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Dels Salesians de 
Mataró a la glòria 

futbolística
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FEMENÍ A LA HISTÒRIA DEL BARÇA"
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S i el camí es demostra caminant, la igualtat, també. 
Amb fets. I l'esforç del futbol femení per conquerir 
el seu propi espai i la seva quota de visibilitat és 

inqüestionable. Avui, cada dia més nenes volen ser futbo-
listes i cada vegada més clubs han de formar nous equips 
a causa de la demanda. Un èxit basat en el canvi de men-
talitat d'una societat que per fi entén, de forma gene-
ralitzada, que no pot haver-hi diferències entre homes i 
dones; ni en sous ni en oportunitats ni en reconeixement.
És indubtable que l'èxit esportiu del primer equip femení 
del FC Barcelona, amb la consecució del triplet la tempo-
rada passada (Lliga, Copa i Champions League, aquesta 
per primera vegada en la seva història) ha ajudat extraor-
dinàriament a la popularització del futbol femení. També 
la presència cada vegada més habitual en els mitjans de 
comunicació. És veritat que encara queden molts passos 

per fer per aconseguir la igualtat absoluta, fins i tot en 
matèria salarial, però cap camí es va iniciar sense haver 
fet abans el primer pas.
És per tot això que aquest mes ens sentim especialment 
orgullosos de poder compartir amb vostès la portada de 
maig, on la protagonista és una extraordinària futbolista 
nascuda a Mataró, que va donar les seves primeres pun-
tades a la pilota en els Salesians i que avui és la segona 
capitana del FC Barcelona: Marta Torrejón. Titular indis-
cutible del 'Dream Team' del futbol femení blaugrana, és 
una de les jugadores que més partits ha disputat amb 
el Barça i amb la selecció espanyola. Ja vam entrevistar 
la Marta fa quatre anys, però ara ho fem convertida en 
una gran campiona, molt a prop de reeditar els triomfs 
de l'any passat. Tot un orgull per al Maresme, on el futbol 
femení està experimentant un enorme creixement.
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ENTREVISTA
PORTADA

Marta Torrejón (Mataró, 1990) acaba de celebrar els 
seus trenta-dos anys i de renovar per dues temporades 

més amb el Barça. És peça clau, la que més minuts 
ha disputat aquest curs, en un equip que està fent 

història És inseparable de la pilota pràcticament des que 
va començar a caminar i encara té molta energia per 

continuar donant alegries a una afició que l’adora

L a lateral blaugrana repassa la seva 
trajectòria com a futbolista i el camí 
que l’ha portat des de les ombres 
d’una secció ‘amateur’ fins a tocar el 

cel amb el primer triplet de la història del Bar-
ça femení. 

Estàs en el teu millor moment?
Crec que sí, la veritat és que els dos o tres 
últims anys han estat dels millors. Sobretot 
pel pas endavant que ha fet l’equip i l’evolució 
que estem vivint. Formar part d’aquest canvi 
i poder entrenar amb jugadores d’un nivell 
tan alt cada dia t’ajuda a créixer, a ser millor i 
a estar millor.

Sempre has estat vinculada al futbol. Vas 
créixer veient jugar el teu pare en camps 
de terra i el teu germà a l’Espanyol i a Ale-
manya.
Sí, sempre he estat una apassionada i tenir 
una família així ho ha fet tot més fàcil. Sense 
el seu suport no hauria arribat on soc ara. El 
sacrifici dels meus pares i de tota la família ha 
estat molt important, al final són ells qui t’aju-
den, qui t’animen a lluitar pels teus somnis, a 

perseguir allò que vols. 

T’acompanyen sempre?
Sí, en partits importants sempre hi son. El meu 
pare, la meva àvia, el meu germà i nebots… 
sempre hi ha algú en cada partit. 

Vas començar a jugar amb set anys a l’equip 
de l’escola, els Salesians de Mataró. Era un 
equip de nens. Què recordes?
Tinc uns records molt bons. La majoria de 
companys eren de l’escola, ja fossin de la 
meva classe o més grans, d’un altre curs. Vaig 
estar-hi cinc anys i vaig gaudir-ne molt. 

Com era el teu dia?
Anava a l’escola a estudiar tot el dia i quan aca-

 Tinc uns grans records de 
quan vaig començar a jugar a 

futbol amb nens als Salesians 
de Mataró, prop de casa”

Entrevista de Maria Tikas
Fotos de Pep Morata

MARTA 
TORREJÓN

“Al Barça estic 
vivint un 

somni real”

ORGULL DEL 
MARESME
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bava les classes, a les cinc de la tarda, pujava 
a l’entrenament, que estava a prop de casa. 
Era tot molt fàcil. 

Un ambient molt familiar. 
Totalment. I ara veig els meus nebots que ju-
guen i em fa molta il·lusió. Les ganes de jugar 
i de passar-s’ho bé. Em fa molt feliç. 

De l’escola de Mataró al millor Espanyol de 
la història, on s’havia format el teu germà 
i on jugava en aquell moment. Què et va 
aportar aquella etapa?
Sobretot maduresa. Amb només catorze anys 
vaig arribar a l’equip sènior on hi havia jugado-
res de trenta, que em doblaven l’edat. El dia a 
dia amb elles, als entrenaments i als partits, 
em va ajudar a créixer, a saber-me adaptar a 
totes les circumstàncies i a aprendre ràpida-
ment, perquè com bé diuen, qui no corre, vola. 

T’havies d’espavilar. 
I molt ràpid. Però va anar tot molt bé, vaig tenir 
molta sort, perquè en aquell temps l’aposta 
de l’Espanyol pel femení era forta, teníem un 
molt bon equip i van ser uns anys que vaig 
gaudir molt. 

Fins que et va trucar el Barça, el 2013.
Ja fa nou anys! Vaig parlar amb Xavi Llorens 
[l’entrenador en aquell moment] directament. 
Em va dir que estava interessat a fitxar-me per 
l’any següent. Ja feia un temps que havia rebut 
alguna altra trucada, i vaig decidir dir-li que sí. 

L’oportunitat va arribar en el moment per-
fecte, no? 
Sento que sí. El Barça estava apostant cada 
vegada més pel futbol femení i només cal 
veure tot el que ha canviat, tot el que hem 
crescut i el que hem evolucionat. Estic molt 
contenta d’haver pres la decisió en aquell 
moment i agraïda per l’oportunitat que em 
van donar.

Vas arribar al Barça quan el 
femení era una secció 
‘amateur’ i has viscut en 
primera persona la seva 
professionalització fins a 
convertir-vos en el mi-
llor equip d’Europa. Com 
valores aquest camí?
Em fa molta il·lusió i em sen-
to orgullosa d’haver pogut 
viure aquest canvi. Vaig arribar 
quan la secció no era professio-
nal, en qüestió de dos anys ja es 
va professionalitzar i a poc a poc 
hem viscut millores i hem crescut. I 
el millor de tot és que aquests canvis 
han arribat per quedar-s’hi, no són puntuals. 
Intento gaudir al màxim del moment actual 
per tot el que ha costat. 

En aquesta revista vas dir fa cinc anys que 
guanyar la Champions era un somni, però 
que, sent realista, no sabies si tu ho podries 
arribar a viure perquè l’equip encara ha-
via de créixer molt. Què vas sentir el 16 de 
maig de l’any passat quan us vau proclamar 
campiones d’Europa per primera vegada a 
la història?
Que havia complert un somni. Quan vaig co-
mençar a jugar a futbol això ho veia molt lluny. 
I ara estic vivint un somni real, perquè és fruit 
de tota la feina feta cada any, de molta gent 
que hi ha darrere, de moltes excompanyes 
que han passat per aquí, per fer créixer tot 
aquest futbol. I em sento molt orgullosa de 
poder competir al màxim nivell i gaudir com 
ho estic fent amb aquest equip.

Si has d’escollir el moment més bonic de la 
teva carrera, et quedes amb la Champions?
Després de tants anys és molt complicat que-
dar-se amb un sol moment, però sí que aquell 
dia va ser únic, màgic, molt especial... 

I el més crític?
Uf… Com que m’agrada veure la part positi-
va a les coses, fins i tot en les situacions més 
complicades i adverses, no et sabria dir un 
moment exacte.

De fet, la final perduda a Bu-
dapest el 2019 va ser un punt 

d’inflexió. Hi ha hagut altes i baixes a 
l’equip, però la majoria de jugadores sou les 
mateixes. Què ha canviat per aconseguir 
aquesta millora?
La càrrega de treball. Sabíem que teníem 
qualitat. Teníem molt bones jugadores i ens 
faltava entrenar més, entrenar diferent i fer 
més feina. I és el que hem fet durant aquests 
dos anys i mig i ara n’estem recollint els fruits.

Un exemple d’això són els reconeixements 
internacionals que heu tingut. A escala in-
dividual l’Alèxia ha acaparat tots els pre-
mis, però com a equip també n’heu rebut. 
Què significa per a vosaltres que per fi el 
món us conegui? 
Moltíssim. Ens ajuda molt, perquè hi ha molta 
feina a fer, un llarg camí per recórrer i neces-
sitem encara més suport, que la gent ens se-
gueixi més i que ens ajudi més. Tot això només 
ens suma. 

 La meva etapa a 
l’Espanyol em va aportar 

molta maduresa. Als 14 anys 
ja jugava al primer equip amb 

companyes de trenta”

 La trucada del Barça 
va arribar en el moment 

perfecte. Estic molt 
contenta d’haver pres la 
decisió ara fa nou anys!

I agraïda per l’oportunitat”

“Al Barça estic 
vivint un 

somni real”
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Ets la segona capitana de l’equip. Quan por-
tes el braçalet sents… 
Orgull i responsabilitat a parts iguals. No 
m’agrada molt posar etiquetes i no necessites 
portar el braçalet per tenir un rol a l’equip. Però 
em considero una persona social i si algú té al-
gun problema pot comptar amb mi, pot venir 
i podem intentar trobar una solució. Sempre 
procuro que hi hagi bon ambient, que ens ho 
passem bé, que gaudim, perquè és una de les 
coses més importants i per la qual totes vam 
començar a jugar a futbol. És important saber 
d’on venim i on anem.

 Guanyar la primera 
Champions de la història 

del club va ser un moment 
únic, màgic, molt

 especial i inoblidable”

 Em sento molt 
orgullosa de poder 
competir al màxim 

nivell, gaudir com ho 
estic fent amb aquest 

equip i haver vist la seva 
transformació en aquests 

últims anys”

Hi ha jugadores molt joves que estan de-
mostrant un gran nivell. El futur del Barça 
està assegurat?
Amb la Masia i la base que tenim, n’estic segu-
ra. Tenim un gran futur a la casa, s’està treba-
llant molt bé i és molt valuós. Al final és gent 
de la casa que creix amb la nostra filosofia 
de joc, el nostre ADN, i trobar això a fora és 
complicat. 

Un cop has fet el cim i has aconseguit un 
triplet, quins objectius tens al Barça?
Tant de bo, repetir-ho cada any. Ara ja tenim la 
Supercopa i ho podem fer encara millor.

Vas deixar la selecció quan eres la futbolis-
ta espanyola amb més internacionalitats. 
Aquest estiu es disputa l’Europeu i l’any que 
ve, el Mundial. T’agradaria tornar-hi?
La veritat és que estic en un bon moment i 
que la meva situació personal ha canviat res-
pecte a quan vaig prendre aquesta decisió. 
Evidentment, el Jorge [Vilda] té els seus plans, 
compta amb les jugadores que han fet tota 
la fase de classificació i suposo que és molt 
complicat. Però bé… 
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Encara tens dos anys de contracte amb el 
Barça. Has pensat què vindrà després?
Dos anys en son molts! De vegades sí que 
hi dono voltes, però acabo de renovar i ja 
tindré temps per pensar-ho. Ara sí que et 
puc dir que estic centrada en el futbol al 
cent per cent.

El teu germà va ser un referent per tu. Ara 
ets tu un exemple a seguir per a les futures 
generacions. Quin missatge els vols donar? 
Sobretot que recordin que ha costat molt ar-
ribar on hem arribat. Que no ha estat gratuït. 
Que hi ha molt treball darrere. I que gaudeixin 
del camí, perquè és el record més bonic que 
pot quedar.

Per acabar, un test ràpid sobre els preferits 
del Maresme. Pots dir-me un plat, un lloc i 
un camp de futbol?
La coca de Llavaneres, que el meu germà és 
d’allà, la platja de Vilassar, que és on he passat 
l’estiu durant tota la meva vida, i el camp de 
futbol dels Salesians de Mataró. 

On va començar tot!

 Ser la segona 
capitana de l’equip 
representa orgull i 

responsabilitat alhora”

 Del Maresme em quedo 
amb la coca de Llavaneres, la 
platja de Vilassar, que és on 

he passat l’estiu durant tota la 
meva vida, i el camp de futbol 

dels Salesians de Mataró”

JUGADORES AMB MÉS 
INTERNACIONALITATS A 

LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Alexia Putellas 98
Jenni Hermoso 91
Marta Torrejón 90
Marta Corredera 84
Irene Paredes 80

JUGADORES AMB MÉS 
PARTITS AL 

FC BARCELONA
(FINS 19 ABRIL 2022)

Melanie Serrano 513
Alexia Putellas 386
Vicky Losada 376
Marta Unzué 360
Marta Torrejón 346

PALMARÈS

✦ Campiona de Lliga amb el  
RCD Espanyol (2006).

✦ Copa de la Reina amb el RCD 
Espanyol (2006, 2010, 2012).

✦ Campiona de Lliga amb el  
FC Barcelona (2013, 2014,  
2020, 2021, 2022).

✦ Copa de la Reina amb el  
FC Barcelona (2013, 2014,  
2017, 2020, 2021).

✦ Copa Catalunya amb el  
FC Barcelona (2019).

✦ Supercopa d’Espanya amb el 
FC Barcelona (2020, 2022).

✦ UEFA Women’s Champions 
League amb el FC Barcelona 
(2021).

✦ Copa d’Algarve amb la Selecció 
Espanyola (2017).
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L a jugadora de waterpo-

lo del Centre Natació 
Mataró, Anni Espar, és 
la millor esportista de 

Mataró de l’any 2021. Espar va 
ser nomenada 2a millor jugado-
ra d’Europa del 2021 i va ser es-
collida en l’equip ideal dels Jocs 
Olímpics de Tòquio on va acon-
seguir la plata i MVP (Most Valu-
able Player) de la Divisió d’Honor 
Femenina de Waterpolo.
Els Jocs Olímpics de Barcelona 
1992, dels que enguany fa 30 
anys que es van celebrar, van 
ser el fil conductor de la gala 
amb referències a la participació 
d’esportistes de Mataró. Una nit 
que va comptar amb el patrocini 

de Rehastet que celebra aquest 
2022 els seus 50 anys.
Una de les novetats d’aquesta 
gala va ser el reconeixement a 
l’esport universitari, i en aques-

ta categoria els guanyadors en 
la categoria d’equips van ser 
l’equip de futbol sala del Tecno-
Campus i l’equip masculí de fut-
bol 11 del TecnoCampus. A nivell 

individual, va guanyar la judoka 
Noelia Jardo.

 ELS PREMIS
A més del premi a la millor espor-
tista 2021 per Anni Espar, durant 
la Nit de l’Esport es van entregar 
fins a 80 premis entre trofeus, 
diplomes i mencions especials. 
Els més destacats han estat els 
següents:

Millors esportistes per 
categories:
✓Infantil femení: CLÀUDIA PÉREZ.
✓Infantil masculí: NIL POZA.
✓Cadet femení: BERTA SERNA.
✓Cadet masculí: DIEGO GARCIA.
✓Juvenil femení: CRISTINA NOGUÉ.

✓Juvenil masculí: POL MARTÍNEZ.
✓Sènior femení: MARTA BACH, 
ANNI ESPAR, ROSER TARRAGÓ I 
ELENA SÁNCHEZ.
✓Sènior masculí: ALBERT RAMOS.

Premi millor esportista 
esport adaptat: 
✓ARIEL SCHRENK.

Millors equips per categories:
✓Infantil: Equip femení de bàs-
quet Unió Esportiva Mataró
✓Cadet: Equip masculí de water-
polo del CN Mataró
✓Juvenil: Equip femení de hoquei 
del Club Hoquei Mataró
✓Sènior: Equip femení de water-
polo del CN Mataró.

Es van entregar en el 
Teatre Monumental  

fins a 80 premis entre 
trofeus, diplomes i 

mencions especials

67a NIT DE L’ESPORT

La gala va tenir com a fil conductor el 30è aniversari dels Jocs Olímpics Barcelona 1992. 
Com a novetat s’ha guardonat l’esport universitari amb dues categories, la de millor equip i la de 
millor esportista individual. La festa de l’esport de Mataró va tornar a la normalitat pel que fa als 
aforaments i celebració en el Teatre Monumental que va coronar la jugadora de waterpolo del 

Centre Natació Mataró, Anni Espar, com a millor esportista de l’any 2021 de la ciutat

 La waterpolista ANNI ESPAR, 
millor esportista de Mataró 2021

REPORTATGE
ESPORT LOCAL

8
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✓Esport adaptat: equip natació 
adaptada del CN Mataró.

Altres premis i 
mencions especials:
✓Millor tècnic: MARIA FOLGADO. 
com a entrenadora de natació 
adaptada.
✓Millor esportista màster: TONI 
MORENO de taekwondo.
✓Trajectòria de tècnic esportiu: 
JORDI VILÀ del Centre Atlètic La-
ietània.
✓Entitat més destacada per la 
seva promoció de l’esport: FER-
RETERIA FEIMAT.
✓Premi “Josep Gomà Carol” a la 
millor tasca periodística: RAUL 
YESTE de Ràdio Sant Vicenç pel 
programa “Parles d’Esports”.
✓Premi a la tasca arbitral: ANTO-
NIO CABALLERO.
✓Premi a la trajectòria esportiva: 
el futbolista SAMUEL BAYÓN.
✓Millor tasca directiva: PAU 
MUÑOZ del Club Joventut Hand-
bol Mataró.

L’esport en edat escolar i vincu-
lat als Jocs Escolars organitzats 
per l’Ajuntament de forma con-
junta amb els centres educatius 
de la ciutat també van tenir el 
seu reconeixement. Enguany 
l’Escola La Llàntia va rebre el 
premi a l’escola de primària amb 
un percentatge de participació 

més alt en esports individuals en 
els Jocs Escolars i l’Escola GEM 
la participació més altra en es-
ports d’equip. En l’etapa de se-
cundària, l’INS Thos i Codina va 
obtenir el premi pel seu percen-
tatge de participació i Eva Pineda 
Mas el reconeixement a la seva 
trajectòria en l’esport escolar per 
la seva tasca com a coordinado-
ra de la competició escolar de 
patinatge.

Pel que fa als reconeixements 
per ascensos va haver-hi dos pre-
mis: un al sènior femení del Club 
Hoquei Mataró per seu ascens a 
l’OK Lliga i l’altra per a Laura Arias 
del CB Maresme Boet Mataró 3V 
pel seu ascens a la lliga femenina 
Challenge.
També va rebre un reconeixe-
ment la UD Mataronesa pel seu 
centenari i l’equip Iluro de futbol 
adaptat sorgit de la col·laboració 
dels clubs UE Cirera, CE Mataró 
i Club FEM per l’esport inclusiu 
que va protagonitzat el moment 
més emotiu de la vetllada al Tea-
tre Monumental de Mataró.

LA GALA, PRESIDIDA PER 
L’ALCALDE DAVID BOTE, VA 

TENIR COM A FIL CONDUCTOR 
EL 30è ANIVERSARI DELS JOCS 

OLÍMPICS BARCELONA 1992 

Una de les novetats 
d’aquesta gala va ser 
el reconeixement a 

l’esport universitari

PREMI a l’esport universitari, gran novetat 
de la gala d’enguany 

EL TEATRE MONUMENTAL de Mataró va tornar a obrir les portes dos anys després per 
acollir una cita obligada i indispensable per a la capital del Maresme

PREMI per a l’esport inclusiu, el moment més emotiu de la vetlla-
da, que va ser per a l’equip de futbol adaptat Iluro

ELS PRESENTADORS DE LA GALA  amb la regidora d’Esports de 
Mataró, Beatriz Delgado
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REPORTATGE
HANDBOL

L a Unió Esportiva Hand-
bol Calella està d’enho-
rabona. Compleix qua-
ranta anys, confirmant 

l’excel·lent tasca esportiva que 
van iniciar en el ja llunyà 1982 una 
sèrie de jugadors del Club Ba-
lonmano Calella. Carles Gómez 
va ser el seu primer president. 
Des d’aleshores, a poc a poc, el 
club ha anat creixent en nombre 
de jugadors i d’equips, fins a ser 
avui una entitat consolidada, re-
coneguda i admirada.

Un llarg camí, sens dubte, que 
ha tingut etapes molt diferents, 
però amb el mateix objectiu: que 
l’handbol sigui un esport arrelat 
a Calella. Un dels salts de quali-
tat més importants es va produir 
el 1985, quan la família García 
va entrar en el club i també es 

va convertir en el principal pa-
trocinador: “Instal·lacions Andrés 
SA”. El progenitor com a màxim 
responsable i els seus tres fills, 
Andrés, Pedro i David, van do-
nar al club un altre dinamisme. 
Va ser un període en el qual es 
va apostar per la creació de l’Es-
cola i pel torneig internacional 
d’handbol, que el 1992 va arribar 
a ajuntar a Calella a 204 equips 
de tot Europa.
Pocs anys més tard, amb la in-
corporació de David Pagés com 
a responsable tècnic, el primer 

equip va ascendir a Segona Ca-
talana, després a Primera Catala-
na i finalment va disputar la fase 
d’ascens a Primera Nacional. Al 
capdavant de l’entitat estava En-
ric Barceló, però sempre amb el 
suport de la família García.
Andrés García fill va assumir 
la presidència en la temporada 
2016-2017 en un moment dolç 
per a l’entitat. El primer equip va 
conquerir el títol a Primera Cata-
lana sénior, aconseguint l’ascens 
a Lliga Catalana, màxima cate-
goría de l’handbol català, i que 
va guanyar el curs 18-19, classi-
ficant-se per a les fases d’ascens 
a Nacional. Un any abans, l’infantil 
masculí es va proclamar campió 
de 1a. Catalana.

ACTUALITAT
Sanejat econòmicament, la UEH 
Calella té molt clar que ha d’apos-
tar per la formació: “Volem fer les 
coses bé, que els nostres ju-
gadors i entrenadors se sentin 
ben tractats en tots els sentits”, 
manifesta Andrés García. En l’ac-
tualitat, el club compta amb 130 
fitxes federatives i un important 
grup d’entrenadors. Destaca l’Es-

“El nostre objectiu és la 
formació de jugadors 
des de l’Escola i anar 
pujant a poc a poc”, 

afirma el seu president, 
Andrés García

Una família anomenada 
UEH CALELLA

40 ANYS D’HANDBOL

cola, amb prop de 50 nens i nenes 
després d’una campanya de cap-
tació en els col·legis de Calella, 
on l’handbol és un esport tradici-
onalment molt arrelat, i d’establir 
una quota anual pràcticament 
simbòlica de 30 euros.
“Dins del Maresme som una 
illa. Els clubs més pròxims són 
Fornells a Girona i Mataró, així 
que no és fàcil que vinguin juga-
dors d’altres municipis, per tant, 
hem d’incorporar-los del nostre 
planter”, afirma el president.
Orgullós de la seva escola, dels 

seus vuit equips de competició i 
de l’Specials, que juga cada quin-
ze dies la lliga ‘Demanoenmano’. 
Tant el juvenil com l’infantil es-
tan fent una magnífica lliga, però 
pujar de categoria no és l’última 
finalitat: “Volem anar a poc a 

L’entitat calellenca 
celebra aquesta 

temporada els seus 
40 anys en un dels 

millors moments de la 
seva història
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· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· AIRE CONDICIONAT
· TELECOMUNICACIONS
· ENGINYERIA
· CONTRA INCENDIS

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

INFANTIL

SPECIALS LEGENDS

ALEVÍ

MÀSTERS

BENJAMÍESCOLETA

SÉNIOR BSÉNIOR AJUVENIL

PRESIDENT
Andrés García 

 
VICEPRESIDENT
Pedro García

 
SECRETARI

Xavier Termes
 

TRESORER
Albert Mansachs

 
VOCALS

Montse Fradera, 
Albert Itchart, Joan Valls, 

Lluis Masferrer, 
Albert Puig,

Jordi Salvà, Sergi Granell, 
Marc Masferrer, 

Joan Carles Navarro, 
Marc Martínez, 

Javier Nieto
 

COORDINADOR ESPORTIU 
Marc Martínez

JUNTA  
DIRECTIVA

poc. S’ha demostrat que sense 
presses, amb una bona filosofia 
esportiva, es pot arribar molt 
lluny”, destaca Andrés García, 
molt feliç per l’ambient familiar 
que es respira en el club i la legió 
d’aficionats que arrossega en tots 
els partits.
Quaranta anys fent molt bé les 
coses i que s’han celebrat amb 
la presentació oficial de tots els 
equips de la temporada 21-22 en 
la qual va ser present l’alcalde ac-
cidental de Calella, Marc Buch.
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Q ue el Maresme és una 
comarca que mira al 
mar és un fet indiscu-
tible. La seva excepci-

onal situació geogràfica la con-
verteix en un territori ideal per als 
esports nàutics i de platja. Una 
realitat històrica que s’encarre-
guen de demostrar any rere any 
els seus clubs nàutics, com el del 
Masnou, casa de grans regatistes 
i campions olímpics.

Va tornar a demostrar-ho durant 
la passada Setmana Santa (del 12 
al 17 d’abril) amb la impecable or-
ganització del Campionat d’Espa-
nya de la classe Optimist, bressol 
de navegants, on els més joves 
comencen a competir i sentir la 
passió per aquest gran esport. Es 
van donar cita en el Club Nàutic 
El Masnou la flor i nata d’aques-

149 regatistes d’11 
federacions nacionals 

van participar en 
aquesta competició, 

bressol de grans 
regatistes i campions 

olímpics

Matrícula d’honor per al  
CN EL MASNOU

REPORTATGE
VELA

ta categoria: 149 regatistes re-
presentant a onze federacions 
estatals. Estava en joc el títol de 
campió d’Espanya sub 16 i sub 13 
tant en categoria masculina com 
femenina. La Federació Catala-
na va estar representada per 23 
regatistes, d’ells 10 pertanyien al 
CN El Masnou.
El Campionat va començar amb 
la tradicional desfilada de les fe-
deracions participants, que van 

donar color i calor a la Base Nàuti-
ca. Els joves participants i la resta 
dels membres de les delegaci-
ons van desfilar pel port fins a la 
seu social del CN El Masnou, on 
van ser complimentats amb un 
refrigeri.
El vent. Com sempre ocorre en 
les competicions de vela, el vent 
pot convertir-se en el millor dels 
aliats o en el pitjor dels enemics. 
En la primera jornada, marcada 

per vents de 20 nusos, només es 
van poder disputar dues proves. 
Molt pitjor va ser en la segona. Els 
regatistes van esperar tant a la 
Base Nàutica com a l’aigua, però 
després de molt de temps sen-
se brisa, el Comitè de la Regata 
va decidir esperar una mica més 
per veure si el vent arribava. Fi-
nalment, es va decidir cancel·lar 
la jornada i el dia de navegació es 
va tancar sense cap cursa.
La tercera jornada va poder dis-
putar-se a partir del migdia i fins 
a pràcticament l’ocàs del sol, la 
qual cosa va permetre que es 
coneguessin les primeres clas-
sificacions provisionals i l’emoció 
inundés el campionat mancant 
un sol dia perquè es conegues-
sin els guanyadors. Amb un vent 
de component NE d’entre 8 i 15 
nusos i tot i tenir l’hora límit per 
disputar proves fins les 17 h, es 
van poder fer 4 competicions per 
grup, és a dir, un total del 8 proves. 
Tot un triomf.
Finalment, i ja amb totes les pun-
tuacions comptabilitzades, va ar-
ribar el moment més esperat i es 
va portar a terme l’entrega de pre-
mis, amb la presència del secre-
tari Nacional d’Optimist Joaquín 

Per autonomies Andalusia es va proclamar 
campiona d’Espanya; Dani García va ser el 

millor del club amfitrió

CAMPIONAT D’ESPANYA CLASSE OPTIMIST
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AJUNTAMENT DEL
MASNOU

 www.elmasnou.cat
 935 571 700

Valero, el president de la Federa-
ció Catalana de Vela Xavier Tor-
res, l’alcalde de Masnou Jaume 
Oliveras, el Comodor del Club 
Nàutic del Masnou Jordi Martí i 
el president del Club Nàutic del 
Masnou, Manel Freixa.

Precisament Manel Freixa es fe-
licitava per l’èxit organitzatiu del 
campionat d’Espanya i la il·lusió 
que tots els voluntaris i perso-
nal del club hi van posar: “Sense 
ells hauria estat impossible l’im-
pecable desenvolupament de 
la competició”. Efectivament, ja 
que totes les federacions parti-
cipants li van fer arribar les seves 
felicitacions al president del CN 
El Masnou.

A nivell competitiu, el millor rega-
tista català va ser Joan Domingo, 
del CN Cambrils, que va acabar 
segon en sub 16. Pel que respecta 
a l’amfitrió, CN El Masnou, un dels 
grans favorits de la prova, Dani 
García, va acabar en tretzena po-
sició. Carlos Espí i Blanca Ferran-
do (RCN València) en sub16 i Fe-
lipe Pachón (CM Benalmàdena) 
i Marta Mansito (RCN Tenerife) 
en sub13, són els nous campions 
d’Espanya. Per autonomies Anda-
lusia es va proclamar campiona 
d’Espanya.
Després d’aquesta prova naci-
onal se celebrarà pròximament 
una segona a Canàries. La suma 
d’aquestes dues competicions 
serà la que permetrà als millors 
classificats participar després 
tant en el campionat d’Europa 
com del món. Felicitats al CN El 
Masnou, i també a la ciutat, per 
aquesta nova demostració de ta-
lent organitzatiu amb esdeveni-
ments de primera magnitud.

Les aigües del 
Masnou van acollir 

els millors regatistes 
tant masculins com 

femenins sub 16 i sub 13

PODI. Els primers classificats de la prova masculina 
absoluta amb el president de la Federació Catalana

BASE NÀUTICA. Els vaixells de la classe Optimist descansant en 
la Base Nàutica del port

DESFILADA. Els representants de les 11 federacions autonòmi-
ques, en la jornada d’inauguració del campionat

ESPECTACULAR sortida del vaixells d’Optimist. Es calcula que a tot el món hi 
ha més de mig milió d’unitats

IMPECABLE organització del CN El Masnou en unes jornades 
marcades per la falta de vent
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ENTREVISTA
FUTBOL

M oha el Gaadaoui (Nador, el Mar-
roc, 20 abril 1990) és un dels mi-
llors exemples de la força d’inte-
gració que té el futbol i del paper 

que exerceixen els nostres clubs en aquesta 
funció social tan important. Qui actualment 
exerceix la responsabilitat de la delegació de 
la Federació Catalana de Futbol al Maresme 
com a secretari, té una història que val la pena 
ser explicada.
“Vaig arribar a Espanya amb tan sols deu 
anys. El meu pare s’havia avançat per trobar 
feina. Ho feia com a zelador en el Centre Sa-
nitari Can Torras d’Alella. Quan va demanar 
la reunificació familiar vivíem, curiosament, 
al carrer Àfrica del Masnou. I precisament 
al costat mateix del camp de futbol del CD 
Masnou. La vida va voler posar-me un camp 
de futbol davant dels meus ulls”, explica 
amb una certa emoció Moha, que el primer 
que va fer, a més d’anar al col·legi, va ser apun-
tar-se a jugar a futbol en el CD Masnou.
“Vaig començar a jugar com a aleví, però a 
casa les coses no estaven econòmicament 
per a cap dispendi, així que el club em va 
donar l’oportunitat de fer d’aplegapilotes 
del primer equip els dies de partit i així em 
subvencionava la quota anual”. Moha va es-
tar al CD Masnou fins que en edat cadet va 
fitxar per l’Atlètic Masnou, on comença a fer 
els seus primers passos com a entrenador. A 
l’Atlètic va tancar la seva etapa com a futbo-
lista aficionat i amb 23 anys fitxa pel CF Alella 
per entrenar l’equip aleví. “Després de cinc 
anys a l’Alella em va demanar el CD Masnou 
ser el seu coordinador de Futbol 7, però vaig 
estar poc temps perquè l’Atlètic em va oferir 
el mateix, però de totes les categories de 
l’entitat”, explica Moha.
Fa ara sis anys, des de la delegació de l’FCF 
del Maresme, se li va proposar ser l’entrenador 
de la selecció benjamí del Maresme i paral·le-
lament també li van oferir un contracte laboral 
per  treballar com a secretari sota el coman-
dament del delegat, primer Antonio Carnicero 

i després Antonio Jiménez: “La meva obliga-
ció era estar en contacte dia a dia amb els 
clubs del Maresme i procurar solucionar els 
seus problemes. També li estic molt agraït 
al president de la Federació, Joan Soteras. 
En l’últim any ha visitat tres vegades el Ma-
resme, una demostració que vol i sap estar 
al costat dels clubs.
Ningú com ell coneix el Maresme a nivell 
futbolístic: “Som una comarca molt potent, 
amb prop de 22.000 llicències. Destaquem 
per l’absència de conflictes, una cosa en la 
qual Antonio Jiménez va treballar moltíssim. 
També molt solidària, amb clubs que treba-
llen intensament aquest vessant. Si hagués 
de posar un ‘però’ seria, tan sols, que neces-
sitaríem tenir equips en categories més al-
tes per evitar que els nostres jugadors més 
destacats hagin d’anar-se’n a altres clubs”.
Moha també va entrar a formar part, com a 
ambaixador, a la Fundació de l’FCF, al costat 
de Pere Guardiola: “Tant amb en Pere com 
amb l’Antonio he après la part solidària del 
futbol. No hi ha eina millor per integrar-se 
que el futbol, l’esport. El nostre Campus So-
lidari de Futbol n’és el millor exemple”.
El gran objectiu ara d’en Moha és “poder 
continuar amb el llegat que ens va deixar 
Antonio Jiménez, un home que estimava el 
Maresme, pròxim als clubs i que sempre va 
lluitar per la igualtat i per erradicar la violèn-
cia. Si puc, seguiré els seus passos, perquè 
per a mi això no és només treball, també és 
sentiment”.

“Si puc, continuaré el llegat
 d’ Antonio Jiménez, una persona 

que estimava el Maresme i els 
seus clubs de futbol”

SECRETARI DE LA DELEGACIÓ 
DE L’FCF AL MARESME

MOHA EL 
GAADAOUI

“El futbol ha 
canviat la meva 
vida; m’ho ha 
donat tot”

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

A l maig de 2002, ara fa 
exactament 20 anys, 
va néixer una instal·la-
ció esportiva que aca-

baria canviant la fisonomia d’una 
part de la ciutat de Mataró i con-
vertint-se en tota una referència 
de qualitat també al Maresme: 
el Gimnàs Paradise. Un nou con-
cepte de centre esportiu, mo-
dern, ampli, lluminós, amb unes 
instal·lacions i prestacions mai 
vistes fins a aquest moment a la 
nostra comarca. 6.000 metres 
quadrats d’instal·lacions estra-
tègicament situades davant del 
Parc TecnoCampus i donant-li la 
mà a L’Arquera, la monumental 
escultura que s’ha convertit en 
tot un emblema de la ciutat de 
Mataró   .

Fa vint anys Paradise va arribar 
per a ajudar els seus clients a 
portar una vida saludable a tra-
vés de la pràctica esportiva amb 
una oferta d’activitats que ha anat 
creixent al llarg d’aquestes dues 
dècades. Dues piscines clima-
titzades, una de 25 metres i una 

altra de 10 metres, amb cascades 
i dolls de diferent intensitat on es 
fa AquaGym i cursets de bebès, 
nens i adults. En la mateixa zona 
d’aigües hi ha dos jacuzzis, bany 
de vapor, sauna seca i dutxa es-
cocesa que conformen un mag-
nífic balneari.
Una altra dels senyals d’identitat 
de Paradise han estat les seves 
classes dirigides i el seu gimnàs 
de 600 metres quadrats, recent-
ment renovat amb les millors 
màquines del mercat. El centre 
compta amb una magnífica sala 
de Spinning amb 50 bicicletes si-
tuades en graderies a diferents 
altures amb efectes de llums i 
projecció d’imatges, i altres per a 
la pràctica de CrosDir, Boxa i Pila-

tes Reformer. Hi ha tres sales més 
on es fan classes dirigides, com a 
Body Pump, Body Combat, Zum-
ba, Tono, Ioga i Aero-Ioga. Estem 
parlant de més de 180 activitats 
esportives a la setmana.
En el seu ànim de continuar mi-
llorant l’oferta als seus clients, 
Paradise compte des de 2016 
amb quatre pistes de pàdel on 
poder gaudir d’aquest esport i 
de la seva escola. Un club social 
dins del mateix club. I sense sortir 
del recinte, els socis tenen servei 
de perruqueria, estètica, restau-
ració, osteopatía... i des de fa uns 
mesos d’un dels millors centres 
de Fisioteràpia del Maresme, on 
acudeixen esportistes d’elit per a 
recuperar-se de les seves lesions.

Amb la finalitat d’aconseguir l’ex-
cel·lència en els seus serveis, 
Paradise forma part de la presti-
giosa cadena DIR des de fa tres 
anys. Una suma d’esforços que 
beneficia als seus clients, acom-
panyats per un equip de 37 pro-
fessionals sota la supervisió de 
l’’alma mater’ de Paradise, Juan 
Carlos Escolano, entusiasta ge-
rent del centre i en el seu moment 
entrenador de centenars d’espor-
tistes, amén d’haver estat un dels 
millors taekwondistes d’Espanya 
de la seva època.
Vint anys contribuint a formar una 
societat més sana i saludable a 
través de la pràctica esportiva.

 Això, i molt més, és DIR Paradise.

Va néixer el 2002 com un  
nou concepte de centre 

esportiu, modern, ampli, 
lluminós, amb unes 

instal·lacions mai vistes 
fins a aquell moment 
a la nostra comarca

20 anys de ‘PARADISE’ a Mataró

L’emblemàtic centre arriba a la maduresa amb una extraordinària oferta 
esportiva i unes instal·lacions privilegiades, úniques al Maresme
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PISCINES + 
ZONA D’AIGÜES 
BALNEARI

 de 180 
activitats 
setmanals 
diferents

SERVEIS de: 
perruqueria, 
estètica, 
restauració i 
fisioteràpia

6.000 m2 
d’instal·lacions

600 m2 
de sala fitness 
amb màquines 
d’última 
generació

PISTES DE 
PÀDEL

SALA 
SPINNING 
AMB 
BICICLETES

LES  
DADES

17

V int  anys no es 
c o m p l e i x e n 
cada dia. És un 
llarg camí, una 

efemèride que DIR Para-
dise va voler celebrar com 
es mereixia, amb una festa 
d’aniversari conduïda pel 
popular humorista nascut 
a Mataró, Pep Plaza, famós 
pels seus divertits papers 
en el programa ‘Polònia’ 
de TV3. Van acudir a l’acte 
diferents autoritats, com la 
regidora d’esports de Ma-
taró, Beatriz Delgado, o el 
director de TecnoCampus, 
Josep Lluis Checa.
A més d’humor i diversió, es 
van viure moments d’emoció 
com va ser el reconeixement 
als quinze socis més antics 
del centre, que estan en Pa-
radise des del primer dia que 
es van obrir les portes. Tots 
van rebre en bonic regal.
I del passat i present al futur: 
els nens. DIR Paradise, per a 
celebrar el seu aniversari, va 
oferir a les escoles de Ma-
taró que els seus alumnes 
participessin en el concurs 
de dibuix infantil amb la te-
màtica ‘Salut i Esport’. Un 
gran èxit. Un jurat especia-
litzat va triar els vint millors 
treballs, tots ells premiats. 
El guanyador, Joan Alsina, 
del col·legi Maristes Vall-
demia, va rebre el fantàstic 
premi d’un creuer MSM de 
set dies pel Mediterrani amb 
la seva família.
Una festa que va realçar el 
que sempre ha volgut ser 
Paradise: una família.

BRILLANT FESTA 
D’ANIVERSARI

FIDELITAT El centre va reconèixer amb un regal la fide-
litat dels socis més antics, aquells que estàn des de el 
primer dìa que va obrir les seves portes

AUTORITATS Juan Carlos Escolano amb algunes de les 
autoritats que van estar presents a la festa d’aniversari 
de DIR Paradise

PARADISE MATARÓ
Ctra. Barcelona, 24 , 08301 , Mataró

 paradise@dir.cat
 937 414 987

HORARIS: Laborals: 06:45-22:00h
 Diumenges: 10:00h a 14:00h
 Dissabtes: 09:00h a 20:00h
 Festius: Tancat

VINE ARA A 
VEURE’NS i 
aprofita les 
ofertes que 

tenim per a tu
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Promoció Turística del Maresme
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volem ampliar el ventall de possibilitats per al 
turista, ja que especialment a Catalunya, el 
turisme de sol i platja és molt competitiu. Per 
tant, hem de vendre el nostre valor afegit, allò 
que només trobaran a casa nostra.

Quin és aquest valor afegit que té el Maresme?
Tenim més de 500 km de rutes de senderis-
me senyalitzades, fora de les gestionades per 
parcs naturals. En qualsevol punt de la comar-
ca, el mar i la muntanya es troben, com a molt, 
a un quart d’hora de cotxe. Tenim a 30 qui-
lòmetres la gran ciutat de Barcelona. Tenim 
també molta força en cicloturisme, ja que hem 
aconseguit que la ruta EuroVelo 8 passa per 
casa nostra... Com deia, ho tenim tot.

Quants llits hi ha al Maresme?
Tenim 215 establiments d’allotjament. Hotels, 
càmpings, allotjaments rurals... sense comptar 
els apartaments turístics. Serien poc més de 
30.000 llits.

Anem ben servits?
La transformació necessària no és tant quan-
titativa, sinó més aviat qualitativa. Ja estem 
veient, però,  que el sector privat està invertint 
diners en la millora dels seus establiments tu-
rístics, especialment els hotels pioners dels 
anys 50 i 60, que busquen, per exemple, pas-
sar de les tres estrelles a les quatre, o fins i tot 
les cinc. L’objectiu de tot plegat és atraure un 
perfil de turista amb un poder adquisitiu alt, 
sense arribar al turisme exclusiu.

Varen fer vostès una enquesta molt potent 
sobre el turisme al Maresme...
Vam voler analitzar com ens contemplava 
el turista un cop ja havia fet turisme aquí, en 
contret una valoració de l’allotjament i de les 
nostres platges com a destinació, per detec-
tar els possibles punts de millora. Després, 
el Laboratori de Turisme de la Diputació ens 
passa informes sobre els països d’origen dels 
nostres turistes.

D’on prové el turista?
Principalment de França, Regne Unit i els Pa-
ïsos Baixos. Aquest darrer any hem doblat, 
però, el turisme nacional i el català. Això sí, a 
costa dels que han deixat de venir de l’estran-
ger per la pandèmia. Ens interessa molt, tam-
bé, mantenir i potenciar el turisme local. 

...i què és el que busca?
Principalment el sol i platja. El turisme esportiu, 
per exemple, seria la quarta prioritat.

Quants turistes rep el Maresme?
Les últimes dades, del 2019, eren de 7 milions 
i mig de pernoctacions l’any. Però realment és 
molt difícil de saber, perquè molta gent ve a 
la seva segona residència, o simplement ve 
a passar el dia. Aquesta gent no està comp-

Un any després, vaig entrar com a vicepresi-
dent primer del Consell Comarcal.

Podríem dir que la seva missió és ‘vendre’ el 
Maresme...
Des de tots els vessants. Turisme, gastrono-
mia, cultura, esport... I no només això, també 
vull unir, convèncer als nostres ajuntaments 
que paga la pena anar a comprar junts, i no pas 
separats. Estic convençut que si els 30 muni-
cipis anem tots de la mà, ens anirà molt millor.

Com definiria el Maresme des del punt de 
vista turístic?
És que tenim de tot menys neu a l’estiu! Som 
una comarca de turisme familiar, de sol i platja, 
de patrimoni i activitats singulars... Procurem 
desestacionalitzar la comarca, és a dir, no de-
pendre tant de l’estiu, o almenys fer-lo més 
llarg. El turisme esportiu, per exemple, és un 
dels motors que ens ajuda a desestacionalit-
zar el Maresme, fent-lo atractiu per nous pú-
blics i durant la major part de l’any. En definitiva, 

Va ser alcalde de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac des de 
juny 2007 fin a gener 2016 i és president del Consorci de 
Promoció Turística del Maresme des d’octubre de 2015. 

Poques persones tenen un coneixement tan profund  
com ell de la nostra comarca

Per cert, Caldes d’Estrac o Caldetes?
Qualsevol dels dos! El nom és dual, tots 
dos es van acceptar en referèndum.

Sigui com sigui, vostè és caldetenc de tota 
la vida…
Nascut a Caldetes, sí, i hi he viscut tota la vida. 
Fins i tot, he estat el seu alcalde.

El poble més petit del Maresme.
Quant a extensió, però no pas quant a pobla-
ció. De fet, amb la pandèmia, el cens del muni-
cipi ha crescut un 10%, aproximadament. Hem 
passat de 2.800 habitants a quasi 3.100.

El 2015, vostè és nomenat president del 
Consorci de Turisme.
Vaig sol·licitar jo mateix la presidència perquè 
considerava que hi havia molta feina per fer i 
tenia la il·lusió i les ganes de posar fil a l’agulla. 

Text de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata
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tabilitzada, però també gasta diners aquí. Ara 
volem, almenys, recuperar aquests números. 

Ha esmentat abans la força de l’esport com 
a atractiu turístic per la comarca. 
Hi ha el turista que ve exclusivament a les 
proves esportives de renom, com per exem-
ple l’Ironman. Ve uns dies abans per entrenar, 
competeix, potser es queda alguns dies amb 
amics o família i marxa. Després també trobem 
aquell turista que, sense venir explícitament a 
fer esport, escull la comarca perquè sap que té 
la possibilitat, si ho desitja, de fer esport aquí, 
perquè tenim bones instal·lacions, el mar, rutes 
de muntanya... i tot això ho troba amb despla-
çaments curts.

Com ho estan gestionant?
Volem destinar recursos a les pròpies ac-
tivitats esportives, en concret aquelles que 
atrauen turisme, com són el cicloturisme o el 
senderisme. També estem treballant en un 
anàlisi en detall de l’estat de totes les instal·la-
cions esportives de la comarca. És interessant 
el fenomen de les ‘hores mortes’ a les nostres 
instal·lacions esportives.

Expliqui’s... 
Sempre es parla que a vegades falten instal-
lacions esportives per problemes d’horaris o 
d’espai, perquè tenim una demanda molt gran, 
especialment dels infants. Però aquesta gran 
afluència es concentra sempre per les tardes,. 
Als matins moltes d’aquestes instal·lacions te-
nen una afluència molt baixa, i per tant ens 
agradaria atraure esportistes o equips estran-
gers per què poguessin fer stages al nostre 
territori aprofitant els nostres equipaments en 
les hores on hi ha poca gent.

Calella i Santa Susanna tenen el segell de 
destinació turística de qualitat. Podrien 
afegir-s’hi més municipis?
Sí, una de les nostres àrees de treball és la 
tramitació d’aquests segells de qualitat, tant 
a nivell territorial com a nivell d’establiments 
concrets. Cal destacar que des del Consorci 

hem aconseguit disposar de les marques de 
l’Agència Catalana de Turisme “Cicloturisme a 
Catalunya” i “Senderisme a Catalunya”

També estan fent una campanya de promo-
ció del cicloturisme...
És una campanya que es sustenta en dos àm-
bits: d’una banda reconèixer com d’important 
és aquesta activitat per nosaltres. Molts esta-
bliments ho saben i ja han apostat per aquest 
tipus de turisme, i a d’altres els estem dema-
nant ajuda.

I d’altra banda...
Va relacionat amb la pacificació del nostre ter-
ritori, un dels plans de la qual és convertir la 
Nacional II en una zona de carril bici que anirà 
de punta a punta del territori, des de Barcelona 
fins a Malgrat. Serà un carril d’anada i un de 
tornada per cada costat.

No hi passaran cotxes, doncs?
Sí, però la idea és que només passin vehicles 
de trànsit intern. Tot aquest trànsit privat el re-
collirà la C-32, per la qual es construiran nous 
accessos.

Quin pressupost té aquest projecte?
Uns 49 milions d’euros per 40 quilòmetres de 
carrils. Precisament es fan com a resposta a 

l’EuroVelo 8, que esmentàvem abans. A part 
d’això, també està projectat un carril ciclable 
«amable» que connectarà tots els passeigs 
marítims de la comarca, i finalment optem a 
una subvenció del fons NextGeneration per 
projectar també el que en diem «espina de 
peix», és a dir, la connexió del carril central 
amb diverses ramificacions per tal de connec-
tar també amb els pobles de la comarca.

I on deixen els ciutadans la seva bicicleta?
Precisament anava a esmentar-ho. Tot aquest 
gran projecte, evidentment, va acompanyat 
de zones d’aparcament de bicicletes, els ja 
coneguts «boxes». D’aquesta manera garan-
tim que l’usuari tingui on lloc on desar el seu 
vehicle i no patir per possibles robatoris.

Quan es preveu que aquest projecte sigui 
una realitat?
Pel que fa als carrils bici que connectaran tot 
el Maresme pel que ara és la Nacional II, està 
previst pel 2024. Pel que fa a l’espina de peix, 
la recepció dels fons seria al 2023, i per tant 
contemplem 3 anys d’execució des de llavors. 
És a dir, es faria al 2025. És el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat qui fa 
les inversions

És un projecte molt ambiciós i de curt termini.
De molt curt termini! A nivell d’administració 
pública, tres o quatre anys és res. La consecu-
ció d’aquest projecte lliga amb el què comen-
tàvem abans, que volem que els establiments 
apostin per aquest tipus de turisme. Els nego-
cis hotelers i les marques de ben segur que 
aposten pel nostre territori i per aquest tipus 
de turisme, i de retruc ens serà molt més sen-
zill obtenir els segells de qualitat que faran do-
nar un salt endavant al turisme del Maresme... 
i el millor de tot és que tot això és compatible 
amb els espais de circulació amable pel turis-
me local i familiar.

Quin paper tenen vostès pel que fa a l’orga-
nització de grans esdeveniments esportius?
Simplement som acompanyants dels Ajunta-
ments. Nosaltres no tenim cap competència 
pel que fa a territori, per tant tot el que nosal-
tres volem proposar ho hem de fer en conso-
nància amb els ens locals. Majoritàriament, el 
que fem nosaltres és donar consell i difusió a 
l’organització de projectes esportius fets pel 
propi Ajuntament. 

Creu que el Maresme té suficients proves 
esportives de qualitat?
Sí, tot i que trobo que sempre vénen bé més, 
sempre i quan siguin de qualitat. M’atreviria a 
dir que el problema és precisament la parti-
cularitat que comentava abans... Seguim ve-
nent-nos per separat i crec que això no té cap 
sentit. Ens falta anar plegats.

 La nostre missió es  
‘vendre’ el Maresme des de tots  

els vessants, turisme, 
gastronomia, cultura... i esport”

 El turisme esportiu és un dels motors que ens  
ajuda a desestacionalitzar el Maresme”
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REPORTATGE
BÀSQUET

E l Club de Bàsquet Cabrils va néixer 
l’any 2012, és a dir, acaba de complir 
una dècada de vida. El naixement 
del club és obra de quatre aficionats 

al bàsquet que, veient que al seu municipi, 
Cabrils, hi havia clubs de moltes disciplines 
esportives però en faltava un del seu esti-
mat esport, van decidir prendre la iniciativa i 
fundar-lo. Aquestes quatre persones són en 
Xavier Mauricio, l’actual president; en Joan 
Roig, en Miquel Riera i en Guillem Frowd. 
Tots quatre segueixen al capdavant de l’en-
titat avui dia. A més, els capricis del destí van 
voler que la fundació del club coincidís en el 
temps amb la construcció del Pavelló Munici-
pal de Cabrils, de manera que l’entitat va fer la 
seva inauguració en un pavelló nou de trinca. 
Un presagi que feia veure el que seria el CB 
Cabrils: un club nou, fresc i amb una filosofia 
renovada.
Precisament aquesta filosofia és la clau de 
l’èxit del club. Segons explica el president Xa-
vier Mauricio, «tenim uns ideals molt sem-
blants als de la Penya (Club Joventut Bada-
lona), en el sentit que valorem molt la base 
i tenim altres prioritats per sobre de la com-
petitivitat i les categories altes, tot i que mai 
a ningú li desagrada competir en aquestes 
categories, especialment perquè motiven 
els nanos. També intentem inculcar el gau-
di a través de l’esport, fer veure als nostres 
esportistes que l’important no és guanyar, 
sinó gaudir. Sempre els dic, quan una derro-
ta els enfonsa, que els problemes de veritat 
estan a fora del pavelló, que aquest és un 
lloc per passar-ho bé i ser feliç». El club, en 
coherència amb els seus ideals, no fa selec-
ció per nivell, sinó que acull a tothom qui vul-
gui practicar el bàsquet. «L’únic requisit és 

Quatre aficionats al bàsquet van fundar el que avui dia és un club amb deu anys d’història, amb una 
gran salut econòmica, una base molt potent i que fa poble. Parlem del Club de Bàsquet Cabrils, una 
entitat que va trobar el seu municipi orfe de bàsquet i que ha aconseguit que quasi 200 joves el practiquin 
actualment. Coneixem la seva interessant filosofia i quina és la causa del seu èxit

AJUNTAMENT DE
CABRILS

 www.cabrils.cat
 937 539 660

Un reportatge de Marc Frieros tenir una bona actitud», comenta en Xavier.
En tan sols una dècada, podríem considerar 
el CB Cabrils com un club gran pel que fa a 
nombre de llicències de jugadors i jugado-
res. En són 184, repartides entre 14 equips, 
incloent-hi els veterans, que també compe-
teixen de manera federada. La sostenibili-
tat econòmica del club es basa en reinvertir 
tot el que genera el club dins del propi club. 
«Els membres de la junta treballem sense 
cobrar... Ho fem per passió i perquè estar a 
prop dels joves ens dona vida», diu el presi-
dent. Així doncs, tot el que guanya el club 
s’aprofita, per exemple, per reduir al màxim 
les quotes. «Dels clubs que conec, som el 
més econòmic pel que fa a quotes», explica. 
Una altra mesura interessant és que tothom 
paga exactament el mateix, des del nen més 
petit de l’escoleta al millor jugador del pri-
mer equip. «Aquí tots som iguals, i per tant 
pensem que tothom ha de contribuir amb el 
club de manera totalment igualitària».
Un dels objectius de futur de l’entitat és, a part 
de continuar amb la seva filosofia, fomentar 
que els jugadors del club esdevinguin tam-
bé entrenadors. «Ens agradaria molt que la 
gent del club compaginés el poder jugar 
amb ser entrenador del club, o si més no 
fer aquesta transició. És per això que tenim 
intenció de subvencionar, a alguns jugadors 
del club, la formació que habilita per ser 
entrenador». Per celebrar el seu desè ani-
versari, el club organitzarà cap al juny un acte 
on es convidarà a tots els antics jugadors i 
entrenadors del club, i es farà un dinar per tot-
hom. També s’estan planificant altres esde-
veniments encara pendents de confirmació. 
A més, s’ha arribat a un acord amb la marca 
RAMS 23 per la compra d’unes dessuadores 
amb un disseny especial del club, que el propi 
club regalarà a tots els seus membres. 

SÈNIOR FEMENÍ

SÈNIOR B

PREMINI

INFANTIL MASCULÍ 

10 ANYS DE PASSIÓ PEL BÀSQUET
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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:



CLUB HOQUEI 
PREMIÀ

CLUB HOQUEI 
EN LÍNIA PREMIÀ

REPORTATGE
HOQUEI/PATINATGE

UN CAS EXCEPCIONAL A CATALUNYA

PREMIÀ DE MAR VA SOBRE RODES

P remià de Mar constitueix 
un cas excepcional dins 
del món del patinatge 
català.  Llevat d’error 

o omissió, és l’únic municipi de 
Catalunya de menys de 30.000 
habitants que compta amb qua-
tre clubs: Club Hoquei Premià, 
Club Hoquei en línia Premià, 
Club Patí Premià de Mar i Club 
Patinatge Artístic Premià.
El nucli vertebrador d’aquest fe-
nomen el constitueix el Club Ho-
quei Premià, fundat el maig de 
1986. No solament es va formar 
com a entitat d’hoquei patins, 
també va acollir com a secció la 

disciplina de patinatge artístic i 
anys després una nova modalitat, 
l’hoquei en línia.
Amb el pas dels anys, tant la sec-
ció d’hoquei en línia com les dues 
de patinatge artístic van decidir 
separar-se de l’entitat mare i crear 
el seu propi club. Desgraciada-
ment, el Club Hoquei Premià ha 
hagut de viure diversos vaivens 
al llarg de la seva història. Des-
prés de la desaparició de l’equip 
sènior, que va jugar a segona ca-
talana, el club el mantenen els 
veterans, que juguen la lliga de la 
seva categoria. Guillem Mayas, 
el secretari de l’entitat, afirma que 

“intentarem fer que el club creixi, 
ja que la pandèmia ens va fer molt 
de mal. Ens agradaria començar 
formant una escola d’hoquei 
patins i a poc a poc anar creant 
equips. Serà un treball lent i dur, 
però cal intentar-ho”.

REFERÈNCIA
Molt millor li han anat les coses 
al seu ‘cosí germà’, l’hoquei en 
línia. L’11 de juliol de 2006 es va 
fundar com a club independent, 
després d’haver-se creat com a 
secció de l’hoquei patins després 
d’unes vacances escolars en el 
Nadal de 1994. Van ser convidats 

a participar en el Saló de la infàn-
cia de Barcelona on s’organitzava 
un torneig d’aquesta especialitat. 
El Premià va guanyar el torneig i el 
club es va decidir a crear la secció 
d’hoquei en línia.

Així es va constituir les categories 
de cadet i sènior. Els cadets juga-

El municipi del Maresme 
compta amb quatre 

entitats esportives de 
patinatge, un esport 
molt arrelat al poble
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CLUB PATÍ
PREMIÀ DE MAR

CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC PREMIÀ

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400

ven les dues competicions alho-
ra. Van guanyar dos campionats 
d’Espanya d’hoquei línia (el de 
Valladolid i el de Premià) i així és 
va iniciar aquest magnífic esport 
al nostre país.
Presidit per Juanma Gutiérrez, 
compta amb diferents categories 
per edats: escoleta, prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil, juvenil, 
femení sub 18 i veterans. De cara 
al futur volen tornar a impulsar la 
categoria sènior masculí.
El Club Patí Premià, pel seu costat, 
va començar a caminar sol el 1988 
amb Ana María Ansón Abril com 
a presidenta. Van començar amb 
les proves de Xou (petit i gran) i 
patinatge artístic lliure. El club va 
viure moments de gran esplendor 
amb la consecució d’un campi-
onat d’Espanya, un tercer lloc en 

el d’Europa i altres triomfs a nivell 
individual aconseguits per Jorge 
Calvo, Víctor Pérez i Noemí Pujol.
E l c lub,  pres id i t  per Laura 
Hernández i que té a Quique Gar-
cía com a coordinador, compta 
amb un centenar de llicències i 
cobreix totes les categories del 
patinatge: escola, iniciació, mini, 
prebenjamí, benjamí, aleví, infan-
til, cadet, juvenil júnior i sènior. 
Competeixen tant en les lligues 
de la Federació Catalana com en 
el Consell Esportiu del Maresme. 
“Som un club obert i donem la 
benvinguda a tothom”, assenya-
la Laura Hernández. Per poder 
completar els entrenaments, el 
club també entrena en la pista de 
l’Escola Montserrat.
El Club Patinatge Artístic de Pre-
mià, per la seva part, també va 

sorgir després d’abandonar el 
Club Hoquei. Això va ocórrer el 
1996, quan la presidenta era Ma-
ria Teresa Salomé. Un grup de 
pares i mares van creure que era 
necessari “volar” com una entitat 
independent i especialitzar-se en 
l’artístic.

L’entitat, al llarg d’aquests anys, ha 
participat en campionats d’Espa-
nya, de Catalunya, però on més 
presència està tenint en els últims 
temps és en exhibicions. El seu 

actual president, Josep Balles-
teros, vol destacar l’esperit “pu-
rament formatiu del nostre club, 
on ens interessa, per sobre de tot, 
ensenyar a patinar, posant espe-
cial èmfasi en la tècnica indivi-
dual”.
També lamenta el mal que ha fet 
la pandèmia i les poques hores 
que tenen per poder entrenar, raó 
per la qual no es dediquen a l’es-
pecialitat de xou ni figures, que 
exigeixen molt més temps d’en-
trenament.
El CPA de Premià cobreix tots els 
nivells de competició, des de l’es-
cola fins al més alt, l’11. El respon-
sable tècnic del club és Lanç Ro-
driguez, que treballa amb quatre 
entrenadors més i que tenen sota 
la seva responsabilitat a un nodrit 
grup de 80 patinadores.

Fundat el 1986, el Club 
Hoquei Premià ha estat 

l’embrió del Club Hoquei 
en Línia i dels dos clubs 

de patinatge artístic
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va ser l’encarregada de donar-li 
el cinturó de campió d’Europa a 
Khyzer Hayat. També van pujar 
al ring Jofre Serret, tinent alcal-
de; Ludwing Ivan Hasko, regidor 
d’esports; Sergio Ortín, regidor 
de Joventut; Cinzia Valbonesi, re-
gidora d’Igualtat i LGTBIQ i Sarah 
Corpas, regidora de Gent Gran i 
Solidaritat.
Una altra jornada més que passa-
rà a la història recent de Malgrat 
de Mar com a brillant seu organit-
zativa de grans esdeveniments 
esportius.

tecció en el tercer assalt, aconse-
guint alçar-se amb la victòria per 
unanimitat arbitral.
Considerat com un dels millors 
lluitadors de 65,00 kg del país de 
Muay Thay i K1, ‘The Destroyer’ ja 
suma 38 victòries (16 per KO) en 52 
combats, ostentant en l’actualitat 
els títols de campió d’Espanya 
de Muay Thai (2018,2019 i 2020), 
campió del Món de Muay Thai 
WKN (2021) i ara campió d’Europa 
WAKO PRO K1. Molt pocs poden 
presumir d’un palmarès d’aquest 
nivell.
Per part seva, el segon Campionat 
d’Europa de la nit el va guanyar 
el català Jordi ‘Pit Bull’ Requejo 
en derrotar a l’italià Mario Andrea 
Nani per KO en el segon assalt.

Les màximes autoritats polítiques 
de Malgrat de Mar van ser pre-
sents en l’esdeveniment i van lliu-
rar els premis als respectius cam-
pions. L’alcaldessa Sònia Viñolas 

REPORTATGE
K1/ KICK BOXING

D esprés d’haver-se pro-
clamat campió del 
món de Muay Thai de 
la World Kick Boxing 

Network (WKN) el mes d’octu-
bre passat, el malgratenc Khy-
zer Hayat, d’origen pakistanès, 
amplia el seu impressionant pal-
marès en haver guanyat el cam-
pionat d’Europa de WAKO PRO 
K1, únic organisme reconegut pel 
Comitè Olímpic Internacional.
El lluitador català es va enfrontar 
a un rival dur, el francès Matthan 
Choinard, el que era el seu primer 
combat disputat en la categoria 
de fins a 66,800 Kg, una per sobre 
de la seva habitual (64,500 Kg ). 
Va ser el combat estrella, la que 
va posar el colofó a l’extraordinà-
ria vetllada organitzada per AFE 
MALGRAT & TOP KING i Team 
Calvet Badalona en el Pavelló 
Municipal Germans Margall de 
Malgrat de Mar, que s’ha conver-
tit en l’epicentre d’aquesta espe-
cialitat esportiva a Espanya.

Els entusiastes aficionats, més de 
1.500 que van abarrotar les gra-
deries del poliesportiu, van po-
der gaudir de 29 combats en la 
modalitat de K1 i Kick Boxing: 8 
de categoria aficionat, 15 profes-
sionals, 4 campionats d’Espanya i 
dos d’Europa.
Khyzer, tot un ídol per als amants 
d’aquest esport, va guanyar als 
punts al seu oponent després 
d’un combat de pura estratègia, 
anticipant-se als cops de puny 
del seu rival, tallant l’acció amb 
les seves puntades circulars amb 
la cama dreta (midle kick), al con-
tracop amb forts genolls i mans 
duríssimes que el van portar fins i 
tot a treure-li un compte de pro-

Després del títol 
mundial WKN de 

Muay Thai guanyat 
el passat octubre, el 

malgratenc amplia el seu 
impressionant palmarès, 

aquesta vegada en la 
modalitat K1

Malgrat de Mar 
va tornar a viure una 

altra jornada esportiva 
extraordinària, amb el 

pavelló Germans Margall 
ple de gom a gom

NOU CAMPIÓ D’EUROPA K1 WAKO PRO

KHYZER HAYAT HO HA TORNAT A FER

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300
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TRES DÈCADES 
FOMENTANT L’ESPORT

CLUB PATINATGE ARTISTIC VILASSAR DE DALT

REPORTATGE
PATINATGE ARTÍSTIC

Q uan un club esportiu 
està a punt de com-
plir 30 anys de vida és 
perquè ha sabut fer bé 

les coses. Solament perduren els 
que persisteixen. És el cas del 
Club Patinatge Artístic Vilassar 
de Dalt, que ja fa tres dècades 
que es dedica a ensenyar a pa-
tinar a les nenes i nens del muni-
cipi, concretament des de 1983.
Un club de proximitat que des 
que entrena a les instal·lacions 
municipals de Can Banús ha po-
gut fer un salt de qualitat en el seu 
principal objectiu, que no és un 
altre que fomentar i desenvolu-
par la pràctica de l’activitat física 
i esportiva, en aquest cas del pa-
tinatge artístic. L’entitat està afili-
ada tant a la Federació Catalana 
de Patinatge com al Consell Es-
portiu del Maresme, on compe-
teixen a nivell escolar.
Recentment, en ocasió de la di-
ada de Sant Jordi, el club va or-
ganitzar a Can Banús la segona 
jornada de classificació de les ca-
tegories A i B del Consell Esportiu 
del Maresme. Una matinal molt 
concorreguda on les participants 
van estar abrigallades per l’alcal-

dessa de Vilassar de Dalt, Caro-
la Llauró, la regidora d’esports, 
Carme Terrades, el president 
del CEM, Jordi Matas i el gerent 
d’aquest ens, David Casas.
En l’actualitat el club està presi-
dit per Kike García i compta amb 
Laura Hernández com a entre-
nadora principal, Laura Oliveras 
com a monitora i Alicia Recoder 
i Sol Skrie com a responsables 
del grup d’iniciació. El club en 
aquests moments està format 
per 71 patinadores i patinadors 

dividits en set grups diferents en 
edats entre els 4 i els 16 anys. En el 
palmarès del CP Vilassar de Dalt 
hi ha alguns campionats de Cata-
lunya guanyats per les seves pa-
tinadores que, al llarg d’aquests 
anys, han participat en nombro-

sos campionats d’Espanya, així 
com en tornejos i competicions 
tant comarcals com autonòmics.
“La filosofia de l’entitat és fo-
mentar valors i actituds com ara 
l’esforç, la disciplina, la creati-
vitat i el repte personal, alhora 
que ens divertim i cooperem en-
tre els diferents grups del club, 
així com aprofitar el fet que és 
un esport individual i que cada 
nen o nena el practicarà al seu 
ritme”, comenta el seu president.
“Com tots sabem el patinatge 
artístic no només és considerat 
un esport, sinó que hi ha una 

L’entitat està afiliada 
tant a la Federació 

Catalana de Patinatge 
com al Consell Esportiu 

del Maresme

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

 www.vilassardedalt.cat
 937 539 800

Fundat el 1993, està 
format per uns 

70 esportistes que 
entrenen en el Pavelló 

Municipal de  
Can Banús

part d’art en la seva execució. 
També és important saber que 
en aquest esport es fa un tre-
ball de psicomotricitat, equili-
bri, coordinació, orientació en 
l’espai, dansa... molt important 
en el desenvolupament dels in-
fants”, afegeix Laura Hernández, 
l’entrenadora principal.
Felicitats per aquests gairebé 30 
anys formant esportistes i per-
sones.
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SEGUEIX SENT TU!

Recupera’t 
a l’aigua

DR. MARIO LLORET
DIRECTOR MÈDIC D’AQUATERAPIA
Metge de l’esport i Llicenciat en EF.

SRA. ESTER TEIXIDÓ
DIRECTORA TÈCNICA 
Màster en Readaptació i Llicenciada en EF.

A quaterapia Maresme 
SCP és una empresa 
que ofereix un Progra-
ma aquàtic de Salut 

readaptador i recuperador d’al-
teracions i patologies de l’apa-
rell locomotor i, eventualment, 
d’altres patologies. El programa 
és de qualitat i referent de les te-
ràpies complementàries per a la 
salut dels adolescents, adults i 
gent gran. És un programa sense 
competència i basat en la patent 
(OEPM, 2015) del “Mètode de 
Natació Terapèutica del Dr. Ma-
rio Lloret”, que popularment co-
mercialitzem com Aquaterapia.

BENEFICIS DE L’AQUATERAPIA 
Està demostrat, en diferents es-
tudis, que la realització de pro-
grames aquàtics amb finalitats 
terapèutiques produeixen més 
beneficis que un programa de ca-
minar. Per tant, un programa re-
gular de natació ens porta a un 
estil de vida saludable, a evitar 
malalties, a sentir-nos sans i a 
mantenir una salut física i men-
tal molt constructiva, la qual 
cosa ens pot dirigir cap a un estat 
de benestar. A nivell músculoes-
quelètic, la natació ens procura 
una sèrie de beneficis derivats de 
la reducció de la gravetat que hi 
ha dins l’aigua, que provoca una 
reducció del pes corporal de les 
persones quan aquestes es tro-
ben dins de la piscina, fet que per-
met treballar amb menys pressió 
vertebral, menor estrès a nivell 
articular i menor excés de pes 
en els músculs i lligaments de la 
columna vertebral. Tot això ens 
produirà una major mobilitat arti-
cular, una millor facilitat i llibertat 
de moviments amb menys esforç 
dins l’aigua i, per tant, molt menys 
dolor de la zona lesionada en el 
moment de l’execució.

Adults i gent gran afectats de 
trastorns orgànics (cardiovas-
culars, respiratoris, cerebro-
vasculars, oncològics, etc.). 

 Infància i adolescència amb 
desviacions de columna. 

Dones embarassades. 

En aquests moments, són més 
de 100 persones que venen -per 
prescripció mèdica a qualsevol 
de les nostres piscines- a fer 
aquest tipus de treball per recu-
perar-se de les seves degenera-
cions òssies, de les seves pato-
logies articulars, hèrnies discals, 
intervencions quirúrgiques diver-
ses i estan gaudint d’aquest pro-
grama Recuperador amb gran 
satisfacció. Dirigit pel Dr. Mario 
Lloret (Director mèdic) i la Sra. 
Ester Teixidó (Directora tècnica), 
aporten els coneixements conei-
xements i experiències de molts 
anys en el sector. El nostre lema 
és inequívoc:  Segueix sent tú!

SERVEIS:
Consulta mèdica en Prescrip-

ció de l’EF per a la Salut
Aquaterapia
Readaptació esportiva
Entrenament Personal per a la 

salut
Sessions personalitzades

La nostra empresa és l’empresa 
de referència en els programes 
formatius de Natació i Salut que 
la Federació Espanyola de Nata-
ció convoca a tot l’estat espanyol.

Aquaterapia Maresme SCP és la 
primera empresa esportiva del 
Maresme en aconseguir el segell 
de Qualitat del COPLEFC (Col·legi 
Professional de Llicenciats i Gra-
duats en EF). Distinció atorgada el 
mes d’abril de 2022.

L’activitat aquàtica ens produirà 
un efecte relaxant que, a més, 
disminuirà els espasmes mus-
culars i facilitarà la circulació 
sanguínia a nivell perifèric (so-
bretot a les cames). L’aportació de 
material auxiliar (xurros, manyo-
ples, aletes, tubs de respiració, 
pullsteps, etc.) afavorirà la realit-
zació de determinats exercicis i 
oferirà una major resistència de la 
tasca realitzada la qual cosa pot 
comportar un augment de la difi-
cultat per avançar mitjançant els 
desplaçaments que realitzem en 
diferents posicions. Això provo-
carà una major motivació en totes 
les persones ja que les activitats 
poden ser més divertides i diver-
ses. Així mateix, la resistència que 
ofereix l’aigua al mínim moviment, 
permet que es treballi tota la 
musculatura del cos en general i 
ser considerada una de les activi-
tats físiques més completes que 
existeixen, per la seva mínima 
activitat traumàtica sobre les ar-
ticulacions. Però, també hem de 
saber que permet una recupera-
ció física, després d’un període 
de repòs total o de qualsevol in-
tervenció quirúrgica, més ràpida 

en el temps i amb mínim perill de 
reaparició de l’alteració, evitant la 
debilitat o atròfia muscular prin-
cipalment dels músculs ventrals 
i dorsals del tronc.

AQUATERAPIA COM A MILLORA 
DE LA QUALITAT DE VIDA
Com a conseqüència de tot això, 
les millores a nivell psicològic són 
molt importants ja que la natació 
té grans beneficis. Les facilitats 
de treball que ofereix l’aigua a les 
persones, es tradueixen en una 
major focalització cap a l’exercici i 
no tant cap a escoltar o estar pen-
dent del propi dolor. 
A més, el programa aquàtic els 
permet guanyar una major au-
toconfiança a mesura que van 
progressant en el seu procés de 
recuperació i notant la sensació 
gradual d’anar disminuint, a poc 
a poc, el dolor que experimenta-
ven. En conseqüència milloren, 
també, la seva salut i la seva qua-
litat de vida.

Programa dirigit a: 
Adults i gent gran afectats 

d’alteracions de l’aparell 
locomotor. 
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E
l passat  d imarts  6 
d’abril, coincidint amb 
el Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física, gairebé 
2.000 nens i nenes de 

tercer i quart de primària pro-
vinents de 24 escoles de Mataró 
van sortir dels centres per om-
plir de colors i moviment el Parc 
Central per celebrar el dia de 
l’Educació Física al Carrer 2022.         

El Dia de l’Educació física al Carrer 
se celebra per donar a conèixer a 
la ciutat com es treballa l’Educa-
ció Física a les escoles, tot donant 
visibilitat a una matèria fonamen-
tal pel desenvolupament integral 
dels nens i nenes.
Després de dos anys marcats 
per la pandèmia, enguany grà-
cies a l’organització del Grup de 

Treball de Professors i Profes-
sores d’Educació Física del Pla 
Català d’Esport a l’Escola i el 
Consell Esportiu del Maresme, 
amb la col·laboració del Pla Edu-
catiu d’Entorn i l’Ajuntament de 
Mataró, hem aconseguit tornar 
a reivindicar la importància de 
l’educació físic esportiva en l’edat 
escolar i promocionar l’estil de 
vida actiu i saludable per a totes 
les etapes de la vida.
La jornada va constar de dues 
parts. Inicialment cada escola, a 
l’arribar al Parc Central, duia a ter-
me una sessió d’educació física 
dinamitzada pel professor o pro-
fessora del centre. Els alumnes 
del Grau Superior d’Esports de 
Freta, van ajudar a organitzar i di-
namitzar cadascuna les sessions 
donant suport als docents.
Al finalitzar les sessions, els gai-
rebé 2000 nens i nenes i els seus 
professors i professores, es van 
desplaçar al Parc Central vell. 
Allà, una masterclass de dansa 
aeròbica va fer moure’s i gaudir 
de la dansa a tothom. Sens dubte 
una bona manera de donar per fi-
nalitzada la jornada de celebració 

del DEFC 2022, també sota el pa-
raigües del lema del Dia Mundial 
de l’Activitat Física “mou la vida”.
La jornada va comptar amb la pre-
sència de Josep March – repre-
sentat territorial de la Secretaria 
General de l’Esport, Simó López 
– Director dels serveis territorials 
d’educació, David Bote – alcalde 
de Mataró, Jordi Matas – presi-
dent del Consell Esportiu del Ma-
resme, Marc Bosch – Conseller 

del Consell Comarcal del Mares-
me i Beatriz Delgado – Regidora 
d’esports de l’Ajuntament de Ma-
taró.  Tots ells no van ser menys, i 
van pujar a l’escenari per ballar al 
ritme de la música i acomiadar el 
DEFC. Fins l’any que ve!

2.000 escolars 
de 3r i 4t de Primària 

surten al carrer

24 escoles de Mataró 
van sortir dels centres 

per omplir de colors 
i moviment el Parc 

Central de la capital del 
Maresme

Després de dos anys 
marcats per la pandèmia, 

s’ha aconseguit 
tornar a reivindicar la 

importància de l’educació 
física esportiva en

 l’edat escolar

IV EDICIÓ DEL DIA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

ESPECTACULAR imatge del Parc Central de Mataró ple de gom a gom
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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

ALTÍSSIMA PARTICIPACIÓ. La 
jornada ludicoesportiva va constituir 
tot un èxit, amb més de 2.000 nens i 
nenes participant
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E l president de la Penya 
Barcelonista de Ma-
taró, Ramon Pruna, al 
càrrec des del 2017, ha 

organitzat conjuntament amb la 
junta directiva unes comissions 
per donar brillantor a uns actes 
que, a més d’aroma barcelonista, 
destaquen per la solidaritat i la 
cohesió social. 
La Penya Barcelonista de Mataró 
torna a estar oberta a la ciutat. El 
tret de sortida del 60è aniversari 
es va donar el 14 de novembre del 
2021 amb un dinar de gala en què 
van participar el vicepresident 
del FC Barcelona, Antonio Escu-
dero; l’alcalde de Mataró, David 
Bote, i la regidora d’Esports, Be-
atriz Delgado. L’acte, presentat 
pel periodista Cugat Comas, va 
comptar amb els exblaugranes 
Paco Clos i Pepito Ramos, tots 
dos amb sòlids lligams amb la 
capital del Maresme. 

El programa d’actes havia de 
continuar amb una festa infantil 
el desembre del 2021, amb jocs, 
el cagatió i un pica-pica, però la 
sisena onada de la pandèmia va 
cancel·lar la seva celebració. Les 
diferents comissions del 60è ani-
versari, conjuntament amb asso-
ciacions locals i les institucions 
de la ciutat, ja treballen en nous 
esdeveniments: una xerrada so-
bre esport femení; la conferència 
‘El Barça i Catalunya. Els orígens 
de la simbiosi’ –a càrrec dels pe-
riodistes Frederic Porta i Salva 
Torres, i Xavier Gamper, net del 

fundador del FC Barcelona– i la 
que serà festa final, a l’octubre, 
dirigida al jovent de Mataró i que 
comptarà amb discjòqueis i altres 
sorpreses. 
La Penya Barcelonista de Mataró 
també s’ha involucrat econòmi-
cament en el programa ‘Vitamina’, 
impulsat per la ‘Fundació carta de 
la pau dirigida a l’ONU’ al barri de 
Rocafonda. Es tracta d’un pro-
grama d’intervenció social per a 
la convivència, la pau i la cohesió 

en barris en risc d’exclusió social. 
També promociona el futbol base 
amb un equip juvenil i benjamí, 
dos d’alevins i un d’infantil.
La penya, que al llarg de la seva 
història ha estat a moltes finals 
del Barça, com la de Wembley 
1992 o diverses de la Copa del 
Rei (1997 i 1998), també va estar 
present al clàssic de Champions 
League que van jugar recent-
ment els equips femenins del FC 
Barcelona i el Reial Madrid, que va 
finalitzar amb victòria i classifica-
ció blaugrana (5-2) per a les semi-
finals i el rècord d’assistència en 
un partit de futbol femení (91.553 
espectadors). 
Fundada el 30 d’octubre del 1961 
per una junta gestora i legalitzada 
l’11 de gener del 1962, el primer 
president de la Penya Barcelo-
nista de Mataró va ser Francesc 
Julià, al capdavant de l’entitat 
fins al 1986. Va prendre el relleu 
Francesc Duch (1986-1989), Joan 
Bosch (1989-2004) i Salvador Vi-
lavella (2004-2017). Amb l’arriba-
da de Ramon Pruna l’entitat s’ha 
activat i dinamitzat “per fer bar-

celonisme i fer ciutat”. S’ha obert 
a col·laboracions amb entitats i 
associacions culturals de Mataró 
per ampliar-ne la base i avui dia té 
300 membres. 

La penya té el local social al cèn-
tric carrer d’Argentona, inaugurat 
el 7 de febrer del 1984 i adquirit 
en propietat després d’una apor-
tació realitzada pels socis. Amb 
anterioritat havia passat pel Casal 
Mutual Cooperativista, al carrer 
Melcior de Palau, i per les depen-
dències del bar Novoa, a la Riera 
(1962). Per celebrar aquest darrer 
canvi, la penya va organitzar una 
audició de sardanes i va comp-
tar amb la presència de Ladislao 
Kubala. Una penya, doncs, amb 
molta història.

El vicepresident 
del Barça, Antonio 

Escudero, i els 
exjugadors Clos i Ramos, 

van obrir els actes amb 
un dinar de germanor

Ramon Pruna, el 
president, i el seu equip 

treballen per fer una 
celebració en clau 

blaugrana però també 
social i solidària

Text: David Salinas

Des del novembre del 2021 la Penya Barcelonista de Mataró 
està celebrant el 60è aniversari de la seva fundació

60 anys de la Penya 
Barcelonista de Mataró 

CAMP NOU. Els socis de la 
penya son habituals a l’Estadi

CELEBRACIÓ dels primers 
actes de l’aniversari

PROGRAMA VITAMINA per la 
cohesió socialPRESENTACIÓ del cartell amb l’alcade de Mataró i la regidora d’Esports

REPORTATGE
FUTBOL
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T'AJUDEM A TROBAR
LA PROPIETAT QUE

ESTÀS BUSCANT

www.puntimmobiliari.com


