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"No hi ha cap parc o plaça a
Premià de Mar on no hagués
jugat a futbol de petit"
DOS CLUBS HISTÓRICS, DOS CENTENARIS

LAURA PEÑA

AAFF ESPORTIU MARESME
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El Maresme també ha guanyat
la Champions League

ón nombrosos els esportistes del Maresme que han
conquerit campionats del món, d'Europa, d'Espanya i
fins i tot medalles olímpiques. I en diferents disciplines
esportives, la qual cosa posa de manifest la diversitat i riquesa de l'esport a la nostra comarca i la qualitat del treball
que es fa des d'edats molt primerenques.
En aquesta fotografia ens falta col·locar un esportista d'elit
format a Premià de Mar: Mariano. El futbolista del Reial Madrid va sortir del Maresme sent juvenil i ara ha tornat convertit, per segona vegada en la seva carrera, en campió de Lliga
i de la Champions League. Poc important si ha jugat molts o
pocs partits. Cal valorar, i destacar en la seva justa mesura, el
difícil que és arribar a l'elit del futbol professional i més encara jugar en un dels millors clubs del món: el Reial Madrid.
Mariano va començar a calçar-se les botes a La Salle de
Premià i després al CE Premià de Mar, amén de conèixer

tots els patis i places del poble, com el Col·legi Montserrat,
on va estudiar. El seu arrelament a Premià de Mar és absolut. Aquí té la seva casa i la dels seus pares, que regenten
un gimnàs. És de justícia, per tant, que el Maresme presumeixi de comptar amb un esportista com Mariano. Molt
pocs poden presumir del seu palmarès. ESPORTIU MARESME ha estat amb ell per presentar-los un reportatge
exclusiu.
De la mateixa manera que el Maresme, i Vilassar de Mar en
aquest cas, ens hem de sentir orgullosos de Laura Peña, la
jugadora de bàsquet del Cadí la Seu d'Urgell que ha debutat recentment amb la selecció espanyola femenina absoluta de bàsquet. Un merescut premi a la seva trajectòria,
esforç i treball per ser cada dia millor. Estar entre les jugadores més destacades del bàsquet espanyol té un mèrit
enorme. Felicitats, Laura.
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AQUÍ VA COMENÇAR TOT

MARIANO

jugador del
Reial Madrid,
campió de Lliga
i Champions
League

“A Premià de Mar soc la persona més feliç
del món; és tornar als meus orígens”
Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata

D

esprés d’haver conquerit per segona vegada en la seva carrera
la Champions League,
el jugador del Reial Madrid ha
tornat a casa seva per passar un
tram de les seves vacances. Unes
hores que ha compartit amb ESPORTIU MARESME.
Què significa per a tu tornar a
Premià de Mar?
Tot. Aquí tinc les meves arrels, i el
que més vull en el món, que són
els meus pares, el meu germà, la
majoria dels meus amics... Aquí
soc la persona més feliç del món.
Sempre que puc vinc a Premià de
Mar.

4

Quan hem caminat pel passeig
de la platja he percebut que
t’has emocionat...
Són records molt intensos de la
meva infància, de la meva adolescència. Acostumava a venir
molt a jugar a platja, a banyar-me
amb els meus amics. Moltes hores de felicitat i diversió.

Quins records tens del Col·legi
Montserrat?
Va ser allà on vaig començar a
jugar a futbol, des de ben petit.
Vaig fer bones amistats i a l’hora
del pati no contemplàvem una
altra cosa que no fos jugar a futbol. També tinc bons records tant
del Sagrada Família de Masnou

“No oblido mai les
meves arrels. De molt
petit vaig començar
a jugar a La Salle i ja
federat, al CE Premià,
on vaig tornar després
de l’Espanyol“

com del Cristòfol Ferrer de Premià, que van ser els dos instituts
on vaig estudiar. Sap una cosa?
Digues...
Precisament l’altre dia passejant
pel poble comentava que no hi
havia cap parc a Premià on no hi
hagués jugat quan era petit. Tinc
molt bons records tant de la meva
infància com de la meva adolescència aquí al poble. Li explicaré
una anècdota.
T’escolto...
Quan era petit solia anar amb
els amics a jugar a futbol a una
pista de futbol sala que hi havia
a Premià de Dalt, a la carretera
que uneix aquest poble amb Teià.
Allà hi ha unes vistes molt boniques, des d’on es veu tot Premià
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Crec que no hi ha
una sola plaça o parc
a Premià de Mar on no
hagués jugat a futbol
de petit”

de Mar i les platges. Sabíem que
just davant, en aquelles cases tan
boniques, hi vivien Sergi Barjuan i
Chapi Ferrer, exjugadors del Barça. Jo em deia a mi mateix: “El dia
de demà jo també tindré una casa
aquí”. Vaig fer realitat aquest somni. Fa pocs anys m’hi vaig comprar
la meva casa.

“Tant el meu pare com
el meu avi, que en
pau descansi, sempre
han estat persones
referents a la meva vida”
Com arribes al futbol, qui
t’apunta al CE Premià de Mar?
El CE Premià va ser el primer club
on vaig jugar federat, però abans
ja jugava de molt petit a la Salle de Premià, on s’organitzaven
partits. El meu pare m’hi portava.
Aleshores vaig passar al CE Premià, on vaig començar a jugar
amb l’equip del meu germà Edu,
dos anys més gran que jo. Era el
que més m’agradava a la vida, entrenar i jugar.

Del Premià a l’Espanyol, però hi
vas estar poc temps...
Va ser una decisió que vaig prendre amb el meu pare. Volia recuperar una mica la sensació de
tornar a jugar a casa, amb amics
i poder gaudir del futbol que, al
cap i a la fi, era el més important
sent tan jove, així que vaig decidir tornar al CE Premià, on tenia
la confiança de l’entrenador, que
m’havia trucat diverses vegades
perquè hi anés. I de Premià em va
fitxar la Fundació Sánchez Llibre,
que aleshores era un dels clubs
més importants de Catalunya.
Qui era el teu ídol, la teva referència aquells anys?
En aquella època el meu ídol era
Ronaldinho. Crec que era el referent de qualsevol nen que li agradava el futbol. Era espectacular
veure’l jugar.
El teu pare tenia i té un gimnàs.
Mai et va passar pel cap fer un
altre esport?
No, sempre m’he dedicat a jugar
a futbol, tot i que tenia facilitat
per practicar qualsevol altre tipus

d’esport. Poques vegades deia
que no quan algú em proposava
d’anar a jugar bàsquet o jugar al
tennis.

equips importants, la que més
em va seduir va ser la del Reial
Madrid, fitxant pel Juvenil A en la
temporada 2011-2012.

“M’omple d’orgull
saber que gràcies a tot
el que he aconseguit
esportivament puc
fer que els meus
familiars visquin
millor”
De la Fundació Sánchez Llibre
vas al Badalona i allà crides
l’atenció del Reial Madrid per
la gran facilitat que tens per fer
gols...
Sent juvenil jugava al Badalona,
sí, i vaig fer la pretemporada amb
el primer equip. Amb ells vaig fer
bons partits, guanyant el Torneig
dels Històrics. També vaig fer un
molt bon paper a la Copa del Rei,
fent un gol i tot. A partir d’aleshores vaig rebre ofertes de diversos

Vas destacar molt al filial, al Madrid Castilla... Tothom parlava
de les teves qualitats...
Sí, vaig acabar sent el màxim golejador del nostre grup de la Segona B i també de tota la història
del filial, amb 27 gols. Va ser la
temporada 2015-2016. En acabar
aquell curs va ser quan vaig firmar
el meu primer contracte amb el
Reial Madrid professional.
Un somni, no?
5
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Sí, molt feliç i orgullós. El Reial
Madrid és el club més gran del
món, que t’exigeix sempre rendir al màxim nivell i guanyar per
història. El nivell d’exigència és
absolut. Debutar al primer equip
del Reial Madrid va ser un somni, per descomptat. No oblidaré
mai el meu debut contra el PSG
en un partit de pretemporada als
Estats Units, així com tampoc no
oblidaré el meu primer gol contra el Chelsea des de fora l’àrea al
Michigan Stadium, amb més de
105.000 espectadors a l’estadi.

Debutar amb el
primer equip del Reial
Madrid, el millor club del
món, va ser el moment
més especial de la meva
vida, tot un orgull”

Aquest any has tornat a guanyar
la Lliga y la Champions... Què
més es pot demanar?
Un any rodó, la veritat. Poder entrar a la història del Reial Madrid
i del futbol m’omple d’orgull. És
veritat que no he pogut jugar tot
el que m’hagués agradat...
Entrenar cada dia amb Benzema, Vinicius, Casemiro...
És un luxe estar rodejat dels millors jugadors del món, tots ells
grans companys. I torno a dir que
és un orgull formar part d’aquesta
plantilla.

“El meu ídol i gran
referent al món del futbol
ha estat Ronaldinho.
Era espectacular
veure’l jugar”
Com és amb tu Ancelotti...
Molt proper, molt amable, sempre intenta treure la meva millor
versió. Ell no necessita alçar la
veu per ser escoltat. S’ha guanyat el respecte de tota la professió pels seus coneixements i
forma de ser.
Quins són els teus objectius a
curt termini?
Tinc ganes de guanyar els màxims títols possibles sent protagonista al camp. Ara en l’únic que
penso és començar la pretemporada amb l’equip el dia 8 de juliol ...
i amb més ganes que mai.
Quins han estat els millors i els
pitjors moments de la teva carrera?
Podria dir que els dos moments
més feliços de la meva carrera
6

van ser quan vaig firmar el meu
primer contracte amb el primer
equip del Reial Madrid. Aquella
sensació de saber que aquell era
el resultat de tot l’esforç i treball
dedicats durant tants anys. També em quedaria amb el gol contra el Barça. Fer-ho en tan poc
temps, en la primera i única pilota que vaig tocar i de la manera que ho vaig fer... Pel que fa al
moment dur, diria que durant la
carrera són molts els moments
durs viscuts, als quals cal saber
sobreposar-se, les lesions, per
exemple. També em quedaria
amb la falta d’oportunitats, de
vegades.
T’hem vist jugar a bàsquet
aquestes vacances...
M’agrada desconnectar una mica
practicant altres esports, com el
bàsquet, el tennis, entre d’altres,
a més d’aprofitar per estar amb la
família i amics, passejar pel poble. Em sento molt a gust a Premià de Mar.

Són dues coses diferents, però
que inevitablement estan relacionades. De totes dues me’n sento molt orgullós. Pel que fa a la
Champions, és la segona vegada que he tingut l’oportunitat de
guanyar-la. És una cosa única. I
quant a la casa de Premià, m’omple d’orgull saber que gràcies a
tot el que he aconseguit esportivament puc fer que els meus
familiars visquin millor.

Més orgullós de la Champions
o d’haver-li pogut comprar una
casa als teus pares a Premià de
Mar?

Vas jugar un partit amb la selecció de la República Dominicana,
on va néixer la teva mare. T’has
plantejat tornar-hi?

Sempre he agraït molt l’interès
que han tingut per anar a jugar
amb ells, però ara la meva prioritat és centrar-me en el Reial Madrid i la resta ja vindrà.
El teu pare va ser campió d’Espanya d’Halterofília.
Sí, diverses vegades. Tant ell com
el meu avi, que en pau descansi,
han estat persones referents a la
meva vida. Sempre han fet esport
i jo he seguit el seu camí. No puc
acabar l’entrevista sense esmentar la meva mare, Mariana, sense
ella res del que hem aconseguit
no hauria estat possible.

REPORTATGE

FUTBOL

IMATGE del partit que es va disputar
amb ocasió de la inauguració del
primer camp, el 25 de juliol de 1929

100 ANYS D'HISTÒRIA

AHIR, AVUI I SEMPRE, CE ARENYS DE MUNT

N

ació el C.D. Arenys de
Munt el 23 de junio de
1922, gracias a los
esfuerzos y amor al
deporte sentidos por unos señores de buena voluntad…”.
Així resa en el primer article que
s'ha pogut trobar sobre la fundació de l'actual CE Arenys de Munt i
que data dels anys cinquanta.

El camp municipal,
ara amb gespa
d'última generació,
es va inaugurar per
les Noces d’Or el 1972
Gràcies a aquest llegat es pot saber que el primer president va ser
Don José Riera Soler. Igualment,
que els primers colors del club
van ser en blau, vermell i blanc
i que el terreny de joc on es van
8

disputar els primers partits oficials es va inaugurar el 20 d'agost
de 1922, destacant que famosos futbolistes de l'època hi van
passar per, com Zamora, Sancho o Samitier. També es revela
en aquest reportatge escrit que
el 1929 el FC Patria es va fusionar amb el CD Arenys de Munt. I
es posa èmfasi en el que va succeir en la temporada 47-48, quan
l'equip aconsegueix ascendir a
Segona Regional.
Un llarg camí, replet d'històries,
alegries i disgustos, que va viure
un moment molt especial l'estiu
de 1972, quan va ser inaugurat de
manera solemne el Camp Municipal de Futbol, exactament on es
troba en l'actualitat. Un esdeveniment viscut amb gran solemnitat al poble. D'això fa exactament cinquanta anys. És a dir, el
CE Arenys de Munt va estrenar la
seva nova casa en ocasió de les
Noces d'Or.

Com és habitual en tots els
equips modestos i de municipis
petits, que no poden lluitar contra pobles més grans i millors categories, la subsistència és molt
difícil. Això va succeir el 2013,
quan el terreny de joc ja era de
gespa artificial i el club solament
comptava amb 60 llicències de

meu sogre i el meu marit havien
jugat en el CE Arenys de Munt, el
sentíem com una cosa nostra, i
no podia acceptar que el club es
degradés més. La situació econòmica era caòtica, ningú volia
fer-se càrrec del club, així que,
per amor al club, em vaig posar
al capdavant".

El 23 de juny de
1922 va néixer
un club que viu
ara el millor
moment de la
seva vida
futbol base i cap de futbol 11, és
a dir, ni infantil, ni cadet ni juvenil. Una situació dramàtica que va
empènyer Mònica Olivares, delegada llavors de diversos equips,
a assumir-ne la presidència: "El

En els tres primers anys de presidència de Mònica Olivares, llavors la segona presidenta dona
d'un club de futbol del Maresme,
l'Arenys de Munt va quedar sanejat econòmicament i va triplicar

AJUNTAMENT
D'ARENYS DE MUNT
www.arenysdemunt.cat
937 937 980
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EN L'ACTUALITAT el club compta amb 10 equips i prop de 150
llicències federatives

ELS SOCIS 1 i 2 del club van viure un sentit homenatge per part
del club i de l'Ajuntament
les seves fitxes federatives, passant de 60 a 180 i tenint equips
en totes les categories. Una salut de ferro en temps rècord. En
l'actualitat, l'entitat compta amb
10 equips de futbol base i dos de
categoria amateur, en Quarta Catalana, un fet inèdit al Maresme.
La gran satisfacció de la passada temporada va ser l'ascens de
l'equip benjamí de Tercera a Segona Divisió com a campió de la
seva Lliga.

L’entitat ha fet un seguit
de celebracions pel
Centenari: exposició,
torneig de futbol i una
gran festa/sopar
"És un orgull molt gran ser la
presidenta del club l'any del seu
Centenari", confessa una Mònica Olivares que encara està més
satisfeta que "aquesta pròxima
temporada tindrem el primer
equip femení de la nostra histò-

“Es un gran honor per
a mi ser la presidenta
del club en aquest
aniversari tan històric”,
afirma Mònica Olivares,
nou anys al capdavant
del club
ria, que serà de categoria aleví/
infantil. Era una cosa en la qual
feia molt de temps que treballaven", agrega.
El CE Arenys de Munt ha invertit
molts esforços en la celebració
del seu històric centenari. S'ha
obert una exposició en una sala
just davant de l'Ajuntament, es va
organitzar un fantàstic torneig de
futbol base i futbol 11 amb l'assistència del Costa Brava i la selecció amateur del Maresme i es va
tancar el 23 de juny, just cent anys
després de la seva fundació, amb
un concert i sopar en la revetlla de
Sant Joan que va ser un enorme
èxit de participació.

MÒNICA OLIVARES, presidenta del club, rep el reconeixement
per part del presidente de l'FCF, Joan Soteras

EL BENJAMÍ A va guanyar la seva lliga i jugarà la pròxima
temporada a Segona Divisió
9
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AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT
www.vilassardedalt.cat
937 539 800
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CE VILASSAR

EMOTIVA NIT DE CENTENARI

AL PARC DE CAN
RAFART es va viure
una nit inolvidable, on
es van repassar els
èxits de la temporada
21-22 i tota la història
d’un club que ja és
centenari

Text David Casany

E

l Centenari del Centre
Esportiu Vilassar ja és
història. El club vilassarenc va tancar el darrer
acte commemoratiu el passat 1
de juliol al Parc de Can Rafart de
Vilassar de Dalt, i ho va fer reunint
a la pràctica totalitat de la família verd i blanca: des de jugadors,
entrenadors i treballadors, passant pels familiars d’aquests.
La Nit del Centenari va començar
abans que caigués el sol a Vilassar

L’ 1 de juliol el club verd
i blanc va concloure els
actes del seu Centenari
amb una festa final on
s’hi van aplegar més de
400 persones
de Dalt. I és que ja a primera hora
de la tarda van començar a arribar
els primers assistents al Parc de
Can Rafart, uns per a gaudir de les
activitats per als més petits (tallers i gimcanes organitzades per
‘La Veïna del 6è’) i d’altres per a
seguir en directe una taula rodona de luxe: amb la presència de
destacats periodistes, com Albert
Llimós (Diari Ara), Carme Barceló
(Sport – Chiringuito de Jugones),
Pitu Abril (Betevé) i Salva Garcia
10

(aquest darrer, exjugador del FC
Barcelona).
D’entre els actes commemoratius
va destacar l’entrega de premis i
reconeixements, tots ells donant
rellevància i posant en valor diferents figures que han contribuït a
escriure la història centenària del
club vilassarenc. Es van donar reconeixements a la figura del soci/
sòcia, de l’entrenador, del jugador,
del president, del patrocinador, etc.
Més enllà d’aquesta desfilada
de personalitats, la Nit també
ens va deixar un moment força
espectacular: l’encesa de llums.
Un activitat que va comptar amb
la col·laboració de tot el públic i
amb l’ajuda de la tecnologia dels
especialistes en so i llum, Yelo.
Un acte que ens va permetre il·
luminar diversos racons del Parc
de Can Rafart amb els colors
verd i blanc.
La pel·lícula del Centenari. La
nit es va tancar amb la projecció
del documental del Centenari del
Centre Esportiu Vilassar. Un document que recull un resum força
detallat de la història de l’entitat:
des dels seus inicis sota la denominació de l’Esbart, passant per
capítols com el partit al camp de
Les Corts i els històrics ascensos a
categories regionals i de Primera.
La projecció del film, document
dirigit i produït per Josep Lluís Petit i David Casany, va finalitzar amb

una sonora ovació i aplaudiments
del públic present a Can Rafart.
D’entre els assistents, cal remarcar la presència de representants
de l’Ajuntament de Vilassar (Carme Terrades i Sergi Igual, regidors
d’Esports i Hisenda, respectivament), i representants també de
la Federació Catalana de Futbol i
del col·legi d’àrbitres (d’entre ells,
el vicepresident Miquel Sellarés,
el delegat del Vallés Oriental Juan
Nuñez, el delegat del Maresme
Moha El Gaadaoui, i el delegat del
CTA Maresme Antonio Caballero).

Durant l’esdeveniment
també es va projectar la
pel·lícula dels 100 anys
d’història de l’entitat
Una temporada històrica. L’acte
de la Nit del Centenari no només
va servir per a concloure l’efemèride de la celebració dels 100
anys d’història, sinó que també va
ser una nit per premiar la grandíssima temporada de tots els
equips del Centre Esportiu Vilassar: un curs on el club ha aconseguit tres títols de lliga amb un
doble ascens amateur. Infantil C,
Vilassar B i Primer Equip van pujar a l’escenari per rebre el reconeixement de tots els presents i
tancar, en família, una temporada
veritablement històrica.

L’AFICIÓ ha viscut una gran
comunió amb els equips

L’INFANTIL C va guanyar la
seva lliga i va pujar de categoría

L’AMATEUR B jugarà la pròxima
temporada a Tercera Catalana

HISTÒRIC ANY del primer equip.
Campió i a Segona Catalana

NOTÍCIES

FUTBOL

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
932 652 477
Sicília, 93-97, 1er, 08013 Barcelona
info@fcf.cat
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PREMIÀ DE MAR VA ACOLLIR

E

LA NIT DELS CAMPIONS

l Pavelló Poliesportiu Municipal de
Premià de Mar es va vestir de gala
per albergar la Nit de Campions al
Maresme 2022. Un total de 1.200
persones van assistir a l’entrega de premis
als campions i campiones de la lliga 20212022, i també dels guardons especials que
es van atorgar a diferents personalitats.
Igualment es va voler retre un homenatge
especial a Pere Comas, per la seva extensa trajectòria al CF Calella; a Rogelio Calvo
‘Roge’, per la seva implicació i col·laboració
amb el CF Argentona; i a Rafael Calvo ‘Rayo’,
per la seva vinculació i implicació amb el
futbol maresmenc.
A l’acte hi van assistir l’alcalde de Premià de
Mar, Rafa Navarro; la 3a tinent d’alcalde i
regidora d’Esports, Luz Casanovas; el vicepresident de l’FCF i delegat a Girona, Jordi
Bonet; el secretari de la delegació del Maresme, Moha El Gaadaoui; la tresorera de
l’FCF, Montse Altimira; el directiu de l’FCF
i delegat al Vallès Oriental, Juan Núñez; el
director general de l’FCF i director de l’LCFS,
José Miguel Calle; el director de la Fundació de l’FCF, Pere Guardiola; i el director del
CTA de l’FCF, Xavi Moreno. entre altres.
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L’AE SANTA SUSANNA TOCA EL CEL
Tant el sènior com el juvenil femení, han guanyat les seves respectives lligues a
Primera Divisió, pujant a Preferent, un èxit històric per a l’entitat del Maresme que més
equips i llicències té de dones

Q

uan les coses es fan
bé, amb rigor i il·lusió,
els resultats no triguen a arribar. És el
que ha passat a l’Associació Esportiva Santa Susanna. Malgrat
ser un municipi de tan sols 3.650
habitants, el quart menys poblat
del Maresme, s’ha convertit en la
gran referència del futbol femení.
Els seus sis equips i 103 llicències (cal sumar-hi 34 nenes més
de l’Escoleta) converteixen el
club en el més potent de la nostra comarca, superant en xifres
a la UE Vilassar de Mar.

També el seu cadet A
ha pujat de categoria
després d’una lliga quasi
perfecta: tots els partits
guanyats menys un
Aquests números, a més, han
anat acompanyats d’uns resultats
extraordinaris. Sí, la temporada
2021-22 cal considerar-la com a
històrica per a aquesta humil entitat presidida per Alberto Navarro. El seu primer equip femení, el
sènior, s’ha proclamat campió de
Lliga de la Primera Divisió catalana i jugarà la pròxima temporada
a Preferent. Una Lliga espectacu12

lar, superant en tan
sols quatre punts al
Mataró i en cinc al
Torelló... i que li ha
donat dret a disputar la Copa Catalunya.
La mateixa sort ha
tingut el seu primer
equip juvenil, campió
del Grup 2 on ha superat al Pontec i als filials del
Girona i Sant Gabriel. La pròxima
temporada s’enfrontarà al FC
Barcelona, RCD Espanyol, Europa, Girona... No és la primera vegada que el Santa Susanna disputa aquesta categoria, ja que en
la temporada 19-20 va descendir.
Tots dos èxits tenen un denominador comú: Pol Fernández
Llaó, primer entrenador tant del
sènior com del juvenil.
S’ha de recordar que la secció femenina de l’AE Santa Susanna va
néixer la temporada 2013-14 de
la mà de Lauren Florido, actual
coordinador general i màxim responsable de l’Espanyol femení, i
de Valentín Herrero, amb unes 25
nenes repartides en dos equips,
un aleví-Infantil i un infantil-cadet.
“La gran notícia és que Lauren
Florido torna al Santa Susanna
una altre vegada com a coordinador de tot el futbol femení”,

explica amb gran
satisfacció Alberto
Navarro, president
de l’entitat. Un altre
motiu d’orgull és
que tres de les seves jugadores han
estat fitxades pel FC
Barcelona, RCD Espanyol i Girona, prova
inequívoca que el treball
de planter que es fa des de fa
anys està donant els seus fruits.
I on n’hi ha dos n’hi ha tres. A més
dels èxits del futbol femení, també cal destacar al Cadet A masculí, que ha conquerit la Lliga de
Segona Divisió (grup 30) amb una

autoritat aclaparadora: 27 partits
guanyats de 28 jugats, amb 182
gols a favor i tan sols dotze en
contra. El club compta amb set
equips masculins federats i 110
fitxes, pràcticament el mateix que
el futbol femení.
“Estem, segurament, en el millor moment de la nostra història i hem d’aprofitar aquesta
conjuntura, després del malament que ho vam passar durant
la pandèmia, per consolidar el
nostre projecte. No es tracta de
voler més equips i jugadors i sí
de millorar el que ja tenim, anar
a poc a poc... i gaudir del camí”,
conclou el president.
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1a EDICIÓ DE LA ENERGY CUP

LA GRAN FESTA DEL FUTBOL FEMENÍ

ESPORTIVITAT I GERMANOR Les finalistes del torneig de Futbol 7 van posar juntes. La participació d’equips com Vila-real, Real Betis o
Girona donen una idea de l’alt nivell de la competició, guanyada pel RCD Espanyol davant el FC Barcelona

JOAN CAMPOLIER, alcalde de Santa Susanna, va estar present a la gran festa final del torneig de futbol 11 i va fer entrega dels premis.
L’ Atlètic de Madrid es va imposar a l’equip local, però el més important va ser l’esperit festiu del torneig, tot un èxit d’organització

S

anta Susanna continua
demostrant que és un
municipi que aposta per
la promoció de l’esport
i per l’organització de grans esdeveniments, tant nacionals com
internacionals. Prova d’això són
els nombrosos campionats del
món de bodybuilding que acull
any rere any o el mundial de petanca que van viure fa deu mesos.
El municipi ha tornat a superar-se
així mateix en ser pioner en la celebració del primer torneig de
futbol 7 i futbol 11 femení Energy
Cup, organitzat per Energy Soccer Event.
“El torneig ha estat un èxit rotund,
ha superat totes les nostres expectatives”, assenyala satisfet
Marcos Montenegro, el director
general d’Energy Soccer Event.
Així és, la primera edició d’aquesta competició, sens dubte, va ser
una gran festa del futbol femení formatiu. Per l’ambient que es

va viure, en el camp, graderia, en
l’espectacular Fan Zone i per la
qualitat dels partits.
El cap de setmana del 9 al 12 de
juny es va jugar al Camp Municipal de Santa Susanna el torneig
de Futbol 7 per a noies entre 12
i 14 anys. I al següent cap de set-

Durant dos caps de
setmana de juny,
24 equips van disputar
un torneig de Futbol 7 i
un altre de Futbol 11, sent
Santa Susanna pionera
en una competició
d’aquesta dimensió
mana, del 16 al 19, el de Futbol 11,
per a jugadores entre 14 i 17 anys.
En la primera competició van participar: AE Santa Susanna A, Santa
Susanna B, CD Palafolls, Vila-real

CF, CF Reus, CE Júpiter, AD Ca La
Guidó, Girona A, Girona B, Reial
Betis, RCD Espanyol i FC Barcelona. La final d’aquesta categoria la
va guanyar el RCD Espanyol després d’imposar-se per 7-0 al FC
Barcelona en la final.
En el torneig de futbol 11 els
equips participants van ser: AE
Santa Susanna, UE Vilassar de
Mar, RCD Espanyol, Rojales CF,
CE Llerona A, CE Llerona B, FE
Grama, Vila-real, Girona A, Girona B, Blaugrana FC USA (va viatjar
des de Los Angeles per disputar
el torneig) i Atlètic de Madrid.
Cada dia de competició l’aspecte
del camp municipal va ser extraordinari, sobretot en la final, que
es va viure amb molta intensitat
i va ser disputadíssima. Es van
enfrontar l’equip local, l’AE Santa
Susanna (campió de la Lliga juvenil de la seva categoria i ascendint
a Preferent) i l’Atlètic de Madrid,
un rival de gran prestigi que va

derrotar les maresmenques per
4-1. Després del partit totes les
jugadores i cos tècnic van demostrar que el de menys era el
resultat. Va guanyar, simplement,
el futbol femení.
L’alcalde de Santa Susanna,
Joan Campolier, va ser un dels
encarregats de repartir els pre-

L’Energy Cup va ser un
èxit aclaparador, festiu
i de gran qualitat, amb
la participació d’equips
com Barça, Espanyol,
Betis, Vila-real, Girona i
Atlètic de Madrid
mis i també va participar en la
gran festa del futbol femení que,
a causa de l’enorme èxit que va
tenir, segur que tindrà una segona
edició... encara millor. Serà difícil.
El llistó ha quedat molt alt.
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LOCAL
MALGRAT DE MAR

L

a 11a edició de la Festa
de l’Esport de Malgrat
de Mar es va celebrar a
principis de juny al Camp
Municipal d’Esports de Malgrat
amb un gran èxit de participació.
Després de dos anys sense poder
celebrar-la com a conseqüència
de la pandèmia, la vila va gaudir
d’aquest esdeveniment esportiu

LA GRAN FESTA DE
L’ESPORT MALGRATENC

Van ser reconeguts
fins a un total de 112
esportistes representant
tots els clubs del
municipi en una matinal
plena d’activitats
que va reunir tot el teixit esportiu
de Malgrat de Mar. Va començar
a les 9.00 hores de matí i es va
allargar fins a les 15.00 del migdia. El programa de l’edició d’enguany, va incloure l’estrena oficial
de l’espai del Bike Park, així com
també una màster Class de Body
Combat.
Durant la festa, organitzada per
l’Ajuntament malgratenc juntament amb entitats del poble, els
nens i nenes van poder provar
diferents disciplines que es practiquen al municipi com futbol,
hoquei patins, ciclisme, bàsquet,

entre d’altres. Un cop finalitzades les activitats, es va celebrar
l’acte de reconeixement públic a
esportistes i equips malgratencs
que van destacar durant aquesta
temporada.
Van ser reconeguts esportistes,
fins a un total de 112, de l’Agrupació Esportiva Clubs Alt Maresme,
Associació Catalana de Kenpo

Karate, Associació de Formació
Esportiva, Associació de Patinatge Artístic Malgrat de Mar, Club
d’Atletisme Malgrat, Club Deportiu Malgrat, Club Esportiu Malgratenc de Patinatge Artístic, Club
Esportiu Olímpic Malgrat, Club
Patí Malgrat, Club Tennis Malgrat,
Club Twirling Malgrat, Esport Ciclista Malgrat, Inter Esportiu Mal-

grat Club de Futbol Sala i MRT
Cycling.
A títol individual es va reconèixer
la trajectòria i el mèrits de Marina González, Alberto Llorens,
Èric Terrés, Khyzer Hayat, Íngrid
Martínez Sicilia i Álex Baena, amb
menció molt especial per l’Associació de Discapacitats de l’Alt
Maresme.

INAUGURAT
OFICIALMENT EL
BIKE PARK

E

l Bike Park de Malgrat
de Mar ja és una realitat. Coincidint amb la
Festa de l’Esport, l’alcaldessa, acompanyada del regidor d’esports i de l’oposició, així
com de membres de l’associació
MRT Cycling Club Malgrat, Associació Ciclista BTT Los Chivos
i Esport Ciclista Malgrat, van estrenar oficialment l’espai.
Els treballs per condicionar el
terreny d’aquest Bike Park es
van adjudicar a principis d’any a
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una empresa especialitzada en
aquest pràctica esportiva per un
valor de poc més de 5.000 euros.
El circuit es troba ubicat entre el
camp municipal de futbol i la pista polivalent i consta d’un circuit
amb relleus, obstacles i monticles. La iniciativa parteix d’una
demanda de l’entitat esportiva
local MRT Cycling Club Malgrat.
L’espai es farà servir per a activitats relacionades amb l’escola de
ciclisme, però, al mateix temps
restarà obert a tota la ciutadania.
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MALGRAT, SEU DEL

Cooltra Beach Volley Festival

COMPETICIÓ HOMOLOGADA PER LA
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL

S

vat Beachvolley va posar
en marxa a meitat de juny
el Cooltra Beach Volley
Festival, l’esdeveniment
de vòlei platja amateur de l’estiu
que va tenir lloc a Malgrat de Mar.
Tota una festa d’aquest esport.
Una competició de vòlei platja
homologada per la Federació
Catalana de Voleibol i de la que
el canal Esport3 va retransmetre
les finals de diumenge. Un esde-

Svat Beachvolley va
posar en marxa a la
platja dels Astilleros de
Malgrat de Mar aquesta
gran festa del vòlei platja
veniment únic i possible gràcies
al suport del Gremi d’Hotelers i de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
El campionat, que va assolir un record amb els més de 300 inscrits
en les diferents categories, es va
desenvolupar al llarg del cap de
setmana a la platja dels Astilleros
de Malgrat de Mar. Dissabte va ser
el torn de la competició femenina i
masculina, en tots els seus nivells,
mentre diumenge va ser el torn

del Campionat de Catalunya mixt.
Jordi Garriga, president del Gremi d’Hotelers de Malgrat de Mar,
va recordar a la presentació de
l’acte que “vam apostar pel vòlei
platja perquè tenim una de les
platges més grans del Maresme
i volem posar el nostre municipi
en el mapa del turisme esportiu”.
Per la seva banda, la presidenta
de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, i el responsable de Svat Beachvolley,
Dani Lienas, van destacar per
partida doble la importància de
l’esdeveniment a nivell esportiu,
tenint en compte que “és una prova puntuable pel Campionat de
Catalunya de Vòlei Platja”. Zamora també va “posar en valor l’alt
nivell organitzacional per part de
Svat” i va voler “agrair el suport
de les institucions de Malgrat” en
aquest esdeveniment.
Recordem que el circuit amateur
d’Svatour consta de 9 proves. La
primera es va disputar al Masnou,
el 15 i 16 de maig; la segona es va
fer a Tarragona; la tercera la de
Malgrat de Mar i després les de
Roda de Berà, Mataró, Premià, Vilanova i Castelldefels, on es disputaran les proves finals.
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ENTREVISTA

BÀSQUET

LAURA
PEÑA
EXPLOSIÓ
DE TALENT

La de Vilassar de Mar, escollida
jugadora revelació de la Lliga,
tot just acaba de debutar amb la
selecció espanyola absoluta

“Fitxar pel Cadí La Seu d’Urgell
ha canviat la meva vida”
Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata

L

’AE Sedis Bàsquet de
la Seu d’Urgell compta
amb la jugadora revelació de la Divisió d’Honor
de bàsquet femenina, la Lliga
Endesa. La Laura Peña, la base
del Cadí La Seu d’Urgell, està
vivint la millor època de la seva
carrera esportiva. Després d’iniciar-se de ben petita al Mataró, formar-se en el Sant Adrià i
portar tres anys a la capital de
l’Alt d’Urgell, Laura ha rebut la
recompensa de debutar en la
selecció espanyola absoluta.
Com et vas assabentar de la
convocatòria, Laura?
Estava baixant amb cotxe precisament de la Seu a Vilassar de
Mar. Em trobava en una estació
de servei i vaig rebre la truca-
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da del seleccionador, Miguel
Martínez Méndez. Tenia el seu
telèfon perquè m’havia convo-

cat l’any anterior per a l’equip
espanyol 3x3 quan n’era el responsable.

“Sempre que puc vinc a Vilassar de Mar. És el
meu refugi, m’omple alhora de pau i energia”

Què va passar pel teu cap?
Ufff... Quan em va dir si me n’anava a algun lloc de vacances, m’ho
vaig imaginar. Volia comptar amb
mi per als amistosos del mes de
juny. Em vaig emocionar molt, la
veritat. Havia fet un gran any en el
Cadí, havíem quedat quartes a la
Lliga, havíem derrotat l’Uni Girona
a la Lliga Catalana, tota una fita
per al nostre club, així que m’ho
vaig prendre com un premi, una
recompensa...
Il·lusió, vertigen?
Sí! Totes dues coses alhora. Il·lusió
perquè és un pas molt gran en la
meva carrera esportiva. Arribar a
la selecció absoluta és el somni
de qualsevol esportista. I vertigen
perquè era un repte, un desafiament, una oportunitat única que
calia aprofitar.
I vas debutar...
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Sí, a Melilla contra Bèlgica a principis de juny. La Federació va anomenatr aquests partits amistosos
com a ‘Camino al Futuro’, perquè
és un temps de renovació de
l’equip nacional.
Has estat gairebé tota la teva
vida en el Sant Adrià, prop de
casa. Per què vas acceptar l’oferta del Sedis la Seu d’Urgell?
És veritat, Sant Adrià ha estat casa
meva, des de Mini fins a arribar al
primer equip. Pujar a la màxima
categoria del bàsquet espanyol
amb el Sant Adrià ha estat una de
les grans alegries de la meva vida.
Vam perdre la categoria a l’any
següent i el club, per diferents
raons, no podia continuar sent
igual de competitiu. I vaig acceptar la proposta del Cadí perquè ja
portaven alguns anys a l’elit del
bàsquet espanyol, tenien un projecte esportiu molt ambiciós, havien aconseguit entrar a Europa i
per a mi suposava un repte brutal
en l’àmbit personal. A més, encara que està lluny de Vilassar de
Mar, no deixa d’estar a Catalunya.
Fitxar pel Cadí ha estat una de les
millors decisions que he pres a la
meva vida.
Vius a la Seu d’Urgell, és clar...
Sí, sí, el club s’encarrega de donar-nos totes les facilitats, pis,
transport, perquè nosaltres només hàgim de preocupar-nos
d’entrenar i jugar. Baixo tres o quatre vegades a l’any a casa, perquè
visc per i per al bàsquet les vint-iquatre hores al dia.

I per a ‘amagar-se’, Vilassar de
Mar...
És el meu refugi! Estar a casa amb
la meva família em dona energia
i pau al mateix temps. Encara que
no desconnecto físicament. Surto
a córrer a la muntanya, una mica
de platja... No puc estar asseguda
al sofà tot el dia.
Com portes la carrera de Dret?
Segueixo, segueixo! La faig per la
UOC, i malgrat que no li puc dedicar tant temps com abans, tard o
d’hora l’acabaré perquè m’agrada
molt.
Així li dones una alegria a la teva
mare, que és advocada.
Sí! I al meu pare, que va ser qui em
va ficar en el bàsquet. El va jugar al
Mataró i a Vilassar de Mar. Així els
dos contents.
Dius que ets ambiciosa...
M’agrada anar a poc a poc, anar
aconseguint objectius. El meu
gran somni és arribar el més
lluny possible amb el meu equip
i ara consolidar-me en la selecció. I això vol dir, arribar als Jocs
Olímpics de París 2024. Seria el
màxim. Treballaré per fer realitat
aquest somni.
Segur que ho aconsegueixes!

Exigent amb tu mateixa?
Sempre hi ha un marge de millora. Si et conformes amb el que has
fet o on has arribat, no avances.
Jo treballo per ser millor cada dia,
per aconseguir millors números, per exemple, en tir exterior.
La meva mitjana és de 7,8 punts
aquesta temporada. Haig de treballar per a millorar-ho.
Com et defineixes jugant?
M’agrada tenir la sensació que
estic dirigint el joc, ser protagonista, influir en el partit, com feia
la meva gran referència en el bàsquet, Núria Martínez. M’agrada la
pressió i la responsabilitat. Crec
que em supero davant les dificultats, no m’amago.

“Els meus grans somnis son guanyar títols amb el Cadí, consolidar-me
a la selecció espanyola… i arribar al Jocs Olímpics de París 2024”
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ITINERARIS PER MOURE EL COS I FER SALUT

I

CAMINA I FES SALUT AMB LES
RUTES SALUDABLES

tineraris per a gent gran i per
a infants, per a persones esportistes i per a gent menys
activa, per a grups d’amics
i per a qui prefereix caminar sol,
per a persones amb mobilitat
reduïda o altres capacitats... Les
rutes saludables de Vilassar de
Mar ofereixen propostes per a
tots els gustos, edats i condició
física. Només cal posar-se roba
i sabates còmodes i tenir ganes
de moure el cos i de fer salut. Perquè, si movem el cos, movem el
cor i això millora el nostre estat
mental i físic.

Les rutes saludables
de Vilassar de Mar
ofereixen propostes per
a tots els gustos, edats i
condició física
És per això que la Comissió d’Estils de Vida Saludables de Vilassar
de Mar proposa des de 2013 sis
recorreguts que permeten passejar pel poble i els seus voltants
i trencar així amb el sedentarisme
que tant perjudica la nostra salut.
La ruta més curta fa una mica més
de tres quilòmetres, va des de
l’Escola dels Alocs fins a La Presentació vorejant el nucli del poble i és accessible per a tothom.
La més llarga, la ruta Piri, es va
estrenar enguany, amb motiu de
la Setmana de la Salut de Vilassar

Ruta llarga
Ruta mitja
Ruta Piri
Ruta Pérez Sala Pla de l’Avellà
Ruta Els Alocs Franciscanes VdM
Ruta del Mar Vaixell Burriac
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de Mar, i fa gairebé vuit quilòmetres i mig amb diferents graus de
dificultat. Aquesta ruta agafa el
nom del Centre Excursionista de
Vilassar de Mar (Piri), que la va dissenyar per poder continuar fent
els seus entrenaments després
del confinament per la pandèmia
de la covid-19. Posteriorment, el
Piri la va presentar a l’Ajuntament
i la Comissió d’Estils de Vida Saludables del consistori va trobar interessant incorporar-la a les rutes
saludables, en constatar, a més,
que contribuïa a descongestionar
el passeig Marítim de la vila.
I és que aquesta ruta, que es pot
fer en unes dues hores i permet
descobrir indrets de gran bellesa
sovint poc coneguts fins i tot per

a la gent del poble, transcorre
per trams de l’antic Camí del Mig
al seu pas per Vilassar de Mar,
Cabrera de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, els altres municipis
que han col·laborat activament
perquè aquest itinerari pogués
formar part de les rutes saludables incloses en el Pla d’activitat
física, esport i salut (PAFES) de la
Generalitat.
Entre l’una i l’altra, hi ha tres recorreguts més de llargada mitjana (entre tres i set quilòmetres),
que tenen com a referència les
escoles del poble, i dos itineraris més de Sumant Capacitats,
una proposta inclusiva que es va
incorporar el 2015. El primer recorregut de Sumant Capacitats

s’anomena Circuit 20, és inclusiu
i voreja la vila. El segon, el Circuit
20 A, és adaptat i apte també per
a persones amb cadira de rodes
elèctrica.
Totes les rutes, que enguany han
estrenat nova retolació, es poden
trobar al web municipal vilassardemar.cat amb el mapa del seu
recorregut, consells pràctics per
fer-les i recomanacions d’hàbits
saludables, com ara el nombre
de minuts que convé fer exercici
diàriament i el nombre de dies a
la setmana que és aconsellable
fer cada ruta.
A Vilassar de Mar fem salut amb
les nostres rutes saludables i us
convidem a conèixer-les perquè
també feu salut!
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1a CURSA INFANTIL ADAPTADA

Vilassar de Mar, a favor de la inclusió

V

i lassar de Mar va fer
un pas més cap a la inclusió el 4 de juny, en
acollir la primera Cursa Infantil Adaptada. Es va fer a
l’avinguda Eduard Ferrés (a l’altura de La Bòbila), impulsada per un
grup de mares i pares de l’escola
Vaixell Burriac que, en col·laboració amb l’Ajuntament i l’AFA de
l’escola, volen fomentar un poble
cada vegada més inclusiu i accessible per a tots els infants.
Seguint el model de curses celebrades a altres poblacions, la
cursa vilassarenca estava dirigida
a nenes i nens de fins a 12 anys,
i va constar de quatre categories (caminador, cadira de rodes,
deambulant i cadira de rodes
amb obstacles) i tres distàncies:
10, 20 i 30 metres.
Les curses infantils adaptades
neixen l’agost de 2021 al barri del
gòtic, Barcelona, amb la finalitat
de visibilitzar i sensibilitzar una

problemàtica, que és ni més
ni menys que els infants amb
mobilitat reduïda que no tenen
pràcticament activitats per realitzar. Només al llarg d’aquest
any ja s’han dut a terme més de
25 curses.
L’Ajuntament, que treballa amb
les famílies per sensibilitzar la
població i per donar resposta a
les necessitats d’aquests infants,
va donar les medalles als infants
participants, a més de cedir l’espai
per celebrar la cursa, la megafonia i taules, entre altres materials.
“Els infants no competeixen entre ells, sinó amb si mateixos, per
superar el que havien fet a curses
anteriors i nosaltres ens alegrem
dels avenços que fan, perquè són
producte del treball de tot l’any.
Per exemple, la meva filla, l’Elena,
que havia fet 10 metres en la seva
primera cursa, aquí va fer 30 amb
caminador”, explica Pablo Romo,
un dels pares del grup organitza-

dor de la cursa. “Tothom va tenir
premi perquè els infants ja hi guanyen amb el simple fet de participar-hi”, afegeix Pablo, de qui la
filla pateix paraparèsia espàstica
a causa de la paràlisi cerebral que
va patir en néixer prematurament.
Aquesta primera Cursa Infantil
Adaptada de Vilassar de Mar va
comptar amb la participació de
18 nens i nenes: “Estem segurs
que, després de la gran festa que

van viure, l’any vinent serà més
nombrosa”, destaca Pablo, que
no vol oblidar-se dels voluntaris:
“Ens van ajudar a fer les bosses
del corredor, amb molts regals i
durant la prova van estar molt propers també”. Finalment, i en nom
del grup de pares i mares que van
fer realitat aquesta matinal tan especial, va voler donar les gràcies
a l’Ajuntament per la seva ajuda i
sensibilitat.

Va transcórrer per
l’avinguda Eduard
Ferrés amb l’objectiu de
visibilitzar i sensibilitzar
una problemàtica: infants
amb mobilitat reduïda que
no tenen pràcticament
activitats per realitzar
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PREMIÀ DE DALT, AL COSTAT DELS
SEUS CLUBS I ESPORTISTES

Mokhils Aouach El Karrabi amb l’alcalde i el regidor

Representants del club de futbol sala

Gran temporada dels equips del club de voleibol

P

remià de Dalt va viure els
dies 29 i 30 de juny, i l’1,
2 i 3 de juliol, la seva festa Major, Sant Pere. Dins
dels nombrosos festivals, activitats i actuacions, es va celebrar la
Nit de l’Esport a la plaça de l’Espolsada. El lliurament dels premis
als esportistes més destacats de
la temporada 2021–2022 va ser
a càrrec de l’alcalde del municipi,

Josep Triadó, del regidor d’esports, Juli Giner, i altres membres
del consistori. Un acte on es van
reconèixer els èxits de diferents
clubs, equips i esportistes:
❱ Club Bàsquet Premià de Dalt:
júnior femení, primeres en el nivell B2. Sènior femení i masculí
van participar en les fases d’ascens del Campionat Territorial.

El club de futbol va guanyar dues lligues
❱ CE Premià de Dalt de futbol:
Benjamí B i prebenjamí B, campions de Lliga i Infantil B subcampió
❱ Club Futbol Sala Premià de
Dalt: Benjamí A classificat per al
Campionat de Catalunya; Infantil
B, ascens a Segona categoria.
❱ Club Patinatge Artístic Premià
de Dalt
❱ Club Voleibol Platja
❱ Club Voleibol Premià de Dalt

Maresme: Equip infantil, campió.
Distinció cadet B.
❱ Club Ciclista BTT Premià de Dalt
El premi a l’esportista individual va ser per al boxador Mokhils
Aouach El Karrabi, campió de
Catalunya amateur de 57 kg.
Una gran festa dins d’una altre: la
Festa Major de Premià Dalt, sempre al costat dels seus esportistes, clubs i entitats.

BOXA

Disputat amb èxit el 1r Trofeu Juli Giner

J

ULI GINER, un dels millors púgils que
ha donat la boxa espanyola (dos campionats d’Espanya superploma i campió
d’Europa), va organitzar diumenge 3
de juliol al Pavelló Municipal de Premià
de Dalt, on exerceix com a regidor d’esports,
la primera edició del Trofeu Juli Giner. Una
vetllada de quinze combats amateurs que
va possibilitar que la boxa tornés a ser una
realitat al Maresme, en aquest cas a Premià
de Dalt. L’esdeveniment va tenir una finalitat
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benèfica, ja que tot el que es va recaptar serà
destinat a beques esportives per a joves sense recursos.
“Ho he fet amb molta il·lusió, perquè tot el
que tinc a la vida ho he aconseguit del nores, a través de l’esport, que m’ha convertit
en el que soc avui dia, com a persona i com
a esportista”, assegurava Juli Giner, feliç per
l’èxit de la vetllada que, segur, tindrà més edicions. L’alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó,
també hi va estar present.

DEL 9 AL 28 DE JULIOL DE 2022

ESPORT LOCAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT
www.svmontalt.cat
937 910 511

NIHON TAI-JITSU
NIHON TAI-JITSU

DEFENSA PERSONAL i AUTOPROTECCIÓ

C

ada cop més persones
busquen formar-se en
arts marcials i autodefensa com alternativa
a la rutina habitual de gimnàs i
fitness. Els principals beneficis
de practicar arts marcials són
AUTOCONTROL, AUTOESTIMA,
SER MÉS PACÍFIC, MILLORAR LA
SALUD, MILLOR COORDINACIÓ,
AJUDA EN TRASTORNS, ENERGIA, CONCENTRACIÓ, i el més
important, la DEFENSA PERSONAL. Fomentar l’esport i la salut

Al Pavelló Municipal
Toni Sors de Sant Vicenç
de Montalt s’estan
impartint classes
d’iniciació de Nihon TaiJitsu per a adults a través
de la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament
són prioritaris per mantenir l’equilibri d’una vida saludable. Les arts
marcials reforcen el vincle cosment-ànima, a més de fomentar
hàbits saludables, com ho fan les
activitats esportives.
Sobre el tatami del Pavelló Municipal Toni Sors a Sant Vicenç de
Montalt, s’estan impartint classes
22

d’iniciació de Nihon Tai-Jitsu per
adults a través de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament. Un
esport que neix a Sant Vicenç amb
la intenció de seguir augmentant
l’oferta esportiva al municipi.
La disciplina marcial estudiada segueix un model pedagògic d’aprenentatge significatiu,
deixant que l’alumne/a tingui la
capacitat de desenvolupar el seu
propi ritme d’aprenentatge a partir d’uns continguts teòrics-pràctics que utilitzi en la seva vida
personal, com un exercici d’autoconeixement i auto-realització.
Tal i com explica la teoria psicològica de la Piràmide de Maslow,
la seguretat es troba en el segon
nivell de necessitats bàsiques
humanes, de tal manera que la
seguretat sorgeix una vegada satisfetes les necessitats fisiològiques com dormir, menjar, beure
o respirar.
Durant els últims anys, s’ha observat una escalada de violència
i agressions que han fet augmentar l’interès de la ciutadania en
aquest tipus de formacions. No
només és un esport, sinó que
aporta tranquil·litat pel fet de
comptar amb la sensació de seguretat i protecció i dota a la persona de la capacitat de reacció
davant un perill o amenaça.

No només és un esport, sinó que aporta
tranquil·litat pel fet de comptar amb la sensació
de seguretat i protecció i dota a la persona de la
capacitat de reacció davant un perill o amenaça
Amb seguretat, Maslow es refereix a sentir-se segur i protegit,
una seguretat física, referida a
la integritat del cos i de salut.
Per aquest motiu, les classes són
obertes per a membres de totes
les edats, habilitats i nivells d’aptitud. L’activitat que s’imparteix
amb la defensa personal s’estén
a tot tipus de públic i no es requereix experiència prèvia.
Un dels objectius de les arts marcials és ensenyar mètodes de

defensa personal, moviments
que també permeten disminuir el
risc de lesions en altres esports,
el coneixement de com caure
o evadir contacte d’una manera
segura. Les arts marcials també
emfatitzen l’autoconfiança, respecte i disciplina, que són els
valors que volem transmetre, a
més de l’educació i formació en
aquest àmbit.
Mai es tard per iniciar-se en les
arts marcials tradicionals.
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PREMIÀ DE MAR POSA EN MARXA
L’ESPORT BLAU ESCOLAR

A

quest programa de Vela Escolar, sessions de vela lleugera col·lectiva, 4 sessique té com a objectiu aproximar i ons de vela lleugera doble i individual i una úlpromoure la vela entre els alum- tima sessió que consisteix en una jornada final
nes de 5è de primària dels centres de caire lúdic competitiu, en els Clubs Nàutics
educatius, neix l’any 2017 i està impulsat per la amb Escola de Vela afiliats a la Federació.
Federació Catalana de Vela,
Hi han participat un total
el Consell Català de l’Esport, La campanya combina de 6 escoles del total de 8
el departament d’Educació i
escoles de Premià de Mar,
educació i esport i
els Consells Esportius de Capúbliques i concertades: Estalunya, amb la col·laboració proposa una activitat de cola Montserrat, Escola La
dels clubs i escoles de Vela formació poliesportiva Lió, Escola Mar Nova, Escola
i dels ajuntaments i Centres
Assís, Escola La Salle, Escola
en l’esport de la vela
Educatius dels municipis
El Pilar. El total d’alumnes ha
integrada dintre de
adherits. Aquesta campanya
estat de 235. Adreçat a alumcombina educació i esport, i
nes de 5è de primària. El prol’assignatura
proposa una activitat de forgrama dura 3 mesos d’abril
d’Educació Física
mació poliesportiva en l’esa juny.
port de la vela integrada dintre de l’assignatu- El passat 31 de maig, les regidores d’Esports
ra d’Educació Física.
i Activitat física, María Luz Cánovas i d’EnseL’Esport Blau Escolar consisteix en 10 sessi- nyament, Elisenda Busquets, van presenciar
ons anuals, distribuïdes en una primera sessió una de les activitats de vela d’alumnes de l’esimpartida pel professor del centre educatiu, 4 cola La Lió a aigües premianenques amb la

presència de Ràdio Premià de Mar.
A l’edició d’enguany hi han participat gairebé 3.000 alumnes de 69 Centres Educatius
de 25 municipis del litoral català. D’aquesta
manera, l’Esport Blau Escolar segueix el full
de ruta establert l’any 2017 i, any rere any,
continua creixent per arribar a tots els municipis costaners i consolidar Catalunya com
un país de mar.

ACTIVITATS NÀUTIQUES

Segona edició de LA MAR DE BÉ

P

aral·lelament, el passat
dia 5 de juny es va celebrar la 2a edició de La
mar de Bé a la platja de
Llevant i a la zona del port de
Premià de Mar amb activitats
gratuïtes i obertes per a tothom
organitzades per l’Ajuntament.
Es tracta de donar a conèixer al
jovent les activitats nàutiques i
obrir el municipi de cara al mar
per fer-hi activitats físiques i

esportives. Una campanya que
va tenir un gran èxit de participació que tindrà continuïtat en
el temps. Les activitats nàutiques van ser: paddel surf, caiac
i rem, mentre que la resta van
ser skate surf i hoquei línia. Les
entitats esportives de Premià de
Mar que van pendre part de LA
MAR DE BÉ van ser: Rem Premià,
All & Ollie Skate Escola i el Club
Hoquei en Línia Premià de Mar .
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PATINATGE ARTÍSTIC

L’APA Alt Maresme consolida el seu trofeu

E

l P ave l l ó M u n i c i p a l
d’Esports Parc Dalmau
de Calella va acollir recentment la 3a edició
del Trofeu Ciutat de Calella de
patinatge artístic, una prova esportiva que poc a poc es va consolidant al municipi i també al
Maresme. La competició va ser
organitzada por l’Associació de
Patinatge Artístic Alt Maresme.
Hi van participar els clubs de Sant
Quirze, Anglès, Palafolls, Grame-

dels clubs de patinatge de Calella i Pineda
de Mar i per donar una
millor qualitat d’entrenament als amants
d’aquest esport de totes dues poblacions.
La secció de Calella
entrena en el Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt,
mentre que la de Pineda de Mar
ho fa a la Pista Poliesportiva de
Pinemar.

ANNA LOZANO,

patinadora del club,
va acabar novena a
l’últim campionat de
Catalunya sènior
net, Sant Vicenç de Montalt, el
Laietà, el Congrés i club organitzador. En total es van poder veure
les actuacions d’unes 150 patinadores i alguns patinadors, competint tots segons el seu nivell. La
competició va incloure el nivell
inicial, el 1, fins al nivell més alt,
l’11. Les patinadores i patinadors
del club calellenc van brillar
amb llum pròpia, aconseguint
en total 16 posicions al pòdium
de les diferents categories.
L’Associació de Patinatge Artístic de l’Alt Maresme neix l’any
2017 com a resultat de la fusió
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El club compleix ara mateix cinc
anys de vida com a tal, malgrat
que des de 2012 ja es podia entrenar a Calella i participar en
diferents campionats. Avui dia
l’entitat acull totes les edats
formatives: iniciació, formació i avançat. Durant un temps
es podia entrenar la modalitat
de ‘show’, sens dubte molt espectacular, però molt complex
d’organitzar per l’alt nombre de
patinadores que es necessiten.
Per això tots els esforços estan
posats en el nivell individual, el
lliure. L’APA Alt Maresme compe-

teix a les proves del
Consell Esportiu del
Maresme i de la Federació Catalana de
Patinatge Artístic.
En l’actualitat, probablement Anna Lozano sigui la patinadora més destacada del club. Ha
arribat a participar en campionats
d’Espanya i aquest any ha quedat
novena en el Campionat de Catalunya Sènior de Rubí.
L’APA Alt Maresme està format
per un equip tècnic molt complet, on tots aporten el seu granet de sorra, per tirar endavant
l’associació i difondre aquest esport que els apassiona. Està format per l’entrenador internacional Alberto Fernández (tècnic de
nivell 3), Joan Bosch (tècnic de
nivell 2), Helena Rosinés (tècnica
de nivell 2), Marina Luna (tècnica
de nivell 1), les monitores Mamen
Marola i Mariona Mari. També

JUNTA
DIRECTIVA
PRESIDENTA

Mª del Pilar López
González
VICEPRESIDENTS

José Antonio
Gimenez Guerrero
Rosa María López AmaT
TRESORERA

Melania Cañadas Ruiz
SECRETÀRIA

Olga Salvans Dieste
VOCALS

Daniel Romero Ruiz
Ester Van Rijn
Ivet Duch Juvinyà
Rubén Gómez Escalona

comptem, procedent del món de
la gimnàstica rítmica, amb Darina
Kyrylenko, que ajuda amb la flexibilitat i la preparació física.
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www.pinedademar.cat
937 671 560

FUTBOL

XAVI AMOR

Alcalde de Pineda de Mar

“Que Pineda de Mar
sigui la seu de The
CUP de futbol juvenil,
amb la participació de
clubs de primer nivell
com són el Barça i el
Reial Madrid, també
ens posiciona com a
municipi amb clara
vocació esportiva”

Pineda de Mar
acull The CUP
Del 18 al 21 d’agost, el Camp
Municipal de Can Xaubet, amb
entrada gratuïta, serà la seu d’aquest
prestigiós torneig juvenil

D

esprés de dos anys
d’absència al Maresme, un a causa de la
pandèmia i un altre per
haver-se celebrat l’última edició a
Manlleu (Osona), The CUP torna a
la nostra comarca amb un cartell
de luxe (FC Barcelona, Espanyol,
Reial Madrid, Reial Societat i Girona entre altres) i en unes magnífiques instal·lacions: el Camp Municipal Can Xaubet de Pineda de
Mar, localitat que ha acollit amb
els braços oberts la sisena edició
del millor torneig de futbol juvenil
d’Espanya. El torneig també podem considerar-lo internacional,
ja que comptarà amb la participació d’un equip xipriota, el Pafos.
Lluís Carreras, exjugador del FC
Barcelona, és el director esportiu de The CUP, torneig absolutament consolidat tant en el pano-

rama nacional com internacional.
Del 18 al 21 d’agost, Pineda de
Mar tornarà a ser protagonista
de la gran aposta que fa el municipi per albergar esdeveniments
culturals i esportius de primera
magnitud. Els quatre dies que
durarà el torneig l’entrada serà
gratuïta per al públic. I no solament podran gaudir de futbol,
també de totes les activitats que
acompanyaran al torneig en les
zones habilitades de ‘hospitality’
i gastronomia. Igualment estarà
condicionada una zona d’aparcament amb capacitat per a 700
vehicles.
Per la web de Televisió de Catalunya es podran seguir tots els partits des de qualsevol lloc del món
i a casa nostra per Esport 3 en
directe, fet que li dona al torneig
una gran rellevància mediàtica.

ELS 8 EQUIPS PARTICIPANTS

FC BARCELONA

RCD ESPANYOL

GIRONA FC

REIAL MADRID

AQUA HOTEL FC

CADIZ FC

REIAL SOCIETAT

PAFOS FC
(Xipre)

PALMARÈS
✦ 2016 ✦

FC Barcelona

✦ 2017 ✦
At. Madrid

✦ 2018 ✦

RCD Espanyol

✦ 2019 ✦

FC Barcelona

✦ 2021 ✦

CF Badalona
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FUTBOL SALA
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Ferran Roldán Cantos
VICEPRESIDENT

Javier Navajas
TRESORER

Xavier Garrigós
SECRETARI I DIRECTOR
ESPORTIU

Christian Roldán
VOCAL

Èric Reull

EL TEIÀ FUTBOL CINC TANCA
UN ANY EXTRAORDINARI

T

eià, como a poble, pot
presumir de tenir el millor equip de futbol sala
femení sènior de Catalunya adscrit la Federació Catalana
de Futbol Sala. Aquesta temporada que tot just ha acabat, ha
guanyat la Copa Catalunya i la
Lliga Nacional Femenina. L’equip
no ha perdut cap partit en tota la
temporada, sent el màxim golejador i el menys golejat. A més, la
jugadora Berta Vilamala va ser
la pitxitxi de la categoria amb 51
gols en 20 partits. Tres de les cinc
màximes golejadores de la lliga
van ser jugadores del Teià (Sònia
Sánchez i Alma Cruz amb 23 gols
cada una, per darrere de la Berta).
Per a la temporada 2022-2023,
l’equip afronta el repte de revalidar tots els campionats nacionals, lluitar per la Supercopa de
Catalunya i intentar repetir la fita
al Campionat d’Europa.
El Teià Futbol Cinc, fundat el

1994, ha assolit fites importants
en l’esport de formació, amb
nombroses lligues i ascensos en
les dues federacions que existeixen de futbol sala, com el triple
campionat de Catalunya consecutiu i la doble participació al
Campionat d’Espanya (assolint la
Final) de categoria aleví de la Federació Catalana de Futbol i Real
Federación Española de Futbol,
ara ja fa uns anys.
A la Federació Catalana de Futbol Sala, els equips femenins
del club han estat protagonistes,
amb molt títols guanyats i diverses participacions a campionats
oficials. El Teià Futbol Cinc té
l’honor de ser l’únic equip català
de la Federació en haver aconseguit guanyar la Copa d’Europa
de Clubs, al 2015. Una fita que va
permetre al club ser rebut en una
recepció oficial pel president de
la Generalitat i el secretari general de l’Esport.

Des de la seva
fundació el 1994, el club
ha estat protagonista
de grans fites, com
la Copa d’Europa
femenina de 2015
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“Des de fa vuit anys juguem només la Federació Catalana de
Futbol Sala, la selecció catalana de la qual té reconeixement
internacional i això ens permet
participar en campionats internacionals i gaudir d’una experiència que no podríem tenir en
una altra federació, ja que, per
a aconseguir-ho, hauríem de
prendre part en lligues i categories nacionals”, explica Christian
Roldán, fill del president i director
esportiu i secretari de la junta.
L’entitat està actualment focalitzada en els equips per a majors
de 18 anys, amb dos masculins
competint a la Federació Catalana de Futbol Sala en categories
Primera Nacional i Segona Nacional, i el ja citat femení que és la
gran referència d’aquest esport a
Nacional Femenina de la mateixa
federació. L’objectiu primordial a
curt termini és tornar a recuperar
els equips de base, tan masculins

i femenins, com a punt de construcció i desenvolupament de
nous equips i jugadors.
A banda de la vessant competitiva, el club ha iniciat un projecte
de futsal de lleure, esdevenint
un punt de trobada per a aquells
jugadors i jugadores que volen continuar practicant l’esport
sense el compromís i estrès de
la competició. Per aquest motiu
el projecte Teià Legends acull
aquest perfil de jugadors majors
de 35 anys i els ofereix l’oportunitat de continuar practicant el seu
esport preferit.
Una altre prova del gran nivell
competitiu del jugadors/es del
Teià Futbol Cinc és que sempre
han estat protagonistes en els
diferents Campionats Internacionals on ha participat l’equip representant de la Federació Catalana
de Futbol. Aquí està la prova:
• MUNDIAL 2008: Dues jugadores + Entrenador, provenien del Teià Futbol Cinc.
• EUROPEU 2011: Sis jugadores
• MUNDIAL 2013: Vuit jugadores + Entrenador
• EUROPEU 2015: Cinc jugadores + Entrenador.
• MUNDIAL 2018: Cinc jugadores + Entrenador
Actualment, fins a quatre
jugadores poden entrar a
l’equip que representarà a
Catalunya en el
proper Mundial que es
celebrarà a Colòmbia.

Volem ajudar-te
a trobar la
propietat que
més s'adapta a
les teves
necessitats.
T'esperem.

www.puntimmobiliari.com
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FEM ESPORT, FEM SALUT!

Amb el bon temps, la promoció
esportiva surt a l’exterior

D

urant els mesos de maig i juny, el
Consell Esportiu del Maresme,
juntament amb la col·laboració
dels Ajuntaments de Mataró i
Pineda de Mar i escoles i instituts del Pla
Català d’Esport a l’Escola (PCEE), han organitzat diverses trobades poliesportives
adreçades a que els nens i nenes i joves de
primària i secundària poguessin descobrir
diverses formes esportives a l’aire lliure.
El 5 de maig es va realitzar la Trobada de 1r
de primària on es van congregar més de
500 nens i nenes de les diferents escoles
de Mataró participants al PCEE al Camp de
futbol de Cerdanyola.
El dia 31 de maig es va dur a terme la Trobada per a joves de 2n d’ESO dels instituts de
Pineda de Mar. Vora 600 participants van
estar tot el matí provant diferents activitats a
la Zona Esportiva Can Xaubet.

El Maresme ens brinda la possibilitat de practicar esport també a la platja, per això els dies
17 i 30 de maig, amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Voleibol, es van organitzar les trobades de vòlei platja a Mataró. La primera per a 6è de primària i la segona
per a 1r i 2n d’ESO. Uns 1.000 participants
en total van poder gaudir de la descoberta
d’aquest esport.
Les activitats de promoció són indispensables per apropar a la ciutadania en general
la pràctica d’activitat física, exercici físic i esport, una de les bases de l’estil de vida saludable que facilita l’adquisició dels bons hàbits que ens han d’acompanyar durant totes
les etapes de la vida.
Ara que venen les vacances, aprofitem el
bon temps i les oportunitats de la comarca
per gaudir de les activitats físiques a l’aire
lliure tan beneficioses per a petits i grans!

Xifres temporada 2021-2022

A

questa temporada
hem augmentat en
un 11% la participació de nens i nenes i
joves dins les activitats físiques
i esportives extraescolars respecte les dades registrades
d’abans de la pandèmia. Actualment més de 5.300 escolars
a tota la comarca del Maresme
realitzen setmanalment acti-
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vitats esportives individuals o
col·lectives i la participació femenina és quasi del 59%.
Gràcies a la promoció i a l’empenta dels equips dels centres
educatius, clubs, entitats i de les
administracions aconseguim
que l’esport pugui estar cada
cop més present al dia a dia dels
maresmencs i maresmenques.
Seguim!!!

JULIOL/AGOST
2022

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1, 08302 Mataró
www.cemaresme.cat
937 570 139

Guanyadors del 3r Concurs Fotogràfic
sobre l’ACTIVITAT FÍSICA i L’ESPORT

P

er tercer any consecutiu el concurs fotogràfic posat en
marxa pel Consell Esportiu del Maresme i Esportiu Maresme, amb la col·laboració del Consell Comarcal del
Maresme, ha estat un èxit rotund.
Els nostres lectors ens han enviat més de 100 fotografies
en totes dues categories, la d’esport general i la d’esport escolar. I
un any més, el nivell has estat molt alt, posant-se en relleu l’interès
dels participants en plasmar aquesta mirada diferent, a captar el
que es veu més enllà de l’ull humà, en un intent d’interpretar la instantània que s’hi amaga darrere, en en el seu missatge, en la seva
intencionalitat. L’alegria, la tristesa, la concentració, la solidaritat, la
victòria, la derrota...

Han estat molt els esports representats i ens fa especial il·lusió que,
dins de l’indiscutible mèrit de tots els participants, als qui els agraïm
el seu interès, hagi guanyat en categoria escolar una fotografia que
capta el moment en el qual un nen amb dificultat motriu és ajudat a
fer esport per un company i un monitor. Igualtat i solidaritat a parts
iguals. Esport sense barreres.
Igualment, la fotografia de la categoria general és d’una bellesa
especial, perquè ens acosta a un món gairebé desconegut per a
nosaltres: la vida que hi ha a l’aigua.
Tanquem aquesta tercera edició del nostre concurs i ja treballem
per preparar la quarta, que serà per reflectir la temporada 2022-23.
Fins llavors, molt d’esport i molta salut.

CATEGORIA GENERAL

1r premi

2n premi

3r premi

2n premi

3r premi

CATEGORIA ESCOLAR

1r premi
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REPORTATGE

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA
www.argentona.cat
937 974 900

NATACIÓ

E

l Club Natació Argentona és una entitat esportiva sense ànim de lucre
que ofereix activitats
aquàtiques al municipi d’Argentona. Actualment, el club només
està actiu a l’estiu, coincidint així
amb la temporada d’obertura de
la Piscina Municipal d’Argentona,
la qual és descoberta i només
pot oferir serveis durant aquesta
època de l’any.
Les activitats principals que ofereix el club des del 2016 són els
cursets de natació i les sessions
d’aquagym. Principalment s’ha
volgut oferir a la vila un servei que
era inexistent o que estava inactiu des de feia molts anys, amb
l’objectiu de promoure l’activitat
física i la salut a totes les franges
d’edat i prioritzant la qualitat envers la quantitat. Per aquest motiu, les activitats es duen a terme
en grups reduïts dirigits per professionals qualificats i amb experiència.
El club, fundat a l’any 2009, és
liderat pel seu president el Dr.
Mario Lloret. Tant ell com la Junta
Directiva, han volgut transmetre
els valors de l’esport i de la salut
als usuaris de la vila, oferint els
beneficis de l’aigua, de l’activitat
física a l’aire lliure, de forma segura i divertida.
Aquestes activitats que ofereix
el club han estat iniciades, dirigides i promogudes pels seus
dos coordinadors, Mario Lloret
Gómez (jugador professional de
waterpolo i amb formació esportiva) i en Gerson García Sánchez
(graduat en Ciències de l’Activitat
Física i especialitzat en natació).
Els Cursets de Natació. Pel que
fa als cursets de natació, des del
2016 s’ha treballat amb un mètode d’aprenentatge proper i eficaç,
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CLUB NATACIÓ ARGENTONA

NI UN SOL
INFANT
D’ARGENTONA
SENSE SABER
NEDAR
amb l’objectiu i el lema de “no hi
pot haver cap nen/a d’Argentona sense saber nedar”. L’estil
pedagògic d’aquests cursets està
basat en la confiança a l’aigua i en
ensenyar, de manera progressiva,
a nedar nens i nenes a partir de 3
anys, sigui quin sigui el seu nivell.
Els cursets són intensius i diaris,
tenen una duració d’entre 3 i 6
setmanes, i es treballa en grups
reduïts on l’entrenador/a està
molt en contacte amb els nens,

aquests casos, també s’ofereixen
grups reduïts per nivells, amb un
entrenador/a amb experiència
en el món de la natació. En tots
els cursets s’utilitza material auxiliar, si és necessari, per tal d’afavorir un millor aprenentatge i una
millor execució en determinats
exercicis.
El servei d’Aquagym.Pel que fa
a l’activitat d’aquagym, que també es va iniciar a l’any 2016, té

Fundat el 2009,
vol transmetre els
valors de l’esport
i de la salut als
usuaris de la vila,
oferint els beneficis
de l’aigua
tant dins com fora de l’aigua. El
club també treballa amb nens i
nenes que ja saben nedar, amb
o sense material, amb l’objectiu
que millorin la tècnica de natació
i aprenguin els diferents estils. En

l’objectiu principal de fer gaudir
i millorar la qualitat de vida dels
adults i gent gran que hi participa, oferint una activitat segura,
a l’aire lliure, amb sol i un clima
que, generalment, és privilegiat.

Com en el cas anterior, els tècnics, són entrenadores qualificades que ofereixen una activitat
musical guiada on es treballa tot
el cos en el medi aquàtic i de vegades, també, amb la utilització
de material per facilitar o complicar els exercicis. A nivell social i
psicològic també és una activitat
molt agraïda per tots els usuaris
ja que s’hi inscriu molta gent i es
fan grups i relació social. A més a
més, és una activitat amb música
actual, on a part de fer exercicis,
es balla, es juga i la gent es diverteix.
Totes aquestes activitats que
ofereix el CN Argentona estan
totalment recolzades per l’Ajuntament d’Argentona. Gràcies al
seu suport des del 2016 i a la bona
entesa entre ambdues parts,
aquests darrers dos anys s’han
pogut seguir realitzant activitats
malgrat la pandèmia.
En definitiva, l’objectiu d’aquest
club és que la gent d’Argentona
aprengui a nedar, faci activitat física de manera regular i millori la
seva qualitat de vida.

