb cops, luxaci-
ons i escombratges.

ARTS MARCIALS/ COMBAT JIU JITSU

Malgrat acollirà al maig el 
CAMPIONAT D’EUROPA

E l Circuit Maresmenc de 
Cros continua el seu re-
corregut. Tal com estava 
previst va acollir la quar-

ta prova a Malgrat de Mar, que va 
viure la seva edició número 26, 
sent la segona més veterana de 
la comarca, només superada pel 
Cros d’Arenys. Com és tradicional, 
el Bosc de Santa Rita va acollir la 

 400 ATLETES VAN PARTICIPAR 
EN EL CROS DE MALGRAT

31’’ en homes i per Montse Estany 
en dones amb 19’ 33”. El regidor 
d’esports de Malgrat, Ludwing 
Hasko, va ser un dels encarregats 
de lliurar els premis. Va haver-hi 
trofeu per als tres primers de 
cada categoria.
El Circuit Maresmenc de Cros 
consta aquesta edició 2021-
2022 de nou proves, sent la de 
Sant Cebrià de Vallalta del proper 
12 de febrer la que hi posara punt 
final i on es coneixeran els gua-
nyadors absoluts de les diferents 
categorias.

competició atlètica, organitzada 
per la regidoria d’Esports de Mal-
grat, Gesport i el Consell Esportiu 
del Maresme.
El cros de Malgrat va reunir prop 
de 400 atletes, des de la catego-
ria Màster fins a menors de vuit 
anys, posant-se en evidència, una 
vegada més, que l’atletisme atreu 
esportistes de totes les edats. La 

prova ‘reina’, la de categoria ab-
soluta, va ser guanyada per Víctor 
Centeno amb una marca de 16’ 

La prova forma part 
del Circuit Maresmenc 
de Cros, que va viure a 

Malgrat la seva 26a edició

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

REPORTATGE
ATLETISME
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L a Sant Mateu Xtrail és la cursa de 
muntanya per excel·lència i aquest 
any arriba a la seva novena edició. Si-
tuada i disputada a Premià de Dalt, 

transcorre pels corriols del Parc de la Serra-
lada del Litoral i per llocs tan emblemàtics 
com l’Ermita de Sant Mateu i la Font de Sant 
Mateu. Estem parlant  d’una de los proves 
més boniques de la comarca perquè, a més 
de gaudir dels diferents indrets de la munta-
nya, des de les parts més altes de la cursa es 
poden contemplar unes vistes espectaculars 
del mar Mediterrani i de la ciutat de Barcelona.
La competició, que atrau a esportistes de tot 
el Maresme i d’altres comarques veïnes, està 

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

Premià de Dalt viurà el 9 de gener aquesta cursa de 
muntanya pel Parc de la Serralada del Litoral que tindrà 

tres distàncies diferents i l’opció de fer-la caminant
dividida en tres distàncies per poder satis-
fer els atletes de tots els nivells, fins i tot per 
aquells que només la volen gaudir en format 
‘caminada’. Hi haurà quatre recorreguts.
La sortida i l’arribada de la Sant Mateu Xtrail 
serà des de la Societat Cultural Sant Jaume, 
punt neuràlgic de Premià de Dalt. Aquest any 
hi haurà més premis que mai per als corre-
dors: premi a les 3 primeres dones i als 3 pri-
mers homes consistent en un trofeu, regals 
dels patrocinadors i inscripció gratuïta a les 
3 proves XtrailMarathon 2022. La competi-
ció està organitzada per l’empresa ‘7SPORT’ i 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt i de diferents patrocinadors.

INSCRIPCIONS
i INFO

LA SANT 
MATEU 

XTRAIL JA 
ÉS AQUÍ

RECORREGUT 2
DISTÀNCIA: 15KM

Sortida: 8:30h.
Desnivell: 
D+ 850m

Avituallaments: 2 
en recorregut + final 

(Km6, Km10)
Límit: 3 hores i 

15 minuts

RECORREGUT 3
DISTÀNCIA: 10KM

Sortida: 9:00h.
Desnivell: 
D+ 600m

Avituallaments: 
1 en recorregut + 

final (Km 7,5)
Límit: 2 hores i 

30 minuts

RECORREGUT 4
DISTÀNCIA: 10KM

Sortida: 9:00h. 
(Immediatament 

després de la sortida 
de la cursa 10k)

Desnivell: 
D+ 600m

Avituallaments: 
1 en recorregut + 

final (Km 7)
Límit: 2 hores i 

45 minuts

RECORREGUT 1
DISTÀNCIA: 25KM

Sortida: 8:00h.
Desnivell: 
D+ 1.100m

Avituallaments: 
3 en recorregut + 

final (Km 6, Km 11,2, 
Km16,16, Km 21). 

Aigua, isotònic, plà-
tan, taronja, fruits 
secs i gominoles

Límit: 4 hores i 
30 minuts
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E l Club Esportiu Montgat 
Corre és el clar exemple 
del que es pot aconse-
guir quan tots remen en 

la mateixa direcció, quan moltes 
‘individualitats’ persegueixen un 
bé col·lectiu. Un grup d’amics, afi-
cionats a sortir a córrer, després 
d’estar diversos anys fent-ho i 
quedant a través del ‘whatsapp’, 
van decidir crear el maig de 2019 
un club des del qual canalitzar to-
tes les possibilitats que els brin-
da el seu esport. Així va néixer el 
Club Montgat Corre, també amb 

el propòsit de fer poble i de portar 
el nom del municipi per tot Ca-
talunya. De fet, en la XV Festa de 
l’Esport de Montgat van rebre una 
menció especial per la seva tasca.
Al capdavant de l’entitat, un home 
entusiasta, José Mellado. Com ell, 
quaranta esportistes que treuen 
el temps d’on poden per a po-
sar-se les vambes i sortir a córrer: 
“En l’actualitat som un club d’uns 

quaranta membres. Al comen-
çament de cada temporada ens 
marquem com a objectiu parti-
cipar en determinades carreres, 
tenint en compte també el nivell 
de cadascun dels nostres atletes. 
Enguany hem corregut, entre al-
tres proves, el cros d’Arenys, de 
Malgrat, l’Ultra Pirineus, la Neo 
Rural de Santa Maria de Marto-
relles i de cara al 2022 també te-
nim diversos objectius”, explica 
el president. Esportistes del club 
han participat en diferents mara-
tons i mitjana maratons, com la de 
Sevilla, Barcelona, també en cur-
ses populars, com la dels Bom-
bers, Behobia de Sant Sebastià... 
És a dir, parlem d’un club molt ac-
tiu i molt participatiu per al que no 
hi ha fronteres.
Una de les activitats puntuals de 
cada any és ‘La Marxa del Mercat’, 
celebrada a la fi de novembre. 
Una prova que ja s’ha realitzat en 
tres ocasions i que serveix com a 
clausura de l’aniversari del Mer-
cat de Montgat, patrocinador del 
club. Una marxa suau, de 10 qui-
lòmetres, apta per a tots els grups 
d’edat que transcorre pels carrers 
del poble, també per zones de la 
Serra Marina, i que acaba amb una 
‘botifarrada’ popular davant de la 
plaça del mercat, un dels centres 
neuràlgic de Montgat. “Molts so-
cis i amics ens han demanat que, 
a més de la marxa, puguem fer la 
prova corrent, que fos competi-

tiva, i és probable que en la prò-
xima edició incorporem aquesta 
modalitat”, diu José Mellado.
El club té al cap una idea, un pro-
jecte, en el qual ja està treballant 
amb la regidoria d’esports de 
Montgat: “Ens agradaria que el 
poble formés part del Circuit Ma-
resmenc de Cros, molt arrelat a 

la nostra comarca. Enguany s’ha 
corregut en nou municipis i esta-
ria molt bé que Montgat pogués 
participar la pròxima temporada”.
La jove entitat té al davant un fu-
tur esplèndid i està oberta a aco-
llir a tots aquells que tinguin en 
comú la mateixa afició: fer esport 
i córrer.

Creat el maig de 
2019, i format per 
una quarantena 
d’atletes, porta el 
nom de Montgat 

arreu del Maresme
 i Catalunya

CLUB ESPORTIU MONTGAT CORRE 

PASSIÓ PER 
L’ESPORT

Un dels seus objectius a curt termini és que el municipi 
formi part del popular Circuit Maresmenc de Cros Organitzen cada any 

la popular Marxa del 
Mercat, una caminada 
de 10 quilòmetres pel 
poble i Serra Marina 
que estan estudiant 
fer-la també corrent
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El club gaudeix 
d’unes renovades 

instal·lacions 
amb llum, dos 

mòduls i 
onze pistes 

P remià de Mar és un municipi amb 
una intensa i rica activitat esportiva 
protagonitzada per entitats de disci-
plines molt diferents. Moltes d’elles 

porten sobre les seves espatlles una llarga 
història, com és el cas del Club Petanca Pre-
mià de Mar. La petanca és un esport molt po-
pular, essencialment social, d’esbarjo, però 
que també té el seu vessant competitiu.
Com a tal, el CP Premià de Mar va començar 
la seva activitat el 1985 i tres anys més tard, 
assentat a les pistes del carrer Maresme, situ-
ades davant el camp de futbol i cementiri, ja 
competia a nivell federat. Després es va ins-
tal·lar davant del col·legi de La Salle. I ara, des 
de fa uns anys, gaudeix d’unes magnífiques 
instal·lacions al carrer de la Segarra, al barri de 
Can Pou, al costat de la Creu Roja.
Es tracta d’un recinte amb tancament perime-
tral, amb porta d’accés, dos mòduls que ser-

veixen per guardar el material i preparat per 
obrir un petit bar amb taules, cadires, lavabo... 
i onze pistes de joc. I el més important, pals de 
llum. Ara es pot jugar a qualsevol hora del dia. 
Fins i tot els mòduls han estat pintats per un 
artista grafiter local, per donar color i alegria al 
recinte. L’Ajuntament ha realitzat una inversió 
amb el propòsit d’adequar la zona, cosa que 
agraeix molt sincerament el president del 
CP Premià de Mar, Gregori Espín Matallanas, 
que porta en el càrrec des de 1990: “Ens han 

GREGORI ESPÍN 
President

“El nostre gran 
objectiu és tornar 
a pujar a Primera 

Divisió i recuperar el 
prestigi que teníem 

com a club”

EL RENAIXEMENT DEL 
CLUB PETANCA PREMIÀ DE MAR

condicionat molt bé les instal·lacions i conti-
nuarem parlant amb el consistori per veure si 
en un futur no gaire llunyà podem tenir també 
un local social, com teníem anys enrere”.
El CP Premià de Mar ha estat un dels millors 
del Maresme i en els seus anys d’esplendor, 
fa una dècada, va arribar a tenir un equip en 
la màxima categoria, Primera Divisió: “Van ju-
gar quatre vegades el Campionat d’Espanya i 
alguns dels nostres jugadors van ser convo-
cats per la selecció i van quedar subcampi-
ons d’Europa”. Gregori troba a faltar quan el 
club jugava tornejos nacionals i internacio-
nals, com els d’Osca o Andorra: “Era un orgull 
representar a Premià de Mar en aquests es-
deveniments esportius, on sempre quedaven 
entre els tres primers”.
El club va arribar a tenir 300 socis i cinc equips 
diferents. Un d’ells, el 2015, va quedar campió 
de Catalunya: “Entre el canvi generacional i la 

llarga pandèmia, ens 
vam quedar pràctica-
ment sense equips, 
sense poder compe-
tir, així que vam deci-
dir començar pràcti-
cament des de zero”.
Ara el club compta 
amb un equip de 18 
jugadors (4 triple-
tes/12 titulars i 6 su-
plents) que compe-

teix en quarta categoria: “El nostre objectiu és 
intentar pujar a primera com més aviat millor, 
però al mateix temps crear un altre equip, el 
B, on puguin jugar tots els de la casa. I també 
formar un equip femení. Hem tornat a néixer 
com a club i, per tant, amb renovades il·lusi-
ons i molta empenta. El meu gran somni és 
recuperar el prestigi que teníem com a club 
de petanca al Maresme i a Catalunya”, conclou 
Gregori, que porta més de mitja vida dedicada 
al CP Premià de Mar.

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400

L’equip juga actualment a la Quarta Divisió 
de la FCP

Els mòduls han estat pintats per un artista 
grafiter de Premià de Mar

En l’actualitat el club té 11 pistes, a tocar 
de la N-II, davant la platja
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E l voleibol català, sota la 
presidència de Maribel 
Zamora, es troba en el 
millor moment de tota la 

seva història. Mai havia aconse-
guit tantes llicències federatives, 
nombre de clubs i d’equips, 873, el 
doble dels que hi havia en la tem-
porada 2014-2015. Una dada que 
posa en evidència que es tracta 
d’un esport en plena expansió i 
creixement.
A la nostra comarca el fenomen 
del voleibol també és un fet cons-
tatable, tant el de pista com el 
de platja, amb onze i cinc clubs 
respectivament. La bona nova 
d’aquesta temporada ha estat la 
incorporació del club de voleibol 
de Sant Pol, de nova creació i que 
debuta en el campionat de quarta 
categoria sènior femenina.

Mai el Maresme havia tingut onze 
clubs i ens consta que diferents 
municipis estan treballant per 
poder inscriure alguns equips de 
cara a la pròxima temporada amb 
la constitució de nous clubs. Un 
any més són el CV Premià de Dalt 
Maresme i el Club Vòlei Vilassar les 

entitats que aporten més equips, 
amb dotze cadascun. I amb la 
mateixa particularitat, excepte 
un equip mixt, la resta són tots 
femenins, onze. Aquesta és, sens 
dubte, l’assignatura pendent de 

la majoria dels representants del 
voleibol maresmenc. Arenys de 
Mar i Mataró, amb quatre cadas-
cun, són els clubs que disposen 
de major nombre d’equips mas-
culins. En total, aquests equips 
juguen vint-i-dues competicions, 
mentre que el voleibol femení 
participa en cinquanta-vuit.
Hem esmentat a les quatre enti-
tats que passen de les cent llicèn-
cies, però no estan molt endar-
rerits tant Alella com Premià de 
Mar. Premià de Dalt Maresme té 
l’honor de participar en la compe-
tició més alta, la Superlliga Feme-
nina 2, on està fent una magnífica 
temporada en el grup B, ja que es 
troba a molt pocs punts del líder. 
Quant al masculí, el Vòlei Arenys 
de Mar disputa la Primera Divisió, 
Grup B, on també es troba molt a 

prop del primer lloc. Són els dos 
millors representants del volei-
bol del Maresme a escala com-

petitiva, tenint en compte que el 
voleibol català no té cap equip en 
la Superlliga masculina i només 
dues en la Lliga Iberdrola feme-
nina, FC Barcelona i Sant Cugat. 
Tant Premià de Dalt com Arenys 
de Mar poden somiar a ascendir 
de categoria aquesta temporada, 
la qual cosa suposaria un èxit sen-
se precedents en el voleibol de la 
nostra comarca.

La magnífica salut del voleibol al Maresme

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

Mai fins ara la comarca 
havia tingut 11 clubs de 

pista (83 equips en total) 
i sis de vòlei platja

CV Premià de Dalt 
Maresme i Vòlei Arenys 
són els que juguen a les 

categories més altes

CLUB

Associació Volei Sant Pol
Club Volei Cabrils
Club Voleibol Mataró
Club Voleibol Tiana
CV Premià de Dalt Maresme
Club Volei Canet
Club Voleibol Alella
Club Voleibol Premià De Mar
CV Arenys
CV Vilassar De Mar
Escola Pia Calella

EQUIPS

1
5

10
7
12
4
9
8

10
12
5

MASCULINS

-
2
4
3
-
3
3
1
4
-
2

FEMENINS

1
3
6
4
11
1
6
7
5
11
3

MIXT

-
-
-
1
-
-
-
1
1
-
-

CLUBS DE PLATJA

 ASSOCIACIÓ SVAT 

 CLUB NÀUTIC EL MASNOU

 CVP ARENYS

 CVP MARESME

 CVP MONTGAT

 CV PREMIA DE DALT

REPORTATGE
VOLEIBOL
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CICLISME/BTT

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511

L’últim diumenge de ge-
ner, dia 30, coincidint 
amb la Festa Major d’Hi-
vern de Sant Vicenç de 

Montalt, tindrà lloc una de les 
proves ciclistes de muntanya 
(BTT) més esperades i prestigi-
oses del Maresme: la Montal-
bike. Parlem de 37 quilòmetres 
de recorregut amb 1.550 metres 
de desnivell que transcorrerà 
per diferents paratges de SVM, 
Arenys de Munt, Arenys de Mar i 
Llavaneres. La sortida, com sem-
pre, serà des de la zona esportiva 
i el Centre Cívic El Gorg.

No serà una edició més perquè 
la d’enguany compleix vint anys 
de vida, tota una efemèride que 
realça el treball, la il·lusió i l’esforç 
dels seus promotors i organitza-
dors, els components del Club 
Ciclista Xurribikers. Va ser fun-
dat com a tal de manera oficial 
el 2006, ara fa quinze anys, però 
com a associació va començar 

les seves activitats el 1995: “Érem 
un grup d’amics del poble que 
teníem en comú l’afició per la 
bicicleta i fèiem sortides, peda-
lades populars i així va ser quan 
el 2002 ens vam proposar fer la 
primera Montalbike”, explica Vi-
cenç Argelés, president del CC 
Xurribikers.
L’èxit va ser sorprenent i va su-
perar totes les expectatives en 
inscriure’s 356 corredors. El 2004 
ja van ser més de 500 i pocs anys 
després, prop de 1.000: “Venia 
gent fins i tot de Múrcia a córrer 
la prova i de diversos pobles de 

Catalunya. Es va fer molt popu-
lar i coneguda”, agrega Vicençs. 
Amb la nova normativa del de-
partament de Medi Ambient de 
la Generalitat, la prova va quedar 
reduïda fins a un màxim de 500 
ciclistes. Igualment, i per evitar 
més restriccions i el pagament de 
diferents taxes, l’organització ha 
decidit no passar per cap carre-

tera ni espai natural.
La prova, com cada any, mobi-
litzarà a més de 100 voluntaris, 
d’ells més de 40 controlant la 
muntanya i al capdavant dels di-
ferents punts d’avituallament. Un 
esforç col·lectiu que caracteritza 
a la família del CC Xurribikers. El 
nom del club? Tot un homenat-
ge a la història de Sant Vicenç de 
Montalt: “Fa molts anys hi havia al 
poble moltes vinyes i habitava en 
la zona un ocellet anomenat ‘Xur-
raví’, d’aquí ve que als habitants 
del municipi se’ls conegués amb 

LA 
MONTALBIKE 

COMPLEIX 
20 ANYS

Organitzada pel 
CC Xurribikers, 
sortirà el 30 de 

gener coincidint, 
com sempre, amb la 
Festa Major d’Hivern 

del poble 

el gentilici d‘els xurravins’. Vam 
voler sumar la paraula ‘xurri’ i la 
veu anglesa ‘bike’ per a unir els 
dos conceptes”, detalla el presi-
dent d’un club que cada cap de 
setmana fa sortides en bicicle-
tes, o bé per la muntanya, o bé 
per carretera. Un club que no té 
socis: “No, tothom és benvingut i 
pot col·laborar”, conclou.
La Montalbike 2022 va esgotar 
400 de les 500 inscripcions en 
tan sols tres dies. Sens dubte, una 
prova ciclista BTT emblemàtica 
del Maresme.

El club va esgotar els primers 400 dorsals en 
tres dies d’una prova de 37 km de recorregut i 

1.550 metres de desnivell 
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El Maresme, bressol de grans gimnastes
GRANS ÈXITS A L’ÚLTIM CAMPIONAT D’ESPANYA

CLAUDIA TORRENT. Segona de la general 
al Campionat d’Espanya Via Olímpica 7

POL TERUEL I GUERAU PLASENCIA. segon a la gene-
ral i primer en Terra respectivament a Via Olímpica 7

IRENE CONTY. Campiona 
Nivell 7 Categoría Base

LOREN IRIZAR. Campió Terra 
Nivell 6 Categoria Base

LEO RIOS. 3r. General Nivell 2 
Categoria Base

ANDREA LARA I LUCÍA GUTIÉ-
RREZ. Dues medalles Nivell 4

D es de la llavaneren-
ca Pepita Sánchez , 
olímpica a Munic 72, 
fins a la malgratenca 

Marina González, que va partici-
par amb l’equip espanyol en els 
últims JJOO de Tòquio, el Mares-
me ha donat grans gimnastes. No 
podem oblidar-nos de Mónica 
Mesalles i Tània Gener, olímpi-
ques a Atenes 2004, o de Sheila 
Ruiz. Les nostres representants 
han conquistat al llarg dels anys 
nombrosos campionats d’Espa-
nya de diferents categories, com 
va fer el  2020 la cabrilenca Alèxia 
Senties, la millor júnior del país.
Recentment, es va celebrar a 
Pamplona (Navarra), el Campio-
nat d’Espanya de Gimnàstica Ar-
tística, on van participar els dos 
clubs més importants del Mares-
me: L’AGAV (Associació Gimnàs-
tica Artística Vilassar de Mar) i el 
CGM (Club Gimnàstic Mataró). I 
com sempre, aquestes dues en-
titats, van recollir grans resultats, 
fruit de la gran feina formativa 
que duen a terme els seus entre-
nadors. Una especialitat espor-
tiva olímpica que exigeix grans 
dosis de sacrificis i esforços.
Cal especificar que el títol de 
campió d’Espanya només l’ob-
tenen els guardonats en les ca-
tegories de Via Olímpica i, en 
canvi, els premiats de Base GAF 
i GAM, són els pertanyents al Na-
cional de Base.

CLAUDIA TORRENT, 
SUBCAMPIONA
Entrenada per Sheila Ruiz, una 
de les responsables tècniques 
de l’AGAV, la jove Clàudia Torrent 
va participar en la categoria Via 
Olímpica 7 (Infantil) aconseguint 
la medalla de bronze en l’aparell 
de poltre. Només un petit dese-
quilibri en barres va impedir que 
Clàudia es fes amb la medalla 
d’or en la classificació general, 
quedant finalment com a segona 
millor gimnasta espanyola de la 
seva edat. Tot un èxit i un avança-
ment de què li pot oferir el futur.
L’AGAV va desplaçar fins a Pam-
plona a Sheila Ruiz i Almudena 
Morales  com entrenadores, a Lu-
cia Hinojo, Aran Martin, Alma Fal-
set, Lucia Garrido i Clàudia Tor-
rent en categoria Via Olímpica i a 
Gemma Clavel, Àlex Masenello i 
Martina Ricart en categoria Base.

CGM, ÈXIT EN VIA OLÍMPICA 7
Tampoc els va anar malament les 
coses als representants del Club 
Gimnàstic Mataró, acompanyats 
pels seus entrenadors i director 
tècnic, Ernest Gil. En Via Olímpi-
ca 7 Guerau Plasència (nascut 
el 2007) es va proclamar campió 
d’Espanya en l’exercici de Terra, 
mentre que Pol Teruel va quedar 
segon en la general. És a dir, me-
dalla de plata. En Via Olímpica 4 
(nascudes el 2010/2011), Andrea 
Lara va ser medalla de plata en 

Terra i Lucía Gutiérrez tercera en 
Paral·leles. És a dir, el CGM se’n va 
anar del Campionat d’Espanya 
amb quatre medalles.
En Categoria Base cal destacar per 
sobre de tot a l’equip del 2011 (Ni-
vell 2) que es va proclamar campió 
amb la participació d’Oriol Healy, 
Roman Vartic, Lucas Fernández i 
Leo Rios. Aquest últim va quedar 
tercer en la general. En Categoria 
Base 5 (nascuts el 2005), el club 
va obtenir la medalla de bronze 
amb Víctor Suárez, Guillem Irizar 
i Eric Vilarrubia. En nivell 6 (2002), 
Loren Irizar va ser campió absolut 
en Terra i segon en Salt i Paral·le-
les. En nivell 7 (2005), Irene Conty 
també va brillar en ser campiona 
de la general i en paral·leles, sent 
bronze Gal·la Benítez en aquest 

últim aparell. Finalment, Laia Solà 
va conquistar el bronze en la ge-
neral de Nivell 8.
Enhorabona a tots.

NOTÍCIES
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El Club Gimnàstic Mataró va obtenir 4 
medalles en Via Olímpica i l’Associació 

Gimnàstica Artística Vilassar, una 
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ESPORT
ESCOLAR

E
nguany són 162 les 
escoles, entitats i 
clubs que  participen 
a les competicions 
esportives escolars 
que organitzem al 

Maresme. En aquests moments 
són 4.450 les llicències tramita-
des de nens, nenes, joves i adults 
que practiquen esport setma-
nalment i gran part participa a les 
competicions escolars i de lleure. 

Al novembre del 2021, després 
d’una temporada anterior molt 
marcada per la pandèmia, van ar-
rencar les competicions d’equips 
concretament, de futbol sala i vo-
leibol escolar. També va iniciar la 

competició de voleibol de lleure 
mixta per a persones de més de 
18 anys.
Més de 130 equips practiquen el 
seu esport setmanalment dins la 
comarca del Maresme.

TEMPORADA 2021-22

Les xifres de 
l’Esport Escolar al Maresme 

E l desembre passat, sota 
condicions de seguretat, 
es va poder celebrar la 
trobada esportiva per a 

nens i nenes de segon de primària 
de les escoles que pertanyen al 
Pla Català d’Esport a l’Escola de 
Mataró. Les trobades esportives 
tenen l’objectiu de promocionar 
l’estil de vida actiu amb diferents 
activitats físiques i esportives 
adaptades a l’edat dels i les par-
ticipants, tot incentivant l’adquisi-
ció de bons hàbits des de petits i 
des de l’escola.
La jornada es va desenvolupar al 

ESCOLES DE MATARÓ

Reactivació de 
les trobades 

esportives del PCEE 
Parc Central de Mataró, on es van 
instal·lar durant tot el matí diver-
ses estacions on els participants 
podien jugar i divertir-se amb 
inflables, jocs tradicionals, cars, 
jocs interactius de relleus i jocs de 
sempre com el “mataconills”. Va 
adaptar-se l’organització per tal 
de complir amb les mesures pre-
ventives davant la COVID: Aire lliu-
re, tothom amb mascareta, dis-
tància de seguretat i no barrejar 
els participants de diferents esco-
les. Durant el matí, es van divertir 
a la trobada més de 400 nens i 
nenes de segon de primària.
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LES DADES

ESCOLES
162

EQUIPS

+ de 
130

LLICÈNCIES
4.450

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1, 08302 Mataró

 www.cemaresme.cat
 937 570 139

J a és tradició iniciar l’any amb el 
Concurs Fotogràfic organitzat 
pel Consell Esportiu del Mares-
me i l’Esportiu Maresme.  L’objec-

tiu del Concurs és destacar fotogràfi-
cament els valors i les emocions de la 
pràctica de l’activitat física i l’esport 
en qualsevol de les seves manifes-
tacions. 
Des d’Esportiu Maresme i el Consell 
Esportiu del Maresme promovem la 
pràctica de l’activitat física i l’esport, 
posem en rellevància les entitats que 
fomenten aquesta pràctica i donem 
suport als clubs, entitats i esportis-
tes de la comarca del Maresme.
Ens ajudes a retratar allò que l’es-
port significa per a tu?
Es mantenen les dues categories 
de participació: 

LA CATEGORIA ESCOLAR: aque-
lles manifestacions de l’activitat 
física i l’esport (competitiu o no competitiu) 
adreçades a persones en edat escolar (0-18 
anys) que es realitzen dins de la comarca del 
Maresme.
LA CATEGORIA GENERAL: aquelles manifes-
tacions de l’activitat física i esport (competitiu 
o no competitiu) adreçades a persones de 18 
anys o més que es realitzen dins de la comarca 
del Maresme.

Participar és molt senzill!
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a pla-
taforma de presentació de les fotografies, i 
s’ha de seguir els següents passos perquè les 
candidatures siguin vàlides:

1. Seguir a Instagram a @ce_maresme i @es-
portiu_maresme

2. Omplir el formulari d’inscripció. El trobaràs a 
la biografia d’Instagram dels organitzadors: 
@ce_maresme i @esportiu_maresme. 

3. Fes un post a Instagram (no seran vàlids els 
stories) amb la fotografia amb què vulguis 
participar afegint:

a. El hashtag:
 #concursesportiumaresmeCEM
b. Esmentant a @ce_maresme i @esportiu_
maresme
c. Posant un títol a la teva fotografia
d. Indicant si participa a la categoria escolar 
o a la categoria general.
e. Anomenant a quin municipi del Maresme 
ha estat realitzada la fotografia.

Es poden presentar tantes fotografies com es 
vulgui però sempre pujant-les d’una en una!
A més a més...Tenim premis!!! Els primers, se-
gons i tercers classificats de cada categoria 
s’enduran un xec regal per la compra de ma-
terial esportiu valorats en 100, 75 i 50 euros 
respectivament!

El període de presentació de fotografies co-
mença el 10 de gener de 2022 i finalitza el 31 
de maig de 2022 per ambdues categories.

Prepara la teva càmera i anima’t a compartir 
amb nosaltres la màgia de l’esport!!!!

Arriba la 3a edició del 
Concurs de Fotografia sobre 
l’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

Arrenquen les 
competicions 

individuals

E l 28 de novembre passat 
ja vàrem encetar els es-
ports individuals amb la 
celebració  primera tro-

bada comarcal de Judo a Arenys 
de Munt amb una participació 
de més de 100 judoques de la 
comarca. Ara, iniciem l’any amb 
l’arribada de la resta de compe-
ticions individuals dels JEEC com 
ara el patinatge, la gimnàstica rít-
mica i la gimnàstica artística. Aviat 
tindrem disponible el calendari 
de competicions, trobades i exhi-
bicions d’aquests esports.

  
GENER

2022
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V a ser jugador i àrbitre 
de bàsquet i la història 
dels Argentona Bocs 
de futbol americà no 

s’entendria sense ell: jugador, en-
trenador i president. Des de 2019 
aquest professor de llengües és el 
responsable polític de l’esport del 
seu poble.

Una vida dedicada a l’esport...
Vaig estudiar als Salesians de Ma-
taró i allí va ser on em vaig aficionar 
al bàsquet, un esport que no es 
practicava molt llavors, a mitjans 
dels vuitanta. Amb uns quants 
companys de classe vàrem crear 
el primer equip de bàsquet dels 
Salesians.

Què va estudiar?
M’agradaven molt les llengües i 
sóc intèrpret de llengües estran-
geres, en anglès i francès, però 
pràcticament només em dedico a 
l’anglès. També em vaig titular en 
aquells esports que m’agradaven. 
Vaig ser entrenador de bàsquet i 
també àrbitre.

Fins a quina edat va jugar?
Fins als divuit. Era base-escorta. 
M’agradava molt remenar la pilo-
ta. Jugava en el CB Argentona fins 
que em va fitxar la UE Mataró, on 
vaig estar tres anys, com a juvenil 
i júnior. Al fer el salt cap a sènior va 
aparèixer el futbol americà.

Quin canvi!
Va néixer arran de les inquietuds 

que va tenir el que llavors era 
professor d’Educació Física de 
les escoles d’Argentona, Raúl Pa-
loma. Ell va jugar durant uns anys 
als Badalona Dracs. Volia crear un 
equip a Argentona, malgrat que 
érem un poble molt petit. Però va 
ser molt tossut i ho va aconseguir 
creant l’any 1990 un equip juve-
nil. A l’any següent ja hi havia un 
equip sènior i més de 60 perso-
nes que volien jugar.

30 anys ja d’Argentona Bocs, 
tota una fita...
Gràcies a tots els que van creu-
re en aquest projecte, minoritari, 
que venia de l’estranger, complex 
d’entendre.

Quan es va involucrar en el fut-
bol americà?
Des del segon any de la seva cre-

ació. Vaig jugar des del 1991 fins 
al 2017, vint-i-sis anys en total ju-
gant. També vaig ser entrenador 
de totes les categories, fins a ar-
ribar al primer equip, on ho vaig 
ser en dues etapes. En la primera 
arribem a jugar a la Lliga Nacional 
Espanyola, quedant quarts d’Es-
panya i obtenint una plaça per 
anar a jugar a Europa. En aquella 
època vam guanyar la Lliga Cata-
lana, el 1995.

També ha estat seleccionador 
català...
He participat molts anys en l’equip 
tècnic del seleccionador espanyol 
en categoria júnior, participant en 
tres europeus i en la catalana sè-
nior vaig ser primer entrenador.

Argentona Bocs és molt cone-
gut. Això té un enorme mèrit...
A Argentona se’l coneix pels càn-
tirs... i també pel futbol americà i 
és un orgull per al poble.

On treballa?
Soc professor i faig classes d’idi-
omes a l’Escola Pia de Mataró. I 
també tinc especialitat en es-
ports.

Quan va arribar al món de la po-
lítica?
El 2019 i com a independen. Em va 
empènyer gent coneguda d’Ar-
gentona per les meves ganes de 
treballar, especialment en el món 
de l’esport i associacions. El lla-
vors alcalde, així com la regidora 
d’esports, em van convèncer per-
què m’hi involucrés.

Quin diagnòstic fa d’Argentona 
esportivament parlant?
Sens dubte puc afirmar que tenim 
una gran salut esportiva, un munt 
d’entitats que rutllen des de fa 
molts anys, des dels esports més 
tradicionals (bàsquet, handbol, 
futbol...) fins a uns altres no tan 
populars, com el futbol americà 
o patinatge, que també fa més de 
30 anys que està viu. Vam tenir 
bàdminton uns anys i ara hi ha un 
projecte per crear un club de vo-
leibol. Hi ha una forta demanda.

Quin és el dèficit que té Argen-
tona?
Ens faria falta poder tenir una pis-
cina coberta, perquè la que hi ha 
és descoberta. Però fer-la associ-
ant-la a un projecte esportiu inte-
gral, un centre amb gimnàs, amb 
classes dirigides.

Quins projectes tenen damunt 
de la taula?
Ens agradaria reestructurar tota la 
zona esportiva d’Argentona, com 
la pista exterior de futbol sala i 
bàsquet que està al costat del 
camp de futbol i tot el descam-
pat del poliesportiu. Tenim molt 
espai per créixer i és evident que 
ens falta una altra pista indoor per 
poder donar millor servei als nos-
tres clubs. També estaria dins dels 
nostres plans fer un camp de fut-
bol 7. És a dir, fer una zona esporti-
va més àmplia i ordenada.

Quants esportistes passen set-
manalment per les instal·laci-
ons d’Argentona?
Sobre uns 2.000 esportistes. I no 
oblidem que, a més, a Argento-
na es pot jugar a tennis i a pàdel 
al Casino, amb el qual tenim un 
acord de col·laboració, o en el Pà-
del Indoor de Tomás Carbonell en 
el Cros.

Continuarà la pròxima legisla-
tura?
M’agrada molt el que faig i puc 
combinar la meva responsabili-
tat política amb la meva passió, 
que és la docència. M’he plante-
jat continuar, sí, però ja veurem el  
que ens ofereix el futur. M’agra-
da sentir-me útil i treballar pel bé 
d’Argentona, sobretot per a futu-
res generacions, per això el pro-
jecte d’una nova zona esportiva és 
tan important.

Entrevista:  Toni Frieros

 A Argentona 
tenim una gran 
salut esportiva”

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

ENTREVISTA
REGIDORS

QUIM 
PEREJOAN

REGIDOR D’ESPORTS

 És un orgull que 
se’ns conegui pel 

càntir... i pel 
futbol americà”



us desitja un feliç 2022
ple d’esport
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