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“Estic vivint un 
conte de fades”
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ESTÀ BECADA PER LA UNIVERSITAT 
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E sportiu Maresme, des de la seva aparició l'abril de 
2017, pràcticament fa cinc anys, ha fet una decidida 
aposta per donar visibilitat a l'esport escolar. És a dir, 

aquell que no competeix sota les regles de les diferents i 
conegudes federacions esportives i que ha estat, i continua 
sent, el gran oblidat. De fet, encara hi ha molta gent que no 
sap que es pot practicar un esport, individual o col·lectiu, 
sense la pressió de pujar o baixar de categoria ni l'obligato-
rietat d'estar en possessió d'una llicència federativa.
Aquí no estem dient que una elecció sigui millor que l'altra. 
Són complementàries i poden coexistir perfectament. És 
cert que hi ha una majoria de nens i nenes que cada cap de 
setmana, al costat de les seves famílies, prefereixen prac-
ticar esport sota l'empara d'una federació. No obstant això, 
també existeix aquest 'altre món' on es practica un esport 
pel simple fet de fer una activitat física sense buscar recom-

pensa a final de temporada. Jugar per jugar, competir per 
competir.
Tant una elecció com l'altra mereixen tota l'atenció de les 
administracions públiques i també dels diferents governs 
municipals. Parlem d'un ingent col·lectiu que, sumats, mou 
cada cap de setmana a centenars de milers de famílies. A 
tots cal tenir en compte, sense excloure'n a cap, que és el 
sentiment que a vegades sí que tenen els Consells Espor-
tius de Catalunya, molt pròxims als col·legis.
Del que es tracta és que tots trobin el seu espai i se sentin a 
gust. Sí que ha de predominar un factor: l'esport i l'activitat 
física, a més de font de salut, han de ser un pilar educa-
tiu, perquè la competició, la lluita per quedar primer o ser 
el millor, sempre ha d'anar acompanyat d'educació i valors. 
I aquesta és una obligatorietat tant dels que participen en 
esport escolar com federat.

EDITORIAL

SUMARI

Edita:  Frimu XXI Comunicació S. L.
Director: Toni Frieros
Redactors: Marc Frieros/Sergi Blasco
Disseny i maquetació: Salamandra
 Barcelona Design, SL
Fotografia:  Pep Morata
Correcció de textos: Gerard Obon
Impressió: Rotimpres Dipòsit Legal:  B 9990-2017

 684 285 614
www.esportiumaresme.cat
info@esportiumaresme.catEDITORIAL • SUMARI

Pàgines 4-6: Entrevista amb la 
gimnasta Marina González
Pàgines 8-9: Arnau Martínez 
i Sergi Puig, de Premià a l'elit 
del futbol
Pàgina 10: Salut i esport
Pàgines 12-13: El CN Mataró 
fa 90 anys

Pàgines 14-15: Gran èxit de 
participació en el XTrail Sant 
Mateu de Premià de Dalt
Pàgines 16-15: Entrevista amb 
Josep Sánchez, president de 
Foment del Treball
Pàgines 18-19: Reportatge 
amb el Club Gimnàstica 

Artística de Mataró
Pàgina 20: Club Voleibol 
Alella
Pàgina 22: Club Patí Palafolls
Pàgina 23: La gran història de 
Joan Sánchez
Pàgina 24: Cros de Calella
Pàgina 26: Entrevista amb 

Cristian Garralaga, regidor 
d'esports de SVM
Pàgina 27: Club de Futbol 
Sala de Dosrius
Pàgines 28-29: Consell 
Esportiu del Maresme
Pàgines 30: Notícies 
esportives del Maresme

Esport competitiu i esport escolar



4

PORTADA
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

D esprés dels Jocs va signar un com-
promís per quatre anys amb l'Iowa 
State University dels Estats Units 
per formar part del seu prestigiós 

equip de gimnàstica, conegut com les 'Cy-
clones'. Des de la ciutat d'Ames, on se situa 
el campus de la universitat, Marina González 
comparteix la seva nova vida amb Esportiu 
Maresme.

Com va sorgir aquesta oportunitat d'estu-
diar i competir als Estats Units?
Quan es va posar en contacte amb nosaltres 
Nelson Medeiros, l'Assistent Head Coach de 
l'equip de gimnàstica de la Universitat d'Iowa, 
no m’ho vaig pensar dues vegades. No passa 

cada dia que truca a la teva porta un dels mi-
llors entrenadors del món per donar-te una 
oportunitat com aquesta. És com estar vivint 
un conte de fades.

En què consisteix?
Estic becada per fer tota la carrera de Business 
and Management, de la qual he començat el 
primer curs, i formo part de l'equip de gim-
nàstica femenina de la Universitat, formada 
per unes trenta gimnastes. Les de primer any, 
unes set, som l'equip 'Freshman'. Des de ge-
ner fins a abril es disputa la lliga universitària, 

MARINA 
GONZÁLEZ LARA

una competició on participen les millors gim-
nastes del país. La meva universitat és consi-
derada una de les quatre millors dels Estats 
Units en gimnàstica.

Una nova vida...
Totalment, un canvi radical. No té res a veu-
re amb Espanya. Tota l'activitat transcorre al 
campus universitari, amb 30.000 estudiants 
fent-hi vida. Jo visc a l'edifici destinat exclu-
sivament als atletes. Aquí tenim les millors 
instal·lacions que he vist mai. És un altre món! 
Diuen que la Universitat d'Iowa té les millors 
facilitats de tots els Estats Units: el gimnàs, 
la sala d'entrenament, els aparells, l'atenció 
dels fisioterapeutes, mèdics... el millor del 
millor. Això sí, t'exigeixen bons resultats aca-
dèmics. Per a la universitat és una qüestió de 
prestigi: vol que els seus atletes tinguin les 
millors notes possibles. Iowa està classificada 
com la tercera millor universitat americana 
quant a la qualificació acadèmica dels seus 
esportistes.

Del sol de Malgrat de Mar a viure sota zero...
Sí! Aquí a Ames estem aquest hivern a menys 
quinze sota zero. Fa moltíssim fred, hi ha neu, 

però m'hi he adaptat molt ràpidament, 
no en queda una altra. El que més em 

costa és l'horari dels àpats. A les cinc de 
la tarda tothom ja ha sopat. Entreno cada dia 
menys el dissabte. M'aixeco a les 6.50 hores 
i a les 7.30 ja estic entrenant. De les 11,00 fins 
a les 14.30 és el segon torn i faig classe a les 
tardes, fins a les vuit. La veritat és que men-
jo quan puc, perquè no tinc gairebé temps, 
però això sí, a les deu de la nit ja soc al llit. Caic 
esgotada. Ah, se m'oblidava! Els dimarts m'ai-
xeco a les 5.30 del matí perquè fins a la 7.30 
tenim gimnàs, pesos, etc.

Nou entrenador, nous mètodes...
Aquí estic aprenent moltíssim amb Nilson 

La gran aventura americana de 

Una entrevista de Toni Frieros

La gimnasta olímpica de Malgrat de Mar, becada 
als EUA (va formar part de l'equip olímpic espanyol 

en els JJOO de Tòquio 2020), ha fet un salt qualitatiu 
extraordinari en la seva carrera esportiva

 La cultura de la 
gimnàstica està molt 

arrelada als Estats Units, 
principalment a les 

universitats. És gairebé 
com una religió. Hi ha una 
enorme competència i un 

concepte d'equip 
molt accentuat”
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Medeiros. Cal pensar que la cultura de la gim-
nàstica està molt arrelada als Estats Units, 
principalment a les universitats. És gairebé 
com una religió. Hi ha una enorme compe-
tència i un concepte d'equip molt arrelat. No 
hi ha res més important que l'equip, encara 
que després també es participa per guanyar 
títols individuals. En aquests mesos he après 
noves tècniques, altres elements i la veritat 
és que tot està sent meravellós. A l'equip hi ha 
noies de moltes nacionalitats, d'Itàlia, Colòm-
bia, Cuba, Puerto Rico, Austràlia, la Xina... Això 
fa que hi hagi molta unió entre totes, perquè 
totes estem molt lluny dels nostres països.

La prova de terra continua sent el teu millor 
aparell?
Sí, és el que millor se'm dona. Ara estic tre-
ballant en una doble pirueta. Vaig introduint 
nous elements en tots els aparells, que aquí 
als Estats Units tenen diferents mesures.

Quan tornes?
Al maig he de tornar al CAR de Madrid perquè 
continuo formant part de l'equip espanyol de 
gimnàstica artística i hem de preparar-nos 
per a l'Europeu de Liverpool del pròxim mes 
d'agost. No em desvinculo, al contrari, se-
gueixo sota la disciplina de la Federació Es-

 Estudiar, entrenar i competir a la universitat d'Iowa 
amb un dels millors entrenadors del món és com 

estar vivint un conte de fades”

 Quan em van dir que 
anava als Jocs Olímpics de 

Tòquio vaig plorar d'alegria 
perquè havia patit molt per 

arribar-hi. Un mes abans 
em vaig lesionar un dit de 
la mà. Hauria estat un pal 

perdre-me'l”
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panyola. Com a selecció tenim molts reptes 
per davant i el més important serà tornar a 
classificar-nos per als Jocs Olímpics, aquesta 
vegada a París 2024.

Vas estar als Jocs de Tòquio. Un somni fet 
realitat...
Va ser molt emotiu, perquè vaig patir moltís-
sim per poder arribar a Tòquio. Vaig passar 
per moments molt durs. Només em van con-
firmar que estava dins de l'equip olímpic per 
a anar a Tòquio quan faltaven cinc dies per 
pujar a l'avió. Vaig trucar a casa sense poder 
contenir l'emoció, plorant, i li vaig dir als meus 
pares: "Ho he aconseguit, ho hem aconse-
guit, perquè vosaltres també heu format part 
d'aquest viatge".

Parles de sofriment, de moments durs...
Portava tota la vida treballant perquè arribés 
aquest moment. En plena preparació per anar 
als Jocs vaig tenir una fractura d'estrès en un 
dit del peu; gairebé no podia ni caminar. A més, 
vaig estar confinada per COVID i quan ja esta-
va recuperada, un mes abans d'anar a Tòquio, 
em vaig lesionar el dit índex de la mà dreta. 
Me'l vaig embenar, em vaig mentalitzar que 
no em feia mal i vaig sortir a competir. Van ser 
setmanes d'angoixa, fins i tot de por, perquè 
pensava que seria un pal molt gran no poder 
anar al Japó per culpa d'una lesió.

Et vas guanyar la plaça definitiva a Bèlgica...
Abans de viatjar al Japó vam anar a compe-
tir a Flandes cinc de les nou components de 
l'equip espanyol. D'aquestes cinc, una es que-
dava fora, perquè només quatre gimnastes 
podien participar a Tòquio. Ja pots imaginar-te 
la pressió que això suposa per a cadascuna de 
les gimnastes. Em vaig classificar en la final 

realitat el somni de la meva vida: participar en 
uns Jocs Olímpics.

A París 2024, si us classifiqueu com a equip, 
tindràs 21 anys...
Espero arribar més madura i millor preparada. 
Estic segura que la suma de formar part de 
l'equip de gimnàstica de l'Iowa University i de 
l'equip espanyol m'ajudaran a aconseguir tots 
aquests nous reptes.
Sens dubte.

de barra i de les cinc espanyoles vaig quedar 
com a segona millor classificada en la general.

I l'experiència en els JJOO de Tòquio?
Tenim l'espina clavada d'haver quedat les úl-
times com a equip, així que el repte ha de ser 
classificar-nos i millorar aquesta posició a Pa-
rís 2024. Individualment, a Tòquio em va anar 
bé a terra i vaig tenir un ensurt en paral·leles, 
on vaig estar a punt de caure, però per a mi 
el premi, el realment important, era haver fet 

 Al maig torno a Espanya per entrenar al CAR de Madrid 
amb la selecció espanyola i preparar l'Europeu de Liverpool. El 

nostre somni és repetir classificació olímpica a París 2024”

 A Tòquio 
em va anar bé 
en terra i vaig 

tenir un ensurt 
en paral·leles. 

Per a mi el premi, 
el realment 

important, era 
haver fet realitat 

el somni de 
la meva vida: 

participar en uns 
Jocs Olímpics”
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INFANTIL I CADET defensant 
la samarreta de L’Hospitalet

INTERNACIONAL. Ja ha jugat 
tres partits amb la ‘rojita’

ESCOLETA. L’Arnau va 
començar a jugar al CE Premià

PREBENJAMÍ. Va estar sis anys 
al futbol base blaugrana

L ’Arnau ja era ‘pelotero’ 
abans de néixer. Va co-
mençar a fer les seves 
primeres passes amb 

una pilota en el pavelló de Pre-
mià de Mar, on es va iniciar en fut-
bol sala. Es va passar molt aviat 
al Futbol 7 i van bastar uns pocs 
partits amb el prebenjamí del 
Premià de Mar perquè el Barça 
es fixés en ell. Era un dels molts 
nens que anava a 
la Ciutat Esportiva 
en el taxi que els 
recollia a la porta 
del col·legi. Va ser 
blaugrana fins a 
Infantil B: “Jugar 
en el Barça va ser 
com un somni, 
perquè soc soci des del primer 
dia que vaig néixer i cada any 
que vaig defensar la samarreta 
blaugrana el vaig gaudir al mà-
xim. Vaig aprendre moltíssim, 
sobretot a jugar des de darrere, 
sortir amb la pilota i a manar”, 

explica Arnau des de Girona. Pot-
ser per això el seu ídol sempre va 
ser Mascherano.
Quan li van comunicar que no se-
guiria en el Barça va ser un dels 
dies més tristos de la seva vida: 
“M’ho van dir els meus pares i 
recordo que vaig plorar. Aními-
cament, vaig quedar tocat uns 
dies. Vaig escriure una carta pú-
blica per acomiadar-me i agrair 

al club tot el que 
havia viscut. Tam-
bé vaig aprendre 
que h i  ha v ida 
després del Barça 
i que es pot arribar 
a ser professional 
del futbol”. Així va 
ser com l’Arnau va 

iniciar un nou camí. Va estar dos 
anys a L’Hospitalet i el Girona el 
va fitxar per al seu cadet A. Sent 
juvenil de primer any ja estava 
jugant amb l’A i un dia va rebre 
una trucada del director de fut-
bol base del Girona dient-li que 

l’endemà havia d’anar a entre-
nar-se amb el primer equip: “Va 
ser una alegria immensa perquè 
entrenar amb els professionals 

sense haver passat pel filial no 
passa cada dia”. Francisco, ales-
hores l’entrenador del Girona, el 
va convocar moltes vegades per 
anar amb el primer equip, però no 
va debutar fins al 7 de desembre 
de 2020, amb 17 anys d’edat, en 
la Copa del Rei enfront de la Gi-
màstica Segoviana. Va jugar tota 
la Copa i els últims 12 partits de 
Lliga més els quatre d’ascens a 
Primera Divisió. Sempre com a 
titular. “No tinc suficients parau-
les d’agraïment cap a Francis-
co per haver-me donat l’opor-
tunitat de debutar en el futbol 
professional. Va ser molt valent 
apostant per un jugador tan 
jove”. Curiosament, Arnau sem-
pre va jugar amb Francisco com 
a lateral esquerre.
Aquesta temporada, amb Michel 
a la banqueta, l’Arnau continua 
sent titular, però com a ‘carriler’ 
dret. Recentment, ha signat la re-
novació amb el Girona fins a 2025 
i el seu primer contracte profes-
sional: “El meu somni ara és pu-
jar a Primera amb el Girona, al 
qual li estic molt agraït. Vaig es-
tar un temps vivint a la seva re-
sidència, em vaig treure l’ESO. 
Aquí em tracten de meravella”. 
Arnau, que viu sol en un pis a Gi-
rona i quan li és possible baixa 
a Premià a veure la seva família, 
està vivint un somni: “Ser futbo-
lista professional m’apassiona. 
Visc les 24 hores del dia enfocat 
en la meva professió i això em 
fa molt feliç”. Mentrestant, mai 
s’oblida de les seves arrels, que 
estan en Premià.

JUGADOR DEL GIRONA FUTBOL CLUB
LATERAL DRET. Premià de Mar, 25 d’abril de 2003

DE PREMIÀ DE MAR i PREMIÀ DE DALT AL FUTBOL PROFESSIONAL

FC BARCELONA L’HOSPITALET SELECCIÓ SUB 19

Va jugar al Barça fins 
Infantil B per passar 

després per 
l’Hospitalet abans de 

recalar al Girona

TITULAR
Va debutar al primer equip 
del Girona amb 17 anys de 
la má del tècnic Francisco 
a la banqueta

ARNAU 
MARTÍNEZ
“Tant de bo pugui debutar 
a Primera Divisió amb 
el Girona”
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CONSOLIDAT. Al filial de Las Palmas va fer 
una magnífica temporada

PONFERRADINA. Sergi ha es-
tat titular a la Copa del Rei

PREMIÀ DE DALT. Sergi (amb gorra) va jugar al Premià de Dalt. Aquí, 
amb el benjamí entrenat per Pedro Castellano i Ricard Martínez

PRIMER EQUIP. Sent porter del Barça B va 
entrenar-se amb els cracs

PROGRESSIÓ. El FC Barcelona el va fitxar 
de l’Infantil del Vilassar

S ergi Puig va aprendre 
a caminar futbolística-
ment de la mà de Pedro 
i Ricardo, entrenadors 

del Premià de Dalt, on va estar 
fins que el va fitxar el Vilassar de 
Mar per al seu Infantil B: “Enca-
ra estic en contacte amb els qui 
van ser els meus entrenadors a 
Premià de Dalt. Va ser una eta-
pa molt bonica en la meva vida”, 

JUGADOR DE LA SD PONFERRADINA
PORTER. Premià de Mar, 19 de novembre de 1998

UE VILASSAR DE MAR FC BARCELONA UD LAS PALMAS

explica Sergi des de Ponferrada 
(Lleó). Va arribar a entrenar unes 
setmanes amb l’Espanyol, però 
va ser el Barça qui el va fitxar per 
al seu cadet: “Arribar al Barça va 
significar una veritable evolució 
en la meva carrera. Allí em vaig 
‘xopar’ de la seva metodologia 
de treball i vaig millorar en tots 
els aspectes, especialment el 
meu joc de peus”, rememora al-

hora que recorda els seus viatges 
a Corea, Qatar o Veneçuela i les 
lligues que va guanyar.
Diu que el seu últim any com a 
juvenil va ser la seva millor tem-
porada en el Barça: “Gabri i Jor-
quera van apostar per mi en la 
porteria. Vaig jugar tota la Lliga i 
la Youth League i em sentia pro-
tagonista”. Va ser una època en 
la qual va arribar a entrenar amb 
el primer equip del Barça: “Entrar 
en el vestuari i canviar-te al cos-
tat de Messi, Iniesta, etcètera, va 
ser una cosa inoblidable”.
El seu ascens al futbol professio-
nal va coincidir amb algunes actu-
acions en el Barça B, que va arri-
bar a pujar a Segona A. Va renovar 
pel FC Barcelona i va ser cedit a 
L’Hospitalet, on va tenir molts mi-
nuts a la porteria. De l’Hospitalet 
va viatjar a Conca, però en el Con-
quense “vaig viure el meu pitjor 
any com a futbolista, encara que 
em va servir per madurar”.

De retorn al Barça B “vaig evolu-
cionar molt com a porter, però 
davant tenia companys, com 
Iñaki Peña o Carevic, i no era 
fàcil jugar cada diumenge, així 
que, encara que el Barça em va 
oferir renovar, vaig decidir volar 
pel meu compte fora del club”. 
Va ser així com va estar un any en 
el filial del Las Palmas a Segona 
B i ara a la SA Ponferradina a Se-
gona A, amb qui ha jugat tota la 
Copa del Rei: “Va ser una pena 
caure contra l’Espanyol en els 
penals”. Afirma Sergi que “ara 
estic gaudint del que és el fut-
bol professional i el meu objec-
tiu és consolidar-me en aquesta 
categoria i arribar un dia a Pri-
mera Divisió. Soc molt feliç a 
Ponferrada i venir aquí ha estat 
una de les millors decisions de 
la meva vida”. Es considera un 
porter “regular, fiable, amb bon 

joc de peus i àgil sota pals”. La 
seva referència sempre ha estat 
Víctor Valdés.
Li agradaria venir més sovint a 
Premià, però les comunicacions 
no li posen fàcil. Va fer un grau 
de Fisioteràpia i estudia online 
Ciencies de l’Activitat de l’Esport: 
“Tant de bo un dia pugui viure 
del futbol, però estudiar també 
m’ajuda molt a la meva carrera 
futbolística i, a més, m’agrada 
molt”.

Va ser titular al juvenil 
del Barça, també al 

filial, però  va decidir 
que tenia que fer la seva 

carrera fora del 
Camp Nou

SERGI PUIG
“El meu objectiu 
és consolidar-me 
a Segona Divisió”



L a dieta per a un futbolista, o qualsevol 
esportista, és clau per optimitzar el 
teu rendiment i resistència. El futbol 
és un esport de resistència. Les exi-

gències nutricionals depenen també de la 
posició en el camp.

ALIMENTACIÓ I FUTBOL
La durada d’un partit de futbol és de dues mei-
tats de quaranta-cinc minuts cadscuna.. .
Els jugadors produeixen una despesa consi-
derable d’energia en els canvis de direcció o 
en accelerar, desaccelerar, saltar, trotar, cami-
na o estar aturat. 
Cada partit inclou uns 1.000 episodis d’ac-
ció diferenciats i els jugadors canvien d’acti-
vitat cada 5 o 6 segons. Els migcampistes i els 
davanters cobreixen entre 10 i 11 km per partit, 
els defensors laterals de 8 a 9,5 km, i fins i tot, 
el porter realitza uns 4 km.
La intensitat mitjana d’un partit de futbol és 
del 75% de la capacitat aeròbica d’un juga-
dor. Però hi ha una gran activitat anaeròbica. 
A la segona part del partit, sol disminuir un 
40% la intensitat en carrera, la distància total 
coberta i el temps transcorregut en activitats 
d’intensitat elevada a causa de la fatiga. Per 
això el futbol es considera com un esport 
d’exigència metabòlica mixta.

DIETA PER A FUTBOLISTES 
EN PRETEMPORADA
En aquest període, la prioritat és reduir el per-
centatge de greix corporal i entrenar la resis-
tència i la força muscular. Una dieta planifica-
da durant mesos, pot ressaltar el potencial 
genètic del jugador, sempre que es planifiqui 
d’acord amb les exigències energètiques dels 
entrenaments. La dieta per a futbolistes s’ha 
d’ajustar en hidrats de carboni i greixos insa-
turats per subministrar l’energia necessària.
No són recomanable les dietes amb exces-
siva proteïna per potenciar la massa magra, 
sinó el consum equilibrat de proteïnes en tots 
els dinars i refrigeris, tenint en compte les ses-
sions.

DIETA DURANT LA TEMPORADA
Has de consumir suficients hidrats de car-
boni i electròlits abans durant i després dels 
partits/entrenaments per potenciar el ren-
diment i la resistència.
Intentar fer cinc àpats al dia. Consumir hidrats 
de carboni de baix índex glucèmic com ave-
na, arròs, integral, quinoa, pasta integral, pa 
artesà, per maximitzar el teu rendiment. Inclou 
proteïna magra i greix favorable en cada dinar.

piscolabis post entrenament o competició 
seria una peça de fruita de temporada, 2 (ro-
danxes de fiambre magre i 2 nous.

Importància de la hidratació en futbol
Durant la pràctica esportiva intensa solen pro-
duir-se canvis en el pes corporal, provocats 
principalment per la pèrdua d’aigua en forma 
de suor i la respiració.
Les dues hores abans del partit has d’ingerir 
líquids per compensar les pèrdues posteriors. 
És rellevant també beure durant el partit 
de forma repartida cada 20-30 minuts una 
beguda esportiva o aigua per reposar a més 
les sals perdudes amb la suor.
La hidratació post exercici és molt important 
per assegurar una ràpida rehidratació. Pots 
preparar la teva pròpia beguda isotònica a 
casa, per reposar electròlits i les reserves de 
glucogen.

SUPLEMENTS EN EL FUTBOL
És convenient protegir les teves cèl·lules en-
front de l’esforç de l’entrenament que genera 
inflamació i radicals lliures. Per reduir la in-
flamació, regenerar les fibres musculars i 
prevenir lesions pots prendre un suplement 
d’àcids grassos omega-3 m.
Per recuperar energia en el descans pots 
prendre un gel a base de fructosa però sem-
pre amb aigua. Les barretes i batuts són inte-
ressants per a després de l’entrenament de 
resistència o del partit per recuperar ener-
gia i aportar aminoàcids de fàcil assimilació.
La creatina és un dels suplements més uti-
litzats, ja que millora el rendiment en ac-
tivitats d’intensitat elevada i períodes de 
recuperació curts. La càrrega de creatina és 
de 20-30 g/dia durant 5 dies. S’ha de repartir 
en algunes presses. En fase de manteniment 
la dosi és de 2-5 g/dia. Recorda prendre la 
creatina conjuntament amb els teus àpats. 
Sol afavorir l’augment de pes per retenció de 
líquids (1 kg en cinc dies).
La cafeïna redueix la percepció d’esgotament 
a dosi de 20 mg/kg. El seu efecte màxim es 
produeix als 40-60 minuts.
En el futbol és important mantenir en bon 
estat les articulacions i tendons. Les ajudes 
ergogèniques (milloren el rendiment espor-
tiu) com col·lagen, àcid hialurònic, magnesi 
o antioxidants t’ajudaran a cuidar aquestes 
estructures corporals.
Quan es duen a terme activitats físiques ex-
tremes poden donar-se deficiències de vita-
mines. Si ets vegetarià, el teu nutricionista 
esportiu t’ajudarà a equilibrar la teva dieta. 
La vitamina B12 pot estar compromesa en 
dietes veganes.

Evita els hidrats de carboni senzills que prove-
nen de farines refinades o sucres perquè ac-
tiven la insulina, l’emmagatzematge de greix 
i la inflamació per la qual cosa augmenta el 
risc de lesions.
Consumeix amb moderació fregits i greixos 
en la teva dieta per a futbolistes, ja que es di-
gereixen lentament i pot crear una sensació 
de pesadesa o indigestió durant el joc. Els 
dinars amb alt contingut en fibra, poden 
causar gasos o molèsties gastrointestinals 
durant l’acció intensa d’un partit de futbol.

DIETA EL DIA DE PARTIT
El dia del partit has de dinar de 2 a 3 hores 
abans i beure suficients líquids per equilibrar 
la sacietat, retardar la fatiga i evitar les rampes 
durant el partit de 90 minuts, o de major dura-
da en cas de pròrroga.
Els futbolistes consumeixen molt glucogen 
muscular durant els partits, a més es produ-
eix una gran pèrdua de líquids per sudora-
ció, és interessant que donis uns glopets a la 
teva beguda, en el descans i si t’apropes a la 
banqueta, per reposar aquestes pèrdues.

QUÈ MENJAR DESPRÉS D’UN 
PARTIT DE FUTBOL
Per una recuperació ràpida i eficaç has de 
recarregar els dipòsits de glucogen, pro-
moure el creixement i reparació muscular, i 
rehidratar-te.
Els primers 60 minuts són molt importants 
per a la recuperació muscular, ja que és 
quan s’assoleix l’assimilació més gran de nu-
trients. La dieta de recuperació depèn dels 
objectius físics individuals:
Si l’objectiu és augmentar la força i mida 
muscular, escull aliments amb alta densitat 
calòrica com sandwich (formatge, pernil, to-
nyina, pollastre, ou), ensalada de fruites amb 
iogurt, arròs amb llet semi, barretes de cereals 
(és preferible que aportin també proteïnes) o 
suplements líquids de recuperació.
Si l’objectiu és reduir pes i percentatge de 
greix corporal, el teu nutricionista esportiu 
haurà d’ajustar la dieta per a futbolistes amb 
criteris de restricció calòrica. Un exemple de 
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REPORTATGE
CLUBS

T ot just acaben de com-
plir-se 90 anys del nai-
xement d'un dels clubs 
esportius més impor-

tants de Catalunya. La història 
del nostre país i la nostra comar-
ca no s'escriuria igual, en matèria 
esportiva, sense l'extraordinària 
trajectòria del Centre Natació 
Mataró, una gran fàbrica forma-
tiva de talent, bressol de nom-
brosos esportistes d'elit i que 
alberga equips del més alt nivell 
competitiu en diferents especi-
alitats: natació, waterpolo, tennis 
de taula, triatló o esport adaptat. 
En les seves instal·lacions, com 
en la seva fantàstica piscina cli-
matitzada descoberta, s'hi han 
format i hi han jugat nombrosos 
esportistes olímpics.

Els llibres d'història diuen que el 
Centre es va constituir el gener 
de 1932 després de la fusió del 
Club Natació Mataró (1920-1929) 
i la secció de natació del Club 
Gimnàstic Mataroní (1930-1932). 
El 1933, el CN Mataró adquireix els 
Banys Nous. A partir d’aquí es cur-
sa la sol·licitud d’ingrés oficial a la 

Federació Catalana de Natació. El 
mateix any, el Centre aconsegueix 
organitzar la primera competició 

oficial, el campionat de Catalunya 
de 2.000 metres d’aigües obertes 
i obté permís per jugar els partits 
de waterpolo de campionat al 
mar, davant dels Banys Nous.
El gran salt de qualitat del club, i 
que marcarà un abans i un des-
pres, el fa la nova junta presidi-
da per Joan  Mas, que arriba al 
club el 1948 amb el ferm propò-
sit de tirar endavant el projecte 
de construcció d’una piscina. El 
25 de gener de 1950 s’anuncia 
l’imminent inici de les obres al re-
cinte dels Banys. La nova piscina 
s’inaugura finalment el 6 de juny. 
Pocs anys després, el Centre or-
ganitza el Campionat de Catalu-
nya de natació, waterpolo i salts.
El Centre Natació Mataró cele-
bra les noces d’argent el 1957 

EL CN MATARÓ, UN JOVE DE 90 ANYS
HISTÒRIA VIVA DE L'ESPORT CATALÀ

amb nova directiva, presidida per 
Ramon Julià. L’equip de waterpo-
lo juga per primera vegada a la 
seva història a la primera catego-
ria del Campionat de Catalunya. 

La bona actuació dels mataronins 
no passa desapercebuda i el ma-
teix 1957 es produeix un altre fet 
històric: El porter de l’equip, Jo-
sep Gasull, és el primer membre 
del Centre Natació Mataró que 
es converteix en Internacional.

Pere Robert, format al 
Centre, va ser olímpic 

a Moscou '80, Los 
Angeles '84 i Seül '88 

en waterpolo
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El gran porter de 
waterpolo 

Josep Gasull va ser el 
primer  internacional 
que va tenir el Centre



Pere Robert, Sílvia Parera i Joa-
quín Fernández, tres cops olímpics

TRIATLÓ El club està present 
en totes les proves de prestigi

TENNIS TAULA femení, dirigit 
per l'olímpica Galia Dvorak

Josep Gasull va ser el primer 
internacional del club

NATACIÓ Un dels equips amb 
més èxits de Catalunya

WATERPOLO L'equip masculí, 
consolidat a la màxima categoria

Natació i waterpolo van ser les 
primeres seccions del club

NATACIÓ ARTÍSTICA una de 
les últimes seccions creades

WATERPOLO L'equip femení 
és el vigent campió de Lliga

Imatge dels anys 30, a l'època 
dels banys a la platja

TENNIS TAULA masculí que 
lluita per pujar de categoria

NATACIÓ ADAPTADA Actual 
campió de Catalunya i Espanya

El club es converteix en bressol 
de grans esportistes. El 1973, 
Pere Robert comença la seva 
llarga carrera internacional en ser 
convocat amb la selecció espa-
nyola júnior de waterpolo. El 1975 
ja és titular a l’equip espanyol que 
juga el Campionat d’Europa a Es-

tocolm. Pere Robert sería des-
près olímpic a Moscou 80′, Los 
Angeles 84′ i Seül 88′.
El Centre viu el seu cinquantè 
aniversari el 1982 inaugurant la 
piscina de 50 metres, concreta-

SECCIONS ESPORTIVES DEL CN MATARÓ

ment el 27 de juliol. Aquells ma-
teixos anys, dos joves nedadors 
de la casa comencen a desta-
car: Joaquín Fernández i Sílvia 
Parera, que més tard serien cam-
pions d’Espanya, arriben a com-
petir als Jocs Olímpics de Seül 
88, Barcelona 92 i Atlanta 96.
Als anys noranta el Centre experi-
menta molts canvis: piscina cli-
matitzada, una altra de coberta, 
renovació d'espais com gimnàs, 
es crea les seccions de triatló i el 
tennis taula, de la má de Galia 
Dvorak, s’assoleix l’ascens a la 
màxima categoria estatal, una 
altra fita històrica dintre del CN 
Mataró. Una década on arriba a la 
presidencia Josep Masriera. No 
ens podem oblidar tampoc dels 
exits de la secció de triatló, amb 
la consecució de campionats de 
Catalunya per equips o les grans 
actuacions estatals i interna-

cionals de José Luis Cano, una 
llegenda en aquesta disciplina.
En els últims temps, ja amb Joan 

Gros al capdavant de la junta di-
rectiva, el Centre ha viscut fites 
històriques, com el primer títol de 
la història de l'equip femení de wa-
terpolo de la temporada passada, 
on alguns dels seus components 
han conquistat medalles olímpi-
ques, com Marta Bach, Anni Es-
par o Elena Sánchez. El masculí 
també fa dècades que s'ha con-
solidat en la màxima categoria.

Igualment, han estat molt des-
tacats els èxits tant de l'equip de 
natació, especialment el d'ai-
gües obertes amb Guillem Pujol 
com a gran referència, així com 
el de natació adaptada, campió 
de Catalunya i d'Espanya.
En definitiva, èxits esportius d'un 
gran club que compta amb uns 
5.600 socis que poden gaudir 

d'unes instal·lacions esportives 
envejables al costat del mar. No-
ranta anys sent orgull de Mataró 
i del Maresme.

Joaquín Fernández 
i Sílvia Parera, en 

natació, van competir 
als Jocs Olímpics de 

Seül '88, Barcelona '92 
i Atlanta '96

L'equip de waterpolo 
femení és el 

vigent campió 
de Lliga i compta 

amb tres medallistes 
olímpiques

Quatre cops 
olímpica en 

tennis taula, 
Galia Dvorak és 

tota una llegenda 
viva del club
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MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100
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REPORTATGE
CURSES DE MUNTANYA

JOSEP TRIADÓ, alcalde de Premià de 
Dalt, va ser un dels participants

NATURA. Competir en plena naturalesa és 
tot un privilegi

DONES. Més del 40% dels inscrits eren 
dones, que cada any son més nombroses

EL PREMI. Arribar a meta sempre és la 
millor de les recompenses

LA XTRAIL va tenir tres proves amb tres 
distàncies diferents

EL PARC DE LA SERRALADA del Litoral va 
ser l’escenari de part de la cursa

EXIGENT. El recorregut tenia trams de difi-
cultat que requerien estar molt ben preparat

LA SANT MATEU XTRAIL SE SUPERA A SI MATEIXA 

MÉS DE 750 PARTI CIPANTS!

L a novena edició de la Sant Mateu 
XTrail, una de les carreres de mun-
tanyes més boniques i especta-
culars de les que 

es disputen al Maresme, 
va sorprendre l’organitza-
ció en batre’s el rècord de 
participants de la prova: 
una mica més de 750 cor-
redors, el 40% dones. Unes 
xifres que posen de mani-
fest dues coses. La primera, 
que els amants de l’esport i 
d’aquestes carreres tenien ganes que arri-
bés la Sant Mateu XTrail per oblidar-se tam-

bé de la pandèmia. I la segona, que cada 
vegada la participació de la dona és un fet 
incontestable.

La Sant Mateu no és una 
competició fàcil, ja que trans-
corre per corriols costeruts i 
descensos molt pronunciats 
del Parc de la Serralada del 
Litoral sobre un terreny molt 
irregular que exigeix una gran 
preparació física. La prova es 
va dividir en tres distàncies: 
10 km, 15 km i la més exigent, 

25 km, amb un desnivell de 1.100 metres. 
Tots els participants van sortir de la Societat 

 La Sant Mateu XTrail 
va estar organitzada 

per l’empresa ‘7SPORT’ 
amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de 
Premià de Dalt

La carrera de muntanya va transcórrer per corriols 
costeruts i descensos molt pronunciats del Parc 
de la Serralada del Litoral, sobre un terreny molt 
irregular que exigeix una gran preparació física
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FUTBOL

LA INTERNATIONAL CARNAVAL CUP 
TORNA A PREMIÀ DE DALT

PODI. El regidor d’esports, Juli Giner, va fer 
entrega del premis als primers classificats

MÉS DE 750 PARTI CIPANTS!
Cultural Sant Jaume de manera escalo-
nada i van travessar la meta en el Parc de 
Can Verboom, on es va dur a terme el lliu-
rament de premis als primers classificats 
de cada categoria.
Organitzada per l’empresa ‘7SPORT’, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Premià 
de Dalt, aquesta Sant Mateu XTrail tam-
bé serà recordada pel gran nivell esportiu 
dels corredors, entre ells els alcaldes de 
Premià de Dalt i Premià de Mar, Josep Tri-
adó i Rafael Navarro respectivament. En 
la distància llarga la victòria va ser per a 
l’actual campió, Miquel Corbera, i Natalia 
González. 
En la de 15 km va ser per a Mercerdes Arcos 
i Oriol Juan, que va aconseguir el seu tercer 
triomf. En la carrera de 10 km van guanyar 
Oscar Alfani i Alejandra Andreu.
També cal recordar que més del 50% dels 
participants no eren del Maresme, la qual 
cosa remarca el prestigi que ha assolit la 
Sant Mateu XTrail, que l’any que ve viurà la 
seva desena edició. 
Un número rodó.

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

✦ 2020: València CF
✦ 2019: CF Damm
✦ 2018: València CF
✦ 2017: FC Barcelona
✦ 2016: FC Barcelona
✦ 2015: FC Barcelona
✦ 2014: RCD Espanyol

PALMARÈS

L es magnífiques instal·lacions es-
portives de Premià de Dalt, que 
compta amb dos camps de futbol 
reglamentaris amb gespa artificial 

d’última generació i tres graderies cober-
tes, acollirà el 25, 26 i 27 d’aquest mes de 
febrer la novena edició del millor torneig de 
futbol infantil d’Espanya. 
Anul·lat l’any passat a conseqüència de la 
pandèmia, torna en aquesta ocasió amb 
la participació de 28 equips catalans, de 
la resta de l’Estat Espanyol i de l’estranger. 
Organitzat per Marin Sports Event i l’Ajun-
tament de Premià de Dalt, els seus partits 
de semifinals i final seran retransmesos per 
Esport 3, el canal esportiu de TV3.

Enguany han confirmat la seva presència 
el FC Barcelona (guanyador de tres edici-
ons), RCD Espanyol (d’una), Celta, València 
(vigent campió del torneig), Reial Socie-
tat, Reial Betis i Girona. La gran novetat de 
la present edició és  l’Atlètic de Madrid. Hi 
haurà equips d’Israel, Finlàndia, Irlanda i 
altres països. Tots els partits seran de 40 
minuts.
La International Carnaval Cup ha anat 
guanyant any rere any un gran prestigi 
en el món del futbol formatiu. Recordem 
que han arribat a participar-hi  el Chelsea, 
Manchester City, Reial Madrid i equips del 
Japó, Polònia, Bèlgica, França o els Estats 
Units, entre molts altres.
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Q uè és el Maresme per a vostè?
Una de les comarques més privi-
legiades del sud d’Europa, amb un 
clima espectacular, una gastrono-

mia esplèndida i un paisatge meravellós. Li 
explicaré la història de Beniamino Farina i així 
entendrem millor què és el Maresme.

L’escoltem...
Farina va ser un floricultor italià de comença-
ments del segle passat que va fer la volta al 
món, va recórrer tota la costa italiana i fran-
cesa, i quan va arribar a la costa espanyola va 
decidir quedar-se a viure a Vilassar de Mar, 
al Maresme, per la seva climatologia. Ell va 
ser el que va introduir el conreu del clavell a 
la península Ibèrica i va iniciar la revolució de 
tota la comarca del Maresme, el que avui és 
el Mercat de la Flor i Planta Ornamental de 
Catalunya. És un privilegi i un orgull ser del 
Maresme i viure en aquesta comarca.

I Vilassar de Mar?
També, per descomptat. Els que hem nascut 
aquí sempre diem que som de ‘pota negra’. En 
els últims anys han estat milers les persones 
que han triat Vilassar de Mar com a primera 
residència. Abans era un poble d’estiueig. En 

els anys setanta érem 4.500 habitants i en 
l’actualitat som més de 21.000. Com a poble 
estem entre la mar i la muntanya, amb una 
extensió de tres quilòmetres quadrats, però 
sense l’excés de població d’altres municipis. 
Hem conservat un bon urbanisme. Un po-

ble de classe mitjana, amb moltes escoles, 
parcs... i que està molt a prop de Barcelona, un 
altre dels seus atractius. Què li he de dir! No-
saltres ho portem molt endins del nostre cor.

Conserves Dani, l’empresa familiar que van 
començar els seus pares, és avui una mul-
tinacional...
És un orgull enorme. Sempre dic que Conser-
ves Dani és una història d’èxit d’una petitíssima 
empresa familiar, configurada pel meu pare, 
per la meva mare, la gran desconeguda de 

PRESIDENT DE 
FOMENT DEL TREBALL

JOSEP 
SÁNCHEZ 

LLIBRE

 És un orgull ser 
del Maresme i de 
Vilassar de Mar”

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

la família i que va col·laborar moltíssim en el 
seu desenvolupament, i del meu germà Dani. 
Avui, efectivament, és una empresa catalana 
que s’ha convertit en una multinacional que 
té centres de producció a tot el món amb uns 
800 treballadors.

El seu germà va seguir a l’empresa i vostè va 
decidir estudiar...
El meu pare era representant i tenia molt bon 
producte. El meu germà, que és molt intuïtiu, 
intel·ligent i emprenedor, quan va acabar el 
batxilerat va optar per treballar amb ell i va 
acabar convertint-se en un empresari d’èxit. 
Ell va vaticinar que les empreses acabarien 
desprenent-se dels representants i va ser 
quan va optar per crear l’empresa familiar, 
Conserves Dani. D’això en fa 52 anys. Gràcies 
a l’esforç i al treball i coneixement que tenia el 

 Conserves Dani 
és una història d’èxit 
empresarial, de com 
una petita empresa 

familiar s’ha convertit 
en una multinacional”

Al Maresme han nascut i hi viuen personatges de gran prestigi i reconeixement social. 
Un d’ells és, sens dubte, Josep Sánchez Llibre, actual president de Foment del Treball. 

Nascut el 26 de maig de 1949 a Vilassar de Mar, és economista, empresari i va ser durant 
molts anys diputat al Parlament i al Congrés i senador per CiU

ENTREVISTA
PERSONATGES
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meu pare del món de les conserves, i també 
de la perseverança de la meva mare, Carme, 
que els va ajudar moltíssim, i a la intuïció i intel-
ligència d’en Dani, va començar el que avui és 
una gran empresa. Jo vaig optar, gràcies a l’es-
forç dels meus pares, per estudiar la carrera 
d’Econòmiques a ESADE, que en aquells anys 
representava un enorme esforç econòmic. 
Sempre he estat vinculat a Conserves Dani 
com a vicepresident i accionista.

Un altre nexe d’unió amb el seu germà Dani 
és la seva passió per l’Espanyol, del qual ell 
va ser president...
...I jo jugador en categories inferiors. Era por-
ter. Vaig començar a jugar al Vilassar de Mar. 
El nostre entrenador era Xevi Ramon, el pare 
de l’actual president. D’aquí em va fitxar l’Es-
panyol, on vaig estar-hi tres anys. Dos com a 
juvenil i un com a amateur. Em vaig lesionar en 
el genoll i em vaig retirar al Vilassar amb vint-
i-quatre anys. Soc molt futboler, molt perico 
i molt del Vilassar de Mar. Sempre que puc 
vinc a veure al primer equip o quan juga el 
meu nebot.

El 2023, el Centenari de la UE Vilassar de 
Mar...
Com a futboler que soc, i de Vilassar, em fa 
molta il·lusió poder viure el centenari del que 
ha estat i és el meu club. Ens implicarem tot el 
que puguem perquè sigui una efemèride his-
tòrica. Que el Vilassar sigui l’equip del Mares-
me que juga a la categoria més alta, Tercera 
Divisió, té moltíssim mèrit. Està entre els 20 
clubs de Catalunya que més equips i llicèn-
cies federatives té, moltes d’elles de futbol 
femení. És una cosa espectacular.

Quin moment de la seva joventut triaria?
Sens dubte, els moments viscuts a Paloma-
res. Una part important de les meves vivèn-
cies han transcorregut en aquesta zona de la 
platja de Vilassar de Mar. Era el punt de troba-
da de tots els joves de Vilassar de l’època. I ja 
de gran també ha estat i és el refugi perfecte 
per fer un bon aperitiu o una bona paella. Cada 
vegada que vinc a Palomares m’emociono 
perquè forma part del llibre de la meva vida.

Una vida que ha caminat molts anys pel 
món de la política...
Hi vaig entrar l’any 1979 a Democràcia Cris-
tiana, de la mà d’Anton Cañellas. Després, 
quan va desaparèixer aquesta formació, em 
vaig incorporar a l’equip d’Unió Democràtica 
de Catalunya, amb Antoni Duran i Lleida. En 
aquesta etapa vaig ser diputat de Catalunya 
al Senat i durant sis legislatures al Congrés 
dels Diputats.

El va omplir aquesta etapa política?
Em sento molt orgullós d’haver pogut parti-
cipar en la reconstrucció econòmica i política 

el conflicte polític que estem vivint entre el 
govern de Catalunya i el govern de l’Estat.

Té 72 anys... Mai ha pensat a jubilar-se?
Mai. Mentre tingui salut, força i il·lusió,conti-
nuaré. Va sorgir l’oportunitat de presentar-me 
a les eleccions a la presidència de Foment 
del Treball per estar al servei dels empresaris, 
com abans vaig estar al servei dels ciutadans 
des de la política, i vaig acceptar.

Expliqui’ns que és i què fa Foment del Tre-
ball...
És la patronal més antiga d’Europa, amb 250 
anys d’història. Avui representa a Catalunya al 
voltant de 80 sectors empresarials, més de 
30 territorials, més de 230.000 empreses, 
un teixit empresarial que suma el 75% del PIB 
de Catalunya. Foment és una de les organit-
zacions patronals més importants d’Espanya 
i d’Europa. Oferim als empresaris una orga-
nització eficient perquè puguin generar llocs 
de treball, influir en l’administració i dotar-los 
dels mecanismes suficients perquè pugui 
generar riquesa i redistribuir-la i així reforçar 
la cohesió social, eliminant desigualtats. Es 
tracta de crear una societat justa i eficient.

Se’l veu molt en forma, fa esport?
Ara l’única cosa que faig és nedar. Intento ne-
dar tot l’any i a l’estiu faig alguna marnatons. 
He fet la de Sant Feliu de Guíxols, Calella de 
Palafrugell, Cadaqués, Barcelona. Nedo la 
curta, la de dos quilòmetres i mig. Intento ne-
dar cada setmana dues o tres vegades. Una 
altra cosa que em dona molta energia i em 
manté en forma és la meva filla Daniella, d’11 
anys. En tinc dues més grans i cinc nets. Com 
pot comprovar la meva activitat és frenètica. 
El més important a la vida és tenir ganes, for-
ça i il·lusió per fer coses. I si vols fer coses has 
d’estar en forma i cuidar-te.

Ja es veu...

 Foment agrupa més de 230.000 empreses, un teixit empresarial que suma el 
75% del PIB de Catalunya, creant llocs de treball, riquesa i cohesió social”

de Catalunya amb Jordi Pujol com a president. 
Un bagatge molt important, de resultats molt 
profitosos gràcies a la contribució i gestió dels 
governs de Convergència i Unió i del nostre 
treball a Madrid. Vam aportar el nostre granet 
de sorra a la governabilitat d’Espanya, tant 
amb el PSOE com amb el PP. Vaig abandonar 
la política el 2016.

Ningú millor que vostè per explicar-nos 
com es percep Catalunya des de Madrid.
Que els catalans siguem estimats i entesos 
per la resta de les forces polítiques espanyo-
les sempre ha estat una dificultat rellevant. 
També és cert que, en l’època de la col·la-
boració de CiU amb PSOE i PP, la imatge de 
Catalunya va ser magnífica i s’entenia. És cert 
que en els últims anys el ‘procés’ ha estat una 
etapa en què les relacions entre Catalunya i 
Espanya ha sofert un gran canvi de configu-
ració política i d’actors que ha provocat que 
aquesta entesa sigui més difícil. El que desitjo 
com a empresari i president de Foment és que 
a través de la taula de diàleg es pugui resoldre 

“Vaig jugar tres 
anys de porter 
a l’Espanyol, 
una altra de les 
meves passions 
personals”
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E l Club Gimnàstic Mata-
ró va tornar de l’últim 
Campionat d’Espanya 
de Gimnàstica Artística 

celebrat a Pamplona amb 18 me-
dalles, quatre en Via Olímpica (la 
màxima categoria) i 14 en Nacio-
nal Base, sent campió l’equip de 
Nivell 2 masculí en el Nacional de 
Base. Un èxit sense precedents 
en la longeva trajectòria d’aques-
ta històrica entitat que aquesta 
temporada compleix 32 anys 
de vida i que demostra el que 
ha crescut, tant en la seva face-
ta formativa com competitiva, ja 
que això últim va intrínsecament 
associat al primer.
Formar talent és la responsabi-
litat d’Ernest Gil, director tècnic 
del club des de 2018 després 
d’agafar el testimoni de Mònica 
Rodrigo, i del seu nodrit equip 

d’entrenadors, format per divuit 
tècnics especialistes en gimnàsti-
ca artística i aeròbica, nou homes 
i nou dones. Actualment, el CGM 
compta amb vuitanta fitxes fede-
ratives i 180 llicències del Consell 
Esportiu del Maresme (CEM). És 
a dir, un grup competeix al més 
alt nivell autonòmic-estatal i un 
altre dins de la comarca. Els gim-
nastes, en funció de la seva edat 
i nivell, es distribueixen en dues 
instal·lacions municipals de Mata-

ró per entrenar: Poliesportiu Mu-
nicipal del Carrer Euskadi i Casal 
de Joves de la Plaça Espanya.
Ernest Gil, que va arribar al CGM 
amb 21 anys després d’haver estat 
gimnasta del CN Granollers fins 
als 15 (va arribar a estar en el CAR 
de Sant Cugat) i porter d’hand-
bol amb el BM Granollers, Club 
Handbol Cardedeu i Club Hand-
bol La Garriga fins als 24, admet 
que “la gimnàstica és un esport 
molt dur i exigent, no solament a 
nivell físic, sobretot mentalment. 
Cal superar moltes pors i insegu-
retats. El “no puc fer-ho”, “em fa 
por”, ho sentim moltes vegades. 
La gimnàstica també requereix 
una gran preparació tècnica i un 
bon entorn familiar, perquè el 
gimnasta ha d’estar ben protegit 
i acompanyat”.
Mataró ha estat bressol de molts 
bons gimnastes, com l’olímpic 
Javi Gómez, Alba Planas, Hele-
na Gil, Lidia Gómez, Elena Ser-

La gran tasca del 
CLUB GIMNÀSTIC MATARÓ 

rano o Etna Abella. Algun d’ells 
va arribar a ser campió d’Espanya 
absolut en diferents nivells de Via 
Olímpica. En l’actualitat el club té 
un noi de 15 anys (Via Olímpica 
8) entrenant en el CAR de Sant 
Cugat, Héctor Moraleja. Una al-
tra jove promesa, Pol Teruel, va 
quedar subcampió d’Espanya en 
Via Olímpica 7 fa unes setmanes 
a Pamplona.
Quan Ernest Gil parla de nivell 
d’exigència no ho diu per quedar 
bé. Els gimnastes de Via Olímpica 
entrenen 18 hores a la setmana 
els nois i 16 hores les noies, men-
tre que els de Base treballen en-
tre 9 i 12 setmanals. La distribu-
ció dels entrenaments es fa per 
grups. En noies hi ha tres d’artís-
tica: Via Olímpica amb Base 7-8 
(16 gimnastes), Base 1-2-3-4 (13) 
i Base 5-6 (15). En nois hi ha tres 
grups: Base, Promoció i Via Olím-
pica (26).
El club compta amb un grup més 

Un reportatge de Toni Frieros  
Fotos de Pep Morata

El club va obtenir 
18 medalles a l’últim 

Nacional de Base i 
Campionat d’Espanya 

de Gimnàstica Artística 
2021, quatre d’elles 
en Via Olímpica, la 

màxima categoria, un 
èxit sense precedents

32 ANYS FORMANT GIMNASTES



  
FEBRER

2022

19

ÈXITS. Mataró ha estat bressol de molt 
bons gimnastes, fins i tot olímpics

ENTRENADORS. El club compta amb 19 entre-
nadors, com Adso Romero a la foto

INSTAL·LACIONS.Entrenen al Pavelló del 
Carrer Euskadi i també al Casal de Joves

DISCIPLINA I ESFORÇ. Els gimnastes de Via Olímpica entrenen 18 hores a la setmana 
els nois i 16 hores les noies. Un esport que requereix una gran força mental

LLICÈNCIES. El CGM compta amb vuitanta 
fitxes federatives i 180 més del CEM

federat, el de Gimnàstica Aeròbi-
ca, formada per nou esportistes 
i dos de ‘Baby Gym’, on comen-
cen a entrenar nens i nenes des 
dels tres anys. També són ben-

vinguts els adults, un grup format 
per quinze esportistes, la majoria 
d’ells que volen reenganxar-se 
al seu esport després d’haver-lo 
deixat o fins i tot els qui comencen 
des de zero.

“En el nostre esport el que més 
es valora és la regularitat, que ho 
facis molt bé en tots els aparells, 
sis per als homes i quatre per a les 
dones”, explica Ernest Gil. En l’Ar-
tística Masculina es competeix en 
terra, arcs, anelles, salt, paral·leles 
i barra fixa. En Artística Femenina 
en salt, paral·leles asimètriques, 
barra d’equilibri i terra.
“És molt difícil destacar en la gim-
nàstica i més aconseguir meda-
lles, per això estem molt feliços 
pels resultats aconseguits en 
el Campionat d’Espanya 2021. 
El nostre objectiu com a entre-
nadors és que els nostres gim-
nastes competeixin tan bé com 
sigui possible i després que tots 
aquests anys d’esforços i sacrificis 
els ajudi en la vida”, afirma Ernest 
Gil, per a qui “el màxim seria veure 
a un dels nostres competir un dia 
en uns Jocs Olímpics”.
Tot és possible.

Més de 250 gimnastes 
entrenen cada setmana 

amb 19 entrenadors 
als gimnasos del 

Poliesportiu Municipal 
del Carrer Euskadi o del 

Casal de Joves 
en funció de la seva 

edat i nivell

Via Olímpica i Base 7-8
1. Marta Castillo
2. Elena Serrano

3. Ernest Gil
4. Etna Abella

GAF Base 1-2-3-4-5-6
1. Marina Camp

2. Laia Solà
3. Ernest Gil

4. Etna Abella

GAM Via Olímpica
1. Adso Romero
2. Loren Irizar

GAM Base
1. Ricard Playà

GAM Promoció
1. Dani Ruiz

ENTRENADORS

ERNEST GIL
Director Tècnic

“La gimnàstica és 
un esport molt 

dur i exigent, no 
solament a nivell 

físic, sobretot 
mentalment. 

Cal superar moltes 
pors i inseguretats”
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VOLEIBOL

El voleibol, tant de pista 
com de platja, està ex-
perimentant un enorme 
creixement al Maresme 

i això es plasma en la fortalesa 
dels clubs, que cada any poden 
formar més equips a conseqüèn-
cia de la gran quantitat de nens i 
nenes que s’apunten atrets per la 
bellesa d’aquest esport.
Un clar exemple el tenim en el 
Club Voleibol Alella, una entitat 
que està d’enhorabona perquè 
acaba  de complir deu anys de 

vida. Efectivament, fa ara dos 
lustres que un grup d’amants 
d’aquest esport, liderats per Ori-
ol Fontán, van posar la primera 
pedra d’un club que avui dia està 
consolidat i a ple rendiment. A 
aquesta aventura també s’hi va 
sumar Adrià Vallès, un jove ju-
gador de Montgat, que estava 
entrenant a Tiana, i que va pas-
sar a formar part del CV Alella on 
en l’actualitat és el seu coordina-
dor esportiu... a més de jugador 

del primer equip i entrenador de 
base.
“Som, per sobre de tot, un club 
formatiu”, explica Adrià Vallès. 
“Tenim dividit el club en dues 
parts. Hi ha uns equips federats 
que competeixen en les lligues 
de la Federació Catalana de Vo-
leibol i uns altres que ho fan en 
la lliga del Consell Esportiu del 
Maresme. En aquesta última te-
nim un juvenil masculí, cadet i 
infantil femení, dos alevins i un 
equip de veterans mixt”. En l’àm-
bit federatiu, el CV Alella juga a 
Primera Catalana amb el sènior 
masculí i a Quarta Catalana amb 
el sènior femení. A més, el Cadet 
i Juvenil femení estan a Tercera.
No podem oblidar-nos tampoc 
de l’equip de vòlei platja: “Hi ha 
molta afició al vòlei platja. Tenim 
diferents grups muntats i parti-
cipem en tornejos, com el Vichy 
o SVAT. Igualment, a l’estiu fem 
campus a la platja del Masnou, 
que sempre és un gran èxit de 
participació”, ressalta Adrià. Per 
cert, el coordinador explica que 
gràcies a la sèrie japonesa de te-
levisió Haykyuu està treballant en 
la formació d’un equip de nens.
Una prova inequívoca del ‘boom’ 
que està vivint el voleibol al Ma-
resme és que el CV Alella té llista 
d’espera: “Ara mateix podríem 
muntar un o dos equips més de 
pista, però és impossible perquè 

El CV ALELLA 
arriba als 10 anys

Plenament consolidat al 
Maresme, té 10 equips 

de pista, un altre de 
vòlei platja... i llista 
d’espera per poder 

entrar al club

SÈNIOR MASCULÍ 
1a Catalana

CADET FCV
3a Catalana

CADET ESCOLAR 
Lliga CEM

SÈNIOR FEMENÍ 
4a Catalana

JUVENIL MASCULÍ
Lliga CEM

JUVENIL FEMENÍ 
3a Catalana

INFANTIL ESCOLAR 
Lliga CEM

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

no disposem de més hores en el 
Pavelló Abelardo Vera d’Alella. 
Hem de compartir-lo amb bàs-
quet, futbol sala i altres activi-
tats de l’ajuntament”.
L’objectiu competitiu del CV Ale-
lla aquesta temporada “és pujar 
de categoria a l’equip sènior fe-
mení i també el masculí. L’any 
passat vam jugar la fase d’as-
cens a 1a Nacional i, encara que 
és molt difícil, hem de continuar 
intentant-ho”, apunta Adrià, per 
a qui el més important de tot “és 
el gran ambient de club que s’ha 
creat. Tots els equips segueixen 
a tots i això fa que siguem una 
gran família”.

ADRIÀ VALLÈS 
Coordinador Esportiu

“El millor de tot és 
que hem aconseguit 

ser una veritable 
família. Hi ha un gran 

ambient de club”
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27 FEBRER
 Masterclass de salts

amb Bienvenido Aguado
 

11-14 ABRIL
Casal de setmana santa

PRÒXIMAMENT

@LAPOMAESCOLA
 

+info: escola@lapomabikepark.com▪650 51 92 11

ESCOLA INFANTIL I JUVENIL DE
BMX · MOUNTAIN BIKE · SKATE · SCOOTER

A PREMIÀ DE DALT
 

EQUIP DE RALLY, DESCENS I FREERIDE
ESCOLA D'ADULTS · ESCOLA DE DONES

CLASSES GRUPALS I PARTICULARS
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PATINATGE ARTÍSTIC

Q uan un club esportiu 
comple ix  quaranta 
anys d’història és que 
ha fet les coses molt 

bé. I aquest és el segell de qua-
litat que acompanya al Club Patí 
Palafolls, una entitat que fa po-
ble, forma esportistes, ensenya 
valors i passeja el nom del muni-
cipi per tot el territori.
Això no vol dir que hagi estat un 
camí fàcil. Pot donar fe d’això la 
seva actual presidenta, Anna 
Massot, que ara fa tres anys que 
que exerceix aquesta responsa-
bilitat: “Jo era mare d’una patina-
dora quan va dimitir tota la junta 
anterior. Es va fer un sorteig per 
triar els components de la nova 
junta i vam sortir nosaltres”, expli-
ca aquesta tècnica de laboratori 
que té una filla de 14 anys, la Sil-
via, que porta ja molts anys pati-
nant en el club.
La pandèmia i la dimissió de la 
junta anterior van ser entrebancs 
que van provocar un descens 
molt acusat d’esportistes. En el 
nou curs 2021-22 ha sortit el sol, 
ja que, en pocs mesos, després 
de fer les coses ben fetes, s’ha 
arribat a la xifra de seixanta ne-

CLUB PATÍ PALAFOLLS

40 ANYS FENT POBLE... SOBRE RODES
grups i la resta, les més petites, 
iniciant-se en aquest esport. Per 
categories es distribueixen així 
les llicències federatives: una 
júnior, nou cadets, set infantils, 
nou alevins, onze benjamins, sis 
prebenjamins i quinze de pro-
moció. El responsable d’aquesta 
petita/gran família a nivell tècnic 
és Joan Bosch, que té en el seu 
equip a Paula Fontrodona per 
a portar la coreografia i a Marga 
Fernández i Paula Esquinas com 
a entrenadores.
“És un gran orgull com a club ha-
ver arribat als quaranta anys de 
vida. Això significa que gaudim 
de molt bona salut, encara que 
el camí no ha estat gens fàcil”, 
explica la presidenta a la qual li 
agradaria disposar de més hores 
de pista en el Palauet de Palafolls, 
considerat un dels més bonics de 
Catalunya. “Hem hagut de tancar 
la llista per a noves patinadores 
perquè ja no hi cabem. També 
entrenem a la pista exterior de la 
Figuerassa, però ens és impossi-
ble créixer ara mateix perquè so-
lament tenim tres tardes”, agrega.
A curt termini a Anna Massot li 
agradaria organitzar un gran fes-

tival per a commemorar els qua-
ranta anys del club, no obstant va 
amb el fre de mà posat a causa de 
l’actual situació sanitària, que no 
permet moltes alegries. 
Igualment, la presidenta es fe-
licita per l’èxit que està tenint la 
iniciativa de portar el patinatge 
artístic a les escoles del poble, 
com Mas Prats i Les Ferreries: “Hi 

ha un grup de vint-i-cinc nenes i 
nens que fan patinatge a la pista 
de les seves respectives escoles 
com una extraescolar supervisa-
da tècnicament pel club. És una 
forma més de fer poble... i plan-
ter”, agrega la presidenta del CP 
Palafolls, per a qui aquest esport 
“és el triomf de la constància i la 
perseverança. Solament repetint 
un salt, un gir, mil vegades, podràs 
acostar-te al teu objectiu. 
L’ Anna Massot té com compa-
nyes de junta a Ana Moreno i 
Conchi Carrillo, ‘arromangades’ 
en aquesta aventura de fer poble 
a través del patinatge des de se-
tembre de 2017.

ANNA MASSOT  
Presidenta

“És un gran orgull 
com a club haver 

arribat als quaranta 
anys de vida. Això 

significa que gaudim 
de molt bona salut, 

encara que el camí no 
ha estat gens fàcil”

nes i també nens, ja que el club 
compta amb dos patinadors. La 
bona notícia és que el CP Palafolls 
té cobertes totes les categories: 
competició, iniciació i promoció. 
Hi ha tres noies en competició (les 
que acudeixen a la Copa Barce-
lona, Copa Catalana, etc.), més 
de 30 en iniciació en diferents 

El club té 60 
patinadores que 

cobreixen totes les 
categories d’aquest 

esport i porta el 
patinatge a dues 

escoles del municipi

AJUNTAMENT DE
PALAFOLLS

 www.palafolls.cat 
 937 620 043
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E stablert a Malgrat de Mar 
des de molt jove. El Joan 
és en l’actualitat l’atleta 
més veterà d’Espanya, 

l’únic que a la seva edat continua 
en actiu i participa en els campio-
nats Màsters.
Jugador de futbol i bàsquet en els 
seus anys joves, va començar a 
fer atletisme amb 17 anys en el lla-
vors anomenat ‘Frente de Juven-
tudes’ de Calella. Es va decantar 
per les proves de velocitat, 100 
metres llisos, salt de longitud, 
però al mateix temps feia cros i 

pentatló. Era un atleta 10, molt 
complet. El  1945 va ser campió 
d’Espanya 4x100 per equips i 
quart en 100 metres llisos.
Joan compaginava la seva passió 

de llargada i lidera el rànquing 
mundial d’aquesta especialitat 
en Màster + 90. En la seva última 
competició oficial abans de con-

treure la COVID, el 5 de juny de 
2021, va ser campió de Catalunya 
en javelina i pes. En els últims anys 
s’ha dedicat més als llançaments.
A el Joan, que competeix oficial-
ment pel C.E.A. Tenerife 1984 per-
què el C.A.Malgrat no té llicències 
a nivell nacional, va tenir l’honor 
d’haver estat abanderat de la tor-
xa olímpica de Barcelona 1992 en 
un dels trams de Malgrat. Com 
diu Joan Sánchez: “L’atletisme ha 
estat la meva vida i el continua-
ré practicant fins que el meu cos 
aguanti”.
Un extraordinari exemple.

per l’atletisme amb el seu treball 
en la RENFE, on va treballar des 
de 1945 fins a la seva jubilació. Va 
vendre bitllets, canviava agulles 
de les vies quan es feia manual 
i exercia de factor de circulació.
A la fi dels setanta va fitxar pel 
Club Atletisme Malgrat, municipi 
en el qual vivia amb la seva es-
posa i els seus dos fills, un d’ells, 
el Xavier, que ha heretat la seva 
afició per l’atletisme (va ser cam-
pió del món de 3.000 obstacles el 
2005 en Màster 35) i ha arribat a 
competir al costat del seu pare en 
campionats, cadascun en la seva 
franja d’edat, que van de cinc en 
cinc anys a partir dels trenta-cinc. 
En el Mundial de Màlaga de 2018, 
el Joan va quedar cinquè en llan-
çament de disc.
En l’actualitat, Joan Sánchez, que 
es va passar més de deu anys cui-
dant de la seva esposa amb una 
malaltia greu, és l’atleta més ve-
terà de Catalunya i d’Espanya. El 
2020, abans de la pandèmia, va 
ser campió de Catalunya de pista 
coberta en 60 metres llisos i salt 

ÉS L’ATLETA MÉS VETERÀ D’ESPANYA

JOAN SÁNCHEZ, 
un personatge irrepetible

A punt de fer 97 anys, 
encara competeix i 

és l’actual campió de 
Catalunya Màster +95 

en pes i javelina

Va portar la 
torxa olímpica de 

Barcelona 92 per un 
tram de Malgrat, on viu 
d’ençà que es va casar

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

EL 1945 participant en una cursa de 400 metres 
llisos a l’Estadi Olímpic de Montjuïc

PORTADOR de la torxa olímpica el 1992 durant 
un dels trams per Malgrat de Mar

ATLETA, també va jugar a 
futbol i bàsquet

JOAN, preparat per al 
llançament de disc

COMPETINT en una prova 
indoor

5 JUNY 2021, llançant 
javelina

Hi ha històries que semblen impossibles, però són certes. 
És la que porta escrivint durant 96 anys Joan Sánchez Marta, 

un apassionat de l’esport que va néixer a Calella el 
19 d’abril de 1925
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REPORTATGE
ATLETISME

G esport, amb la coor-
ganització del Consell 
Esportiu del Maresme, 
sota la supervisió de la 

Federació Catalana d’Atletisme i 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Calella i el Club Atletisme 
Calella, va organitzar l’últim dis-
sabte de gener el 28è Cros Ciutat 
de Calella al Complex Esportiu 
Municipal Tomàs Claramunt. Va 
ser la setena prova del Circuit Ma-
resmenc de Cros 2022.
La competició va tenir set cate-
gories: Màster, Absolut, sub 16, 
sub 14, sub 12, sub 10 i sub 8, totes 
elles amb participants masculins i 
femenins. La primera, amb 70 at-
letes, i l’última, amb 65, van ser les 
més concorregudes.

28è CROS CIUTAT DE CALELLA 
L’assolellada matinal, amb una 
agradable temperatura, va ajudar 
al fet que es visqués una gran jor-
nada d’atletisme sobre un circuit 
especialment dissenyat pel Club 
Atletisme Calella al voltant de la 
Muntanyeta, on van tenir lloc les 
escalonades sortides i també les 
arribades.
El guanyador de la prova absolu-
ta va ser un vell conegut per tots 
els especialistes del cros, Chakir 
El Hamdouni, que va invertir un 
temps de 19 minuts i 23 segons. 
La primera atleta femenina a tra-
vessar la meta va ser Alexandra 
Arillo, amb una marca de 25′ 90″.
La categoria Màster, amb 70 par-
ticipants, va ser la més nombro-
sa. El primer a arribar a la meta va 

ser Bruno Paz en homes i Natàlia 
Rey en dones. Una de les imatges 
més entranyables del matí va ser 

veure la cara de satisfacció dels 
atletes més petits. La prova de 
menors de vuit anys va comptar 
amb 65 participants. Una prova 
inequívoca que l’atletisme, en 
aquest cas la disciplina de cros, 

EN TOTAL uns 270 atletes van pendre part 
en la prova atlética

ELS PRIMERS classificats de la competició 
absoluta

EL CROS DE CALELLA és la penúltima 
prova del circuit maresmenc

LA PROVA sub 8 va ser la segona amb 
més participants del cros

EL CLUB d’atletisme de Calella va ser un 
dels organitzadors

LES PISTES d’atletisme de La Muntanyeta 
van ser el punt d’arribada a la meta

compta amb una sòlida base.
El lliurament de premis es va dur 
a terme sobre la nova gespa del 

camp de futbol estrenat per a 
aquesta temporada, així com la 
pista d’atletisme. El complex es-
portiu municipal de Calella és 
considerat com una de les millors 
instal·lacions del Maresme.

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

El Complex Esportiu 
Municipal Tomàs 

Claramunt va acollir 
la penúltima prova del 
Circuit Maresmenc de 

Cros 2022
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ENTREVISTA
REGIDORS

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511

Nascut a Barcelona el 1975, Cristian Garralaga és empresari immobiliari. Va estudiar 
Direcció i Administració d’Empresa, a més de Disseny Gràfic. Viu a SVM des dels 23 anys. 

A més de regidor d’Esports, també és responsable de la cartera de Gestió Econòmica.

Q uan va arribar al Maresme?
Vaig passar tota la meva infància 
i adolescència a Vilassar de Mar. 
Amb 23 anys, en tornar d’un any vi-

vint a França per treball, vaig decidir indepen-
ditzar-me i em vaig instal·lar a Sant Vicenç de 
Montalt buscant tranquil·litat.

I com es va involucrar en el 
món de la política?
Durant alguns anys vaig regen-
tar una cafeteria i coneixia molt 
bé el pols ciutadà del poble. 
M’agradava la política i em vaig 
afiliar a Unió. El llavors presi-
dent d’aquest partit, Antonio 
Maestre, em va proposar anar 
en les llistes en les municipals 
de 2015 fent coalició amb Con-
vergència. Com és sabut, va haver-hi després 
una moció de censura a l’alcalde electe. Lla-
vors es van córrer les llistes i vaig entrar com a 
regidor sense cartera.

Ara sí que la té...
Va desaparèixer CiU i vaig continuar amb 
Units per Avançar, entrant en el govern amb 
el PSC per al període 2019-2023. Era segon 
tinent d’alcalde portant les carteres de RRHH 
i Gestió Econòmica. Després de la dimissió 
de Sandoval i l’entrada com a alcalde de Víc-
tor Llasera, del PdCat, ens quedem fora del 
govern perquè nosaltres havíem entrat en la 
llista al costat del PSC. No obstant això, dues 
setmanes després em va trucar el nou alcalde 
per dir-me que comptava amb mi, però com a 
independent, sense sigles. I va ser quan em va 
oferir ser regidor d’Esport i Gestió Econòmica.

I vostè feliç...
Sí, perquè la meva vocació personal és treba-
llar per al meu poble i quina millor manera de 
fer-ho que des de l’ajuntament. A més, el món 
de l’esport m’apassiona des que era nen.

Quins esports va fer?
Vaig jugar a futbol al Vilassar de Mar fins als 
vuit anys. Després vaig decantar-me pel ten-
nis entrenant a l’escola el Tennis Mataró en 

l’època de Jordi Burillo i Julián 
Alonso. Ja d’adolescent em 
vaig aficionar molt a la vela, 
arribant a navegar un 470. Es-
tava al CN El Balís. M’encanta 
la mar. I des de fa ja uns anys 
practico i competeixo en la 
modalitat de tir de precisió 
en el Club de Tir i Precisió de 
Granollers.

Vaja, de la mar a les pistoles...
El faig des de fa quatre anys. També soc àrbi-
tre a nivell comarcal. Uso la pistola estàndard, 
la de calibre 22 i la 9 mm parabellum. Compe-
teixo a segona divisió. És un esport molt estès 
a Catalunya i que exigeix molta concentració 
i responsabilitat.

Quina fotografia fa de l’esport a SVM?
Per a aquest govern l’esport és una de les se-
ves grans prioritats. Destinem 447.280 euros 
l’any per a millorar i adequar instal·lacions i 
donar suport a a les nostres entitats i clubs. 
L’anterior govern es va comprometre a pujar 
cada any un 5% les subvencions i nosaltres 
l’hem mantingut. Volem que a SVM es puguin 
practicar el nombre més gran d’especialitats 
esportives i fem tots els esforços possibles 
per a ajudar a organitzar tota classe de proves 

 Soc un gran amant de l’esport. 
Vaig fer futbol, tennis, vela i ara 

practico el tir de precisió”

“Tenim un 
pressupost de 447.000 

euros i cada any 
incrementem un 5% 

les subvencions a clubs 
i entitats”

Una entrevista de Toni Frieros

i campionats. Tenim la gran sort de comptar 
amb clubs i entitats molt proactives. En el mu-
nicipi s’organitzen competicions que ja són 
emblemàtiques al Maresme, com la Montal-
bike o la Montaltrek.

Objectius a curt termini?
Construirem un rocòdrom per als que s’inicien 
en el món de l’escalada i volem també que es 
creï un equip de futbol femení. Ja hi ha nenes 
i noies que s’estan entrenant i la pròxima tem-
porada serà una realitat. També canviarem 
les llums del camp de futbol, millorarem la 
piscina municipal i farem importants millores 
a la pista annexa. La tancarem i canviarem el 
terra perquè el patinatge, un esport amb mol-
ta tradició a SVM, pugui fer un salt de qualitat.

REGIDOR D’ESPORTS DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT

“L’esport és una 
de les nostres 

grans prioritats”

CRISTIAN 
GARRALAGA
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legat, més tard entrenador i ara 
directiu i també responsable de 
l’Escoleta, on entrenen uns quin-
ze nens.
En l’actualitat el club compta amb 
quatre equips federats, tots ells 
jugant a Tercera Divisió: ama-
teur, juvenil, cadet i aleví. Fins a 
la temporada passada hi havia un 
equip femení, però es va desfer 
després de dos anys competint. 
Un dels objectius de Ginés Na-
varro a curt termini “és recuperar 
el futbol femení a Dosrius, així 
com intentar que tots els equips 
pugin de categoria. També tre-
ballarem per aconseguir formar 
un infantil, que que ens cal per 
donar continuïtat als alevins”.

L’ entitat és una de les més cone-
gudes del poble i entrena i juga 
en el Pavelló Municipal: “Hem 
creat un gran sentiment de per-
tinença al club. Hi ha una gran 
unió entre tots, jugadors, entre-
nadors, pares... en realitat som 
una família que se sent molt or-
gullosa de ser de Dosrius”, recal-
ca Ginés.

REPORTATGE
FUTBOL SALA

F ederat el 1992, enca-
ra que actiu uns anys 
abans, el Dosrius Mares-
me Club Futbol (així està 

registrat a l’FCF) compleix ara 30 
anys de vida. El club de futbol sala 
d’aquest municipi de la nostra 
comarca va néixer gràcies a l’es-
forç dels seus fundadors, Jaume 
Picañol Català i la seva esposa, 
Pilar Villaescusa, que durant un 
temps van sufragar totes les des-
peses del club. Pilar exerceix el 
càrrec de presidenta des de lla-
vors, sent pionera al Maresme: 
“Volíem que el nostre fill, i els 
nois de la seva edat, s’iniciessin 
en l’esport i a poc a poc, gairebé 
sense adonar-nos, ja teníem un 
bon nombre d’equips jugant a 
futbol sala”. El mes d’agost pas-
sat, l’Ajuntament de Dosrius va re-
tre un homenatge pòstum a Jau-
me Picañol per la seva dedicació 

incondicional al club: “Era la seva 
passió”, recorda ara la seva vídua.
El moment d’esplendor del Dos-
rius va arribar en 2015, quan el 

primer equip va conquistar la 
Copa Catalana de la seva cate-
goria i pocs anys després va ser 
campió de Catalunya Territorial, 
quedant-se a les portes de pu-

jar a Nacional. En aquell equip 
jugava com a porter David Bote, 
actual alcalde de Mataró, a qui 
anomenaven ‘El Nen’: “Era un 
porterás. Va jugar la final lesio-
nat i després vam haver d’anar a 
l’hospital perquè es recuperés”, 
rememora Ginés Navarro, el vi-
cepresident que porta pràctica-

ment totes les regnes del club per 
delegació de Pilar Villaescusa. 
Ginés es va involucrar en el club 
el 1997 començant primer de de-

anys de futbol 
sala a Dosrius

FOTO DE FAMÍLIA de 2019 al Pavelló Municipal de Dosrius quan 
encara el club tenia equip de futbol sala femení

EL PRIMER EQUIP juga actualment a Tercera Divisió i té com a 
principal objectiu pujar de categoria aquesta temporada

La seva presidenta, 
Pilar Villaescusa, va ser 
pionera i en l’actualitat 
encara és l’única dona 
al capdavant d’un club 

de futbol sala 

L’entitat, federada 
el 1992, compta 

amb quatre equips 
que juguen a 

Tercera Divisió i  
una escoleta

Va arribar a ser 
campió de Catalunya 

territorial en una 
època on jugava l’actual 

alcalde de Mataró, 
David Bote

EQUIP ALEVÍ

EQUIP CADET 

EQUIP JUVENIL

PRIMER EQUIP del 2000 amb 
David Bote jugant de porter



ESPORT
ESCOLAR

E
l Consell Esportiu 
del Maresme té com 
a principal objectiu 
el foment, l’organit-
zació i la promoció 
de l’activitat esporti-

va en edat escolar dins de la co-
marca. El seu gerent i secretari 
tècnic és David Casas, que ara 
compleix un quart de segle en  
aquesta entitat  privada d’interès 
públic i social i sense afany de lu-
cre. En David treballa a la seu del 
CEM a  Mataró amb Jordi Matas 
com a president i Ivette Callorda 
i Manoli Ríos com a tècniques.

Acabes de celebrar 25 anys al 
CEM, t’ho esperaves?
Doncs no. Hi vaig entrar provisio-
nalment en un torn de mitja jorna-
da per substituir una persona que 
canviava de feina i encara hi soc.

Com va anar?
Estava de monitor i coordinador 
a dues escoles de Calella. L’any 
1996 havia col·laborat amb el con-
sell en l’organització de la Trobada 
Aleví, un esdeveniment amb prop 
de 3.000 nens i nenes fent esport 
per tota la comarca. Els respon-
sables del consell en aquell mo-
ment em coneixien, especialment 

Jaume Sagrera, que va ser qui em 
va proposar. Unes setmanes més 
tard, el tècnic del consell volia can-
viar de feina i jo vaig entrar com a 
solució provisional.

De la provisionalitat a la gerència.
Des de finals del 1996 a la situ-
ació actual tot ha canviat molt. 
El meu primer contracte amb el 
consell és del gener de 1997; el 
CEM d’aleshores i el d’ara són molt 
diferents. En aquests 25 anys he 
fet totes les funcions i ja en fa set 
que ocupo la secretaria tècnica/
gerència. Hem passat èpoques 
de tota mena, dolentes, molt do-
lentes amb greus problemes eco-
nòmics i ara, per sort, i amb molt 
d’esforç, estem possiblement en 
el millor moment del consell; col·
laborem amb molts ajuntaments, 
amb el consell comarcal i tenim 
una junta directiva, formada per 
tècnics, professors i represen-
tants polítics que comprenen i 
defensen l’esport escolar. 

Quines coses destaques d’a-
quests 25 anys?
Les   relacions personals. Per 
exemple, amb la Manoli, que fa 
més de 20 anys que estem junts.. 
Ara fa uns anys que la Ivette s’ha in-
corporat al consell. Les persones 
de cadascuna de les juntes direc-
tives, els membres dels comitès... 
amb tants anys he conegut molta 
gent que estima l’esport. 

Alguns exemples del canvis?

Fer les classificacions, fotoco-
piar-les, enviar-les per correu a 
les escoles, o anar a Barcelona a 
tramitar les assegurances ocu-
paven pràcticament tot el temps 
del personal del consell dels anys 
90. Ara, amb internet, tot això es fa 
amb uns minuts i estalviem mun-
tanyes de paper. Avui dia tot es 
tramita de forma telemàtica i amb 
molta immediatesa.

I els esports?
En això també hi ha hagut canvis. 
Els primers anys, el futbol sala i el 
bàsquet eren molt predominants 
en l’esport escolar. Avui el bàsquet 
ha desaparegut a les escoles de 
tota la comarca i el futbol sala va 
clarament a la baixa. En esports 
d’equip, el voleibol, amb més de 
1.000 participants, és l’esport 
capdavanter i el patinatge i les 
gimnàstiques són els més practi-
cats en esports individuals. Això fa 
que, contràriament al que passa a 
moltes comarques catalanes, al 
Maresme l’esport escolar femení 
supera al masculí.

Quines coses destaques del que 
s’ha anat fent tots aquests anys?
El grup de treball de professors, 
les trobades poliesportives i de 
vòlei platja, la celebració del dia 
Mundial, la Campanya de Mata-
ró a Tòquio i l’enorme repercus-
sió que ha tingut a les escoles, 
als mitjans de comunicació, els 
premis rebuts... el treball actual 
amb les escoles és molt més que 

posar en marxa una lliga. Treba-
llem per oferir esport i activitat 
més enllà de la competició del 
cap de setmana. Per al Consell 
allò important és l’esport i l’acti-
vitat física. També és destacable 
la formació, tant del professorat 
com dels joves que volen entrar 
professionalment al món de l’es-
port. Finalment, esmentar les ac-
tivitats de lleure per a adults.

I quines coses queden per millo-
rar?
La gestió directe dels Tutors de 
Joc és un objectiu que ens hem 
marcat per als propers cursos. Cal 
augmentar l’oferta d’esport i acti-
vitat física per a infants i persones 
amb diversitat funcional. Sobre-
tot, també hem de seguir treba-
llant per tal que la comarca ens 
conegui més. El consell és encara 
força desconegut en alguns mu-
nicipis. Hem d’arribar a més esco-
les i entitats ja que la nostra opció 
és una alternativa clara a l’esport 
federat.

I el present?
La pandèmia ha dificultat algunes 
activitats, però al Maresme, tenim 
més llicències escolars aquest 
curs 2021/2022 que la tempora-
da anterior a la Covid..

A més del Consell, la teva relació 
amb l’esport està molt lligada al 
voleibol.

“Volem que els 
nens i nenes 
(també els adults) 
practiquin esport 
i activitats en 
moviment, 
no importa la 
competició”

DAVID CASAS, 25 anys al Consell Esportiu d el Maresme
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“En esports d’equip, el 
voleibol, amb més de 
1.000 participants, és 
l’esport capdavanter” 

“Hi ha moltes coses 
que el consell pot 
fer encara; Hem 
d’arribar a més 

escoles i entitats” 

David, amb les tècniques Manoli Ríos i Ivette Callorda



DAVID CASAS, 25 anys al Consell Esportiu d el Maresme

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

Fa gairebé 30 anys que estic lli-
gat al voleibol com a jugador, en-
trenador, coordinador i directiu a 
Calella, Mataró i a la federació ca-
talana. També vaig tenir la sort de 
ser membre del comitè organitza-
dor de les proves del campionat 
del món de volei-platja que es van 
fer a Barcelona dos anys seguits.  
Una experiència inoblidable.

Finament, l’esport escolar en ge-
neral a Catalunya com el veus?
Durant massa anys s’ha vist l’es-
port escolar com el germà petit 
de l’esport. En aquet sentit, les 
institucions no han apostat gai-
re per un esport escolar potent 
com s’ha fet en altres països. Un 
exemple clar d’això va ser quan 
durant la pandèmia es permetia 
entrenaments de grups federats 
i no d’escolars que practicaven 
les mateixes modalitats. Per sort 
es va rectificar i ara ja està resolt. 
Potser caldria apostar per un es-
port purament escolar fins a una 
determinada edat, per tal que tots 
els nens i nenes puguin fer esport 
amb les companyes i companys 
de l’escola. Cal incidir molt que 
nens i nenes, joves, adults i gent 
gran ha de fer activitat física, ja si-
gui esport federat, escolar o de 
lleure. Des del Consell Esportiu 
del Maresme seguirem treballant 
per fer-ho possible.
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“Contràriament al 
que passa a moltes 

comarques catalanes, 
al Maresme l’esport 

escolar femení 
supera al masculí” 
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NOTÍCIES
ESPORT LOCAL

G ran èxit de partici-
pació en una de les 
edic ions més es-
pecials de l'emble-

màtica Montalbike, la vintena. 
Sis-cents entusiastes ciclistes 
es van donar cita en la zona es-
portiva i Centre Cívic El Gorg 
de Sant Vicenç de Montalt per 
prendre part en aquesta com-
petició de 35,5 quilòmetres de 
distància que va passar també 
pels municipis d' Arenys de Mar, 
Arenys de Munt i Llavaneres. El 
primer participant a travessar la 
línia va invertir dues hores i sis 

minuts. L'alcalde de SVM i el re-
gidor d'Esports van ser presents 
en la sortida, que coincideix 
amb la Festa Major d'Hivern del 
poble.
Com cada any, l'organització 
d'aquesta prova, que atreu 
ciclistes de tota la comarca i 
molts altres municipis de Cata-
lunya, va ser a càrrec del Club 
Cicliste Xurribikers, un dels més 
actius i coneguts de SVM.

L a piscina Nova Esculle-
ra del Club Natació Bar-
celona va ser testimoni 
d'un nou èxit de Gui-

llem Pujol, 'Willy', un dels mi-
llors nedadors de llarga distàn-
cia i d'aigües obertes en l'àmbit 
català, espanyol i fins i tot inter-
nacional. Diumenge passat dia 
30 de gener es va disputar el XIII 
Campionat d'Espanya de Llarga 

Distància i el nedador del CN 
Mataró es va proclamar vence-
dor de la prova sènior de 5.000 
metres amb una marca de 
53'59''82''' Pujol i el CN Mataró 
arribaven a aquesta competi-
ció després d'haver guanyat 
al desembre el Campionat de 
Catalunya de Fons indoor, on 
el Guillem va batre el rècord de 
Catalunya en la prova de 3.000 

metres.
Recordem que el ma-
taroní ha guanyat les 
últimes vuit edicions 
de la tradicional Copa 
de Nadal que cada any 
se celebra el 25 de de-
sembre en el Port de 
Barcelona. Un verita-
ble crac de la natació.

U n any més, l’arribada 
del gener va ser sinò-
nim de Rally Dakar, el 
ral·li més dur del món. 

La primera gran prova esportiva 
d’aquest 2022 ens ha obsequiat 
amb un gran paper del pilot de 
Dosrius Oriol Mena, qui s’estre-
nava al ral·li a la categoria de 
Cotxes.
Mena, Campió de Catalunya, 
d’Espanya i del Món d’Enduro 
va decidir a finals de 2021 fer 
un canvi de rumb i retirar-se de 
l’activitat professional del moto-
ciclisme, després d’haver signat 
brillants actuacions al Dakar, 
amb el trofeu de millor “Rookie” 
al 2018 com a gran èxit.
La de 2022 suposava doncs la 
primera participació del de Ca-
nyamars a bord d’un vehicle de 
quatre rodes, i el resultat ha es-

tat magnífic, amb una tercera 
posició final a la categoria SSV 
(vehicles lleugers derivats de 
sèrie), copilotant al jove lituà 
Rokas Baciuska a bord d’un ve-
hicle de la marca Can-Am.
A les seves xarxes socials, l’Ori-
ol explicava: “No puc estar més 
feliç en aquest moment. Vull 
agrair a tot l’equip South Racing 
Can-Am i sobretot a Gerard 
Farrés i a Oscar Llançà per por-
tar-me fins aquí. Aquest podi el 
dedico a la meva família, a la 
meva dona i sobretot a la nostra 
petita Clàudia”.
Un altre pilot maresmenc, en 
Joan Pedrero, també va com-
pletar el Rally Dakar 2022 sig-
nant una meritòria 20a posició 
en motos al manillar de la seva 
Rieju, una moto fiable però infe-
rior a la dels seus rivals.

MOTOR

NATACIÓ CICLISME/BTT
GUILLEM PUJOL, campió d’Espanya
sènior de llarga distància

ORIOL MENA, 
tercer en SSV al 
Rally Dakar 2022

600 
PARTICIPANTS 
a la 20a 
Montalbike 
de SVM

COPILOT. El de Dosrius va fer de copilot del jove lituà Rokas 
Baciuska a bord d'un vehicle Can-Am



31

  
JULIOL

2021AAAAA
LOREM IPSUM

EX
C

LU
SI

V
IT

A
T 

A
L

C
EN

TR
E 

D
EL

 P
O

BL
E

Premià de Dalt puntimmobiliari.com

Promoció de 3 cases amb jardí i piscina
comunitaria. Eficiència Energètica A.O

BR
A

 N
O

V
A

 A
 P

RE
M

IÀ
D

ES
 D

E 
69

0
.0

0
0

€

info@puntimmobiliari.com
93 751 65 46



Recarrega un futur més sostenible.

Presentem la nostra gamma dʼhíbrids endollables.

A Volvo dissenyem vehicles que ajuden a protegir
les persones i també el planeta.

93 798 59 38Ctra. N-II de Barcelona, 88
MataróVolmar

Descobreix-lo a volvocarsmataro.com




