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F a cinc anys vam iniciar una aventura amb el ferm 
convenciment que teníem una raó de ser. La nos-
tra comarca necessitava un producte editorial 

que parlés dels nostres clubs, els nostres esportistes i 
entitats en primera persona. Un periodisme de qualitat 
i proximitat que tingués com a referència una comarca 
rica com poques a Catalunya en esdeveniments espor-
tius. El temps, jutge inexorable de tot, ens ha donat la 
raó: hi havia espai per omplir i per quedar-se. Res ens 
omple més d'orgull i satisfacció que comprovar la res-
posta de la comunitat esportiva del Maresme i haver tei-
xit una complicitat duradora.
Per celebrar una efemèride tan assenyalada, hem volgut 
acostar-nos fins a Brighton, preciosa ciutat costanera del 
sud d'Anglaterra on viu Marc Cucurella, en l'actualitat el 
futbolista del Maresme en actiu amb més reconeixement 

i projecció. Jugar a la Premier League no és gens fàcil i 
solament hi arriben aquells jugadors que tenen quelcom 
especial. 'Cucu', que va passar part de la seva infància al 
Masnou, on va cursar els seus estudis, viu a Alella des 
dels sis anys i va ser en aquesta localitat on va començar 
una carrera futbolística d'èxit.
Un èxit com el del pàdel, tot un fenomen de masses que 
té una especial realitat al Maresme: hi ha més clubs i ins-
tal·lacions no registrades per la Federació Catalana de 
Pàdel que oficials. Dels 30 municipis que conformen la 
nostra comarca, només en sis no hi ha pistes per prac-
ticar aquest esport que ja ha deixat d'estar de moda per 
convertir-se en una sòlida realitat. D'aquesta realitat em 
parlem en profunditat amb el president de l'ens federatiu.
Hem passat cinc anys junts i els agraïm la seva fidelitat. 
Treballarem per seguir comptant amb el seu alè.
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PORTADA
FUTBOL

E l futbolista del Maresme 
ens rep en la seva nova 
ciutat de la costa an-
glesa, favorita per milers 

de turistes que busquen les se-
ves platges, i ens fa de Cicerone. 
Amb ell repassem la seva trajec-
tòria, que va començar a l’equip 
de futbol sala d’Alella.

Com va la teva vida a Brighton?
Molt contents la meva dona i jo de 
viure aquesta experiència amb 
els nostres dos fills, Mateo i Río. 
Brighton és una ciutat molt boni-
ca, famosa pel seu moll, el Pier, on 
s’han rodat moltes pel·lícules i es 
pot passejar, menjar en els seus 
restaurants o passar una estona 

divertida en les seves atraccions. 
Hi ha molta vida en els mesos 
d’estiu, moltíssims turistes que 
vénen a banyar-se a les seves 
platges. Nosaltres vivim davant 
de la mar i és molt agradable.

Ja estàs adaptat?
Al club i a la ciutat sí. El Brighton 
és un club molt professional, ens 
tracten amb molt d’afecte, té 
personal pendent de nosaltres 
tot el dia, de facilitar-nos el que 
necessitem i treballem en una 
de les millors ciutats esportives 
d’Anglaterra. És molt gran, mo-
derna, tot un luxe. El que més 
m’ha costat ha estat adaptar-me 
als horaris i als menjars. Has de 
mentalitzar-te que no pots men-
jar el mateix que a Espanya, però 
al final t’hi acostumes.

I conduir per l’esquerra?
Sí, al principi et costa una mica, 
però és qüestió de concentrar-te 
i t’habitues. Sobretot, s’ha d’anar 
amb més cura a les rotondes.

Hi ha una certa confusió sobre si 
ets d’Alella o no...
Jo sempre dic que soc del Mas-
nou i d’Alella, dels dos llocs. 
Nosaltres vivíem al Masnou, 
f ins que els meus pares van 
decidir comprar-se una casa a 
Alella. Crec que tenia sis anys 
quan ens vam mudar a Alella. 
El meu pare, Òscar, treballa a 
COVESA, un concessionari de 
cotxes. I la meva mare Patricia 
és psicòloga, encara que no 
exerceix. Jo vaig estudiar fins a 
quart d’ESO en l’Escola Bergan-
tí del Masnou.

“Sempre dic que soc 
del Masnou i d’Alella, 
on visc des que tenia 
sis anys. Al Masnou 

vaig fer tots els meus 
estudis a l’Escola 

Bergantí”

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

Marc Cucurella s’ha convertit en un dels jugadors més 
internacionals del panorama espanyol actual. Després del seu pas 

pel RCD Espanyol i FC Barcelona, va prolongar la seva carrera a 
l’Eibar i Getafe, que el va traspassar al Brighton de la 

Premier League anglesa per 18 milions d’euros

ESPORTIU MARESME, 
A BRIGHTON (Anglaterra)

MARC 
CUCURELLA

“Jugar a la  
Premier League  

és una 
experiència 

professional 
increïble”
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Tens germans...
Sí, dos; Lucas, que juga a futbol 
en un dels dos equips que hi ha a 
Alella, i Inés.

Com vas arribar al món del fut-
bol?
Des de molt petit el meu pare em 
va apuntar al club de futbol sala 
d’Alella. M’agradava moltíssim, 
sobretot els tornejos que jugava a 
Teià o en el Sant Jaume de Premià 
de Dalt. Gràcies a un client que 
tenia el meu pare, em van portar 
a fer una prova a l’Espanyol de fut-
bol 7. Durant dos mesos hi vaig es-
tar anant cada setmana, però no 
em deien res, fins que finalment 
em van fitxar per al benjamí C.

Quins records tens d’aquella 
etapa?
Molt bonics. Vaig ser molt feliç a 
l’Espanyol, on vaig aprendre molt, 
fent grans amics que avui dia en-
cara conservo, com Dani Olmo o 
Carles Pérez. Em van ensenyar 
moltes coses, sobretot a ser 
competitiu. En el meu últim any al 
club, l’Infantil A, vaig arribar a ser 
el capità de l’equip, amb Samprón 
i Fernández d’entrenadors. Aquell 
any vàrem guanyar dues vegades 
al Barça i vam ser campions de la 
Copa Catalunya.

I el Barça truca a la teva porta...
Recordo que era diumenge a la 
tarda i estava a casa després d’ha-
ver jugat contra la Damm. I el meu 
pare, en comptes de fer la migdi-
ada, es va aixecar, es va dutxar i 
va sortir de casa. Quan va tornar 
ens va explicar que s’havia reunit 
amb el Barça, que li havia trucat 
Guillermo Amor, i que volien fit-
xar-me.

I la teva reacció?
Molt content d’una banda i molt 
espantat per un altre. Em dolia 
deixar l’Espanyol, però a casa 
tots eren del Barça, fins el meu 
avi, que em portava al Camp Nou. 
Aquell any el Barça també va fit-
xar del meu equip a Carles Pérez 
i Carles Torrent, així que com ana-
va a estar amb amics meus em 
vaig acabar de decidir.

Arribes al Barça com a Cadet 
B, amb 16 anys... I coincideixes 
amb un altre jugador del Mares-
me, Carles Aleñá.
La veritat és que les primeres set-
manes em feia respecte compar-
tir vestuari amb ell perquè ja era 
un jugador molt conegut i famós 
en la nostra categoria, com el 

coreà Lee. Amb Aleñá i Morer, els 
dos de Mataró, compartíem el taxi 
que ens portava des del Maresme 
a la Ciutat Esportiva. Vam acabar 
per convertir-nos en íntims amics. 
Adaptar-me al Barça em va costar 
bastant, haig d’admetre-ho.

Per què?
Recordo que vaig començar amb 
el cadet en un stage a Prades. 
Tots jugaven de meravella! Tenir 
la possessió de la pilota, jugar a 
un ritme tan alt de pilota, domi-
nar el joc de posició, saber que 
no sempre anaves a ser titular... 
vulguis o no, les coses canvien 
una mica.

Però van ser anys molt bons...
Sí, sí, en la meva segona tempo-
rada de cadet em van cridar per 
anar la selecció espanyola sub-19 
i vaig fer la pretemporada amb el 
juvenil A. Ja en el meu primer any 
de juvenil vaig disputar la Youth 
League i vam guanyar la Lliga...
En aquesta època pressenties 
que triomfaries en el futbol?
Pressentia que anava pel bon 
camí. Un dia em van cridar per 
entrenar amb el primer equip, 
llavors entrenat per Luis Enrique. 
Estava ‘cagat’! Compartir vestuari 
amb Messi, Mascherano, Piqué, 
Iniesta, Xavi,... Crec sincerament 
que el que va començar a marcar 
una mica la meva carrera va ser 

la confiança que va dipositar en 
mi Gerard López com a entrena-
dor. Li dec molt a Gerard. Ja com 
a juvenil de segon any em va fer 
debutar al novembre a Segona B 
i vaig acabar sent titular aquella 
temporada i jugant tota la fase 
d’ascens a Segona A, aconse-
guint la classificació davant el Ra-
cing de Santander. I a Segona A, 
la temporada següent, vaig jugar 
sempre tots els minuts, tant amb 
Gerard com amb García Pimienta 
després.

Vas arribar a debutar amb el pri-
mer equip. Un partit oficial...
Sí, va ser l’octubre de 2017, en els 
setzens de final de la Copa del 
Rei davant el Múrcia. Ernesto Val-
verde em va donar l’oportunitat 
d’entrar en el camp a falta de deu 
minuts per Digne.

I amb 20 anys surts del Barça...
A l’estiu de 2018 vaig fer la gira 
d’estiu amb el primer equip del 
Barça als Estats Units, a Los An-

 Tinc 
l’espineta 
clavada de no 
haver arribat al 
primer equip, 
però al final 
descobreixes 
que fora del 
Barça també es 
pot jugar, ser 
feliç, assolir 
objectius i 
tenir una 
bona carrera 
professional”

“La meva dona 
i jo estem molt 

contents de viure 
aquesta nova etapa 

amb els nostres 
dos fills, Mateo i 
Río. Brighton és 
una ciutat molt 
agradable per 

viure-hi”

“Al Maresme és on 
sempre vull estar i tinc 
clar que quan el dia de 

demà em retiri serà 
on viuré amb la meva 

família”
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geles, Texas i San Francisco. Vam 
ser tretze jugadors del planter, 
entre ells Mingueza i Riqui Puig. 
Vaig jugar dos partits. Jo no em 
veia jugant una altra cop a Se-
gona Divisió i quan faltaven dos 
dies perquè es tanqués el mercat 
d’estiu va sortir l’oportunitat d’anar 
cedit a l’Eibar.

On vas triomfar...
Vaig debutar en Primera Divisió 
en el camp de l’Espanyol amb 
derrota, sí, però va ser un any in-
oblidable. Estava amb Marc Car-
dona, company meu en el planter 
del Barça, també amb Joan Jor-
dán, ara al Sevilla. Jo vivia a Sant 
Sebastià. Va ser una temporada 
espectacular perquè Mendilibar 
em va donar molta confiança. Em 
va ajudar a créixer. Em demanava 
molta serietat en defensa, pres-
sionar bé i em donava llibertat 
per atacar la banda. L’Eibar em va 
comprar, però després el Barça va 
utilitzar el seu dret de recompra i 
va ser quan em va cedir al Getafe.

Un altre canvi...
Em va trucar personalment Bor-
dalás i em va dir que m’havia se-
guit a l’Eibar i que amb ell seria 
important en una temporada his-
tòrica per al Getafe, ja que juga-
va l’Europa League. I així va ser. 
Vaig jugar sempre amb ell, mol-
tes vegades d’interior esquerre 
i no de lateral... Vam eliminar a 
l’Ajax d’Europa! En la meva se-
gona temporada, vaig compartir 
equip amb Carles Aleñá i va ser 
com tornar a la nostra adolescèn-
cia. El Getafe va confiar molt en 
mi i li va comprar al Barça el 90% 
dels meus drets federatius. Va ser 
quan em vaig deslligar quasi per 
complet del FC Barcelona.

Moment difícil?
Per un costat sí, però per un altre 
no. Tots els que hem jugat en els 
equips inferiors somiem a arribar 

un dia al primer equip, no obstant 
això sabem que no tots el poden 
aconseguir. En aquest sentit, sí 
que tinc aquesta espina clava-
da. M’hauria agradat triomfar en 
el Barça, però jugar estant Alba, 
que sempre ha estat el meu ídol, 
era molt difícil. I al final desco-
breixes que fora del Barça tam-
bé es pot jugar, ser feliç, assolir 
objectius i tenir una gran carrera 
professional.

Abans d’acabar la temporada 
2020-21, una gran notícia: els 
Jocs Olímpics de Tòquio...
Un dels millors moments de la 
meva carrera esportiva. Guanyar 
una medalla de plata en uns Jocs 
Olímpics no ocorre cada dia. Crec 
que el futbol espanyol només 
en té tres. Va ser una pena no 
guanyar la final davant el Brasil, 
on va jugar Alves, per cert, però 
després, amb el pas del temps, 
t’adones que has format part d’un 
fet històric. Serà un record ines-
borrable tota la meva vida.

Una de les grans notícies de 
l’estiu va ser el teu traspàs al 
Brighton...
No va ser senzill, perquè el Ge-

tafe no estava per la labor de 
traspassar-me. L’operació es va 
fer quan faltaven pocs dies per 
al tancament del mercat d’estiu. 
De fet, vaig volar a Anglaterra el 
30 d’agost. El director esportiu 
del Brighton em va trucar, em va 
explicar el projecte i la veritat és 
que era molt il·lusionant formar 
part de la millor lliga del món, la 
Premier League. Era una oportu-
nitat que no podia deixar escapar.

No te’n penedeixes, és clar...
Al contrari. El nivell dels equips, 
l’ambient en els estadis sempre 

plens, la competitivitat tan gran 
que hi ha, el suport de l’afició, que 
viatja sempre com a visitant. Tot 
és impressionant. Aquest fut-
bol no és el mateix que es juga 
a Espanya. Aquí la intensitat s’ha 
de mantenir fins a l’últim sospir, 
perquè vas guanyant 2-0 en el 
minut 85 i pots perdre. Està sent 
una gran experiència i m’ajudarà 
a millorar com a futbolista.

I després?
De moment he signat cinc anys 
i ja veurem on em porta el destí. 
Com que somiar és gratis, potser 

“Sempre que estic a 
casa vaig a veure jugar 
a futbol al meu germà 

Lucas, que està a la 
UE Alella, i al meu 
cunyat, que ho fa a 

La Llàntia de Mataró”

“La lliga anglesa és la millor del món. Es practica un futbol molt ràpid, molt 
intens i els camps sempre estan plens de seguidors. L’ambient és fabulós”
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jugar en un dels equips ‘top’ de 
la Premier... I arribar a la selecció 
espanyola absoluta també.

I tornar al Barça?
És una porta que no està tancada, 
així que ja es veurà el que ofereix 
el futur.

Tornar al Maresme, segur...
Això, sens dubte! És el lloc on 
sempre vull estar. Som uns privi-
legiats, perquè tenim de tot: un 
clima meravellós tot l’any, mar, 
muntanya, platges, molt bons 
restaurants, Barcelona a quinze 
minuts... Estic molt lligat al Mares-
me, òbviament per raons famili-
ars. I també esportives.

Esportives?
Sí, quan torno al Maresme intento 
veure jugar a futbol al meu ger-
mà Lucas, que juga a la UE Ale-
lla, a Quarta Catalana. I també al 
meu cunyat, el germà de la meva 
dona, que està en La Llàntia i tam-
bé es diu Lucas. A més, ens hem 
comprat un pis a Mataró, just al 
costat del Tecnocampus. El que 
tinc molt clar és que el dia de 
demà viuré al Maresme. No sé si 
a Mataró, Alella o Masnou, però al 
Maresme segur.

Molt bona elecció!

“Guanyar la medalla 
de plata als Jocs 

Olímpics de Tòquio 
ha estat un dels 
moments més 

importants de la 
meva carrera”

E ls nens i nenes de 6 a 
15 anys tenen l’opor-
tunitat de gaudir de 
la segona edició del 

campus de futbol del Marc. Es 
farà del 3 al 9 de juliol al mític 
Hotel Montanyà, on el Barça 
del Dream Team de Johan 
Cruyff feia moltes concentra-
cions. Fins i tot Leo Messi ha 
estat concen-
trat allà. L’Hotel 
està situat en 
plena natura-
lesa i els nens 
podran gau-
dir practicant 
el seu hobby 
preferit a l’aire 
l l iure.  Viuran 
e n  p r i m e r a 
persona com 
són les con-
centracions de 
futbol profes-
sional. Rebran 
la visita de Marc Cucurella, 
Carles Aleñà, Oscar Mingueza 
i altres jugadors per confirmar. 
També vindran altres profes-
sionals relacionats amb el 
món del futbol: entrenadors, 
periodistes, exfutbolistes. El 
preu del campus és de 645€ 
euros, però si els nens s’apun-
ten abans del 30 d’abril costa 
599€. Rebran dues equipaci-
ons oficials del campus de la 
marca Puma i viuran en règim 
de pensió completa.
La Marc Cucurella Academy 

(un altre projecte del Marc 
Cucurella) és l’encarrega-
da de fer la metodologia del 
campus i proporcionar entre-
nadors de primer nivell, amb 
experiència contrastada i titu-
lació. La metodologia creada 
pel Marc Cucurella es nodreix 
de totes les experiències que 
ha tingut als diferents equips 

on ha jugat i 
e ls  d i ferents 
e n t r e n a d o r s 
que ha tingut. 
El tret diferen-
cial respecte 
a altres esco-
les de futbol, 
on només es 
focalitzen en 
mil lorar tèc-
nica i tàctica, 
és la actitud, 
amb el lema 
“la intensitat és 
innegociable”. 

El primer exemple és Marc 
Cucurella. Ell no és el juga-
dor més tècnic del seu equip, 
però gràcies a la seva actitud, 
la seva passió i concentració 
fa que destaqui i estigui tenint 
aquesta carrera tan prome-
tedora.
Al Maresme està agermanat 
amb dos equips, el CE Tiana i 
el CF Calella, on fan la  tecni-
ficació  dels campus de Nadal 
i Setmana Santa. Informació:  
@marccucurellaacademy
@campusmarccucurella

2a EDICIÓ DEL 
CAMPUS MARC CUCURELLA

DEL 3 AL 9 DE JULIOLTEMPORADA EQUIP CATEGORÍA PARTITS
2016-17 BARÇA B SEGONA B 17

2017-18 BARÇA B SEGONA A 37

2018-19 EIBAR 1a DIVISIÓ 33

2019-20 GETAFE 1a DIVISIÓ 46

2020-21 GETAFE 1a DIVISIÓ 38

2021-22 BRIGHTON PREMIER L. 25  
(fins el 12/3)

TRAJECTÒRIA

SUB 21 11 PARTITS
SUB 20 6 PARTITS
SUB 19 6 PARTITS
OLÍMPICA   6 PARTITS
ABSOLUTA   1 PARTIT (*)

*Amistós Espanya-Lituania
(4-0) el 8 de Juny de 2021

SELECCIÓ
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D esprés del capítol dedicat al Barça 
a la revista de març, avui ens endin-
sem en la relació entre el el Mares-
me i l’altre gran del futbol català, el 

Reial Club Deportiu Espanyol. Una relació for-
jada pels jugadors nascuts a la comarca o vin-
culats a ella que han defensat els seus colors 
però, també, pels dirigents del club. I és que 
dos dels seus últims presidents són fills de la 
comarca, Dani Sánchez Llibre i Joan Collet i 
un altre, Antoni Baró hi va residir.
Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, 22 de de-
sembre del 1950), va encapçalar el club des 
del 26 de juny del 1997 al 12 de juliol del 2011. 
El va reflotar econòmicament i va convertir-lo 

en societat anònima esportiva, sent després 
un dels màxims accionistes. Va ser l’artífex de 
la Ciutat Esportiva i el camp de Cornellà-El 
Prat. 
Joan Collet i Diví (Argentona, 1 de desembre 
del 1961) va assolir la presidència de l’entitat el 
20 de novembre del 2012 després de ser-ne 
conseller delegat, càrrec que va mantenir du-
rant el seu mandat en ser societat anònima. Va 
cedir el relleu a Chen Yansheng quan aquest 

es va convertir en màxim accionista el 19 de 
gener del 2016.
Antoni Baró Armengol (Tarragona, 26 de juliol 
del 1931), resident a Vilassar de Dalt, va ser es-
collit, sense oposició, president de l’Espanyol 
el 4 de juny del 1982. Va dimitir el 3 de juliol del 
1989. Del 1984 fins a la seva mort, l’11 de febrer 
del 2001 va presidir la LFP.
I ens centrem ja en els futbolistes. I el primer 
maresmenc de qui es té notícia que va de-
fensar els colors blancs-i-blaus és Joan Reig, 
natural de Vilassar de Mar, que ho va fer des 
de 1916 al 1918, jugant els Campionats de Ca-
talunya i Espanya. 
Durant la guerra civil, dos històrics jugadors 
nascuts a la comarca van disputar les compe-
ticions d’aquella tràgica etapa. Joan Ramon, 

que havia estat figura de l’etern rival, va jugar 
la Lliga Mediterrània 36-37 i Joan Sans, que 
després del conflicte va triomfar al Barça i va 
ser internacional, va fer-ho a la Copa España 
Libre del 1937. A ells cal afegir un barceloní 
afincat a Tiana, Jordi Cardús, conegut com a 
‘Tiriti’, que va jugar la Lliga Catalana del 1937 
i la primera Lliga de la postguerra. És el pare 
del campió motociclista Carles Cardús. Va ju-
gar poc a l’Espanyol, no així el seu germà gran 

Josep, que va debutar el 1936 i va disputar el 
seu últim partit el 1944..

Terra de porters. Curiosament, als anys qua-
ranta i seixanta, l’Espanyol va tenir tres por-
ters nascuts al Maresme. El primer, el mata-
roní Josep Maria Martí, que va arribar al club 
el 1946. No va poder triomfar perquè Josep 
Trias era indiscutible i va marxar dos anys 
després al Múrcia. Va jugar, fin i tot, un partit 
amb la selecció catalana, en l’homenatge a 
Manuel Va.
El 1960 es va incorporar al primer equip ‘peri-
co’ Joan Visa, també de la capital, que havia 
estat fitxat cinc anys abans pel Real Madrid 
però només va arribar a jugar a l’aleshores 
filial Plus Ultra. Va ser titular la primera tem-
porada però després Joanet i Piris li van bar-
rar el pas i va fer les maletes cap a Saragossa 
després del dramàtic primer descens del 
club a Segona i va seguir així a Primera.
I el 1967, va fitxar per l’Espanyol el calellenc 
Ramon Coll, que seria tres campanyes al 
club, encara que la primera va ser cedit a 
l’Europa. En la segona, sent habitual titular va 
viure el tràngol amarg del segon descens. A 
la següent, a la categoria d’argent, va perdre 
la titularitat a mans de Bertomeu i se’n va 
anar al Sant Andreu.
A més dels tres porters va haver-hi un altre 
jugador de la comarca al club blanc-i-blau 
en el anys de la postguerra, l’exquisit interior 
mataroní Miquel Xirau, incorporat el 1948 
però cedit a un parell de clubs fins que va 
tenir presència el primer equip, no gaire, de 
1950 a 1952. Va ser tota una institució al Mata-
ró. I també un barceloní molt vinculat a la co-
marca, Ignasi Mas, que va jugar força i va fer 
4 gols en la seva única campanya al club, la 
1949-50. Va deixar el futbol per dedicar-se a 
la seva carrera d’arquitecte -el seu pare tam-
bé ho era i va fer la Plaça de Toros Monumen-
tal- i va presidir uns anys el CF Vilassar de Mar.
El 1968, l’Espanyol va fitxar el davanter 
d’Arenys de Mar Lluís Guri però el va cedir a 
diversos clubs i no va debutar al primer equip 

REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL

ESPANYOL i MARESME: 
Gespa... i despatxos

MARESMENCS. En l’actualitat, dos jugadors de la comarca, Sergi Gómez (Arenys de Mar) i Dídac Vilà (Mataró), juguen al primer equip 

Dos presidents del 
club, Dani Sánchez 
Llibre i Joan Collet, 

han nascut a la 
comarca; Antoni 

Baró hi residia 

Reportatge d’Alberto Salas/Toni Closa

REPORTATGE
FUTBOL



AAAAA
LOREM IPSUM

  

fins la temporada 1973-74. Va tenir poca pre-
sència i va ser traspassat al Llevant. I el 1971 
va arribar a l’Espanyol el maresmenc (per bé 
que nascut a Tetuán) més emblemàtic de la 
seva història, Pepito Ramos. Un lateral que va 
donar un extraordinari rendiment en les seves 
cinc temporades a Sarrià fins que el Barça el 
va fitxar el 1976. Va ser internacional absolut 
quatre cops.
I saltem a la temporada 1984-85, en la que 
trobem la presència dos dos jugadors de la 
comarca. Primer, a Francisco Martori, davan-
ter mataroní de l’amateur que va jugar a la fa-
mosa jornada de vaga dels professionals, el 9 
de setembre del 1984. I a la Copa va debutar 
el calellenc José Manuel Haro, que només va 
disputar després la desapareguda Copa de 
la Lliga. Avui és empresari hoteler a la seva 
localitat, on participa en proves esportives, 
com el triatló.

Bubacar Njie
Kambi BACARI 
(Mataró, 14-03-1988)
DAVANTER
Equips: Mataró, Espanyol 
equips inferiors, Premià, 
Saragossa B, Valladolid 
B, Espanyol (2011-2012), 
Hospitalet, Cerno More 
Varna, San Fernando, 
Balompédica Linense, 
Vilassar Mar, Sant Julià
Internacional: Gàmbia (1 A)
Partits oficials: 1 (Lliga)

Lluís GURI 
LÁZARO 
(Arenys de Mar, 05-02-
1948)
DAVANTER
Equips: Gabrielistes, 
Arenys de Mar, Espanyol 
equips inferiors, Grano-
llers, Gavà Badalona, 
Rayo Vallecano, Espanyol 
(1973-1974), Llevant, Sant 
Andreu, Vilassar Mar
Partits oficials: 4 (4 Lliga)

José Manuel  
HARO ONIEVA
(Calella, 02-12-1961)
MIG
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Hospitalet, Espa-
nyol (1984-1985), Tenerife, 
Sant Andreu, Blanes
Partits oficials: 3 (1 Copa 
de la Lliga, 2 Copa)

JORDI AMAT MAAS
(Canet de Mar, 21-03-1992)
DEFENSA
Equips: Canet, Espanyol 
equips inferiors, Espanyol 
(2009-2012), Rayo Valle-
cano, Swansea, Betis, Rayo 
Vallecano, KAS Eupen
Internacional: Catalunya 
(2) i Espanya (15 sub-21, 5 
sub-20, 7 sub-19, 2 sub-18, 
11 sub-17 i 2 sub-16)
Partits oficials: 47 (41 
Lliga, 6 Copa)

Josep Maria  
MARTÍ TORRES
(Mataró, 27-01-1922 / 
Barcelona, 11-02-1997)
PORTER
Equips: Peña X, Iluro, 
Mataró, Granada, Espanyol 
(1946-1948), Múrcia, Gan-
dia, Jaén, Badalona
Internacional: Catalunya 
(1)
Partits oficials: 9 (9 Lliga)

Francisco 
MARTORI Castán
(Mataró,07-06-1965)
DAVANTER
Equips: Mataró, Argen-
tona, Espanyol equips 
inferiors, Masnou, Vilassar 
Dalt, Verdiblanca, Gim-
nástica Iberiana, Molins, 
Vilassar Mar
*No va ser mai al primer 
equip però, com a ama-
teur, va jugar el partit de la 
vaga de 1984
Partits oficials: 1 (1 Lliga)

BRUNO SALTOR 
Grau
(El Masnou, 01-10-1980)
DEFENSA
Equips: Joventut Flix, 
Olímpic Mora d’Ebre, 
Lleida, Espanyol equips 
inferiors, Espanyol 
(2001-2002), Gimnàstic, 
Lleida, Almeria, València, 
Brighton
Internacional: Catalunya 
(5)
Partits oficials: 2 (1 Lliga, 
1 Copa)

Ramon COLL 
Cabarrocas
(Calella, 18-09-1941)
PORTER
Equips: Calella, Girona, 
Calella, Olot, Espanyol 
(1967), Europa, Espanyol 
(1968-1970),. Sant Andreu, 
Calella
Partits oficials: 45 (40 
Lliga, 5 Copa)

Pedro NIETO 
Marcos
(Mataró, 19-08-1975)
DEFENSA
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Espanyol (1997), 
Recreativo Huelva, Gra-
menet, Badajoz
Partits oficials: 6 (5 Inter-
toto i1 Copa)

DÍDAC VILÀ 
Roselló 
(Mataró, 09-06-1989)
DEFENSA
Equips:  Mataró, Espanyol 
equips inferiors, Espanyol 
(2008-2010), Milan, Espa-
nyol (2012-2013), Betis, Ei-
bar, AEK Atenes, Espanyol 
(2017-actualitat)
Internacional: Catalunya 
(3) i Espanya (1 olímpica, 
8 sub-21, 6 sub-20 i 2 
sub-19)
Partits oficials: 170 (151 
Lliga, 19 Copa)

Joan RAMON Pera 
(Vilassar de Mar, 23-02-
1909 / Barcelona, 08-04-
1968)
DAVANTER
Equips: Vilassar Mar, Bar-
celona, Girona, Badalona, 
Espanyol (1936-1937), 
Barcelona, Gavà
Internacional: Catalunya 
(5)
Partits oficials: 5 (5 Lliga 
Mediterrània)

Jordi CARDÚS 
Aguilar
(Barcelona,06-01-1916 / 
Tiana, 12-07-1972)
DAVANTER
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Espanyol (1937-
1940), Sant Andreu, Reus, 
Terrassa, Granollers, Sant 
Andreu
Partits oficials: 3 (1 Lliga, 
3 Lliga Catalana)

Ignasi MAS Brosa 
(Barcelona, 17-09-1926 / 
Barcelona, 17-07-1999)
DAVANTER
Equips: Sant Pol, Junior, 
Espanyol (1949-1950), 
España Industrial, Junior
Partits oficials: 10 (10 
Lliga)
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I una dècada més tard, el davanter del Masnou 
Manuel Serrano va ser titular les campanyes 
1998-99 i 1999-00. El 1997-98 cal remarcar la 
presència en la Copa Intertoto i a la Copa del 
defensa mataroní Pedro Nieto, figura al filial 
que no va poder triomfar al primer equip. Ara 
és un destacat comentarista televisiu.

Maresmencs al Segle XXI. Al segle XXI hi ha 
hagut una bona collita d’espanyolistes amb 
arrels del Maresme. El primer que hem d’es-
mentar és el masnoví Bruno Saltor -enca-
ra que format a les terres de l’Ebre- que va 
acabar sent figura emblemàtica del Brighton. 
Després d’ell, el mataroní Sergio Sánchez, 
Albert Yagüe i Miquel Robusté, ambdós de 
Vilassar de Mar, el canetenc Jordi Amat i Ba-

cari, nascut a Mataró, va arribar a ser inter-
nacional per Gàmbia. En l’actualitat formen 
part del primer equip el ‘fill pròdig’ Dídac Vilà i 
Sergi Gómez, format al Barça
No podem oblidar a d’altres jugadors no nas-
cuts però vinculats personal o futbolística-
ment a la comarca com Miquel Corominas 
-que també va ser secretari tècnic del club-, 
Antonio Alonso, Antoni Barnils, Luis Basa-
gaña, Basilio Nieto, Josep Besolí, Blai Gon-
zález, Manuel Buj, Antoni Camps, Francesc 
Carrés, Roberto Cortés, Cristo Jiménez, 
Amaro Dauder, Antonio Fernández, Fernan-
do Núñez, Llàtzer Florenza, Ernest Galobart, 
José García, Enrique Gonzalo, Antoni Lla-
dó, Fèlix Llimós, Andreu Avel·lí Llovera, Eric 
López, Francesc Mañé, Antoni Marín, Miguel 

Márquez, Teodor Mauri, Benet Miró, Joaquim 
Oliva, Manuel Oró, Claudiu Raducanu, Víctor 
Manuel Rivas, Ángel Sánchez, Miquel Soler, 
Raul Tamudo, Jorge Torrecilla, Gaspar Trin-
xant, Josep Maria Vall, Alfredo Vera, Joan Vi-
dal o Josep Viñas. I maresmencs que han dis-
putat només amistosos com Alejandro Pérez 
(El Masnou), Ramon Espelt (Calella), Manuel 
Ferrada (Premià de Mar), Jaume Mañosa (Ma-
taró), Lluís Planas (Vilassar de Dalt) i Salvador 
Soler (Mataró). 
I acabarem parlant de dos espanyolistes de 
pro, ja desapareguts. Juan Segura Paloma-
res, periodista, historiador i autor de dos dels 
himnes, estava vinculat amb Arenys de Mar i 
Jordi Puyaltó, gran col·leccionista i historia-
dor, era de Tiana.

  

José Antonio 
RAMOS Huete
(Tetuán, 03-04-1951)
DEFENSA
Equips: Sant Ferran, Esco-
les Pies, Mataró, Espanyol 
(1971-1976), Barcelona, 
Cartagena
Internacional: Catalu-
nya (2) i Espanya (4 A i 3 
amateur)
Partits oficials: 148 (125 
Lliga, 23 Copa)

Joan REIG March
(Vilassar de Mar, ? / ?)
DAVANTER
Equips: Racing Vilassar, 
Espanyol (1916-1918), 
Badalona
Partits oficials: 15 (12 
Campionat de Catalunya, 
3 Copa)

Joan SANS Alsina 
(Calella, 07-05-1920 / 
Granollers, 25-01-2001
MIG
Equips: Calella, Espanyol 
(1937-1939), Sabadell, 
Barcelona, Gimnàstic
Internacional: Catalunya 
(1) i Espanya (1 A)
Partits oficials: 4 (4 Copa 
España Llibre)

SERGI GÓMEZ 
Solà  
(Arenys de Mar, 28-03-
1992)
DEFENSA
Equips: Mataró, Barcelo-
na, Celta, Sevilla, Espanyol 
(2021-actualitat)
Internacional: Catalunya 
(2) i Espanya (9 sub-21)
Partits oficials: 25 (25 
Lliga)

Miquel ROBUSTÉ 
Colomer
(Vilassar de Mar, 
20/05/1985)
DEFENSA
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Espanyol (2005), 
Ejido, Llevant, Xerez, 
Ponferradina, Cartagena, 
Rapid Bucarest, Badalona
Internacional: Espanya 
(4 sub-20, 8 sub-19, 16 
sub-17)
Partits oficials: 1 (1 Copa)

SERGIO SÁNCHEZ 
Ortega 
(Mataró, 03-04-1986)
DEFENSA
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Espanyol (2004-
2006), Castilla (2006-
2007), Racing Santander, 
Espanyol (2008-2009), 
Sevilla, Màlaga, Panat-
hinaikos, Rubin Kazan, 
Espanyol (2017-2018), 
Cadis, Albacete
Internacional: Catalunya 
(1) i Espanya (4 sub-21, 
6 sub-19, 16 sub-17 i 4 
sub-16)
Partits oficials: 62 (50 
Lliga, 7 Copa, 4 Copa de la 
UEFA, 1 Supercopa)

Manuel SERRANO 
Pulido
(El Masnou, 10-07-1972)
DAVANTER
Equips: Masnou, Espanyol 
equips inferiors, Hospi-
talet, Alabès, Espanyol 
(1993-1994), Alabès, 
Espanyol (1998-2001), 
Elx, Castelló, Badalona, 
Masnou, Blanes, Masnou, 
Alella
Internacional: Catalunya (1)
Partits oficials: 76 (53 
Lliga, 14 Copa, 9 Copa de 
la UEFA)

Miquel XIRAU 
Borrell 
(Mataró, 06-12-1928 / 
Badalona, 19-07-2005)
MIG
Equips: Mataró, España 
Industrial, Espanyol (1947-
1948), Mallorca, Girona, 
Espanyol (1950-1952), 
Sant Andreu, Balompé-
dica Linense, Hèrcules, 
Oviedo, Xerez, Oviedo, 
Avilés, Mataró
Partits oficials: 17 (14 
Lliga, 3 Copa)

Albert YAGÜE 
Jiménez   
(Vilassar de Mar, 27-03-
1985)
DAVANTER
Equips: Espanyol equips 
inferiors, Espanyol (2005), 
Lorca, Eibar, Melilla, 
Cultural Leonesa, Dinamo 
Tbilissi, Atlètic Balears, 
Badalona, Castelló, Sant 
Andreu, Castelló, Torre 
Levante
Partits oficials: 1 (1 Lliga)

Joan VISA 
Gelabert 
(Mataró, 13-05-1036 / 
Barcelona, 18-09-2018)
PORTER
Equips: Mataró, Real Ma-
drid, Plus Ultra, Terrassa, 
Espanyol (1960-1962), Sa-
ragossa, Osasuna, Mataró
Partits oficials: 34 (27 
Lliga, 7 Copa)
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REPORTATGE
PÀDEL

Q ue al Maresme hi hagi gaire-
bé 250 pistes de pàdel posa 
de manifest el gran creixe-
ment i auge que ha tingut 

i està tenint aquest esport a la nostra 
comarca. Una especialitat esportiva 
que té una gran peculiaritat: la gran 
majoria dels seus practicants (aquells 
que solen jugar com a mínim una vega-
da per setmana), no 
estan federats. Això 
s’explica si tenim en 
compte que parlem 
d’un esport eminent-
ment social, més que 
competitiu. La gran 
majoria de tornejos o 
campionats es duen 
a terme sota el pa-
raigua de cada club i solen jugar-los 
tant els que són socis com els que no. 
Aquesta particularitat fa que un jugador 
pugui practicar el seu esport favorit en 
diferents clubs sense pagar una quota 
mensual.
Al Maresme hi ha més clubs i instal·la-
cions de pàdel que no estan sota l’abric 
de la Federació Catalana que dins de 
l’organisme federatiu, d’aquí ve que les 
llicències siguin de 1.214, quan és públic 

i notori que aquesta xifra es multiplica 
per cinc o fins i tot més. Llevat d’error 
o omissió, al febrer estaven afiliats a la 
FCP un total de 22 clubs, quan hi ha 29 
clubs/instal·lacions més fora del con-
trol federatiu.
Dels 30 municipis que conformen la si-
lueta allargada del Maresme, solament 
en sis d’ells no hi ha pistes de pàdel: Cal-

des d’Estrac, Pineda 
de Mar, Arenys de 
Mar, Palafolls, Sant 
Cebrià de Vallalta i 
Sant Iscle de Vallalta. 
En el territori hi ha un 
municipi que experi-
menta un fenomen 
únic: Cabrera de Mar. 
No arriba als 5.000 

habitants i compta amb quatre instal·la-
cions on practicar pàdel. Òbviament, és 
la capital del Maresme, Mataró, la que té 
un major nombre de clubs i pistes.
La radiografia del pàdel al Maresme és 
un reflex de la transformació que han 
sofert els tradicionals clubs de tennis, 
on alguns d’ells han substituït algunes 
pistes de terra batuda per altres de pà-
del o bé han sumat aquesta oferta als 
seus socis i visitants.

Dels 30 municipis de la 
nostra comarca, només 
en sis no hi ha pistes de 
pàdel. Cabrera de Mar 

és un cas absolutament 
excepcional

Radiografia del 
fenomen PÀDEL 

al MARESME

ESPECIAL PÀDEL 

NÚM. DE CLUBS DE 
CATALUNYA AFILIATS A LA FCP

NÚM. DE CLUBS DEL 
MARESME AFILIATS A LA FCP

NÚM. DE CLUBS/INSTAL·LACIONS  
AL MARESME NO AFILIATS A LA FCP

TOTAL CLUBS/INSTAL·LACIONS  
AL MARESME

LES  DADES

303
22
29
51

8.570
13.689

22.259
LLICÈNCIES FEDERATIVES A 
CATALUNYA

LLICÈNCIES FEDERATIVES AL 
MARESME

1.214
427
787
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Malgrat de Mar
TENNIS MALGRAT
■ 6 pistes ■

MES MALGRAT
■ 3 pistes ■

El Masnou
CT MASNOU
■ 8 pistes ■

PADEL OCATA 
MASNOU
■ 8 pistes ■

Tiana
CASINO

■ 4 pistes ■

Sant Andreu de Llavaneres 
CLUB TENNIS MORA
■ 12 pistes ■

PADEL PARK
■ 10 pistes ■

Montgat
PADEL MONTGAT 
MARINA CLUB
■ 6 pistes ■

LA RIERA PADEL
■ 6 pistes ■

CLUB TENNIS 
TURO MAR 
■ 4 pistes ■

Santa Susanna
PADEL SANTA SUSANNA
■ 5 pistes ■

Calella
PADEL CALELLA
■ 5 pistes ■

CLUB TENNIS
■ 1 pista ■

Canet
H2O

■ 2 pistes ■

Sant Pol
CLUB TENNIS
■ 1 pista ■

CLUB TENNIS
LA RIERA
■ 2 pistes ■

Vilassar de Mar
PISCINA MUNICIPAL 
■ 5 pistes ■

Sant Vicenç 
de Montalt 
SORLI SPORT
■ 4 pistes ■

CLUB TENNIS TURÓ BLANC 
■ 3 pistes ■

Cabrera de Mar 
CE LA GENERA 
■ 3 pistes ■

UP PADEL CLUB
■ 9 pistes ■

FIBRA PREMIUM 
SPORTS CLUB
■ 12 pistes ■

MM PÀDEL  
■ 2 pistes ■

Premià de Mar 
MARESME PADEL CLUB 
■ 14 pistes ■

CLUB TENNIS  
PREMIÀ DE MAR
■ 3 pistes ■

Mataró 
ESPAI LARU 
■ 5 pistes ■

PADEL INDOOR MATARÓ
■ 7 pistes ■

CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA
■ 7 pistes ■

DIR PARADISE 
■ 2 pistes ■

PADEL HORTES  
■ 7 pistes ■

CLUB TENNIS MATARÓ 
■ 3 pistes ■

BEACH PADEL CLUB  
■ 7 pistes ■

EL SORRALL  
■ 4 pistes ■

TOURING CLUB MARESME  
■ 2 pistes ■

Alella
CLUB TENNIS 

ALELLA SISTRES
■ 6 pistes ■

CAN TEIXIDÓ 
PÀDEL CLUB

■ 11 pistes ■

Arenys de Munt
PADEL CLUB
■ 8 pistes ■

OCI MUNT MAR 
■ 3 pistes ■

Argentona
UP PÀDEL
■ 8 pistes ■

CASINO
■ 1 pista ■

Òrrius
CEM MARIA 
BOSCA
■ 3 pistes ■

Dosrius
CE CAN MASSUET 
DEL FAR
■ 4 pistes ■

Cabrils
CLUB TENNIS CABRILS 
■ 6 pistes ■

CLUB TENNIS LA LLOBERA 
■ 4 pistes ■

CLUB TENNIS MONTCABRER 
■ 1 pista ■

Teià
CLUB DE TENNIS 

BARCELONA-TEIÀ
■ 6 pistes ■

Tordera
CEM

■ 3 pistes ■

Vilassar de Dalt
SORLI SPORT

■ 4 pistes ■

VILA SPORT CLUB 
■ 6 pistes ■

Premià de Dalt
PADEL SANT JAUME

■ 2 pistes ■

CLUB DE TENNIS 
PREMIÀ DE DALT

■ 6 pistes ■

CLUBS i PISTES DE PÀDEL AL MARESME

CLUBS AFILIATS A LA FCP

ALTRES CLUBS / INSTAL·LACIONS

155 pistes

109 pistes
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ENTREVISTA
PÀDEL

V ostè ha estat unit, des que va néi-
xer, al tennis...
Si, des de l’any 1966, soc soci del 
Club de Tennis la Salut. Vaig co-

mençar a jugar al mateix club i a mesura que 
m’anava fent gran, anava formant part dels 
equips de les diferents categories. 

A què es dedica professionalment?
Tinc una empresa de màrqueting i logística.  

Com va descobrir el pàdel?
Quan vivia a Gavà, prop de la platja. Portava 
quinze anys sense agafar cap raqueta. Esta-
ven construint unes pistes semblants a les de 
tennis, però més petites, i m’hi vaig interessar. 
Després de provar-ho i començar a entrenar, 
em vaig aficionar moltíssim. 

I no li va anar gens malament...
El 2008 vaig guanyar el campionat d’Espa-
nya +40 juntament amb Oscar Not, un referent 
del pàdel espanyol, i també vaig guanyar el 
campionat de Catalunya +40 i +45, amb Jaume 
Carreras de parella.

Com arriba a presidir la FCP?
Quan vaig entrar a presidir el Club de Tennis 
La Salut i més endavant formo part de la junta 
directiva de la Federació Catalana de Pàdel. 
Després que Pere Hernández guanyés unes 
eleccions, jo vaig abandonar la junta per ser 
vicepresident de la Federació Espanyola de 
Tennis. Acabada aquesta etapa de quatre 
anys, grans jugadors del circuit català pensa-
ven que la Federació mereixia i necessitava 
incorporar gent del món del pàdel, ja fossin ex-

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL

FELIP
RÓDENAS

 El Maresme és una 
de les comarques més 
actives de tot Catalunya i 
ofereix unes magnífiques 
instal·lacions”

Text de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

jugadors o presidents de clubs, perquè llavors 
quasi no n’hi havia. Així doncs, em van sol·licitar 
formar-ne part i vàrem confeccionar una can-
didatura alternativa. A les últimes eleccions, 
que es van celebrar el mes de maig, vam as-
solir la presidència.

Per què va deixar la Federació Espanyola de 
Tennis?
Perquè el meu objectiu era ser president de 
la de pàdel. Teníem un grup d’amics i gent del 
món del pàdel molt potent a qui ens feia molta 
il·lusió encetar aquesta candidatura.

Què n’opina de qui diu que el pàdel ha fet 
molt de mal al tennis?
No es així. És més, diria que el pàdel ha salvat 
econòmicament molts clubs de tennis, que 
han incorporat pistes de pàdel a les seves ins-
tal·lacions. És cert que el pàdel, gràcies al teixit 
de clubs de tennis ja existents a Catalunya, s’ha 
pogut consolidar molt millor que si ho hagués 
fet per si sol. De fet, som la federació de pàdel 
amb més llicències a Espanya, triplicant a la 
andalusa, que ve després. En la meva opinió, 
ha sigut una relació de benefici mutu. 

Parlem de números...
Fa deu anys, per exemple, a Catalunya teníem 
unes 14.000 llicències de pàdel, i a avui estem 
sobre les 22.000. 

A què es deu aquest creixement? És un es-
port de moda o definitivament ha vingut per 
quedar-se?

ESPECIAL PÀDEL

Aquest mes de maig es compleix un any que el pàdel 
català té un nou responsable federatiu. De formació 
tennística, també és president d’un dels clubs més  

emblemàtics de Catalunya, La Salut

“El pàdel ha salvat 
econòmicament molts 

clubs de tennis, que han 
incorporat noves pistes i 

més oferta esportiva”
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És un esport molt accessible per a tothom, 
especialment per aquelles persones que mai 
han fet esport, ja que és molt fàcil iniciar-se en 
el pàdel i no cal cap tipus d’inversió inicial pel 
que fa a l’aprenentatge. A més, és un esport 
amb un component social molt important; els 
partits de pàdel sempre acaben amb el tradi-
cional refresc, cervesa o vermut. Sempre dic 
que jugar a pàdel ens fa ser més feliços.

Tot i que tenen 22.000 llicències, moltíssi-
ma més gent juga a pàdel sense federar-se. 
Des de la presidència, tenen algun objectiu 
de cara a aquest públic amateur?
L’objectiu principal és crear competicions 
atractives pel jugador amateur. Ara, per exem-
ple, hem creat el torneig Head Players, que 
assegura un mínim de tres partits, una norma 
molt exitosa en iniciatives privades que hem 
volgut adoptar. 

El gruix del seus federats competeixen a les 
lligues de la Federació.
Així és, uns 16.000 federats competeixen en 
alguna de les nostres lligues, que dividim per 
edats i categories. El passat octubre vàrem 
iniciar una nova proposta: les lligues escolars 
de pàdel. 

Com valora aquesta nova proposta?
M’atreviria a dir que ha estat tot un èxit i que s’ha 
consolidat. Des dels clubs i escoles ens comu-
nicaven que molts nens volien jugar a pàdel, 

però el nivell de les lligues federades era tan 
alt que hi podien jugar molt pocs infants. Això 
per nosaltres representa un perill, ja que es-
tem permetent que aquests nens interessats 
pel pàdel no tinguin la motivació per competir, 
o que marxin a altres esports. D’aquesta mane-
ra, hem aconseguit que moltíssims clubs s’hi 
apuntin, de manera gratuïta, i que aquests in-
fants puguin fer l’esport que els agrada el cap 
de setmana. Econòmicament els clubs també 
s’han vist beneficiats ja que han registrat un 
augment en la demanda de quotes de socis 
i de classes d’entrenament, perquè els nens 
estan motivats i volen jugar i millorar.

És bonic que hi hagi aquesta diversitat, i que 
no tots els nens juguin a futbol com era bas-
tant habitual abans...

Estic d’acord. És un handicap que molts es-
ports hem tingut durant molts anys i del qual 
érem conscients fins i tot abans de guanyar 
les eleccions. Vam actuar ràpidament: al juny 
vam guanyar les eleccions i a l’octubre ja tení-
em tota la competició escolar organitzada. Hi 
bolcarem molts esforços.

... sense obviar tampoc la presència femeni-
na dins el pàdel.
Desconec les dades exactes, però penso que 
el pàdel és un dels esports amb major pro-
porció de dones practicants. I, com a apunt, 
som de les poquíssimes juntes directives que 

tenen més dones que 
homes. 

Parlem del Mares-
me. És una de les co-
marques de Catalu-
nya amb més força a 
nivell de pàdel.
És una comarca que 
conec bastant bé 
gràcies a Tomàs Car-

bonell, extennista i gran amic meu, qui a més 
és propietari de diversos clubs del Maresme i 
vicepresident de la Federació Espanyola de 
Tennis. A banda, he jugat molt sovint al Mares-
me i puc dir per experiència que té unes excel-
lents instal·lacions. És, sens dubte, una de les 
comarques més actives de tot Catalunya.

A què es deu la menor presència de clubs 
indoor?
Principalment per la climatologia, que per sort 
al nostre territori és genial, i també pel cost que 
comporta pagar un lloguer.

Què en pensa del World Padel Tour?
És un circuit que ha permès donar un salt qua-
litatiu al pàdel. S’ha professionalitzat molt el 
nostre esport; els millors del món ja poden 

viure del pàdel i cada cop hi ha més interès 
per part de la inversió privada. Ara estem a 
l’espera de veure com funciona el nou circuit 
promogut per Qatar; si els dos circuits poden 
trobar estratègies conjuntes, o almenys con-
viure junts, i tant de bo tot contribueixi a que els 
joves vulguin ser jugadors de pàdel i hi vegin 
un futur vertaderament professional.

Què creu que li falta al pàdel per ser un es-
port vertaderament professional i interna-
cional?
D’una banda, exportar el pàdel a molts més pa-
ïsos, tot i que clarament això necessita d’inver-
sions econòmiques. I d’altra banda, modificar 
el model que existeix fins ara.

Expliqui’ns més...
Ara mateix les competicions de pàdel estan 
organitzades per una sola entitat, de manera 
que els clubs i les federacions no tenen cap 
mena d’iniciativa a l’hora d’organitzar compe-
ticions dins de circuits internacionals. Jo pro-
posaria un model semblant al de la Federa-
ció Internacional de Tennis, de manera que 
es poguessin comprar setmanes per realitzar 
competicions, com fa per exemple el Club 
de Tennis Barcelona amb el Godó. D’aquesta 
manera els ingressos que generen aquestes 
competicions asseguren la supervivència de 
les federacions i els clubs. 

Quins projectes tenen en ment pel futur?
Per l’any que ve tenim dos projectes. Un d’ells 
és fer una copa de campions de clubs. Com el 
seu nom indica, volem realitzar una fase final 
amb tots els campions dels torneigs socials de 
diferents clubs de Catalunya. L’altre és, el que 
nosaltres li diem, pàdel en família. És tracta 
de competicions on pares, mares i fills poden 
competir junts en tres categories, en funció de 
l’edat dels infants. També tindrà una fase final 
a nivell català.

“Fa deu anys teníem 
a Catalunya unes 

14.000 llicències de 
pàdel, i actualment 
estem al voltant de 

les 22.000”
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XAVIER TORRES
President Federació Catalana 
de Vela
“Com a president de la Federació 
Catalana de Vela, vull donar l’en-
horabona a l’Esportiu Maresme 
per aquests 5 anys de vida. Al Ma-
resme, a més a més, de gaudir de 
grans regatistes, clubs i escoles 
de vela, gaudim d’una revista que 
posa en valor la gran feina que 
fan, dia rere dia, tots ells. Moltes 
gràcies per aportar el vostre gra-
net de sorra. Per molts anys!”

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
President de Foment del Treball
“Fer  esport, fent Maresme. I fer Ma-
resme, fent esport. És així, tal qual 
i ben cert. Felicitats per aquests 
cinc primers anys de premsa es-
portiva de qualitat i molt pròxima. 
Tot un lustre de moltes notícies 
d’un ventall ampli d’esports que ja 
us han fet referents a la comarca. 
Enhorabona per aquests primers 
cinc anys. Estic segur que en fa-
reu molts més. Llarga vida a Es-
portiu Maresme!”

SILVIA MAS
Regatista olímpica
Campiona del món de vela
“Enhorabona, Esportiu Maresme 
pel vostre 5è aniversari! Gràcies 
per fer entrevistes tan entretingu-
des i acostar-nos més a conèixer 
els esportistes del Maresme. Per 
molts més anys continuant apor-
tant valor a l’esport!”

KHYZER HAYAT
Campió  del món de Muay Thai
“Sent un mitjà de comunicació 
pròxim i compromès, és vital per 
a la promoció i difusió de les ac-
tivitats esportives a la nostra co-
marca. Donant a més especial 
visibilitat i importància a esports 
no tan reconeguts com el nostre, 
fent-se eco d’esdeveniments i 
campionats.
Gràcies, Esportiu Maresme!!”

ANDREU BOSCH
Alcalde de Teià
“L’Esportiu Maresme és una re-
vista que ha omplert un buit a la 
nostra comarca: tractar l’esport 
comarcal de manera rigorosa i 
pedagògica, destacant esportis-
tes dones i homes amb igualtat, 
tant professionals com amateurs. 
I en totes les disciplines espor-
tives. Gràcies i l’enhorabona per 
aquests primers 5 anys!”

XAVI AMOR
Alcalde de Pineda de Mar
“L’Esportiu Maresme és, sense 
cap mena de dubte, una eina més 
al servei de la cohesió de la co-
marca, de la seva activitat espor-
tiva, i al servei de les nombroses 
entitats i dels seus esportistes. 
Felicito al director d’aquest pro-
jecte editorial i a tot el seu equip 
per aquesta aposta i que podem 
seguir felicitant aquesta capça-
lera molts i molts números més”.

L’abril de 2017 vam iniciar una aventura 
editorial amb el desig de romandre en el 
temps i convertir-nos en una referència 
dins de la nostra comarca. Una decidida 

aposta per posar en el centre els nostres 
esportistes, clubs i entitats. Alguns ens 
van dir bojos i altres atrevits per sortir en 
uns moments tan complexos i difícils. No 
obstant això, el temps ens ha donat la raó. 

Esportiu Maresme tenia una sòlida raó de 
ser i un espai buit que omplir. No ha estat 

un camí fàcil, però ha valgut la pena.

è ANIVERSARI
✓ANYS Junts
✓ANYS Fent Esport
✓ANYS Fent Maresme
✓ANYS Fent Periodisme  
   de Proximitat
✓ANYS Donant Visibilitat  
   als Nostres Esportistes

TESTIMONIS
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MARTA BACH
Waterpolo. Medallista olímpica
“Crec que l’Esportiu Maresme el 
que ha aportar és poder conèixer 
el passat, present i futur de l’es-
port maresmenc. Li ha donat lloc  
a esports minoritaris i d’aquesta 
manera poder veure que el Ma-
resme és una comarca on hi habi-
ten grandíssims esportistes”.

MARINA GONZÁLEZ
Gimnasta olímpica
“Esportiu Maresme aporta varietat, 
també poder gaudir de totes les 
disciplines de l’esport, tant mas-
culí com femení. Dona a conèixer 
més que un simple resultat espor-
tiu, explicant les vivències i els sa-
crificis que els esportistes han de 
fer durant les seves carreres. Hem 
de estar orgullosos a la comarca 
de tenir una revista com Esportiu 
Maresme”

ANDER MIRAMBELL
Esportista olímpic/Skeleton
“Esportiu Maresme és ‘Família’, 
perquè és un projecte de proxi-
mitat,  que dona veu i visibilitat a 
esportistes i clubs que tenen una 
presència mínima en mitjans de 
comunicació. Destaco també el 
contingut, perquè no és una re-
vista de resultats, explica històri-
es humanes i acosta els personat-
ges i els clubs al lector,. Gràcies a 
projectes com Esportiu Maresme 
l’esport comarcal continua exis-
tint i tenint reconeixement.
Moltes felicitats!

MARC BUCH
Alcalde de Calella
“L’esport ens ensenya a guanyar, 
però també a perdre amb espor-
tivitat i respecte per l’adversari; 
una actitud que ja és, per si ma-
teixa, una victòria. Posar en valor 
l’essència de l’esport, és una tas-
ca admirable. Que aquesta tasca 
es faci en clau local, és una tasca 
imprescindible. Per molts anys, 
Esportiu Maresme!”

ANNA CAULA
Secretària General de l’Esport 
i de l’Activitat Física de la 
Generalitat de Catalunya
“Vull donar l’enhorabona a l’Es-
portiu Maresme per aquests cinc 
anys de vida, al llarg dels quals 
s’ha anat consolidant com un re-
ferent informatiu a la comarca. 
Esportistes, clubs, personal tèc-
nic i directiu o institucions tenen 
una presència destacada a les 
pàgines de la revista, la qual cosa 
projecta la riquesa, la diversitat i el 
dinamisme esportiu del Maresme.
Des de la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física, 
considerem cabdal la tasca dels 
mitjans de comunicació locals a 
l’hora de promoure la vitalitat de 
l’esport dels nostres municipis. 
L’Esportiu Maresme ha mantingut 
sempre l’aposta per fer visible tot 
el sector de l’esport i de l’activi-
tat física, des de la base a l’elit i 
amb un protagonisme creixent 
per l’esport femení, un fet que us 
agraïm de manera especial.
És per això, que us encoratjo a 
continuar en aquesta línia per re-
forçar conjuntament el paper de 
l’esport com a pilar de país i eina de 
transformació social a Catalunya”.

MARIBEL ZAMORA
Presidenta Federació 
Catalana de Voleibol
“L’aportació de l’Esportiu Mares-
me a la visibilitat de l’esport local 
és inqüestionable, i ha generat 
un model de comunicació que 
s’hauria de copiar a la resta del 
territori. Sens dubte, un referent 
que no volem deixar passar en el 
món del voleibol. 
Moltes felicitats per la feina feta i 
per donar a conèixer tant d’aprop 
als grans esportistes que tenim 
al país”.

DAMIÀ DEL CLOT
Alcalde de Vilassar de Mar
“L’Esportiu Maresme és una eina 
fonamental per saber de primera 
mà com batega l’esport a la co-
marca i, alhora, esdevé un mitjà per 
endinsar-nos en l’esport de proxi-
mitat. Moltes felicitats per aquests 
cinc anys i per apropar-nos a la re-
alitat esportiva del Maresme”

MAITE VIÑALS
Alcaldessa de Cabrils
“5 anys poden semblar molt 
pocs o poden semblar molts, en 
aquest aniversari, 5 anys signifi-
ca molt, molt esforç, molt treball, 
molta constància, molta creativi-
tat i molta fe, perquè mantenir un 
mitjà de comunicació ininterrum-
pidament 5 anys al carrer avui és 
una heroïcitat i això representa Es-
portiu Maresme. Un mitjà  exclusi-
vament dedicat al món de l’esport 
que reivindica tots i cadascun 

dels valors que representa l’es-
port. Un mitjà que a més lluita per 
visibilitzar l’esport femení, una rei-
vindicació encara necessària”

ANDREU ABSIL
Alcalde de Montgat
“És una revista magnífica per estar 
al dia de tot el potencial esportiu a 
la nostre comarca. Abarca des de 
la vela fins esports com el bàd-
minton, així mateix ajuda a conèi-
xer les entitats esportives dels 
nostres municipis fent una tasca 
que facilita la pràctica esportiva 
dels nostres veïns i veïnes”

JORDI MATAS
President del Consell Esportiu
del Maresme
“Des del Consell Esportiu del Ma-
resme us volem donar les gràcies 
pel vostre compromís amb l’esport 
i per fer visible a tants esportistes i 
entitats que si no estiguessiu vos-
altres no se’n parlaria d’ells. Seguim 
sumant, nosaltres us fem suport”

JOAN SOTERAS
President FCF
“La premsa local és un eix verte-
brador fonamental del nostre ter-
ritori. Així ho demostra l’Esportiu 
Maresme amb la seva tasca infor-
mativa, al voltant d’una comarca 
que és un dels pals de paller del 
futbol català. Junts, fem seguir 
creixent allò que més ens agrada. 
Feliç cinquè aniversari al mitjà es-
portiu de referència del Maresme!”
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NOTÍCIES
VÒLEI PLATJA

L a Federació Catalana de 
Voleibol ja ha presentat el 
calendari oficial del Cam-
pionat de Catalunya de 

Vòlei Platja Vichy Catalan Volei 
Tour 2022. Enguany el circuit tin-
drà un total de 8 proves i, com a 
novetat, dues d’elles estaran con-

siderades ‘màster’ i tindran un va-
lor superior a la resta. La gran final, 
que determinarà els nous cam-
pions i campiones de Catalunya 

de Vòlei Platja, es disputarà l’últim 
cap de setmana d’agost a Cam-
brils. El circuit comptarà per setè 
any consecutiu amb Vichy Cata-
lan com a patrocinador principal.
Un any més el Vichy Catalan Volei 
Tour recorrerà la costa catalana 
per apropar el millor vòlei platja 
a tots els amants d’aquesta dis-
ciplina esportiva. Així, el circuit 
començarà el proper 21 i 22 de 
maig a Mataró, que torna com a 
seu després de dos anys. La resta 
de les proves es disputaran a Vi-
lanova i la Geltrú el 4 i 5 de maig; 
Torredembarra, el 18 i 19 de juny; 
Tarragona, el 2 i 3 de juliol; i Cunit, 
el 9 i 10 de juliol. Després tindran 
lloc les dues proves màster a Ba-
dalona el 23 i 24 de juliol i a Em-
puriabrava el 20 i 21 d’agost. Per 
últim, Cambrils acollirà la gran fi-
nal del circuit el 27 i 28 d’agost. Un 
calendari que es consolida grà-

cies al suport i la confiança dels 
ajuntaments.
Les proves de Badalona i Empu-
riabrava tindran tres característi-
ques diferencials de la resta de 
seus i que les converteixen en el 
que s’ha denominat ‘prova màs-
ter’. La novetat i la diferenciació 
rau en que aquestes dues pro-

ves tindran una entrada limitada 
de participants, tindran un valor, 
quan a punts del rànquing, supe-
rior a la resta de proves, i també 
seran superiors els premis eco-
nòmics per a les parelles que 
aconsegueixin pujar al podi; el 
que generarà un major interès de 
participació de cara a la gran final.
Les finals masculines i femenines 
de cada una de les vuit seus seran 
retransmeses pel canal Esport3 
de la Televisió de Catalunya, do-
nant una visibilitat més àmplia a 
aquest esport, que arribarà a to-
tes les cases de Catalunya amb 
les finals de diumenge a la tarda i, 
durant la setmana, amb possibles 
repeticions.
Com altres anys, el Vichy Cata-
lan Volei Tour anirà acompanyat 
de les proves Vichy Plus i Vichy 
mixt per donar cabuda a tots els 
amants del vòlei platja indepen-
dentment del seu nivell. Tot i això, 
només els participants de la mà-
xima categoria tindran l’oportu-
nitat de proclamar-se Campions 
de Catalunya del Vichy Catalan 
Volei Tour 2022. Un títol que està 
en mans de Nuria Bouza i Nazaret 
Florián en categoria femenina, i 
d’Hernán Tovar i Rolando Hernán-
dez, en la masculina.

M aribel Zamora ha estat procla-
mada presidenta de la Federa-
ció Catalana de Voleibol pels 
propers quatre anys. Així va fi-

nalitzar el procés electoral que l’ens federa-
tiu va engegar el passat 22 de gener i que va 
arribar al moment àlgid amb les votacions 
d’elecció a la presidència i Junta Directiva 
el passat 27 de febrero. Unes votacions on 
Zamora va aconseguir el 57’7% del suport 
de l’assemblea.   

La candidatura de Maribel Zamora, Vòlei 
Català 4.0, va rebre un gran suport per part 
dels clubs que es va reflectir en els 38 vots, 
dels 65 que es van acostar a les urnes, i als 
que cal sumar els tres vots dels estaments 
de jugadors de pista, àrbitres de pista i àr-
bitres de vòlei platja. En total 41. Les xifres 
demostren la confiança del vòlei català en 
la gestió que s’ha fet fins ara a l’ens federatiu 
i en el projecte presentat per aquesta can-
didatura per al proper mandat.

Enguany, el circuit 
tindrà un total de 8 

proves i, com a novetat, 
dues d’elles estaran 

considerades ‘màster’ 
i tindran un valor 

superior a la resta

VÒLEI PLATJA VICHY CATALAN VOLEI TOUR 2022

MATARÓ, seu d’una prova del 
CAMPIONAT DE CATALUNYA

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

MARIBEL ZAMORA, reelegida presidenta de la FCV
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MOTOR
PERSONATGES

O ptimisme i perseverança com a for-
ma de vida. Així afronta cada repte 
en Xavi Lorza d’ençà que en un ral·li 
d’ara fa disset anys patís un acci-

dent que li va canviar la vida. El camí no ha es-
tat fàcil, però aquest gran esportista reconeix 
estar molt il·lusionat amb el seu retorn gradual 
al món del motor.
“Tornar a participar en ral·lis és una sensació 
meravellosa. M’ho passo genial, i em fa molt 
feliç”, reconeixia tan sols unes hores després 
de participar de nou en el mític Rally Costa 
Brava, 28 anys després. Aquest era el seu 
primer ral·li d’asfalt des de l’accident de l’any 
2005, i per a fer-ho no podia haver tingut un 
millor acompanyant que en Salvador Servià, 
un dels pilots d’automobilisme més impor-
tants del país, amb una trajectòria que va co-
mençar als anys setanta i que arriba fins als 
nostres dies.
“En Salvador i jo només havíem participat 
junts en un ral·li, precisament el Costa Brava 
de l’any 1994, on vam acabar tercers. Ens ha-
víem mantingut sempre en contacte, i quan 
fa unes setmanes a ell li van proposar córrer 

El copilot de ral·lis de Canet de Mar, que va patir 
un fort accident l’any 2005 que li va provocar greus 

cremades, ha recuperat la il·lusió per participar en proves 
automobilístiques. Fa només uns dies va acompanyar 

l’històric pilot Salvador Servià en el Rally Costa Brava, i ja 
prepara nous projectes

XAVI LORZA 
Un exemple de perseverança

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 943 940

Reportatge de Sergi Blasco / Fotos de @racing_frames, SEAT Históricos

el 70 Rally Motul Costa Brava, va pensar en mi 
i em va fer moltíssima il·lusió”, explica.
Amb l’únic objectiu de passar-ho bé i gaudir 
d’aquest esport una vegada més, en Salvador 
i en Xavi van participar en la categoria d’Exhi-
bició del ral·li, donant espectacle i fent gaudir 
els aficionats d’aquest esport carregat de ve-
locitat i adrenalina. “Als seus 77 anys, en Sal-
vador té una força i unes ganes de promoure 
l’activitat física que ja m’agradaria tenir a mi a 
la seva edat”. 
En Xavi és, a més, una persona molt arrela-
da a Canet de Mar i que es coneix cada racó 
del Montnegre. El secret és la seva afició a la 
bicicleta de muntanya, un esport que prac-
tica cada dos dies, tot i reconèixer que ho fa 
amb més dificultat d’ençà què l’any 2017 va 
patir un ictus, precisament mentre feia una 
ruta per les muntanyes. De fet, és fàcil que 
coincidiu amb ell participant en proves com 
la Pedalada Corriols de Canet o la Christmas 
Bike. “Potser soc dels últims, però arribo molt 
content!”, exclama.
 “Els següents objectius? Aquest any farem 
el Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra 

amb en Joan Roca, i amb la meva filla Helena 
volem tornar al Marroc amb el Seat Marbella 
que hem preparat”. Tant se val si sobre dues o 
sobre quatre rodes, el que tenim clar és que 
en Xavi no sap parar quiet. I que sigui per molts 
anys més!

SERVIÀ-LORZA, pilot i copilot s’han retrobat 
a bord d’un cotxe de ral·li 28 anys després

PARTICIPANT. En una prova de bicis de 
muntanya al Maresme

RODANT. Pels mítics trams del Rally Costa 
Brava amb el Seat 124-2000 preparat per 
SEAT Históricos

L’HELENA, la filla d’en Xavi, el va convèn-
cer per preparar aquest SEAT Marbella per 
anar al Marroc
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L ’Íngrid Martínez Sicília és, als seus 38 
anys, la primera dona que exerceix a 
Catalunya el càrrec de directora exe-
cutiva professional d’un club de fut-

bol, concretament del CE Júpiter, una històri-
ca entitat de Barcelona que complirà el maig 
113 anys de vida. A Espanya solament hi ha 
un cas equiparable, el de Patricia Rodríguez, 
directora general del Granada 
CF. I a Catalunya fa unes setma-
nes va ser designada directora 
executiva de la UE Sants, Mòni-
ca González.
Barcelonina establerta a Mal-
grat de Mar des de fa vuit anys, 
l’Íngrid es defineix com “una 
malgratenca més, perquè és 
el lloc que hem triat per viure 
amb els nostres fills, la Núria i en 
Manuel. No m’imagino ja un al-
tre lloc que no sigui Malgrat, on 
estem molt feliços i integrats”.
La vinculació d’Íngrid al món del futbol pro-
fessional va començar a través de l’empresa 
familiar, Qi Advocats, assessorant clubs de 
futbol, quan el 2018 va rebre la proposta de 
portar el timó d’un altre club històric, el CF Ba-
dalona. Després de dos anys a l’entitat bada-

En un esport encara amb massiva presència d’homes, de 
mica en mica estan tenint més protagonisme les dones, 

tant dins com fora del terreny de joc. Aquesta és la 
història de la primera dona que ha arribat a exercir un 

càrrec executiu en un club de futbol a Catalunya. 

UN CAS EXCEPCIONAL 
AL FUTBOL CATALÀ

Íngrid Martínez Sicília

lonina li va arribar l’oferta del CE Júpiter: “M’en-
tusiasma el futbol i la meva dedicació al club 
és total. No es pot exercir un càrrec d’aquesta 
índole si no el sents, perquè el futbol no és 
només una empresa, és passió i sentiment”, 
afirma l’Íngrid.
Amb 28 equips i gairebé 400 llicències, el 
gran objectiu de la seva directora executiva és 

“dotar al CE Júpiter d’una sòlida 
estructura professional. Això 
implica acompanyar al club en 
tots els canvis necessaris, des 
de l’àrea esportiva fins a la di-
gitalització del club, presència 
institucional, temes jurídics...”. 
Així doncs, entre d’altres pro-
jectes, el club ha creat una Es-
cola de Formació per als seus 
entrenadors i entrenadores, 
“com a aposta per a la forma-
ció continuada en els àmbits 
d’incidència directa d’un cos 

tècnic com preparació física, metodologia, 
psicologia, prevenció i mitigació d’eventuals 
casos d’ assetjament sexu-
al...”. També ha impulsat el 
Cicle de Conferències Jú-
piter, dins el qual acolliran 
properament la ponència 
del tècnic Manolo Márquez, 
recentment campió de la 
Superlliga Índia de Futbol.
Òbviament, el pilar més im-
portant és l’esportiu i aquí 
també es treballa intensament: “Volem retor-
nar el club al lloc que es mereix. Vam arribar 
a jugar a Segona Divisió B i a Tercera moltes 
temporades. Ara que estem a Primera Cata-
lana, l’objectiu és tornar a categoria nacional, 
que és on els socis, el districte i el barri volen 
estar. Per això, hem contractat Juanjo García, 
tècnic amb experiència a Segona B, perquè 
venim d’anys de poca llum i el CE Júpiter me-
reix brillar més”.

Admet que “ser la primera dona que exercir un 
càrrec d’aquesta índole en un món encara tan 
d’homes no és fàcil. Quan vaig començar em 
vaig sentir discriminada i notava que alguns 
em donaven l’esquena. Afortunadament, a 
poc a poc anem derrocant murs. Em sento 
molt recolzada pel president del CE Júpiter, 

Joan Rión i la seva junta di-
rectiva”. Així i tot, considera 
que “encara hem d’ocupar 
més cadires de poder i tenir 
més visibilitat. Hem fet pas-
sos endavant en la igualtat 
en els últims temps, però 
queda molt per fer”. 
Per a aconseguir-ho, l’Íngrid 
és l’actual coordinadora a 

Catalunya de l’Associació per a Dones en l’Es-
port Professional (AMDP), nascuda l’any 2016 
“per lluitar pels drets de les dones que treba-
llen en tots els àmbits de l’esport”.
Una altra de les grans passions de l’Ingrid és 
el pàdel. Juga a l’equip femení del Club Tennis 
Malgrat, el Mim´s Malgrat: “Per a mi Malgrat i el 
Maresme signifiquen descans, desconnexió, 
família, el lloc on necessito estar. M’encanta 
fer vida de poble”.

La malgratenca és, des de l’any 
2020, la directora executiva del 

Club Esportiu Júpiter. A Espanya 
només hi ha el cas del Granada CF

APASSIONADA DEL PÀDEL. L’Íngrid, a baix a 
la dreta, juga al Club Tennis Malgrat de Mar

“Hem fet passos endavant 
en la igualtat en els últims 

temps, però queda molt 
per fer, ocupar més 

cadires de poder i tenir 
més visibilitat”

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300
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competicions oficials. L’escola 
també compta amb 5 entrena-
dors i un entrenador-coordina-
dor que s’encarrega de la distri-
bució dels grups d’entrenament. 
«Acostumem a separar els grups 
segons l’edat, però som flexi-

bles i tenim en compte el nivell 
de cadascú. D’aquesta manera, 
intentem que els integrants d’un 
mateix grup tinguin el mateix ni-
vell perquè els entrenaments i 
les competicions siguin acords a 
tothom». 
Tot i que l’activitat principal del 
club sempre ha girat entorn a les 
tres disciplines del triatló modern 
(natació, ciclisme i cursa a peu), 
aquest any 2022 l’entitat ha am-
pliat els seus horitzons per oferir 
també als seus joves esportistes 
les disciplines que componen 

el pentatló modern, que són les 
següents: esgrima, natació, equi-
tació i una prova combinada de 
tir esportiu i cursa a peu, anome-
nada «Laser Run». No obstant, 
l’escola no ofereix la pràctica de 
l’equitació. Explica Rubén Eslava 
que «els nens han rebut molt bé 
la novetat del pentatló modern, 
ja que s’ho passen d’allò més bé 
i per a ells és com un joc, però a 
més de jugar estan fent esport 
d’una manera molt completa». 
Pel que fa a les instal·lacions, 
Trikids entrena tant al seu muni-
cipi, Montgat, com a Sant Adrià 
del Besòs. Comenta el Rubén 
que «a Montgat comptem, d’una 
banda, amb una pista poliesporti-
va, i d’altra banda amb el passeig 
marítim i la mateixa platja. A Sant 
Adrià, disposem d’hores d’entre-
nament a la piscina municipal». 
Combinant tots aquests espais, 
el club s’assegura poder oferir en-
trenaments de qualitat en totes 
les disciplines. «Tot i no tenir ins-
tal·lacions pròpies, no tenim cap 
tipus de problema o limitació a 
l’hora de poder entrenar», explica 
el vicepresident.

T rikids és una escola de 
triatló infantil, ubicada 
a Montgat, que va néi-
xer el setembre de 2013 

amb l’objectiu de «donar impuls 
a la il·lusió d’un grup de triatle-
tes que volien donar a conèixer 
aquest esport a través d’una es-
cola d’iniciació esportiva al triat-
ló». Aquesta creuada, liderada 
per l’encara president del club, 
Sergio del Río, s’ha consolidat 
i ja és una realitat. El club, nou 
anys després de la seva fundació, 
continua sent el primer i únic club 
de triatló infantil federat a Cata-
lunya. La filosofia del club no és 
pas competitiva, sinó que segons 
Rubén Eslava, vicepresident del 
club i encarregat de la gestió del 
dia a dia, «l’objectiu principal de 
Trikids és difondre els valors de 
l’esport des de ben petits i formar 
futures persones adultes que 
apostin per l’esport i per una vida 
sana, tant si d’adults volen conti-
nuar fent triatló com si no». 
A dia d’avui, l’escola compta amb 
36 nens i nenes d’arreu del Ma-
resme. D’aquesta xifra, 33 estan 
federats i, per tant, participen en 

Un dels secrets més ben guardats 
de l’èxit de Trikids és la implicació 
de mares i pares amb el mateix 
club. D’una banda, fins a tres pares 
formen part de la Junta Directiva 
i contribueixen al bon funciona-
ment del club. Però la implicació 
no existeix només a nivell insti-
tucional. «Els pares també ens 
ajuden molt donant exemple als 
seus fills i implicant-se també en 
les activitats esportives i les com-
peticions en què participem», 
ens diu en Rubén. «Prova d’això 
és que, tot i ser un club bastant 
petit, a moltes de les proves on 
assistim som dels clubs amb més 
atletes, ja que no només hi parti-
cipen els infants sinó que també 
ho fan els seus pares... i jo mateix! 
D’aquesta manera els nens reben 
també l’exemple positiu dels seus 
familiars i entenen, gràcies a ells, 
que l’esport es bo i divertit». 
Els objectius de futur de Trikids 
no canvien, sinó que la intenció 
és continuar promovent la filo-
sofia que han defensat fins ara: 
la promoció de valors i hàbits sa-
ludables a través de l’esport, en 
aquest cas del triatló. 

Creada el setembre de 
2013, l’escola compta 

amb 36 nens i nenes i ha 
ampliat la seva oferta al 

petantló modern

Amb quasi una dècada d’història, l’escola de triatló Trikids té una 
clara filosofia: l’esport és una eina indispensable de transmissió de 

valors i hàbits saludables i, a través de la pràctica del triatló, es 
formen les persones de demà. Us convidem a conèixer la història i la 

filosofia d’aquesta escola infantil de triatló del Maresme  

AJUNTAMENT DE
MONTGAT

 www.montgat.cat
 934 694 900

L’ART D’EDUCAR A 
TRAVÉS DE L’ESPORT

TRIKIDS 
ESCOLA DE TRIATLÓ

PARES I FILLS comparteixen la passió per 
aquesta disciplina esportiva
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A l’acte hi va participar 
“Purito” Rodríguez , 
que està considerat un 
dels millors ciclistes 

catalans de la història.
La Gran Fondo Calella Scott i el Tri-
atló Costa Barcelona Heroo són 
els noms que han rebut les dues 
proves esportives que tindran lloc 
a Calella aquest 2022. Ambdues 
iniciatives es van presentar a l’espai 
Can Saleta, en un acte presidit per 
l’alcalde accidental, Marc Buch; 
l’atleta Joaquim “Purito” Rodríguez, 
i dos dels membres del comitè or-
ganitzatiu, Núria Bruguera i David 

de la Plaza.
L’alcalde va donar la benvingu-
da a aquestes dues proves es-

portives que aportaran encara 
més qualitat a la ciutat en aquest 
àmbit. I va voler destacar que 

enllacen perfectament amb la 
tradició i vinculació de Calella 
amb l’esport. Per reforçar el seu 
argument, Buch va posar dos 
exemples evidents: l’Ironman, la 
triatló de referència internacio-
nal, i la Volta Ciclista a Catalunya, 
que durant vuit anys seguits ha 
vist com la primera etapa tenia el 
punt de partida a la ciutat.
El Gran Fondo Calella Scott, que 
tindrà lloc el proper 29 de maig, 
és una marxa cicloturista que 
consta de tres recorreguts. Hi ha 
una prova llarga, batejada com 
“Cinc estrelles” (Calella/Santa 

ESPAI CAN SALETA. L’acte va estar presidit per l’alcalde accidental, Marc Buch, i hi van participar el 
cicliste “Purito” Rodríguez i dos dels membres del comitè organitzatiu, Núria Bruguera i David de la Plaza 

Fe del Montseny/Collformic/
Calella) de 146 km de recorregut. 
Una segona de 102 km que fa el 
recorregut Calella/Coll de San-
ta Helena, al Montseny/Calella. I 
una tercera (Calella/la Costa del 
Montseny/Calella) de 81 km de 
recorregut. Es tracta d’una mar-
xa cicloturista que combina mar 
i muntanya. 
Joaquim “Purito” Rodríguez va ex-
plicar la seva relació amb Calella 
i va elogiar la situació de la ciutat 
ideal per fer ciclisme. “A més de la 
seva platja, la seva gastronomia i 
que es pla, disposa d’unes mun-
tanyes altes (el Montseny) a pocs 
quilòmetres de distància. Ideal 
per entrenar i per competir; una 
meravella”. Purito també va voler 
convidar els participants a visitar 
la ciutat: “El ciclisme és un esport 
familiar i recomano combinar les 
curses amb el turisme”. El director 
tècnic, David de la Plaza, va mani-
festar que l’objectiu de la cursa és 
que aquesta comenci des del mar 
i vagi pujant fins a arribar al punt 
més alt del Montseny. També va 
destacar que no és un trajecte fà-
cil: “és un recorregut exigent per a 
persones que busquen un repte”.

EL TRIATLÓ. Amb relació a la 
segona prova, el Triatló, se cele-
brarà el mes de juny i constarà de 
dues distàncies: l’esprint i l’olím-
pica. Núria Bruguera, la respon-
sable del Club Esportiu Creu Gro-
ga, va afirmar que la finalitat de la 
carrera és que no només vinguin 
persones que estan federades, 
sinó que també hi puguin parti-
cipar els que s’estan introduint en 
aquest món: “És apte per a tothom 
i amb un mínim d’entrenament es 
pot assolir”.
En definitiva, Calella continua 
amb la seva forta aposta per l’es-
port i la vida saludable.

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

L’alcalde de Calella, Marc Buch, va presentar recentment 
dos esdeveniments esportius que ajudaran a promocionar 

més encara Calella com a ciutat esportiva

Arriben la Marxa Cicloturista 
i la Triatló Costa Barcelona

Les dues proves, 
la primera a finals 

de maig i la segona 
al juny, potencien 

l’aposta de Calella pels 
esdeveniments esportius
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E l futbol sala sempre ha 
estat un dels esports 
més populars i practi-
cats a Argentona. De fet, 

fa més de quaranta anys que es 
juga al poble i ha competit sota 
diferents noms. Un d’ells va ser 
el de l’Olímpic Can Raimí, per la 
implicació d’aquesta conegu-
da urbanització del municipi. Ja 
consolidat com a Club Futbol 
Sala Olímpic Argentona, l’enti-
tat gaudeix avui d’una gran salut, 
amb vuit equips i una Escola amb 
catorze nens: “L’Olímpic Argen-
tona va començar al voltant dels 
anys 90 com un grup d’amics que, 
després de jugar torneigs i partits 
amistosos, van decidir federar-se. 
Van constituir un club presidit 
per José López amb Benito, ac-
tual secretari del club. Després 
de jugar a diferents poblacions, 

el club va acabar instal·lat a Ar-
gentona. Fins fa uns deu anys, al 
club només hi havia tres equips, 
els sèniors A i B i un cadet. Va ser 

a partir d’aquell moment quan 
comencem a ampliar el nombre 
d’esportistes i d’equips a totes les 
categories inferiors, començant 
per l’Escoleta, nens de 4 anys”, 
explica l’alma mater del club, Ivo 
Claus, coordinador esportiu.
Curiosament, el club competeix 
en l’actualitat en tres lligues di-
ferents. El cadet femení juga a la 
Federació Catalana de Futbol. El 
benjamí, a la lliga de futbol sala 
del Consell Escolar del Maresme 
i la resta d’equips a la Federació 
Catalana de Futbol Sala.
Ivo Claus, que porta catorze anys 
exercint de coordinador espor-
tiu després de la seva etapa en el 
Ciutat de Mataró, va arribar a jugar 
al Industrias García a Divisió d’Ho-
nor i després a diferents equips de 
Mataró i al Dosrius, on va penjar 
les botes als 40 anys: “La nostra 

missió, a excepció dels equips sè-
niors, és purament formativa i fins 
i tot lúdica. Volem que els nostres 
nens i nenes s’ho passin d’allò 

més bé, aprenguin i gaudeixin 
jugant”, afirma Claus. De les 100 
llicències que té el club, hi ha un 
gran percentatge de fitxes feme-
nines. A més del primer equip i el 
cadet, tant l’infantil com l’aleví són 
mixtos, formats per nens i nenes.

El primer equip masculí juga a 
la màxima categoria d’aquesta 
federació, Primera Nacional, i el 
sènior femení a Primera Territo-
rial. Els nois sempre han brillat a 
la Supercopa de Catalunya, que-
dant entre els quatre primers i 
només les restriccions econòmi-
ques van impossibilitar que par-
ticipessin en la Copa d’Europa. 
Les dones, per part seva, es van 
proclamar a la fi de la temporada 
passada campiones de la Super-
copa de Catalunya a la final dis-
putada a Sallent.
Ivo Claus, que també és l’entrena-
dor del primer equip, recorda els 
grans jugadors que ha donat el 
club al llarg dels últims anys: “Ana 
Herrando va ser convocada per 
a disputar el Campionat del Món 
de Balaguer, mentre David Rodrí-
guez va jugar el mundial sub-18 
de Xile i Aiax Claus i Víctor Pans 

van estar recentment al Mundial 
de Colòmbia sub-19”.
A curt termini el club vol tornar 
a tenir un juvenil i un altre equip 
d’infantils: “Teníem dos línies d’in-
fantil, però un equip sencer va 
marxar a jugar a futbol 11”, recor-
da el coordinador del club que té 
a Ramon Pans com a president, 
Benito Rodríguez com a secretari 
i a Andrés Reyes i Antonio Infantes 
com a vocals. L’Olímpic compta 
amb un staff d’onze entrenadors. I 
també, com altres entitats espor-
tives, fa poble.

El sènior masculí 
juga a la màxima 

categoria i el femení va 
guanyar l’any passat la 

Supercopa de Catalunya

CFS OLÍMPIC 
El futbol sala, molt arrelat a Argentona

IVO CLAUS
Coordinador esportiu

“La nostra missió, 
a excepció dels 

equips sèniors, és 
purament formativa 

i fins i tot lúdica. 
Volem que s’ho 

passin bé jugant”

PRIMER EQUIP que va aconseguir fa tres temporades l’ascens a la 
máxima categoría de la Federació Catalana de Futbol Sala

L’EQUIP FEMENÍ amb el trofeu que l’acredita com a campiò de la 
Supercopa de Catalunya 2021

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

En l’actualitat compta 
amb vuit equips, que 

competeixen en 
tres federacions 

diferents, i una escola; 
en total, un centenar 

de nens i nenes 
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L ’esport maresmenc està d’enhorabo-
na. Desprès d’un any d’absència per 
culpa de la pandèmia ( l’any passat 
es va fer de forma virtual), s’ha tornat 

a celebrar la Marina Trail, la cursa de munta-
nya de la Fundació PROIDE que integra els 
municipis de Premià de Mar, Teià i Premià de 
Dalt, i que va néixer de la inici-
ativa d’un grup de voluntaris 
de l’ONG Proide de l’Escola 
La Salle Premià, formada per 
professors/es, pares, mares i 
exalumnes, impulsats i il·lusi-
onats pel Germà Joan Escalé, 
un enamorat de la Serralada 
i de la natura. Aquestes per-
sones, amants de l’esport, de 
l’acció col·lectiva de servei, i de la vocació so-
lidària vers als pobles desafavorits del nostre 
món, van crear el 2013  aquesta cursa que ja 
des del primer moment va ser tinguda molt 
en compte en el calendari dels aficionats del 
running. Tots els fons recaudats en l’edició 
d’enguany seran destinats a la formació en 
nutrició i prevenció de la violència al Centre de 
Promoció Femenina a Antananarivo, capital 
de Madagascar.
La Marina Trail s’ha guanyat la fidelitat de cen-
tenars de corredors per la seva particularitat, 

ja que la sortida es fa prop de La Salle Pre-
mià, a escassos metres de la platja, i segueix 
el seu ascens fins a l’Ermita de Sant Mateu a 
500 metres d’altura, en el terme de Premià de 
Dalt i que pertany a la Serralada de la Marina, 
part de la Serralada Litoral Catalana. La pro-
va, que es va dur a terme el diumenge 20, va 

consistir en dues carreres molt 
exigents físicament, una de 
21 quilòmetres i una altra de 
12. Enguany van participar en 
ambdues uns 250 corredors. 
Com mana la tradició, també 
es va celebrar la Tracatrail per 
als més petits, en la qual van 
prendre part al voltant de cent 
vuitanta nens i nenes.

Impecablement organitzada, la Marina Trail 
va comptar amb l’ajuda de més de cent vo-
luntaris que es van repartir al llarg de tot el 
circuit, on es van ubicar diferents punts d’avi-
tuallament. A l’arribada, també a les portes 
del col·legi La Salle, els participants van tenir 
servei de fisioteràpia. Uri Galvany i Roser So-
riano van guanyar la cursa de 21 kilòmetres en 
homes i dones i la de 12 va ser per Pablo Llusia 
i Cristina Ramírez.

Fins l’any vinent!

Més de 250 atletes 
van participar en les 

dues curses, 21 i 12 km 
respectivament, 

a més de la Tracatrail 
per als més petits

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400

L’ONG Proide de l’Escola 
La Salle Premià va 

organitzar la desena 
edició d’aquesta prova 
tan exigent físicament 

LA SORTIDA va tenir lloc davant de la N-II i 
a prop de la platja de Premià de Mar

ELS CORRIOLS de la Serralada de la Mari-
ba, un escenari idílic per còrrer

LA SALLE de Premià de Mar porta deu 
anys organitzant aquesta prova solidària
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D es de l’Ajuntament de 
Mataró es va crear l’any 
2016 el projecte “Mou-
te amb cor”, un espai 

web que aglutina totes aquestes 
activitats amb la informació ne-
cessària per apuntar-s’hi. 
Després d’aquests dos anys mar-
cats per la pandèmia de la Co-
vid-19 on moltes d’aquestes ac-
tivitats s’han anul·lat, posposat... 
ara tornen amb més força. Aquest 
2022 les activitats ja han comen-
çat i es troben aglutinades en 
el web www.mataro.cat/mou-
teambcor.
En aquests moments hi ha una 
vintena d’activitats que van des 
de caminades, les grans prota-
gonistes, a jornades de futbol, 
passant per la natació i l’atletis-
me, entre d’altres. El calendari és 
obert i a mesura que les entitats 
organitzen les seves propostes, 
aquestes s’inclouen en aquest 
apartat web. 

En el que portem d’any la ciuta-
dania ha pogut col·laborar en les 
XXVI Jornades de futbol solida-
ri organitzades per l’Escola Pia 
Santa Anna i el Grup d’Esplai l’Erol 
amb l’objectiu de col·laborar en 
l’Escola Pia de Sokone. També va 
ser especialment emotiva la par-
ticipació de l’exjugador de futbol 
del Futbol Club Barcelona, Juan 
Carlos Unzué, en el Pavelló Muni-
cipal Jaume Parera abans del par-
tit del primer equip masculí del 
Club Hoquei Mataró. En aquesta 
ocasió, on van participar la colla 
castellera Capgrossos Mataró, es 
van recollir 2.000 € per a la in-

NOVA EDICIÓ DEL ‘MOU-TE AMB COR’

Mataró és una ciutat solidària que aplega un seguit d’activitats esportives que donen 
suport a diferents causes, la majoria d’elles malalties que afecten a part de la ciutadania

Mataró inicia la primavera amb un 
recull d’activitats esportives solidàries

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

vestigació de l’Esclerosis Lateral 
Amiotròfica (ELA), l’enfermetat 
que pateix Unzué. 
Una altra de les activitats que va 
comptar amb una gran participa-
ció va ser la Magic Line, que va 
sortir diumenge 20 de març des 
del Port de Mataró. Aquesta acti-
vitat és la mobilització de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu per ajudar a 
persones amb vulnerabilitat amb 
la suma dels quilòmetres cami-
nats per grups de persones. 

El projecte 
“Mou-te amb cor”, que 

aglutina activitats 
esportives solidàries, es 

va crear l’any 2016

MAGIC LINE, mobilització de l’Hospital Sant Joan de Déu per aju-
dar persones amb vulnerabilitat 

JUAN CARLOS UNZUÉ va ser el gran protagonista de la jornada 
solidària viscuda al Pavelló Jaume Parera de Mataró

PROPERES CITES 2022
La primavera i la tardor són 
els mesos de l’any on s’orga-
nitzen més activitats solidàri-
es, algunes d’elles multitudi-
nàries. La solidaritat de tota 
la ciutadania de Mataró i la 
dels ciutadans del Maresme 
és essencial perquè aques-
tes activitats tirin endavant i 
es pugui investigar i millorar 
la vida dels que pels motius 
que siguin viuen en situaci-
ons de vulnerabilitat. 
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CABRERA DE MAR va 
viure la primera jorna-
da de gimnàstica

E l 13 de març es va ce-
lebrar al municipi  de 
Montgat la competi-
ció de patinatge dels 
nivells A i B de totes 

les categories. Va ser una prime-
ra jornada de competició, que 
tot i estar marcada per la pluja, 
va sortir sobre rodes.
La propera jornada de competi-
ció serà el primer cap de setma-
na d’abril. Dissabte dia 2 tindrem 
la competició de les categories 
Mini i Prebenjamí de nivell C a 
l’escola Valldemia de Mataró.
Durant el mes d’abril també po-
drem gaudir d’aquest esport. 
Dissabte 23 al municipi de Vilas-
sar de Dalt se celebrarà durant 
tot el dia les finals dels nivell A 

i B. I el 30 d’abril a Sant Iscle de 
Vallalta tindrem la competició 
de nivell C de totes les catego-
ries.
Pel que fa a la Gimnàstica Rítmi-
ca, durant el mes de març vam 
tenir la primera trobada d’exhi-
bició de totes les categories tant 
individual com de duos, trios, 
quartets i conjunts. La jornada 
es va celebrar a Cabrera de Mar 
amb la participació d’una qua-
rantena de gimnastes.
La segona exhibició serà durant 
el mes d’abril, concretament 
dissabte 30 en horari de matí 
al municipi d’Alella. A finals de 
mes també a Alella, tindrà lloc la 
trobada de Judo per a totes les 
categories en horari de tarda de 

15 a 19 hores.
Pel que fa a la Gimnàstica Artís-
tica, diumenge dia 3 en horari 
de matí, Sant Vicenç de Montalt 
rebrà la primera competició de 
la temporada de tots els nivells 
i categories.
Per a més informació, a la pàgi-
na web del Consell Esportiu del 
Maresme (www.cemaresme.
cat) trobareu el calendari de to-
tes les competicions individuals 
fins els més de juny.

L
’abril ens porta l’alegria de 
promocionar l’activitat física 
i l’esport a l’aire lliure gràcies 
a la proactivitat del Grup de 
Treball de Professores i Pro-

fessors d’Activitat Física del Pla Català 
d’Esport a l’escola.
450 alumnes de primer de primària 
provinents de 12 escoles de Mataró, 
durant el primer dia de mes han pogut 

gaudir d’un matí extraordinari al camp 
de futbol de Cerdanyola. S’han ofert 
diferents activitats esportives organit-
zades per tal de promocionar l’activitat 
física i apropar diferents activitats no-
vedoses per a tots els infants.
El proper dia 6 d’abril, després de dos 
anys marcats per la pandèmia, se cele-
bra el Dia de l’Activitat Física al carrer. El 
Parc Central de Mataró acollirà a 1900 

INICI DE LES 
COMPETICIONS 

INDIVIDUALS

Amb l’arribada de  
la primavera, l’ACTIVITAT 

FÍSICA surt al carrer

MONTGAT va acollir les competicions de patinatge 
dels nivells A i B

IV EDICIÓ - DIA DE 

L’EDUCACIÓ FÍSICA 

AL CARRER
6 d'abril de 2022

PARC CENTRAL 

DE MATARÓ

Grup de Treball de Mataró

 Durant el mes de març van agafar 
protagonisme les competicions 

d’esports individuals i van donar el tret 
de sortida als diferents esports

Consulta 
la pàgina 
web aquí



  
ABRIL

2022
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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

A L'ABRIL hi haurà competicions a 
Mataró, Vilassar de Dalt i Sant Iscle

alumnes de 3r i 4t de primària 
de 26 escoles de Mataró, rea-
litzant 78 classes d’Educació 
Física de manera simultània. 
Al Parc Central vell, gaudiran 
d’una màsterclass d’activitats 
aeròbiques amb suport mu-
sical, perfecte perquè tots i 
totes les participants puguin 
moure l’esquelet!

450 ALUMNES DE PRIMER DE 
PRIMÀRIA PROVINENTS DE 

12 ESCOLES DE MATARÓ HAN 
POGUT GAUDIR D’UN MATÍ 

EXTRAORDINARI AL CAMP DE 
FUTBOL DE CERDANYOLA
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R ecentment, el Club Es-
portiu La Llobera de Ca-
brils va acollir el Cam-
pionat d’Espanya de 

Tennis per a sords sota l’empara 
de la FEDS (Federació Espanyo-
la d’Esports per a Sords). Un es-
deveniment esportiu de primera 
magnitud que reforça el treball 
que es realitza en aquest històric 
club de tennis del municipi que va 
néixer com una instal·lació espor-
tiva per als veïns de la urbanitza-
ció que porta el seu nom i que en 
1997 va passar a ser oficial i regis-
trat. És a dir, ara celebra les seves 
noces de Plata. Pràcticament, des 
del seu naixement ha estat al cap-
davant Montse Espinosa i és el 
seu nebot, Javier Espinosa, el di-
rector de l’Escola de Tennis, que 
compta en l’actualitat amb prop 
de 90 nens i nenes, atesos per un 
equip de quatre entrenadors.
Espinosa va arribar a ser el nú-
mero 27 del rànquing espanyol 
de tennis, a més de quartfinalista 
de la prestigiosa Orange Bowl ju-
venil i subcampió de Catalunya 
aleví i infantil. Ara bolca tota la 
seva experiència professional a 
la seva escola: “Per sobre de tot 
som un club familiar, acollidor, on 
totes les famílies se senten com a  
casa”, destaca Javier.
El club compta amb sis pistes de 
terra batuda i quatre de pàdel, a 
més d’una magnífica piscina i di-
ferents espais per als nens, com 
tennis de taula, porteries de fut-
bol sala i un reconegut restaurant 

quan tinguem grups d’edat més 
consolidats, poder competir en 
diferents tornejos com a club. Ara 
solament ho fem a nivell individu-
al amb alguns dels nostres juga-
dors”, assenyala Javier Espinosa.
La celebració del Campionat 
d’Espanya de Tennis per a sords 
ha estat tota una novetat per al 
club i va resultar possible gràci-
es a la relació de l’Escola del CE 
La Llobera amb la jugadora Ro-
ser Serret, enginyera agròno-
ma de Lleida que estava treba-
llant com a química al laboratori 

Agroalimentari del departament 
d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya de Cabrils i que va triar el 
club per jugar a tennis: “Ella jugava 
amb nosaltres i també tornejos per 
a tennistes sords i em va comentar 
si ens interessava organitzar-ne 
algun a la Llobera. Ens vam posar 
en contacte amb la Federació Es-
panyola i es va fer possible des-
prés que l’any passat es disputés a 
la Comunitat Valenciana”, explica 
el director esportiu de la Llobera 
que està especialment sensibilit-
zat amb el món de la discapacitat 
intel·lectual i física dins de l’esport.

Recentment ha 
organitzat el Campionat 

d’Espanya de Tennis 
per a sords, amb triomf 
de l’exjugadora del club 

Roser Serret

EL CE LA LLOBERA COMPLEIX 25 ANYS

EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE TENNIS PER A SORDS va reunir als millors jugadors a les pistes del CE La Llobera

EL CAMPUS D’ESTIU és tot un èxit de participació on els nens i 
nenes poden disfrutar dels esports en unes grans instal·lacions 

EL CLUB familiar fa més de 40 anys que està present en l’urbanit-
zació de La Llobera i registrat oficialment des de 1997

on són famoses les seves pizzes. 
Una prova inequívoca de l’idíl·lic 
emplaçament és que cada any 
s’esgoten les places per al seu 
campus d’estiu.

A més del lloguer de pistes, tant 
de tennis com de pàdel, l’escola 
ofereix els seus serveis a totes les 
franges d’edat, des de ‘ludo ten-
nis’ fins a edat adulta. “La idea és, 

AJUNTAMENT DE
CABRILS

 www.cabrils.cat
 937 539 660

CLUB ESPORTIU LLOBERA 
Amb una escola de més de 90 nens i nenes, el seu 
director, Javi Espinosa, diu que “sobretot som un 
club familiar, on sentir-se com a casa”
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