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Va iniciar-se a l'skeleton 
a Calella i ja ha disputat 

4 Jocs Olímpics d'Hivern

ANDER 
MIRAMBELL

UNA HISTÒRIA INCREÏBLE 
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F ebrer ens va deixar molt bones notícies. El tennis-
ta mataroní Albert Ramos va conquistar a Córdo-
ba (Argentina) el seu quart títol de l'ATP, demos-

trant que ha tornat a recuperar la il·lusió, ambició i el seu 
millor tennis. Un èxit acompanyat per la Copa de la Reina 
de l'equip de waterpolo femení del Centre Natació Mata-
ró, que aquesta temporada ja va aconseguir al novembre 
la Copa Catalana. Les pupil·les de Dani Ballart tenen al 
davant el repte de poder conquistar la segona lliga de la 
seva història.
El Maresme, com portem ja cinc anys demostrant, és una 
comarca rica en èxits esportius i també en històries que 
valen la pena de ser explicades, com la d'Ander Miram-
bell, l'únic esportista espanyol d'un esport de gel que ha 
participat en quatre jocs olímpics. L'Ander va ser pioner 
a Espanya de l'skeleton, la fórmula 1 dels esports d'hi-

vern per la velocitat que arriben a assolir els trineus. I 
l'skeleton, a Espanya, va néixer a Calella, en el seu club 
d'atletisme, del qual l'Ander era un membre destacat 
en l'especialitat de combinades. Mirambell va arribar a 
ser triat millor esportista de l'any de Calella fins en dues 
ocasions. A més, moltes hores de preparació física les va 
completar a la platja de Mataró, on viu el seu entrenador. 
Podem dir, sens dubte, que l'skeleton espanyol va néixer 
al Maresme. Un orgull, per tant, que un calellenc d'adop-
ció fos el banderer espanyol en l'obertura dels últims 
Jocs Olímpics d'Hivern celebrats recentment a Pequín.
Una comarca, a més, que també està estretament lliga-
da a la primera entitat esportiva del país, el FC Barcelo-
na. Un dels fundadors del club blaugrana el 1899, Pere 
Cabot, era veí de Cabrils. Una història, per tant, que, com 
la d'Ander Mirambell, mereix ser explicada.
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A nder Mirambell tenia 
un somni: participar en 
uns Jocs Olímpics. No 
només ho ha aconse-

guit, sinó que, a més, ha estat el 
primer atleta espanyol en parti-
cipar en quatre jocs olímpics en 
esports de gel: Vancouver 2010, 
Sotxi 2014, Pyeongchang 2018 i 
Pequín 2022, on ha estat aban-
derat de la delegació espanyola. 
Una gran història que va comen-
çar en un lloc impensable. L’es-
port de l’skeleton el situaríem a 
un indret fred i amb grans munta-
nyes, però a Espanya aquest es-
port va néixer a la costa, al mar, en 
un poble molt planer i amb unes 
grans platges: Calella.

Com va començar aquesta vida 
de pel·lícula?
El 2005 vaig tenir una reunió amb 
els responsables del Club Atle-
tisme Calella, el president Ma-
nel Vicente i Javi Mula. Els vaig 
demanar si em podien ajudar a 
fer realitat el somni d’anar a uns 
Jocs Olímpics i crear la secció 
de skeleton al CA Calella. Prèvi-
ament vaig conèixer al Rafaelo 
Duchesqui, que era un marxa-
dor, i em va dir: “Jo tinc uns cosins 
que fan Bobsleigh”. Em va passar 
els contactes, ens vam anar ani-
mant i així es va crear la secció 
de skeleton a Calella. A banda, 

també vaig competir amb el club 
a la lliga catalana d’atletisme. Per 
cert, crec que encara tinc el rè-
cord de llançament de pes del 
club.

A través d’aquesta iniciativa va 
sortir alguna ajuda, oi?
Així va ser. El Club d’Atletisme Ca-
lella va decidir ajudar-me. L’enti-
tat no tenia diners, però un cop 
creada la secció, l’Associació Tu-
rística de Calella va ajudar a pa-
gar algun viatge. Encara recordo 
com treballàvem a l’estiu amb la 
dinamització esportiva de la plat-
ja, que em semblava excepcio-
nal... oferir esport a la platja era 
una gran iniciativa i així va poder 
néixer l’skeleton l’any 2005.

Sempre ha estat vinculat a l’es-
port calellenc i a la gent de Ca-
lella.
No soc nascut a Calella, tot i que 
ho posi a la viquipèdia, però m’hi 
sento molt lligat. De fet només 
em falta una casa a la ciutat que 
va veure néixer l’skeleton a Es-
panya. Durant dues temporades 
vaig ser escollit com a millor es-
portista d’elit de Calella a la nit 
de l’esport. A més, a Calella hi ha 
molta gent que m’ha adoptat com 
a un calellenc més, per exemple 
Ràdio Calella i el programa ‘La 
Banqueta’ que des dels meus 
inicis cada dilluns fa una crònica 
de les meves baixades. També 
Joan Hernández, de l’agència de 

viatges Tauro, que des del primer 
dia m’organitza els meus viat-
ges on sigui i des del 2005 que 
m’aguanta per buscar un vol un 
euro amunt o avall, ja que tenim 
pressupostos molt ajustats. De 
fet quan coneixes bona gent, i a 
Calella n’hi ha molta, doncs el mi-
llor és seguir confiant i mantenint 
el vincle. Em sento molt lligat a 
Calella i la seva gent.

Per exemple, a Bernat Buscà...
Era el meu professor a la univer-

sitat i desprès d’una revisió d’exa-
men li vaig demanar que fos el 
meu entrenador. Per mi es com 
un pare. La nostra relació va molt 
més enllà de l’esport. Aquest any 
ha vingut amb mi als Estats Units 
i hem salvat la temporada gràcies 
a ell. M’ha ajudat molt. Formem 
un tàndem on està molt present 
la creativitat per inventar noves 
coses, rebaixar aquelles dèci-
mes, treballar la mentalitat, el 
coll, diferents invents que ha fet 
ell... ha estat la peça més impor-
tant de tot el meu projecte. Ell és 
de Mataró i moltes vegades he 
anat a casa seva i hem entrenat 
junts a la platja. Així que el Ma-
resme ha estat sempre present.

Com definiries l’skeleton?
És la Fórmula 1 dels esports d’hi-
vern.

Quines són les claus per desta-
car?
La clau per anar ràpid és un tema 
mental, tècnic… i tenir un bon 
trineu.

Quin material es necessita?
El casc, el trineu, les fulles, que 
serien com les rodes de la fórmu-
la 1, i la roba, és clar.

El circuit de Sant Moritz va ser 
màgic per a vostè. Finalment va 
aconseguir de nou el seu somni, 
classificar-se per a les olimpía-
des de Pequín.

PORTADA
SKELETON

Entrevista de Vadó Itchart
Fotos de Viesturs Lacis (IBSF)

Pioner a Espanya 
de l’skeleton, ha 
participat en quatre 
Jocs Olímpics d’Hivern

ANDER MIRAMBELL
Una aventura meravellosa 

que va néixer a Calella

“Haver participat en 
quatre Jocs Olímpics 
és increïble, un somni 

meravellós. Ara toca 
pensar en què vindrà 

després de Pequín”
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Vam partir molt per aconseguir 
classificar-nos. Jo tenia el handi-
cap d’haver perdut pes a causa 
de la covid. Vaig fer una bona 
sortida però vaig cometre errors, 
per sort vaig poder rectificar i vaig 
arribar a marcar la millor velocitat 
punta del circuit amb 139,9 km/h. 
Li vaig dir al jutge: “Home, posa 
140 km/h que és més rodó!” 

A partir d’aquí alegria i mo-
ments màgics.
Va ser una bogeria. El primer que 
vaig fer va ser abraçar el pilot 
nord-americà que vaig trobar al 
final de circuit, després ja si, abra-
çades amb el meu pare... ens vam 
posar a plorar, va ser un gran mo-
ment familiar, màgic. Vaig rebre 
un allau de missatges i mitjans de 
comunicació interessant-se per 
mi.  Però el moment més màgic 
va ser quan vaig arribar a casa, 
després de tornar en cotxe, a les 
23h, quan tota la família estava 
dormint i a la una de la matina-
da es va despertar el  “peque” i al 
veure’m em va començar a cridar: 
“Papa, papa!” 

Són els jocs on li ha costat més 
de classificar-se dels quatre?
Es diuen ràpid quatre jocs! Re-
cordo al principi quan estàvem 
allà a Calella i pensàvem si amb 
una mica d’ajuda, amb alguna 
subvenció, podíem tirar el pro-
jecte endavant... i ara ja parlem 
de quatre jocs olímpics! Crec que 
aquests últims, juntament amb 
els primers, deuen ser els més di-
fícils. Aquests anys han passat de 
30 a 25 places i el nivell és molt, 
molt alt. Estem parlant que en 4 
dècimes hi han 10 llocs, un petit 
error o un punt de mala sort et pot 
deixar fora.

A Pequín va ser l’abanderat junta-

ment amb la Queralt Castellet...
No esperava ser l’abanderat, la 
veritat. Quan em vaig classificar, 
el diari Marca i algun mitjà a nivell 
d’esports important van dir que 
em mereixeria portar la bandera. 
Em va impactar el rumor, el meu 
pare em va trucar mig plorant: 
“Osti, Ander, que volen que por-
tis la bandera!”... Quan es va anar 
acostant el moment t’ho pots ar-
ribar a imaginar, però fins que no 
t’ho diu oficialment el president 
del Comitè Olímpic Espanyol, no 
t’ho creus. De fet, qualsevol dels 
15 que hem estat a les olimpíades 
s’ho mereixia.

Amb qui va pensar a l’hora d’en-
trar a l’estadi com a abanderat?
Penses amb molta gent. Sobretot 
amb la promesa que vaig fer als 
nens que estan lluitant contra el 
càncer infantil amb els que vaig 
protagonitzar un dels meus pro-
grames de “Zumbados”. Allà em 
van fer preguntes molt divertides 
i entre elles van dir “ Ander, ens 
faries algun gest a la cerimònia?’” 
i jo els vaig dir que em tocaria el 
cap en honor a tots aquest nens 
que perden el cabell i que tenen 
por de tallar-se´l. Vaig tenir el mo-
ment de pensar en ells i també 
sobretot en la meva mare que va 
morir de càncer i amb la família 
i tota la gent que ha estat em-
penyent el trineu com el Bernat 
Buscà, que és maresmenc de 
Mataró, així que bé, van ser uns 
segons, però molt molt intensos 
perquè van passar moltes coses 
pel meu cap a banda de somriure 
i gaudir del moment.

Quina nota es posa a la partici-
pació a Pequín?
N’estic content. No podria dir 
que estic satisfet perquè sem-
pre n’esperes més. Crec que amb 
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L’ Ander Mirambell es va incorporar al CA Calella el 2005, a la secció de skeleton,al mateix temps que competia en proves 
atlètiques. L’Ander destacava tant en proves de velocitat com de llançaments. El 2007 va aconseguir l’ascens a primera divisió 
catalana amb el club calellenc. Va ser escollit dos cops Millor Esportista a la Nit de l’Esport de Calella.

Ander va tenir l’honor de ser l’abanderat de la delegació espanyola 
en els JJOO de Pequín al costat de la ‘rider’ i medalla de plata en 
halfpipe Queralt Castellet 

ATLETA DEL CLUB ATLETISME CALELLA

ABANDERAT D’ESPANYA A PEQUÍN 2022

ANY DATA CIUTAT POSICIÓ

2010 19 de febrer Vancouver, Canadà 24

2014 15 de febrer Sotxi, Rússia 26

2018 16 de febrer Pyeongchang, 
Corea del Sud 23

2022 12 de febrer Pequín, la Xina 24
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PORTADA
SKELETON

el recursos que teníem ho hem 
aconseguit. No vam estar al mes 
d’octubre, per tant, teníem 45-50 
baixades menys amb les limitaci-
ons que teníem, ja que el Bernat 
Buscà no va poder viatjar per un 
tema de protocols Covid. Amb tot 
veus la realitat i penses que dins 
del que has tingut ho has fet bé 
però sempre en vols més. Volia 
lluitar pel Top 20, vaig acabar el 
24, no satisfet del tot però con-
tent i feliç d’haver viscut aquesta 
competició amb les condicions 
que he tingut i haver-ho fet el mi-
llor possible.

Han estat uns jocs molt dife-
rents?
Sí, totalment diferents. Fins i tot, 
alguns es pregunten si realment 
van ser uns Jocs Olímpics perquè 
la Xina no ha pogut ensenyar al 
món el que és el país, les com-
peticions, sí han estat bé, però la 
vida fora lde es competicions era 
bàsicament a la teva habitació, 
no hi havia res més, un PCR dia-

ri, tot el dia amb la mascareta, al 
menjador amb mampares entre 
taula i taula... Unes condicions 
molt dures que al cap i a la fi, vas 
a uns Jocs Olímpics per tot el que 
signifiquen uns Jocs Olímpics, 
que és molt més que una com-
petició i aquest “molt més” afegit, 
no l’hem tingut.

Que farà a partir d’ara?
Anar a menjar una pizza a la Piz-
zeria Casa Nostra del meu amic 
Pere!... Seriosament, el que vull 
fer ara que ha acabat la meva 
participació als Jocs, i abans de 
decidir res, és reunir-me amb els 
meus. La meva família, el meu 
preparador físic, amb la doctora 
Pomés, que m’ha portat durant 
molts anys, a veure com em ve-
uen amb tots els problemes que 

tinc, perquè encara que em ve-
ieu genial, el cos es deteriora 
amb tant d’ esforç i alguna lesió. 
I sobretot amb la família a veure 
quines opcions de vida hi ha. Amb 
l’skeleton no guanyes diners, sinó 
que acabes invertint i has de tro-
bar feina per mantenir la família 
durant els mesos d’estiu perquè 
tu després puguis marxar a l’hi-
vern. No és fàcil, hem de seure a 
parlar tots els implicats i acabar 
de decidir.
 
Aquesta és la història de l´Ander 
Mirambell. El noi que somiava 
de petit en ser olímpic i ho ha 
aconseguit en quatre ocasions. 
Un noi català, calellenc d‘adop-
ció i sentiment. Si fos americà, 
en comptes d’un llibre, tindria 
una pel·lícula.

“Bernat Buscà ha estat clau 
en la meva carrera, és com 

un pare per mi. Ell és de 
Mataró i moltes vegades 
he anat a casa seva i hem 

entrenats junts a la platja. 
Així que el Maresme ha 

estat sempre molt present” 

ANDER, ENTRENANT a la platja de Mataró amb Bernat Buscà, 
persona bàsica en tota la seva trajectòria. (Foto: Miquel González)

“L’Associació Turística 
de Calella em va ajudar 

a pagar els primers 
viatges. Em sento molt 
lligat a Calella, on es va 
crear el primer club de 

skeleton d’Espanya” 

“L’skeleton és la Fórmula 1 dels esports d’hivern. 
La clau per anar ràpid és un tema mental, tècnic… i 

tenir un bon trineu” 



EsportiuM-Fase2-230x300-Sanitat-Traz.indd   1EsportiuM-Fase2-230x300-Sanitat-Traz.indd   1 10/2/22   13:2110/2/22   13:21
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REPORTATGE
FUTBOL

I ntractable, sí. Així es va com-
portar l’infantil del FC Barce-
lona de primer any per fer-se 
amb la vuitena edició de la 

International Carnaval Cup, segu-
rament el millor torneig de futbol 
infantil de tots els que es disputen 
a Espanya. En total han estat 28 
equips els que es van donar cita 
en les instal·lacions esportives de 
Premià de Dalt per viure una com-
petició impecablement organit-
zada per Marín Sports Events amb 
col·laboració de l’Ajuntament del 
municipi i que va durar tres dies, 
el 25, 26 i 27 de febrer.

El torneig, amb partits tots ells 
de temps corregut de quaranta 
minuts, es va dividir en una fase 

prèvia de grups formada per qua-
tre equips cadascun d’ells. Els dos 
primers classificats i els dos mi-

llors tercers van passar a la ronda 
de vuitens de final. Des del primer 
moment les graderies dels dos 
camps del Municipal de Premià 
de Dalt es van omplir de color i 
festa, amb pares, familiars i amics 
animant els participants.
En la primera fase no es va produir 
cap sorpresa destacable, però sí 
en vuitens de final, on un dels 
grans favorits, l’Atlètic de Madrid, 
que participava per primera ve-
gada en la Carnaval Cup, es va 
topar amb el Real Betis, que el va 
derrotar per un ajustat 1-0.
Ja en quarts de final es va reeditar 

la final de 2020, quan el València 
va derrotar l’Espanyol per aixecar 
el trofeu per segona vegada. No-

vament, els che es van imposar 
als blanc-i-blaus per 1-0, elimi-
nant-los del torneig. També va ser 
en quarts on es va viure la primera 

Els blaugranes van 
derrotar en la final a 
la Reial Societat (2-0) 

signant un torneig 
impecable: cap gol en 

contra i 23 a favor

El defensor del títol, el 
València, va caure en 

semifinals davant 
l’equip basc en el 

llançament de penals

OCTAVA EDICIÓ DE LA INTERNATIONAL CARNAVAL CUP

EL BARÇA, CAMPIÓ INTRACTABLE
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tanda de penals, la que li va donar 
la classificació per a semifinals a 
la Reial Societat després d’em-
patar a un gol contra el Betis. Els 
andalusos no se’n van anar de buit 
de Premià de Dalt, ja que el seu 

jugador Fernando Olmo va ser 
triat com a MVP del torneig i el 
seu davanter Jairo es va fer amb 
el Pitxitxi en haver anotat set gols.
En una matinal assolellada i amb 

Gran qualitat 
futbolística i graderies 

repletes en els tres 
dies que va durar el 

millor torneig de futbol 
infantil d’Espanya

GRAN ORGANITZACIÓ. El jugadors i els seus familiars van ser l’epicentre del torneig, que va viure tres díes del millor futbol infantil del país. 
Graderies plenes cada jornada i impecable organització de Marín Sports Event amb la col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Dalt

IMATGE DE LA FINAL, disputada en el Camp Municipal 
de Premià de Dalt

L’ESPANYOL va caure a quarts de final da-
vant del València, que va ser la final del 2020

FERNANDO OLMO (Real 
Betis), MVP de la competició 

HUGO DÍAZ (Reial Societat), 
escollit millor porter

JAIRO (Real Betis) màxim go-
lejador del torneig

les graderies i els voltants abar-
rotades de públic, vam assistir a 
dues semifinals de gran qualitat 
futbolística, però desiguals. D’una 
banda, el Barça es va imposar de 
manera contundent al Celta de 
Vigo per tres gols a zero, mentre 
que per a conèixer l’altre finalista 
vam haver d’esperar als penals 
després de l’empat a un gol entre 
Reial Societat i València. 
Els vigents campions no van 
tenir el mateix encert des dels 
onze metres i no van poder re-
editar el títol, passant el conjunt 
basc a la final.
El títol es va decidir en una final on 
el gran dominador va tornar a ser 
el Barça, que va donar una lliçó 
de futbol al primer toc, amb ràpi-
des transicions, joc molt obert als 

extrems i gran efectivitat. Un do-
mini de l’esfèric absolut. La Reial 
Societat va plantar cara, es va de-
fensar molt bé durant gran fase 
del partit, però va acabar sent 
derrotada per 2-0. Extraordinari 
torneig dels blaugranes que van 

marcar 23 gols en set partits i no 
en van encaixar cap. Era la quarta 
vegada que el FC Barcelona con-
quistava la International Carnaval 
Cup, un torneig que cada any se 
supera a si mateix i que guanya 
en prestigi.

28 64
EQUIPS PARTITS DE 40 MINUTS

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

www.premiadedalt.cat 
 936 931 515
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L a relació del Maresme 
amb el FC Barcelona ha 
estat sempre molt in-
tensa i comença, ni més 

ni menys, que el mateix dia de la 
seva fundació. I és que un dels 
onze pioners que van acompa-
nyar Joan Gamper, en Pere Cabot 
Roldós, era fill de Cabrils. 
Tenia aleshores 23 anys. Per ra-
ons que desconeixem no va jugar 
els set primers partits. Va debutar 
en el vuitè contra els dissidents 
del Català en un matx que es va 
disputar a Can Tunis i va acabar 
amb triomf barcelonista per 2-1. 
En va jugar un total de 27 però no-
més un d’oficial, a la Copa Macaya 
1900-01, a Tarragona. Aquell dia 

els blaugrana van guanyar per 
0-18. No sembla que Cabot des-
taqués per la seva categoria fut-
bolística però, una persona molt 
apreciada dintre de l’entitat,  Bar-
tomeu Terradas, el va incloure a la 
seva junta el 25 de novembre del 
1901, com a secretari. I com a tal, 
va ser l’encarregat de presentar 
els primers estatuts i inscriure el 
Foot-Ball Barcelona en el registre 
d’associacions el 18 de novembre 
de l’any següent.  Va morir molt 
jove, el 28 d’agost del 1907, vícti-
ma del tifus. Tenia 31 anys. 
Cabot va ser el primer mares-
menc de la història del Barça... 
però no el primer que va vestir la 
seva samarreta. Aquest honor li 
correspon al calellenc Enric Mir 
que pertanyia al Català, però el 

26 de desembre del 1899 i el 6 de 
gener del 1900 va reforçar el rival 
en dos partits enfront la colònia 
anglesa. I el 1901-02 va fer-ho Al-
fonso Albéniz, fill del compositor 
Isaac Albéniz, nascut a Tiana. Va 
jugar tres partits de la Copa Ma-
caya, primer campionat català, i 
una vintena d’amistosos. És, per 
tant, el segon  jugador oficial.

Un dècada després trobem un al-
tre futbolista del Maresme, Joan 
Sans Amat, nascut a Mataró el 
1887 que va disputar tres partits 
del Campionat de Catalunya... i 49 
amistosos. 

Joan Ramon, iniciador d'una 
gran nissaga. I toca parlar ja de 
dos dels més grans futbolistes 
que ha donat la comarca, Joan 
Ramon  i Joan Rafa, de Vilassar 
de Mar i Alella, respectivament. 
El primer, iniciador d’una gran 
nissaga futbolística, va incorpo-
rar-se al Barça amb 15 anys, el 

1924 i un any més tard ja jugava 
amistosos amb el primer equip. 
Va debutar oficialment la tempo-
rada 1927-28 i va ser al club fins 
a la 1934-35 per bé que després 
de la guerra encara hi va jugar al-
guns partits. En total va vestir la 
samarreta blaugrana 321 partits 
marcant 225 gols (185/147 si par-
lem només d’oficials). Va disputar 
5 partits amb la selecció catalana.
El seu germà petit Francesc Xavi-
er, conegut com a Xevi, amb qui 
es portava 22 anys, va ser tam-
bé un excel·lent futbolista que va 
arribar a jugar al Barça amateur i 
d’entre altres, a l’Horta, el Mata-
ró i el Sant Andreu. Mort el 2016, 
als 85 anys, va ser figura cabdal 
del futbol formatiu de Vilassar de 
Mar i l’Ajuntament va batejar amb 
el seu nom l’estadi municipal. El 
seu fill, també Xevi va destacar en 
el futbol base del Barça arribant 
fins al Barça Atlètic amb el qual 
va disputar 58 partits de Lliga a 
Segona. Va jugar sis amistosos 
amb el primer equip, amb el qual 
va paticipar al torneig d’inaugu-
ració de l’estadi del Barcelona de 
Guayaquil i va fer un gol al Peña-
rol. Des del 2014 és president del 
CF Vilassar de Mar.
Joan Rafa va arribar al club blau-
grana el 1929 procedent del Sant 

Un reportatge de Toni Closa

PERE CABOT (a la filera del mig, a la dreta) formant amb el se-
gon equip del Barça, que encapçalava Lluís d’Ossó (1902-03)

CESC FÀBREGAS. El d'Arenys de Mar és, sens dubte, qui té el palma-
rès més important, tant amb el Barça com amb la selecció espanyola

Pere Cabot, un dels 
dotze joves que van 

participar en la fundació 
del club blaugrana, 

era de Cabrils

BARÇA i MARESME 
units des del 1899
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CUCURELLA I ALEÑÁ.
El d'Alella juga ara al 
Brighton anglès i el 
d'Argentona/Mataró 
al Getafe
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EULOGIO MARTÍNEZ. L'extraordinari davanter paraguaià va estar 
sempre molt vinculat a Calella, on va viure molts anys

JUGADORS OFICIALS

Andreu. Va estar dos anys cedit 
al Badalona i des de 1931 fins a la 
guerra ja no es va moure de Les 
Corts. Va disputar 194 partits. Amb 
Catalunya en va jugar cinc. 

A la dècada dels trenta uns altres 
quatre futbolistes del Maresme 
van disputar partits oficials amb el 
Barça. El mataroní Salvador Soler 
va jugar Lliga i Campionat de Ca-
talunya les temporades 1933-34 i 
1934-35. I ja després de la guerra 
va ser habitual titular a la formació 
de 1939-40. Joan Esteve Saurina, 

de Cabrils, va disputar un partit de 
la Lliga 34-35 i 33 amistosos. Ja en 
temps de guerra, Josep Estrada, 
de Premià de Mar, va ser puntal de 
l’equip que va guanyar el Campio-
nat de Catalunya 1937-38 i el mal-
gratenc Juli Pla va jugar un parell 
d’encontres a la Lliga Catalana.
Als anys vint i als trenta, va haver-hi 
altres jugadors nascuts al Mares-
me que només van jugar amisto-
sos com ara Francesc Cadellans 
(Arenys), Ricard Musterós II (Cal-
des d’Estrac) i Martí Canet i Josep 
Maria Martí (ambdós de Mataró) 
als que hauríem d’afegir Antoni 
Lladó i el porter Llàtzer Florenza 
mataronins d’adopció.
Del periode prebèlic podríem 
esmentar també a dos jugadors 
que si bé no eren maresmencs de 
bressol, van estar fortament vin-
culats a la comarca, com Esteve 
Pedrol i Manuel Garcia.

Sans, primer internacional.En 
l’immediata postguerra el ma-
resmenc que va destacar més va 
ser Joan Sans Alsina, de Calella, 
que va ser al Barça set tempora-
des i va jugar 155 partits, guanyant 
3 Lligues, 1 Copa Llatina 1 Copa 
d’Or i 1 Copa Eva Duarte. Va ser in-
ternacional amb Espanya un cop. 
Però no podem oblidar altres fi-
gures d’aquella època que van 

residir a la comarca o van estar-hi 
molt vinculats com Basilio Nieto, 
Francisco Amorós, Luis Zabala, 
Josep Riba, Salvador Sagrera o 
Mariano Martín.
Altres que només van participar 
en amistosos són els mataronins 
Joan Claus i Jaume Fradera, An-
dreu Català (Argentona), Joan 
Parera (Arenys de Munt), Joa-
quim Serra i Miquel Vila (Vilas-
sar de Mar ambdós) o “adoptats” 
com Domènec Ardèvol, de Mora 
la Nova i els barcelonins Carlos 
Calza i Antoni Martí.
Els anys cinquanta i seixanta van 
ser menys prolífics en mares-

mencs al Barça. Hem de destacar 
el gran porter Pere Estrems, de 
Mataró, suplent habitual de Ra-
mallets. Va disputar la final de 
Copa de 1958-59, guanyada 4-1 
al Granada. 
I hem d’esmentar també Eulogio 
Martínez, l’extraordinari goleja-
dor paraguaià d’aquesta època, 
que es va establir a Calella. Hi 
residia quan va morir, als 49 anys, 
en un tràgic accident de trànsit. I 
a Ramon Montesinos, barceloní 
però establert a Alella, mort tam-
bé prematurament.
Altres, si bé van jugar amistosos, 
no van tenir la sort de debutar 

19 jugadors que 
han jugat partits 

oficials i 22 més, només 
amistosos, han nascut 

a la comarca

ALFONSO ALBÉNIZ 
Tiana 11.09.1885 – 
Estoril 27.09.1941

(23 partits/3 oficials)

19
0

1-
19

0
2

JOAN SANS AMAT 
Mataró 1887 – 

Besiers 13.09.1954
(49 partits/3 oficials)

JOAN SANS ALSINA 
Calella 07.05.1920 - 

Granollers 25.01.2001
(155 partits/84 oficials)

JOAN ESTEVE SAURINA
 Cabrils 14.03.1916 - 

Mataró 2.11.1989
(34 partits/1 oficial)

SALVADOR SOLER 
Mataró 03.03.1908 – 
Barcelona 23.01.1990
(60 partits/24 oficials)

JOAN RAMON 
Vilassar de Mar 23.02.1909 - 

Barcelona 8.04.1968
(321 partits/136 oficials)

JOAN RAFA 
Alella 09.05.1909 - 

Barcelona 20.02.1974
(194 partits/79 oficials)

JULI PLA 
Malgrat 25.03.1920 - 
Malgrat 22.09.1992 
(4 partits/2 oficials)

PERE ESTREMS 
Mataró 11.12.1932 - 
Mataró 30.03.1986

(93 partits/17 oficials)

JOSEP ESTRADA 
Premià de Mar 26.12.1918 - 

Barcelona 1.11.1994
(70 partits/10 oficials)

PERE CABOT 
Cabrils 1876 - 

Barcelona 28.08.1907
(27 partits/1 oficial)

19
0

0
-1

90
3

19
25

-1
94

1

19
34

-1
94

0
19

33
-1

94
0

19
51

-1
95

9
19

34
-1

93
6

19
37

-1
93

8
19

43
-1

94
9

19
30

-1
94

0
19

11
-1

91
5
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oficialment com José Arenas 
(Alella), Miquel Bosch (Calella), 
Benet Font (El Masnou) i Joan Gel 
i Marià Roy de la capital comarcal.

Grans noms de finals del segle 
XX. I ens endinsem ja al darrer 
quart del segle passat, en el qual 
trobem maresmencs molt il·lus-
tres. I el llistat l’ha d’encapçalar, 
Pepito Ramos, mataroní de pro... 
encara que nascut a Tetuán. Esta-
blert de petit a Mataró, va arribar al 
Barça el 1976, procedent de l’Es-
panyol. Hi va jugar 219 partits as-
solint dues Copes i dues Recopes. 
4 vegades internacional absolut 
per Espanya, va jugar dos cops a 
la selecció catalana. 
Són contemporanis seus dos ju-
gadors que tampoc han nascut a 
la comarca però s’hi han criat, el 
murcià Manolo Martínez i Fran-
cisco López López. El primer 
va ser set temporades al primer 
equip, de 1981 a 1988, encara que 
ja havia debutat en edat juvenil. 
232 partits l’avalan. Cal citar tam-
bé Miquel Corominas, radicat a 
Vilassar de Mar després de deixar 
el Barça. 
Els golejadors Jordi Rebollo (Ca-
lella) i Josep Maria Barris (Arenys 
de Mar) només van poder disputar 
amistosos. Més sort va tenir el ma-
taroní Paco Clos, que va tenir un 
inici tan explosiu al Barça que va 

ser cridat a la selecció estatal ben 
aviat. Va guanyar, com Manolo, la 
Lliga 84-85. 
L’últim en debutar el segle passat 
va ser Lluís Carreras, el noi de Sant 
Pol de Mar, que no va acabar de 
triomfar al Barça però va tenir una 
notable trajectòria en altres clubs.
Els mataronins Sergio Rodríguez 
‘Rodri’ i Dani Fragoso van inici-
ar el compte al segle XXI per bé 
que només el primer va disputar 
partits oficials. Els va seguir Ser-
gi Gómez, d’Arenys de Mar, ara a 
l’Espanyol.

Cesc, el més llorejat .Capítol 
apart mareix Cesc Fàbregas, 
també nascut a Arenys de Mar 
però amb arrels també a Arenys 
de Munt. És el jugador del Mares-
me més llorejat: campió del món 
i de l’Eurocopa i 110 vegades in-
ternacional amb la selecció es-
tatal i guanyador de gairebé tots 
els títols a nivell de club. Format 
al Barça però ‘emigrat’ a l’Arsenal 
va tornar-hi el 2011 però només 
va ser tres campanyes al primer 
equip.
Després d’ell tres jugadors més 
han jugat partits oficials, Roger 
Riera (El Masnou), Carles Aleñà, 
(Mataró) i Marc Cucurella (Alella). 
Cap d’ells ha pogut consolidar-se 
i han hagut de cercar nous horit-
zons. Aleñà, però, va jugar gaire-
bé mig centenar de partits oficials 
amb el primer equip. 

I, ja recentment, han disputat 
amistosos el mataroní Dani Mo-
rer, ja fora del club i Jordi Escobar, 
de Sant Cebrià de Vallalta, que 
juga al B.
Esmentarem, a mode d’anècdota, 
que en aquests darrers anys s’han 
establert al Maresme, destacats 
exjugadors blaugrana del Dream 
Team com Julio Salinas, Txiki Be-
giristain, Sergi Barjuan o Chapi 
Ferrer.

Més d’una vintena s’hi 
han criat o hi han tingut 

una forta vinculació. 
Pepito Ramos i Manolo, 

els exemples

JUGADORS OFICIALS

ALTRES JUGADORS OFICIALS AMB VINCULACIÓ AL MARESME
FRANCISCO AMORÓS
BASILIO NIETO
MIQUEL COROMINAS 
EULOGIO MARTÍNEZ
MANUEL GARCIA
MARIANO MARTÍN
RAMON MONTESINOS
ESTEVE PEDROL
JOSEP RIBA
SALVADOR SAGRERA
LUIS ZABALA

Ontur 30.06.1921 - El Masnou 13.11.1985
València 08.08.1916 - Arenys de Mar 07.11.2007
Barcelona 08.01.1955 (vinculat a Vilassar de Mar)
Asunción 11.06.1935 - L’Hospitalet 30.09.1984
Portbou 09.10.1907 - Mataró 05.12.1978
Dueñas 10.10.1919 - Cabrils 09.09.1998
Barcelona 31.05.1943 - Alella 29.12.2010
Tortosa 21.10.1905 - Vilassar de Mar 02.09.1976
Barcelona 18.03.1923 - Mataró 11.09.2002
Barcelona 16.08.1921 - Calella 23.01.2005
Durango 04.05.1912 - Arenys de Munt 30.09.1986

1946-1948 (86 p./28 of.)
1943-1945 (32 p./ 8 of.) 
1975-1976 (39 p./25 of.)
1956-1962 (257 p./162 of.)  
1929-1931 (24 p./5 of.)   
1939-1948 (211 p./145 of.)
1962-1967 (94 p./60 of.)  
1926-1941 (346 p./167 of.)  
1939-1945 (60 p./19 of.)  
1946-1951 (115 p./24 of.)  
1941-1943 (59 p./34 of.

CARLES ALEÑÀ  
Mataró 05.01.1998

(63 partits/47 oficials)

PACO CLOS  
Mataró 08.08.1960

(134 partits/92 oficials)

MARC CUCURELLA 
Alella 22.07.1998
(3 partits/1 oficial)

SERGI GÓMEZ
 Arenys de Mar 28.03.1992

(18 partits/7 oficials)

CESC FÀBREGAS 
Arenys de Mar 04.05.1987

(159 partits/151 oficials)

ROGER RIERA 
El Masnou 17.02.1995

2014 (2 partits/2 oficials)

SERGIO RODRÍGUEZ 
“RODRI” 

Mataró 17.08.1984
 (19 partits/9 oficials)

PEPITO RAMOS 
Tetuan 03.04.1951 
(vinculat a Mataró)

(219 partits/158 oficials)

MANOLO MARTÍNEZ 
Caravaca 29.10.1960

(vinculat a Premià)
(232 partits/156 oficials)

FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ 
Barcelona 19.11.1965 
(vinculat a Premià)

 (29 partits/14 oficials)

LLUÍS CARRERAS
Sant Pol de Mar 24.09.1972

(51 partits/31 oficials)
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E l president de la Funda-
ció Catalana de Futbol, 
Pere Guardiola, va pre-
sidir la celebració dels V 

Premis Solidaris el passat 21 de 
febrer a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm de Barcelona.

Enguany s’ha celebrat la cin-
quena edició. Satisfet?
La resposta dels clubs quan vam 
iniciar aquests premis va ser molt 
important. El primer any, de 1.000 
clubs hi van participar el 10%, 
i cada any ha anat agafant més 
força. L’any passat no es va poder 
fer a causa de la pandèmia, i en-
guany hem tornat amb il·lusions 
renovades. I és que són uns pre-
mis molt emotius..

De què està  més sat isfet 
d’aquests Premis?
Vull destacar que aquests premis 
no són per a una persona en con-
cret, sinó que és un homenatge 
a tota la solidaritat que hi ha al 
futbol català. El futbol a Catalu-
nya té moltíssima solidaritat, i les 
persones i entitats premiades són 
els representants de totes les ac-
cions que es porten a terme. Des 
de la Fundació volem retre un ho-
menatge a tots els clubs que de-
diquen temps per tirar endavant 
accions solidàries.

Què poden aportar a la societat?

Són un model d’actuació solidà-
ria que pot servir per a què tots 
els clubs s’animin i desenvolu-
pin projectes d’aquests tipus. Es 
tracta d’incentivar-los perquè 
organitzin accions que ajudin a 
altres persones.

Quines són les properes activi-
tats que portarà a terme la Fun-
dació de l’FCF?
Una d’elles és ‘L’Enfutbola’t’, un 
torneig de futbol per a persones 
amb discapacitat psíquica i/o 
física i que inclou tota mena de 
futbol adaptat. Aquest any ho ce-
lebrarem a Vic, sota el patrocini 
de la Fundació UE Vic, per tal de 
commemorar els 100 anys del 
club. Esperem superar la xifra 
de 800 jugadors/es de l’última 
edició, celebrada a Cornellà de 
Llobregat. Una altra iniciativa que 
portem a terme són les beques 
que es donen a jugadors que no 
tenen possibilitats econòmiques 
per pagar les llicències federati-
ves i la Mutualitat.

Una de les iniciatives amb més 
tirada aquí al Maresme és el 
Campus Solidari de l’estiu, el 
qual s’organitza a Mataró...

El fem amb molta il·lusió i hi par-
ticipen uns 50 nens/es amb risc 
d’exclusió social. És la Creu Roja 
qui els porta directament. Preci-
sament, l’Antonio Jiménez, qui va 
ser directiu i delegat de l’FCF al 
Maresme i que ens va deixar fa 
uns mesos, va ser un dels grans 
impulsors d’aquest Campus. Per 
aquest motiu, properament, faré 
la proposta al patronat de la Fun-
dació perquè aquest campus es 
digui Campus de Futbol Inclusiu 
Memorial Antonio Jiménez. En 
l’última edició, el 50% dels par-
ticipants es van presentar sense 
botes de futbol i la Fundació els 
hi va sufragar aquest material. I, 
evidentment, tampoc paguen la  
inscripció al Campus. 

Com veu el present i el futur de 
la Fundació de l’FCF?
Ara està en un moment magnífic 
perquè hem pogut solucionar la 
caòtica situació econòmica que 
hi havia anteriorment. Gràcies a 
l’ajuda d’entitats com la Fundació 
“la Caixa”, la Fundació FC Barcelo-
na, el Comitè Tècnic d’Àrbitres de 
l’FCF i la pròpia Federació Cata-
lana de Futbol podem organitzar 
activitats ben fetes i per a gent 
que realment ho necessita. Per 
això estic molt satisfet i orgullós 
de poder ajudar des de la Funda-
ció Catalana de Futbol als que ho 
necessiten.

Sempre ha estat vinculat al fut-
bol català, especialment amb la 
UE Vilassar de Mar. De president 
a speaker del club...
Vaig tenir el goig de fer de locutor 
en més de 15 partits per Vilassar 
Televisió i ara fent de speaker 
m’ho passo igual de bé. També 
aprofito per reunir-me amb un 
grup de companys per començar 
a organitzar les activitats que es 
faran per celebrar el centenari del 
club, l’any 2023.

Què és el que el manté “engan-
xat” al club?
M’estimo molt el club, hi vaig cada 
diumenge a veure el primer equip 
i a vegades el futbol base. El porto 
molt endins.

Quina valoració fa de l’estat del 
futbol del Maresme?
Està en un bon moment, tot i que 
s’hauria d’intentar pujar en algu-
nes categories. És una llàstima 
que només hi hagi un equip a la 
Tercera Divisió. Però té bona salut 
en part, i gràcies, a la magnífica 
feina que va fer l’Antonio Jiménez 
i que ara continua el seu secretari 
a la delegació, Mohamed El Gaa-
daoui. Cal remarcar que hi ha cinc 
dones que són presidentes, fet 
que no es dona gaire en les altres 
delegacions. És tot un orgull per 
la nostra comarca. Ara cal seguir 
treballant.

“El futbol al Maresme 
gaudeix d’una 

magnífica salut”

PERE GUARDIOLA, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL

“Els Premis Solidaris són un homenatge a 
tota la solidaritat que hi ha al futbol català”

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
 932 652 477 Ext.2096
Sicília, 93-97, 1er, 08013 Barcelona
 fundacio@fcf.cat

PERE GUARDIOLA amb Juan Carlos Unzué i Joan Soteras PRESENTANT la cinquena edició del Premis Solidaris
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JOSÉ LUIS 
CANO
  
LLEGENDA VIVA 
DEL TRIATLÓ 

“El triatló 
es un regal 

que m’ha 
fet la vida” 

P ioner en aquesta exigent 
modalitat esportiva, el 
mataroní José Luis Cano 
va participar en el pri-

mer triatló que es va celebrar a 
Catalunya (Banyoles, 1986). Avui, 
amb 54 anys, més de 50 proves 
Ironman a les seves cames i uns 
400 triatlons completats, és el 
responsable d’aquesta secció 
en el Centre Natació Mataró. I 
continua competint, és clar…

La seva vida mereix un llibre…
(Riu) L’esport sempre ha estat la 
meva passió. Abans d’anar al ser-
vei militar vaig treballar en una 
empresa de gènere de punt i 
després ja vaig entrar al Club Na-
tació Barcelona com a socorrista 
des de 1988 fins a 1997, que va ser 
quan entro al Centre Natació Ma-
taró com a responsable de triatló. 
Em vaig treure el títol d’entrena-
dor nacional el 1992. Una llarga 
trajectòria, sí.

Comencem…
El meu primer esport en edat ca-
det i infantil va ser el ciclisme. Cor-
ria en el Club Ciclista Premià de 
Mar. Un dia va caure a les meves 
mans una revista: ‘Ciclisme a fons’. 
I parlava d’una prova anomena-
da triatló que consistia a nedar 

Recordo que un amic meu, Edu-
ard Burquete, em va portar dels 
Estats Units el manillar que s’uti-
litza en la bicicleta de l’Ironman. 
No existia a Espanya en els anys 
vuitanta i els meus amics es reien 
del meu: “On vas amb aquestes 
banyes de vaca?”. Anys més tard, 
tothom ho utilitzava.

Quin moment de la seva dilata-
da carrera destacaria?
La meva mentalitat sempre ha 
estat la de sortir a guanyar, no 
simplement acabar, encara que 
la veritable medalla per a tots 
els que no som professionals és 
aquesta, creuar la meta. Produ-
eix una enorme satisfacció. Sens 
dubte em quedo amb l’Ironman 
d’Àustria de 2010, on vaig quedar 
cinquè. Mai havia aconseguit bai-
xar de les vuit hores i trenta minuts 
i allí vaig fer la meva millor marca 
personal de sempre: 8 hores i 23 
minuts. El 2002, en aquesta ma-
teixa prova, ja havia establert el 
rècord d’Espanya de la distància, 
amb 8 hores i 30 minuts, i va estar 
vigent durant quatre anys.

Quantes vegades ha estat a 
l’Ironman de Kona, a Hawaii?
És la meca de l’Ironman, on es va 
fer el 1978 la primera competi-
ció, per això és tan icònica. És la 
prova que tanca la temporada i 
has de classificar-te prèviament 

“Soc un home molt afortunat. 
He fet de la meva passió la meva professió”

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

ENTREVISTA
TRIATLÓ

3.800 metres, córrer una marató i 
fer 142 quilòmetres amb bicicleta. 
I que es feia a Hawaii. Vaig quedar 
captivat amb aquella notícia. I em 
vaig dir: “Què cal fer per a ser tri-
atleta?”. Vaig començar a prepa-
rar-me. Ingenu de mi.

Per què?
Em vaig apuntar al primer triatló 
que es feia a Catalunya, a Banyo-
les. Jo sabia que amb bicicleta 
i corrent era fort i encara que la 
natació em costava més, creia 
que nedant crol i braça salvaria la 
prova. El primer em va treure més 
de quinze minuts a l’aigua! Vaig 
tornar a l’any següent a Banyo-

les i vaig guanyar. Aquell article 
d’aquella revista de ciclisme va 
canviar la meva vida.

Sí?
I tant! El triatló va passar a conver-
tir-se en la meva filosofia de vida. 
Em va encisar no solament l’es-
port en si, sobretot el que envolta 
al triatló. La gent, l’ambient…

I des de llavors…
És curiós, però no porto un con-
trol exhaustiu de les proves que 
he corregut, però he participat en 
més de cinquanta Ironman i, en-
tre triatlons i duatlons, segur que 
també en més de quatre-centes. 

“El triatló 
és un regal 

que m’ha 
fet la vida” 
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en el circuit. Hi ha diferents grups 
d’edat. Jo vaig anar per primera 
vegada el 1997 i vaig repetir el 
1999, 2007 i ja el 2018 per com-
petir a la categoria de 50 a 54 
anys.

Com s’aguanten tants anys en 
un esport tan dur?
Tinc l’autèntic privilegi de poder 
viure del que és la meva passió. 
El triatló és un regal que m’ha fet 
la vida i l’única cosa que em fa rà-
bia és que anem complint anys 
i vas veient que ja no pots com-
petir igual que abans (riu). Això sí, 
m’esforço igual i entreno amb la 
mateixa il·lusió del primer dia.

Què prefereixes, bicicleta, cór-
rer o nedar?
Córrer. Gent experta sempre 
m’han dit que tinc gens de corre-
dor, potser per això compenso el 
temps que pugui perdre nedant. 
La bicicleta, al marge que m’en-
canta, també se’m dona molt bé.

Ningú millor que vostè per dir-
nos què li sembla l’Ironman de 
Calella..
Jo vaig participar en les primeres 
reunions, ho vaig veure néixer! 
Primer era un Challenger i sem-
pre vaig apostar per Calella per 
a acollir-ho, encara que llavors 
em diguessin boig. És un Ironman 
molt bonic perquè tens la gent 
molt a prop i, a més, compta amb 
un punt a favor: és una prova molt 
ràpida i això agrada molt als at-
letes perquè es poden fer molt 
bones marques.
Està de moda el triatló?

S’ha fet molt popular, sens dubte. 
Hi ha gent que ho comença per 
moda, per provar, entre els quals 
molts ho deixen, i després els que 
ho practiquen sempre. Quan vaig 
començar com a director tècnic 
i entrenador de la secció de tri-
atló del Centre Natació Mataró 
el 1998 no érem més de 25. Avui 
som 85 atletes, un dels clubs més 
potents de Catalunya. Entre ells 
tenim a Toni Noè, de 74 anys, tota 
una lliçó de vida per a nosaltres.

Un club molt actiu…
Per descomptat. Participem en 
proves tant a nivell de la federació 
catalana com de l’espanyola. Ara 
anirem al campionat d’Espanya 
de mitjana distància de triatló de 
Pamplona, al juny al de Zarautz i al 
juliol a l’Ironman de Vitòria. L’equip 
femení està a Segona Divisió a ni-
vell nacional i el masculí a Tercera. 

 He fet més 
de 50 proves 

Ironman i més 
de 400 triatlons i 
duatlons i tinc la 
mateixa il·lusió 
del primer dia”

 Quan vaig 
començar com 

a entrenador del 
CN Mataró erem 

20; ara som 
85 triatletes”

A Catalunya, els dos estan a Pri-
mera Divisió.

És molt exigent el triatló?
Un professional entrena entre 30 
i 40 hores setmanals. Nosaltres 
entrenem tots els dies de la set-
mana, menys quan competim. Un 
triatleta popular entrena entre 15 
i 20 hores setmanals. I moltes ve-
gades a unes hores intempesti-
ves, perquè tots hi treballen. Aquí, 
davant de la platja del Centre Ma-
taró és habitual veure dins l’aigua 
a gent a les set del matí.

Li queda algun repte per com-
plir als seus 54 anys?
Tornar a l’Ironman de Hawaii a 
Kona i intentar guanyar el meu 
grup d’edat. Sobre tot, seguir gau-
dint del triatló i del meu equip.

Segur que ho aconsegueix.

Ironman d’Àustria 2010 on va 
fer la seva millor marca

Triatló Internacional de Barce-
lona 1990, Corrent pel Port

Segona edició del Triatló de 
Banyoles 1987 que va guanyar

PALMARÈS
✦ 2021. Campió d’Espanya 
GGEE 50-54 CE distància 

olímpica Banyoles
✦ 2019. Guanyador 

GGEE 50-54 Ironman Vitòria 
amb 9 h 14’

✦ 2018. Subcampió de 
Catalunya de MD. 
Triatló Banyoles

✦ 2018. 1r Ironman 
Barcelona GGEE 

50-54 amb 8h 58’
✦ 2016. 3r absolut Full 

distància Vitòria (Ironman)
✦ 2013. Subcampió 

d’Espanya Llarga Distància 
(Challenge Calella 13è amb 

8 h 38’)
✦ 2010. 5è Ironman Àustria 

amb 8h 23’ (millor marca 
personal )

✦ 2007. Campió de 
Catalunya de Duatló. 

Castellfollit de la Roca
✦ 2005. Guanyador Ironcat 

amb 8h 35. Campió de 
Catalunya L.D.

✦ 2004. Campió de 
Catalunya de Duatló. Reus

✦ 2003. 10è Ironman 
Frankfurt amb 8h 53´

✦ 2002. 4t Ironman Àustria 
i rècord espanyol de la 
distància durant 4 anys 

(8h 30´)
✦ 2000. Campió d’Espanya 

llarga distància . 
Home de ferro (Eivissa)

✦ 1998. Campió d’Espanya 
llarga distància. 

Home de ferro (Eivissa)
✦ 1995. Guanyador 

Home de Ferro (Màlaga) 
amb 8h 56´.

✦ 1994. Campió Copa 
Amèrica Triatló 

Barranquilla (Colòmbia)
✦ 1991. 3r Campionat 
Espanya absolut curta 

distància.
✦ 1987. Guanyador II edició 
Triatló Banyoles i I Triatló Vila 

Olímpica (Barcelona)
8 vegades internacional amb 
la Selecció espanyola tant en 

llarga com curta distància.
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▷ 500.000 exemplars
▷ 16 milions de 

pàgines
▷ + de 400 punts de 

distribució
▷ 30 municipis del 

Maresme

L
'Esportiu Maresme, humilment, és quelcom 
més que una simple revista de caràcter 
esportiu. És un projecte editorial que té 
molt clar el seu objectiu: donar visibilitat a 
una comunitat que moltes vegades sembla 
invisible, posant el focus en els nostres 
esportistes, clubs, entitats i competicions. Una 
revista de proximitat que parla i realça l'esforç 

de milers de persones. Ens apassiona reconèixer el treball 
formatiu que hi ha darrere dels nostres clubs i destacar en la 
seva justa mesura els èxits esportius dels nostres esportistes.
En cadascuna de les 16 milions de pàgines que hem imprès en 
aquests cinc anys (a l'abril serà el nostre cinquè aniversari) hem 
bolcat la nostra il·lusió i el nostre compromís. I volem agrair a 
tots els nostres anunciants, col·laboradors, ajuntaments i entitats 
que han entès que només ajudant-nos mútuament podem estar 
presents en els 30 municipis del Maresme. Un esforç editorial 
únic a la nostra comarca. Per tot això i més, moltes gràcies.
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P remià de Mar ha estat un 
poble molt arrelat a l’esport 
escolar, i el vòlei és un dels 
esports que més predomina 

a les escoles d’aquest municipi. El CV 
Premià de Mar va néixer per donar suport 
a nois/noies provinents de l’esport escolar 
que volien donar un salt competitiu, ja que fins 
llavors, a Premià de Mar no existia el voleibol 
federat. El president del club, Ivan Serrano, 
explica que «hi havia un equip a l’Escola Assís 
que cada any guanyava la lliga escolar, en to-
tes les categories, i vam voler que competis-
sin a nivell federatiu per estimular-les». D’això 
en fa tot just cinc anys, i en aquest poc temps 
el CV Premià de Mar s’ha convertit en una enti-
tat molt forta i amb equips de molt nivell.
El CV Premià de Mar és un club peculiar pel 
que fa a la seva relació amb les escoles. Ha-
bitualment, trobem una competència ferotge 
entre aquests dos elements, que s’acostuma 
a resoldre amb els clubs fitxant les jugadores 
i jugadors més destacats de les escoles. No 
obstant aixó, en el cas que ens ocupa, existeix 
una relació de plena col·laboració. D’aquesta 
manera, el club dona l’oportunitat de federar 
equips formats per nens i nenes de les es-
coles sense que aquestes perdin jugadors 
ni tampoc la seva independència. De fet, els 
equips del CV Premià de Mar porten el nom i 
l’equipació de l’escola d’on provenen. Pel que 
fa a les instal·lacions, tant els equips escolars 
com federats realitzen els seus entrenaments 
i partits de lliga als pavellons municipals i als 
patis de les mateixes escoles.
Segons el president, “tenim dues branques 
diferenciades, l’esport escolar i el federat, 
i les dues són igual d’importants per nosal-
tres. De fet, són els mateixos entrenadors 
que motiven els jugadors a donar el millor 
de cadascun sigui competició escolar o fe-
derada. Però en un l’objectiu principal no és 
altre que gaudir a través de l’esport; i a l’altre 
també, però hi ha una vessant més compe-
titiva entre jugadors i el resultat del partit 

passa a ser un punt important”. Fa cinc 
anys, el club només tenia un equip 
juvenil federat, format per aquelles 
noies que ho guanyaven tot en ca-
tegories escolars. Avui dia ja en té 
vuit, set de femenins i un de masculí, 

el que es tradueix en aproximadament 
cent esportistes. Fins i tot, l’Infantil A fe-

mení competeix a la màxima categoria, fet 
que il·lustra el creixement fulgurant d’aquesta 
entitat en només un lustre.
La filosofia del club és clara: promocionar la 
gent de casa. “Som un club de poble, i el 
nostre objectiu no pot ser un altre que estar 
al costat de les escoles i els nens de Premià 
de Mar. Tot el que hem aconseguit fins ara 
ha sigut amb un 90% de jugadors i juga-
dores que viuen al poble, i del 10% restant 
que no hi viu, la majoria estan escolaritzats 
aquí”. Pel que fa al futur de l’entitat, el presi-
dent comenta que “l’objectiu més important 
que tenim ara és consolidar el vòlei masculí 
a nivell federatiu. L’esport escolar permet 
equips mixtos, però la federació no, així que 
continuarem apostant pel vòlei masculí i 
intentant que el que avui dia només és un 
equip, en un futur en puguin ser més”. 
Ja ho veuen, el CV Premià de Mar és una en-
titat capdavantera que aposta per la coope-
ració enlloc de la competència, i que en pocs 
anys s’ha convertit en un pilar de l’esport es-
colar i federatiu de Premià de Mar. Desitgem 
que el club tingui molts èxits en el futur i que 
continuï amb aquesta gran tasca que realitza.

CLUB VOLEIBOL PREMIÀ DE MAR

TOT UN POBLE UNIT PEL VÒLEI
Un reportatge de Marc Frieros

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400

INFANTIL C Juga a Segona Divisió. 
Entrenat per Marta Casermeiro

CADET FEMENÍ Juga a Segona Divisió. 
Entrenat per Núria Comí

CADET MASCULÍ Juga a Primera Divisió. 
Entrenat per Dani Prieto

JUVENIL A Juga a Segona Divisió. 
Entrenat per Núria Comí

JUVENIL B Juga a Lliga Preferent. 
Entrenat per Aitana Torío

SÈNIOR FEMENÍ Juga a Quarta Catalana. 
Entrenat per Alberto Espinosa

INFANTIL B Juga a Segona Divisió. 
Entrenat per Berta Alocen

INFANTIL A Juga a Primera Divisió. 
Entrenat per Alba Zarcos

REPORTATGE
VOLEIBOL
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Et posem les coses fàcils

Estudiem el teu cas i 
et fem una proposta 
totalment a mida

Ens ocupem de tota 
la instal·lació clau 
en mà

T’oferim totes les 
facilitats de 
pagament

Som líders en pagament d'excedents

Panells solars 
per a totes les 
butxaques
Treu-li tot el partit a l’autoconsum, 
generant la teva pròpia energia i estalvia 
des de el primer dia.

Estalviaràs en la teva despesa elèctrica

Tindràs el control de la teva energia

Contribuiràs a la sostenibilitat del planeta

Et beneficiaràs de subvencions de fins 55% dte.

Compensaràs els teus excedents al millor preu

Tot són avantatges:
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màxim de quatre hores i mitja per 
completar-la) tenen la recom-
pensa de poder dutxar-se en les 
instal·lacions esportives de Can 
Banús, Poliesportiu de Vilassar de 
Dalt, així com de poder ser atesos 
per un ampli equip de fisiotera-
peutes i de rebre una bossa del 
corredor amb diferents obsequis 
dels patrocinadors.
Per finalitzar, des de l’organització 
s’apunta que  “la Vilatrail dona les 
gràcies a l’Associació  de Propie-
taris de Finques Forestals i Agrí-
coles de Muntanya de Vilassar 
de Dalt i a l’associació de Propie-
taris Forestals de Premià de Dalt 
per permetre la celebració de 
la cursa per camins privats  dins 
de les seves propietats. Tanma-
teix, el Vilatrail fa una crida a tots 
els participants perquè siguin 
conscients del respecte que es 
mereixen aquestes propietats 
que en definitiva fan possible la 
celebració de la cursa. Aquesta 
relació bidireccional ha de ser la 
garantia de continuïtat sosteni-
ble del Vilatrail”.

Ens veiem el 3 d’abril!

REPORTATGE
CURSES DE MUNTANYA

E l pròxim 3 d’abril el Ma-
resme serà escenari 
d’una de les curses de 
muntanya més impor-

tants i conegudes de la nostra co-
marca, la Vilatrail de Vilassar de 
Dalt. Enguany viurà la seva vuitena 
edició, que va quedar interrompu-
da els dos últims anys a conse-
qüència de les restriccions deri-
vades per la pandèmia COVID-19.

En molt poc temps la Vilatrail s’ha 
convertit en una de les proves 
favorites per als amants de les 
curses de muntanya gràcies a la 
bellesa del seu recorregut, que 
transcorre per bells paratges de 
la Serralada Litoral, amb corriols 
i vistes panoràmiques de gran 
inspiració.

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

 www.vilassardedalt.cat
 937 539 800

LA SORTIDA i l’arribada és a la plaça de la 
Vila de Vilassar de Dalt

SANT MATEU. La prova transcorre per 
bells paratges de la Serralada Litoral

21.500 metres hauràn de recòrrer els que 
facin la distància llarga

Des de la primera edició, la Vi-
latrail ha consistit en una mitja 
marató, és a dir, 21.500 metres, la 
qual cosa exigeix una gran pre-
paració física per part dels atletes 
participants. Enguany, la comis-
sió de la cursa, formada majori-
tàriament per corredors del Club 
Esportiu Fondistes de Vilassar de 
Dalt, ha afegit una gran novetat: 
hi haurà una cursa de 12 quilòme-

tres, perquè hi puguin participar 
un major nombre de corredors 
sense tanta exigència física.
Carles Puig i Andreu Pérez són 
dos dels responsables de l’orga-
nització i esperen comptar amb 
prop de 400 corredors en la línia 
de sortida. Destaquen, per sobre 
de tot, el caràcter solidari de la 

prova: “La Vilatrail no l’organitza 
cap empresa privada. La seva fi-
nalitat, a més de promocionar l’ac-
tivitat esportiva, és ajudar a l’Asso-
ciació contra el Càncer de Vilassar 
de Dalt”, apunta Andreu. A més, 
vol remarcar “el treball altruista 
dels voluntaris. En l’última edició 
van ser més de 100, repartits per 
tot el recorregut de la muntanya, 
de tal forma que els corredors se 
senten sempre protegits”.
 “Volem conscienciar els parti-
cipants dels valors ecològics i 
paisatgístics del territori, exigint 
el màxim rigor i compromís amb 
el respecte vers les espècies i el 
manteniment de l’entorn, amb 
quatre zones d’avituallament 
perfectament definides en zo-
nes de molt poc impacte i fàcil 
recollida, amb zones específi-
ques i senyalitzades per depo-
sitar-ne les deixalles”, afegeix 
Andreu Pérez.
Durant la carrera, l’organització 
disposa de nombrosos punts 
d’avituallament on els partici-
pants poden beure aigua, begu-
des energètiques i fruita. Quan 
acaba la competició (hi ha un 

Després de dos anys 
d’absència, el 3 d’abril 

torna a disputar-se amb 
una gran novetat: a més 

de la mitja marató hi 
haurà una prova de 12 km.

LA VILATRAIL 
TORNA AMB 
FORÇA

LA VILATRAIL 
TORNA AMB 
FORÇA
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E l Club Natació Calella 
va tancar la temporada 
passada classificat en la 
dotzena posició del ràn-

quing de la Federació Catalana 
de Natació. Tenint en compte que 
a Catalunya hi ha 130 clubs, l’èxit 
parla per si mateix. I això que no 
pot sumar punts en waterpolo 
o salts. Sens dubte, l’entitat està 
vivint un dels moments més dol-
ços de la seva longeva història: 34 
anys el passat 15 de gener.

Els equips de natació estan ob-
tenint molt bons resultats en els 
campionats de Catalunya i això 
es deu al magnífic treball que es 
fa a la base des de fa molts anys. 
Toni Ruiz i Abril Estragué, en jú-
niors, i Freeke Super, en aleví, han 
estat seleccionats per Catalunya 
per competir per Comunitats 
Autonòmiques en el Campionat 
d’Espanya. Toni Ruiz és el vigent 
campió català de 50 metres pa-
pallona i plata en 50 lliures, men-
tre que l’Abril és subcampiona en 
100 m esquena.

El president de l’entitat, Raül 
Claramunt, també vol destacar 
una marca històrica: “Al llarg de 
la nostra existència hem guanyat 
campionats, però mai un membre 
del nostre club havia establert 
una millor marca nacional. En ca-
tegoria infantil, l’Oriana Bernár-
dez, de 13 anys, ha fet 29,08 en 
50 metres papallona. Igualment, 
Isak Fernández té la millor marca 
de Catalunya de la mateixa prova. 
N’Estem molt orgullosos”.
Raül Claramunt admet que la 
secció de natació artística (sin-
cronitzada) ha sofert les conse-
qüències de la pandèmia: “Com 
que no vam poder competir du-
rant tant de temps, s’ha vist res-
sentida, però a poc a poc anem 
recobrant el nombre de nedado-
res que teníem i segur que molt 
aviat tornarem a tenir una secció 
forta i de gran futur. Estan treba-
llant molt bé i amb molta il·lusió”.
El club té més activitat que mai 
a causa de la creació d’una nova 
secció, la de Triatló: “A Calella hi 
ha una gran tradició per aquesta 
disciplina esportiva i després de 
la desaparició del club TRICBM, 
van decidir  crear l’agost de 2020 
aquesta secció, per donar res-
posta a tots els atletes que a Ca-
lella el practiquen. Està dirigida 
per un dels entrenadors de l’en-
titat desapareguda i hem pogut 

crear una escola amb nens des 
dels vuit anys. Estem molt con-
tents perquè la secció ha agafat 
una gran dimensió. Que en menys 
de dos anys ja tinguem més de 50 
llicències està molt bé”.
Prova d’això és que el proper mes 
de setembre, el CN Calella orga-
nitzarà un esdeveniment espor-
tiu de primera magnitud fent-lo 
coincidir amb la seva històrica i 
tradicional Travessia de natació: 
el FESTRIVAL 2022: “Com diu la 
paraula, serà un festival de triatló. 
A més de la travessia, es farà un 
aquatló i un triatló en categoria 
super sprint: 400 metres nedant, 
seguit d’una carrera amb bicicle-
ta de 10 km i, finalment, una car-
rera a peu de 2,5 km. Una prova 
espectacular, molt explosiva”, 
conclou Raül Claramunt qui, per 
cert,  ja té decidit presentar-se a la 
reelecció a la presidència, elecci-
ons que seran a l’octubre.

Una de les seves 
nedadores infantils 

té la millor marca 
nacional en 50 metres 

papallona

DADES
NATACIÓ 

▶ 103 nedadors/es
NATACIÓ ARTÍSTICA 

▶ 32 nedadores
TRIATLÓ 

▶ 52 Adults/Infantils
MÀSTER 

▶ 10

COMPONENTS de la nova secció de triatló, 
formada per 52 atletes

MEMBRES de l’equip infantil de natació 
artística

TONI RUIZ i Abril Estragué, 
dos júniors amb molt de futur

ORIANA BERNÁRDEZ i Isak 
Fernández tenen grans marques

El dolç moment esportiu 
del Club Natació Calella

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030
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ESPORT LOCAL
NOTÍCIES

L ’Ajuntament i TecnoCam-
pus han signat un conve-
ni marc que també inclou 
la incorporació d’un nou 

premi a la Nit de l’Esport i la cre-
ació de beques universitàries per 
a esportistes de relleu de clubs 
i entitats esportives incloses en 

el Club Esportiu TecnoCampus. 
L’Ajuntament i TecnoCampus van 
signar el 8 de febrer un conveni 
marc per a la creació del Club 
Esportiu TecnoCampus amb 
l’objectiu de promoure l’esport i 
els hàbits saludables entre la co-
munitat universitària. En el marc 

d’aquest conveni s’inclouen els 
acords amb diferents entitats i 
clubs esportius de la ciutat per 
oferir els seus serveis als estudi-
ants universitaris amb unes con-
dicions favorables.
 En aquests moments hi ha acords 
amb els clubs i entitats de la ciu-
tat perquè la comunitat universi-
tària pugui fer busseig amb tub, 
les activitats del Sorrall, snorkel, 
apnea, escalada, rem i lligues 
de futbol i bàsquet. L’objectiu és 
ampliar el nombre de convenis 
perquè l’oferta esportiva sigui el 
més variada possible, interessant 
i vinculada al territori.Tota l’oferta 
es pot trobar en un espai web on 
al clicar a l’esport s’indiquen les 
condicions horàries i les tarifes.

NOU PREMI A LA NIT 
DE L’ESPORT
Aquest conveni marc per a la 
creació del Club Esportiu Tec-
noCampus també inclou altres 
acords com el de la creació d’una 
nova categoria en la Nit de l’Es-
port que s’anomenarà “Esport 

Universitari” així com la creació 
per part de TecnoCampus de 6 
beques per a esportistes d’alt ni-
vell per valor de 1.500 € per curs 
(750 € a càrrec de TecnoCampus 
i 750 € a càrrec del club o entitat 
vinculada). També hi ha l’aporta-
ció de 3.000 € del TecnoCampus 
al Servei d’Esport de l’Ajuntament 
per a promoure els valors socials 
de l’esport.
El Club Esportiu TecnoCampus 
és un projecte que potencia, 
millora i engloba altres iniciati-
ves anteriors que perseguien el 
mateix objectiu que és el foment 
de l’esport i els hàbits saludables 

S’hi podran practicar 
diferents esports
 amb condicions 

favorables gràcies a la 
creació d’aquest club 
que potencia, millora 
i engloba iniciatives 

anteriors

Neix el CLUB ESPORTIU TECNOCAMPUS 
per promoure l’esport entre la comunitat universitària

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

La comunitat universitària podrà practicar 
diferents disciplines esportives amb 

condicions favorables gràcies a la creació 
del Club Esportiu TecnoCampus, un 

projecte que potencia, millora i engloba 
iniciatives anteriors

entre les persones joves. Aquest 
club va dirigit a tots els estudiants 
del TecnoCampus, tant de Graus 
com de Màsters i Postgraus, que 
en aquests moments són uns 
3.600 alumnes.

ACTE DE PRESENTACIÓ. L’alcalde de Mataró, David Bote, va presi-
dir l’acte amb participació de l’Ajuntament i TecnoCampus

ESPAI WEB 
Condicions horàries i tarifes
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S i bé resideix a Palafolls, 
la vida de Martina (nas-
cuda el 22 de gener de 
2003) ha transcorregut 

majoritàriament a Malgrat, on va 
cursar els seus estudis. Primer a 
l’Escola Fonlladosa i després al 
l’Institut Públic Ramon Turró. Els 
seus pares també treballen a 
Malgrat, sent a més el seu proge-
nitor l’actual president d’un dels 
dos clubs de futbol del municipi, 
el CE Olímpic de Malgrat.
Des de molt petita, la Martina es 
va sentir atreta per l’atletisme, co-
mençant amb nou anys en el CA 
Malgrat, sent la seva entrenadora 
l’Àngels Guitart, persona clau en 
la seva vida esportiva. Havia de 
portar-ho en els gens perquè en 
el primer campionat de Catalu-
nya de la seva edat ja va guanyar 
la prova de longitud i va quedar 
tercera en salt d’alçada.
A causa de la dimensió del CA 
Malgrat, la Martina no podia 
competir en proves de relleus 
per equips i això la va portar a fit-
xar pel club d’atletisme Sant Just 
Desvern, això sí, sempre sota la 
supervisió de l’Àngels Guitart. 
Destacava tant en els campio-
nats de Catalunya que en 2020 la 
va incorporar a la seva disciplina 
l’FC Barcelona, on va aconseguir 

el rècord de Catalunya i d’Espa-
nya de 4x400 de pista coberta. 
Després de provar moltes proves 
de l’atletisme (combinades), es 
va especialitzar en tanques i. Per 
millorar en aquesta disciplina es 
va posar en mans de l’entrenador 
Luis Sevillano.
Sens dubte, estem parlant d’una 
de les millors atletes catalanes 
sub 20. L’any passat va rebre 
ofertes de cinc universitats dels 

Estats Units interessades a be-
car-la perquè hi curses els seus 
estudis mentre formava part de 
l’equip d’atletisme. Després de 
diverses entrevistes, la Martina 
es va decidir per la Universitat de 
Lindenwood de Saint Charles, a 
l’estat de Missouri, on va arribar el 
mes de gener passat per comen-
çar la carrera de criminologia, 
que durarà quatre anys... Gaudeix 
d’una beca completa (estudis, 
manutenció i allotjament).
Ja ha pogut participar en les se-

ves primeres competicions con-
tra altres universitats. Una experi-
ència enriquidora que únicament 
té l’inconvenient de la distància... 
i estar allunyada dels seus pares 
i el seu germà. Mentre va adap-
tant-se a la seva nova vida, la 
Martina intenta parlar cada dia 
amb ells a través de videocon-
ferència. Té per davant un bonic 
repte que afronta amb maduresa 
i amb la il·lusió del primer dia que 
va començar a fer atletisme a les 
pistes del CA Malgrat.

L’atleta del FC Barcelona 
ha estat becada per la 

universitat americana 
de Lindenwood (Missouri), 
on estudia criminologia 
i competeix amb el seu 

equip d’atletisme

MARTINA MARTÍNEZ SERRA, CAMPIONA DE CATALUNYA D’ATLETISME

MALGRAT EXPORTA TALENT

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

PALMARÈS
2012 

✦ CAMPIONA DE CATALUNYA salt de llargada
2014

✦ CAMPIONA DE CATALUNYA 60 m. tanques
✦ SUBCAMPIONA DE CATALUNYA salt llargada, 

proves combinades i 4x60 metres
2016

✦ CAMPIONA DE CATALUNYA 80 i 220 tanques
✦ 3a ESPANYA 6x60 metres

2018
✦ CAMPIONA DE CATALUNYA 100, 300 tanques i 4x100

2020
✦ SUBCAMPIONA D’ESPANYA per clubs (Barça)

✦ CAMPIONA DE CATALUNYA 4x400 pista coberta 
(rècord d’Espanya)

REPORTATGE
ATLETISME



36 ANYS DE PATINATGE A ARGENTONA 

L ’Associació Patinatge Ar-
tístic d’Argentona va ser 
fundada per Judit Espi-
nalt amb el suport de la 

seva família. La Judith, que va co-
mençar a patinar a l’escola Sant 
Josep de Mataró, era del veinat 
de Madà i ja era coneguda la seva 
passió per el patinatge perquè 
entrenava a amics i coneguts a la 
circumferència que hi ha a la pla-
ça Major de la urbanització argen-
tonina. Més tard, el 23 d’abril del 
1986, es va decidir a formalitzar el 
club al registre d’entitats.
No va ser fins uns anys més tard 
quan van tenir accés al pavelló 
municipal d’Argentona per fer els 
primers entrenaments. Això va 
significar un salt de qualitat molt 
important per a la nova entitat es-
portiva. Els patinadors i patinado-
res gaudien de la pista els dimarts 
i els dijous després de l’escola per 
anar a practicar aquest esport. 
“Es tractava de que s’ho passes-
sin bé, aprenguessin la disciplina 
artística i practiquessin un esport 
amb resistència, flexibilitat, po-
tència i força”, rememora avui la 
Judit Espinalt, actualment vocal 
del club i molt feliç que els seus 
fills continuïn portant el seu lle-
gat i amor per aquest esport que 
ja fa 36 anys que està present a 
Argentona. 
“La prioritat del club mai ha es-
tat crear campions del món, sinó 
gaudir de l’esport, aprendre a 
competir amb valors i fer equip. Si 
hi ha algú que vol tirar endavant, 

li posem totes les facilitats que 
estan a les nostres mans perquè 
així sigui.  Actualment disposem 
de 70 patinadors, dos d’ells nois, 
entre 4 i 20 anys”, explica Albert 
Batlle, el seu president.
Afegeix que “tenim patinadors a 
totes les categories federatives 
i gairebé a totes les del Consell 
Esportiu del Maresme. La pan-
dèmia ens va fer reinventar-nos 
i fer entrenaments des de casa 
per no perdre l’activitat. Els pa-
tinadors es distreien, seguien 
entrenant amb vídeos i fent vi-
deotrucades amb l’equip tècnic 
periòdicament per mantenir el 
ritme. Tant bon punt vam poder 
tornar a les pistes, tots estàvem 
molt animats per tornar a pati-
nar sobre rodes”.
La responsable tècnica de l’as-
sociació és la Blanca Batlle, que 

des de ben petita ha anat sobre 
rodes. Porta a l’esquena tota una 
experiència com a patinadora i 
com a monitora. 
A més, tot just s’acaba de treure 
la formació de Tècnic Nivell 2 de 
la Federació Catalana de Patinat-
ge. Al seu equip hi té a la Maria 
Sánchez.
Des de l’any 1986, el seu president 
ha estat Jaume Espinalt,  amb la 
secretaria de la Judit Espinalt, la 
delegació de Pepita Brillas i el su-
port de tots els patinadors i pati-
nadores de l’entitat. Aquesta junta 
s’ha mantingut fins desembre del 
2018, quan el president va morir a 
causa d’un càncer de forma sob-
tada. Aleshores, es va fer una nova 
convocatòria d’eleccions i es va 
formalitzar una nova junta amb la 
il·lusió del primer dia. D’això molt 
aviat en farà ja quaranta anys. 

ALBERT BATLLE 
President

“La prioritat del 
club mai ha estat 

crear campions del 
món, sinó gaudir de 
l’esport i aprendre a 

competir amb valors 
fent equip”

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

LLICÈNCIA CATEGORIA PATINADORS

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Benjamí 9

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Aleví 7

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Infantil 11

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Cadet 10

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Júnior 2

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE Juvenil 3

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Aleví 3

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Benjamí 4

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Cadet 1

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Educació infantil 2

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Infantil 2

CONSELL ESCOLAR DEL MARESME Prebenjamí 11

REPORTATGE
PATINATGE ARTÍSTIC
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L ’esport no entén d’edats i qualsevol 
és bona per practicar-lo i competir. 
Canet de Mar ha pogut comprovar-ho 
amb l’organització del LV Campionat 

de Catalunya de Cros Màsters, on van partici-
par els millors atletes de casa nostra. L’esde-
veniment va ser impecablement organitzat 
pel Club d’Atletisme Canet SPORT, amb el seu 
president Antonio Hernández al capdavant, i 
va comptar amb l’ajuda de la Regidoria d’Es-
ports del municipi. La seva alcaldessa, Blan-
ca Arbell, i el regidor d’Esports, Pep Tenas, 
van presenciar la prova en directe i van ser els 
encarregats de lliurar els trofeus als primers 

classificats de cada franja d’edat, així com  
Lluís Llovet, segon tinent d’alcalde. També 
hi va ser present el president de la Comissió 
Màster de la Federació Catalana d’Atletisme, 
Jaume Ferret.
Canet de Mar va donar la benvinguda a 58 
clubs de tot Catalunya, que van representar 
a 294 atletes per participar en 18 categories 
diferents en les cinc carreres que es van viure 
en el circuit instal·lat en el Polígon Industrial de 
Can Missé. La competició, per cert, va servir 
per retre homenatge a un dels atletes més 
estimats d’aquest esport, Isidre Ferrer Cantal, 
nascut a Mataró el 26 d’agost de 1935 i mort en 
la capital del Maresme el 12 de juny de 2021 i 
que combinava dues aficions en la seva vida 
diària: córrer i jugar als escacs. Isidre era atleta 
del CA Laietània.
Amb la flor i nata del fons català en categoria 
màsters competint a Canet, cal fer esment es-
pecial als atletes de casa, amb quatre magnífi-
ques victòries; dos individuals, aconseguides 
per Encarna Garcia i Véronique André. També 
la de l’equip femení que el va completar Va-
lerie Iglesias. Igualment, cal destacar la vic-
tòria de l’equip de relleus mixtos, format per 
Pep Moré, Salva Raval, Encarna i Veronique. 
Destacar la gran feina de l’equip de voluntaris, 
de muntatge i desmuntatge i de control de 
les carreres: Mohamed Anis Daas, Moha Mar., 
Francesc Tarrida, Marc Nieto, Quim Torres, 
Víctor, Francis, Willy Martin Orugo.

LV CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS MÀSTERS

VETERANS MOLT EN FORMA

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 943 940

EQUIP FEMENÍ SPORT CANET 
femení de 50 

L’ALCALDESA i el regidor d’Esports amb el 
guanyador de la cursa Màster 60

EL POLÍGON Can Missé va acollir el 
campionat de Catalunya

ELS TRES PRIMERS classificats de la 
categoria 55 masculí
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PENYES

L a Penya Barcelonista 
de Vilassar de Mar ce-
lebra el 50è aniversari 
amb un ambiciós, variat 

i atractiu cartell d’activitats. Jordi 
Tapias, president des del juliol 
del 2020, ha dinamitzat la penya 
amb nous projectes per involu-
crar el barcelonisme de totes les 
edats de la població.

Fundada l’any 1972 per Elies 
Fontbona, la penya maresmenca 
compta amb 250 socis i treballa 
per continuar creixent i eixam-
plar la base, adaptant-se als nous 
temps, però mantenint i cuidant 

el sentiment culer perquè no des-
aparegui. Tàpies, inquiet i innova-
dor, assegura que “aquí tothom 
té el seu espai, fins i tot la canalla. 
Busquem la interacció, la partici-
pació i recuperar l’activitat social, 
força afectada des de l’inici de la 
pandèmia”.
Des de la seva arribada, Tapias 
ha donat un nou aire a la penya, 
engegant una pàgina web, tor-
nejos d’escacs, dòmino, cartes, 
ping-pong i actes esportius i d’oci, 
buscant sempre la implicació de 
les institucions i col·laboracions 
d’altres persones i entitats. També 
ha apostat per la inclusió social, 
perquè ningú no en quedi exclòs. 
Així, la penya col·labora amb la 
Fundació Fedamar, una entitat 
sense ànim de lucre amb l’objec-
tiu de donar suport i servei espor-
tiu a totes aquelles persones amb 
alguna discapacitat per contribuir 
en la seva integració a la societat.
Els actes del 50è aniversari van 
començar el 3 de setembre del 
2021 amb una xerrada a càrrec 

de Sor Lucía Caram per presen-
tar el projecte “Invulnerables”, im-
pulsat per la Fundació Barça. El 
9 de gener del 2022, en el marc 
d’aquesta significativa celebració, 
la penya va organitzar la primera 
caminada blaugrana entre Vilas-
sar de Mar i el Castell de Burriac, 
que va tenir una gran acollida. Un 
recorregut de 6,5 quilòmetres, 
amb una parada a la Font Picant 
de Cabrera de Mar per esmorzar.

El passat 12 de febrer es va dur a 
terme un derbi de dòmino entre 
culers i ‘pericos’ al local social de 
la penya, al carrer Maria Vidal. I 
el 19 del mateix mes, a la Sala 
Roser Carrau (Espai Can Bisa), la 
conferència “El Barça i Catalu-
nya. Els orígens de la simbiosi”, 
en col·laboració amb la Confe-

deració Mundial de Penyes i a 
càrrec dels periodistes Frederic 
Porta i Salva Torres, a més de 
Xavier Gamper, net del funda-
dor del FC Barcelona. A mitjans 
del mes de març s’ha programat 
la segona part d’aquesta confe-
rència divulgativa.
La PB Vilassar de Mar seguirà 
escalfant motors amb motiu del 
50è aniversari amb altres actes, 
com una visita a les instal·lacions i 
Museu del FC Barcelona, una bo-
tifarrada popular, una ofrena a la 
Mare de Déu de Montserrat (pro-
gramada al mes d’abril), una bici-
cletada, un torneig de play-stati-
on i un desplaçament a un partit 
del Barça lluny de l’Estadi.
La celebració culminarà al mes de 
setembre amb un gran dinar de 
germanor, amenitzat amb actu-
acions musicals i d’altres sorpre-
ses. A l’acte final, que comptarà 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilassar de Mar, també hi 
haurà una important representa-
ció oficial del FC Barcelona.

El president, 
Jordi Tapias, ha 

dinamitzat la 
penya i ha engegat un 

ambiciós cartell 
d’activitats

La celebració 
culminarà al mes de 

setembre amb 
un dinar de germanor

50 ANYS de la PB Vilassar de Mar

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400

LA CAMINADA al Castell de Burriac va tenir molt èxit

LA BICICLETADA anual congrega sempre molts socis

SOR LUCÍA CARAM va obrir els actes del 50è aniversari

LA PENYA ha acollit diferents conferències de temàtica blaugrana

Text: David Salinas
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ESCOLAR

S
ant Cebrià de Vallal-
ta va acollir el 12 de 
febrer la cloenda de 
la 9a edició del Circuit 
Maresmenc de Cros, 

una de les competicions espor-
tives més arrelades i exitoses de 
totes les que se celebren a la 
nostra comarca. El Circuit d’en-
guany, novament coorganitzat 
pel Consell Esportiu del Mares-
me i l’empresa Gesport i amb 
col·laboració de la Federació 
Catalana d’Atletisme, ha consis-
tit en nou proves, malgrat que 
una d’elles, la de Canet, va ser 
suspesa per motius COVID. Les 
vuit curses es van fer, per ordre, 
a Santa Susanna, Arenys (cros 
dels Arenys), Tordera, Malgrat, 

Alella, Pineda de Mar, Calella i 
Sant Cebrià.
Tot plegat, el nombre de partici-
pants en el Circuit va superar els 
1.700 inscrits, amb una mitjana de 

3/4 proves per corredor al llarg 
de la Lliga. Cada cros dona uns 
punts als inscrits en funció de la 
seva posició d’arribada a meta i 

al final del circuit se sumen per 
conèixer els primers classificats, 
independentment de quins són 
els guanyadors de cada cros.
La participació ha tornat a ser 
molt alta aquest 2022, prova ine-
quívoca què els atletes tenien 
moltes ganes de prendre part del 
circuit després d’un parell d’anys 
d’algunes restriccions a causa de 
la pandèmia sanitària. Han par-
ticipat entre 350 i 600 atletes a 
cada prova. El Circuit Maresmenc 
de Cros s’ha convertit en el més 
gran de tot Catalunya, superant 
amb escreix al Gironí.
La zona de Can Bachs de Sant Ce-
brià de Vallalta va ser el punt de 
sortida i d’arribada del cros que 
tancava la Lliga. El president del 

Consell Esportiu del Maresme, 
Jordi Matas, el gerent i secretari 
tècnic David Casas, i la regidora 
d’Esports de Sant Cebrià de Va-
llalta, Isabel Vico, van ser els en-

carregats d’entregar els premis i 
medalles als primers classificats. 
Una gran festa de l’esport local i al 
mateix temps de l’esport escolar, 
ja que molts dels participants van 
competir amb llicència del CEM.

BRILLANT CLOENDA DEL 
CIRCUIT MARESMENC DE CROS

LA MITJANA de participació de la Lliga ha estat de quatre 
proves per atleta

LA ZONA DE CAN BACHS de Sant Cebrià de Vallalta va ser 
el punt de sortida i d’arribada de la competició

AUTORITATS. Jordi Matas i David Casas, 
del CEM, i Isabel Vico

PODI SUB 14 masculí, competició guanya-
da per Mohamed Stitou, del Trirelay

CHAKIR EL HAMDOUNI va ser el guanya-
dor absolut de la prova masculina

El nombre de 
participants en el 

Circuit va superar els 
1.700 inscrits, amb una 
mitjana de 3/4 proves 

per corredor al llarg 
de la Lliga

Amb nou proves, s’ha 
convertit en el més 

gran de tot Catalunya, 
superant amb 

escreix al Gironí
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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

ELS INFANTS han estat el grans 
protagonistes del circuit

GUANYADORS
▶ Màster femení: Natàlia 
Rey (Creu Groga Triatló)

-770 punts
▶ Màster masculí: Bruno Paz 
(UGE Badalona)-470 punts

▶ Absolut femení: Alexandra 
Arillo (CA Canovelles)

-585 punts
▶ Absolut masculí: Chakir El 
Hamdouni (AMISI)-626 punts

▶ Sub 16 femení: Dèbora 
Frailes (CA Laietània)

-570 punts
▶ Sub 16 masculí: Gudari 
Redondo (CA Sant Celoni)

-690 punt
▶ Sub 14 femení: Ylenia 
Monje (UGE Badalona)

-606 punts
▶ Sub14 masculí. Mohamed 
Stitou (Trirelay)-600 punts

▶ Sub 12 femení: Laia 
Madera (CA Canovelles)

-700 punts
▶ Sub 12 masculí: Martí 
Herranz (CA Laietània)

-501 punts
▶ Sub 10 femení: Núria 

Rutllant 
(CE Cassanenca)-568 punts

▶ Sub 10 masculí: Nil 
Gómez (CA Laietània)

-540 punts
▶ Sub 8 femení: Aminata 

Arcas (CA Calella)-740 punts
Sub 8 masculí: Oriol Grau 

(Trikids)-640 punts
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M és d’un milió de per-
sones van passar per 
les portes de Decat-
hlon Mataró el 2021. 

El mànager de la botiga, Carlos 
García-Parrado, nascut a A Co-
ruña fa 37 anys, va ser jugador de 
rugbi professional i actualment 
milita en el Rugbi Mataró.

Juga a rugbi des de nen?
No, vaig jugar a fútbol  al Depor-
tivo de la Corunya. Era migcam-
pista defensiu. Després d’infantil 
ho deixo perquè vaig fer l’estirada 
i ja no destacava tant. Als 14 anys 
uns amics meus em van animar a 
jugar a rugbi.

Una llarga trajectòria...
...que va començar al CRAT A Co-
ruña. Ja amb 21 anys em va fitxar 
el CR Màlaga, de Segunda Divisió 
Nacional, on em pagaven la car-
rera universitària i la residència. 
Als estius jugava la lliga de Suè-
cia. Després em va contractar el 
Rugbi Gran Milà de la sèrie A ita-
liana i quan torno a Espanya fitxo 
pel Guernica.

Estudiaves?
Sí, Enginyeria Informàtica. Vaig 
acabar traient-me el títol a distàn-
cia per l’estil de vida que portava

I vas venir a Barcelona...
Sí, per la feina de la meva dona 
i ja amb vistes al meu canvi de 
rumb professional. Vaig enviar el 
currículum a Decathlon i em van 
agafar a la botiga de la Rambla 
de Barcelona. Em va enamorar 

la filosofia de l’empresa. Al cap 
de pocs mesos em van oferir 
l’oportunitat de ser responsable 
de la botiga de Terrassa, on vaig 
aprendre management, gestió 
d’equips i de persones. Era com 
connectar amb aquesta part de 
capità d’equip de rugbi que porto 
a dins. Vaig adonar-me que volia 
dedicar-me a això, a ser líder per 
als altres. A la botiga de Mataró 
vaig arribar-hi el 2018. 

Com defineixes el paper de De-
cathlon?
En aquests 30 anys que compleix 
a Espanya, Decathlon s’ha con-
vertit en un actor importantíssim 
perquè a Espanya cada vegada hi 
hagi més gent que faci esport. El 
propòsit de Decathlon és protegir 
el poder adquisitiu de l’esportista, 
perquè el seu pressupost no sigui 
un problema a l’hora de practicar 
un esport.

Què trobem a Decathlon Mataró?
Una botiga amb 70 esports i més 
de 110 disciplines esportives. Te-
nim experts en totes i cadascuna 
d’elles, la qual cosa ens permet 
aconsellar els nostres clients quin 

producte tècnic és el millor per 
a ells segons el seu nivell: inici-
ació, perfeccionament o expert. 
Hem avançat molt en el segment 
expert, per això Decathlon serà 
el ‘partner’ dels Jocs Olímpics de 
París. Monfils està jugant amb una 
raqueta nostra i la pilota oficial de 
la lliga francesa de futbol és De-
cathlon.

On és més fort Decathlon?
Ara mateix en perfeccionament, 

perquè tenim un producte relació 
qualitat/preu molt bo. És veritat 
que d’inici tenim un preu molt 
assequible, però el següent seg-
ment, perfeccionament, és l’es-
trella de la corona de Decahtlon.

Quins passos hi ha darrere de 
cada producte fins que arriba 
al client?
Decathlon és una empresa inte-
grada. Tenim les nostres pròpies 
marques i desenvolupem els nos-
tres propis productes. Comencem 
amb el cap de producte d’una 
de les nostres marques pròpies 
que observa a un esportista en 
els nostres diferents centres de 
desenvolupament Tenim centres 

a Hendaya, Chamonix i Lille. Allí 
s’analitzen els esportistes i s’ins-
piran en ells per desenvolupar un 
producte d’aquells esports sobre 
la base de les seves necessitats, 
als quals també entrevistem. Es 
fan prototips que es van testant 
fins a obtenir el producte final, el 
que arriba a la botiga. També te-
nim I+D, el Decathlon Sport Lab, 
un centre que està basat en com 
interacciona el producte amb l’és-
ser humà. Test tèrmics, ergome-
tria, biomecànica...

Quanta gent passa a l’any per 
Decathlon Mataró?
Ara fa 25 anys que varem ser la 
sisena botiga en obrir a Espanya 
de les 175 actuals. Tenim un milió 
de visitants a l’any. No són únics, 
perquè repeteixen moltíssims. 
Comptem amb uns 500.000 
clients. Cada cap de setmana ens 
visiten milers de persones.

Quins productes són ‘estrella’ 
ara mateix...
La tenda de campanya que s’obre 
en dos segons va ser una gran in-
novació, així com la màscara de 
tub respirador. Han estat èxits ex-
traordinaris. Ara l’interès més gran 
se centra en els esports de mun-
tanya, el senderisme, així com el 
fitness, els tèxtils. En l’àmbit tèc-
nic el pàdel està en un auge es-
pectacular. I es manté en un nivell 
molt alt el ciclisme. Cal tenir en 
compte que la gran especialitat 
de Decathlon ha estat el ciclisme, 
perquè va començar venent bici-
cletes. És el nostre vaixell insignia. 
Hem creat una marca, Van Rysel, 
una bicicleta de carretera espec-
tacular entre mil i tres mil euros 
que pot competir amb les que 
costen nou mil. El quadre de car-
boni està garantit per cinc anys i el 
d’alumini, per a tota la vida. També 
hem creat la marca Rockrider de 
MTB, que utilitza el campió del 
món Milton Ramos. Fem una re-
visió gratuita a totes les nostres 
bicis als sis mesos.

Per cert, ara jugues a rugbi al 
Mataró...
El primer que vaig fer quan vaig 
arribar a Llavaneres va ser pre-
guntar on hi havia un club de rug-
bi i des de 2018 jugo al Mataró. Ara 
estem a Primera Catalana. Jugaré 
a rugbi fins que el cos aguanti.

CARLOS 
GARCÍA-PARRADO

“El propòsit de 
Decathlon és fer 
accessible l’esport 
a tothom”

“A Decathlon 
trobarem 70 esports i 
més de 110 disciplines 

esportives, amb 
experts en totes i 

cadascuna d’elles” 

STORE MÀNAGER DECATHLON MATARÓ
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