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N o ens cansarem de dir, i d'escriure, que el 
Maresme és una de les grans potències 
esportives de Catalunya. Tant per l'èxit dels 
seus esportistes i clubs, com per la capa-

citat organitzativa de grans esdeveniments esportius.      
A tall d'exemple, un botó.
Aquest estiu, el CN El Balís ha organitzat el Mundial de 
vela de la classe 29er, amb prop de 30 països partici-
pants i més de 260 regatistes. Les aigües de Llavane-
res es van omplir de color en una prova que ha tingut 
un gran impacte econòmic per a la comarca.
També ha estat un èxit absolut la sisena edició de The 
CUP, un dels tornejos de futbol juvenil més prestigiosos 
d'Espanya que, enguany, s'ha celebrat a Can Xaubet, 
Pineda de Mar. A la final, guanyada pel Reial Madrid 
al FC Barcelona i retransmesa en directe per Esport 3 
de TV3, s'hi van van congregar 2.600 espectadors, una 
xifra mai vista en edicions anteriors.

També en aquest mes d'agost s'ha celebrat la clàssi-
ca Burriac Atac, que cada any se supera a si mateixa, 
amb més participants i nous recorreguts que fan les 
delícies dels amants de les carreres nocturnes. Tot un 
espectacle.
L'edició de setembre ve carregada de grans reportat-
ges, com el centenari del FC Argentona, que ha estre-
nat nova samarreta i escut per a l'efemèride i les Noces 
d'Or del CE Cabrils, que ho ha celebrat amb un ascens 
històric a Segona Catalana.
Li dediquem la nostra portada a la portera del CN Ma-
taró de waterpolo, Elena Sánchez, plata olímpica, sub-
campiona del món i campiona d'Europa. Un èxit que 
destaquem igual que el campionat d'Europa juvenil 
del mataroní Víctor Romero amb la selecció espanyola 
d'handbol. I, per descomptat, el subcampionat del món 
juvenil dels regatistes del CN El Masnou, Dani i Nora 
García, en la classe Nacra 15.
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AAAAA
LOREM IPSUM
PORTADA
WATERPOLO

F orma part d’una generació irrepetible 
de jugadores. Una trajectòria espor-
tiva que mereix ser coneguda i reco-
neguda. 

Per què et va donar pel waterpolo?
Realment vaig començar fent natació. Va ser 
el meu germà gran, en Carlos, qui feia water-
polo al CN Sabadell i amb qui va quedar sub-
campió del món júnior. De fet, el meu primer 
contacte amb el waterpolo no es va produir 
fins que jo estava a primer d’ESO.

I aquest canvi d’esport?
La veritat és que ja estava cansada de ne-
dar. M’avorria. Només gaudia quan fèiem 
relleus. Veia més divertit i competitiu el wa-
terpolo, així que vaig començar de jugado-
ra amb l’Escola Santa Clara, que és del CN 
Sabadell.

Dius que vas començar de jugadora, no de 
portera…
Exacte. Recordo que era cadet i la nostra por-
tera es va lesionar. El meu germà sempre em 
deia que ho faria molt bé de portera perquè ja 
era alta, tenia reflexos i bones cames. Així que 
em vaig posar de portera durant tres partits i 
només em van fer sis gols. I m’hi vaig quedar...

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

ELENA
SÁNCHEZ

COM PEIX 
A L’AIGUA

“Fitxar pel CN Mataró era  
el que necessitava”

PLATA OLÍMPICA, 
SUBCAMPIONA DEL MÓN i 

CAMPIONA D’EUROPA

Medalla de plata en els últims Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020, la portera del CN Mataró col·lecciona títols 

pràcticament des que es va tirar a l’aigua per primera vegada 

Vas aconseguir un palmarès impressionant 
al CN Sabadell…
Vaig arribar al primer equip la temporada 
2011-2012, com a segona portera. Davant hi 
havia la Laura Ester, considerada la millor del 
món. Van ser sis anys on ho vam guanyar ab-
solutament tot, sí.

I deixes casa teva...
Tenia contracte, però al juny de 2017 van 
creure al Sabadell que el millor era anar ce-
dida al CN Sant Andreu per tenir més minuts. 
Després del primer any de cessió, el Sabadell 
va decidir liquidar el contracte i vaig passar a 
ser del Sant Andreu. Va ser molt dur per mi, 
un pal, perquè vaig sentir que no em volien a 
casa meva. No m’ho esperava. Fins i tot vaig 

 Estic en el lloc 
perfecte i en el club ideal 

per lluitar per tots els 
títols; les distàncies entre 

Sabadell i Mataró s’han 
escurçat molt”
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 Sortir del CN Sabadell, 
el club de tota la meva vida, 
va ser un pal molt fort. Fins 
i tot vaig pensar a deixar el 

waterpolo”

pensar a deixar el waterpolo, però no ho vaig 
fer perquè el Sant Andreu es va portar molt bé 
amb mi. Em van acollir amb els braços oberts 
i vaig gaudir molt durant dues temporades.

Fins que et va trucar el CN Mataró…
Sí, la Marina Zablith! Va ser una sorpresa molt 
agradable. Que es fixessin en mi i que cre-
guessin en les meves qualitats per formar 
part d’un projecte guanyador va ser un orgull. 
Em va saber molt greu deixar el Sant Andreu 
perquè era com la meva pròpia família, però 
jo soc molt competitiva, vull guanyar títols i 
sabia que, després d’haver estat al Sabadell, 
el CN Mataró era la millor opció. Estaven fent 
les coses molt bé. Recordo que quan el Ma-
taró ens va guanyar la Copa de la Reina fa 
uns anys, totes les jugadores del Sabadell 
estàvem gairebé plorant perquè no podíem 
creure que haguéssim perdut.

Has encertat?
Sens dubte. Les distàncies entre el Sabadell i 
el Mataró s’han escurçat molt. Era el que ne-
cessitava i el que buscava. A més, per a mi va 
ser tot un repte adaptar-me a la nova forma 
d’entrenar i de jugar de Dani Ballart, que va 
substituir la Marina a la banqueta. No ha estat 
gens fàcil adaptar-se a en Dani, perquè tàcti-
cament té uns conceptes i mètodes que eren 
desconeguts per a mi.

Per exemple?
Que la portera sigui una atacant més. És a dir, 
set jugadores més enllà del centre del camp, 
en terreny rival. És molt arriscat i nosaltres ho 
fem al Mataró.

Va ser arribar i moldre...
Bé, la meva primera temporada va ser la 
2020-21 i vam perdre totes les finals, però 
la temporada passada vam derrotar tres ve-
gades al Sabadell a la Supercopa d’Espanya, 

Copa de la Reina i Copa Catalana. Llàstima 
que se’ns escapés l’última Lliga.

Parlem de la teva renúncia a la selecció 
espanyola. Una decisió que ha sorprès a 
tothom, ja que només tens 28 anys i ho has 
guanyat tot amb Espanya…
Molt senzill, perquè cada vegada que anava 
amb la selecció no era feliç. Anava al CAR el 
primer dia, entrenava súper bé i l’endemà te-
nia la moral pel terra, estava amargada.

Haig d’entendre que ha estat conseqüèn-
cia de la teva relació amb el seleccionador, 
Miki Oca…
Així és. Em transmetia la sensació que era una 
inútil, que no valia per a res. I jo em pregun-
tava: Si realment és així, llavors per què em 
convoques per a la selecció?

Però estàs a la selecció des dels 16 anys…
Sí, ha estat una trajectòria internacional molt 
llarga i exitosa, però al final estar sota les or-
dres de Miki Oca representava per a mi una 
pressió psicològica tan forta que no podia ser 
jo mateixa. Em superava. Sentia que estava en 
un pou del qual no podia sortir. M’ensorrava.

Cal reconèixer que a Tòquio no es va portar 
molt bé amb tu…
Només vaig jugar uns pocs minuts de la final 
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i perquè ja estava perduda. No entenc que 
en altres partits on anàvem guanyant per una 
diferència abismal no em fes jugar. Em va sa-
ber greu.

Bé, al final una medalla de plata olímpica…
Tòquio va ser una sensació agredolça, però al 
final aquesta medalla ha estat el premi a tota 
una trajectòria i a molts anys de sacrificis. Això 
ja ningú m’ho podrà treure i això em fa forta. 
Crec que he pres una bona decisió perquè 
mereixo ser feliç i així li vaig dir a l’ajudant de 
Miki Oca, Ángel Andreo; i al mateix selecci-
onador, amb qui vaig parlar dos minuts per 
comunicar-li la meva decisió.

Com et defineixes esportivament?
Molt exigent i buscant sempre la perfecció. 
Crec que a l’aigua sé llegir el joc, soc activa 
i diuen que tinc un do especial per aturar 
els penals.

Què esperes d’aquesta temporada en el CN 
Mataró?

De ben segur que serem molt competitives i 
lluitarem per tots els títols. Avui dia el Mata-
ró és capaç de competir de tu a tu amb els 
millors equips de waterpolo d’Europa i per a 
mi és un orgull formar part d’aquest projecte.

Vius a Mataró?
Sí, perquè és el millor per entrenar, estar a 
prop del club.

T’estàs preparant a fons per a quan hagis de 
penjar el casquet…
Així és. Estic fent Gestió Aeronàutica a la UAB, 
a Sabadell. És com ADE en aerolínies, aero-
ports i serveis de control aeri, a més d’una 
menció en logística de transport aeri i ara 
m’estic traient el certificat STS de pilot de 
drons. Faig pràctiques en el Centre de Control 
de Trànsit Aeri de la Regió Est de ENAIRE, a 
Gavà. M’encanta aquest treball i em vull pre-
parar molt bé per poder dedicar-me a això el 
dia de demà.

Ja ho veuen, de l’aigua al cel…

 He renunciat a la 
selecció perquè no era 

feliç: era arribar a la 
concentració i m’ensorrava. 

Patia una pressió 
psicològica molt gran”

 La medalla de plata a 
Tòquio ha estat el premi a 

tota una trajectòria i a molts 
anys de sacrificis. Això ja 
ningú m’ho podrà treure i 

em fa més forta”

PALMARÈS
SELECCIÓ ESPANYOLA

✦ Plata JJOO Tòquio 2020 (Japó 
2021)

✦ Or Campionat d’Europa, 
Budapest 2020 (Hongria)

✦ Plata Campionat del Món, 
Gwanju 2019 (Corea del Sud)

✦ Bronze Campionat d’Europa 
Barcelona 2018 (Espanya)

✦ Or JJMM 2018, Tarragona 
(Espanya)

✦ Plata Superfinal de la Lliga 
Mundial absoluta, Shangai 2016 
(Xina)

CN MATARÓ 

(SET 2020-ACTUALITAT)
✦ Or Copa de la Reina (2022) + 

trofeu millor portera
✦ Or Copa Catalana (2021)
✦ Or Supercopa d’Espanya (2021) 

+ trofeu millor portera
✦ Plata LEN Trophy (2021)
✦ Plata Copa de la Reina (2021)
✦ Plata Lliga Nacional (2020-21)
✦ Plata Supercopa d’Espanya 

(2020)

CN SANT ANDREU 

(SET 2017-MAIG 2020)
✦ Plata Copa de la Reina (2019)
✦ Plata Supercopa d’Espanya 

(2018)
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C om cada any, comença 
al setembre una tempo-
rada futbolística plena 
d’il·lusió i emoció. Serà 

l’última amb el model de compe-
tició tal com el coneixem ara, ja 
que per a la 23-24 hi haurà pro-
funds canvis, especialment en 
el futbol formatiu, on es comen-
çarà a competir per any de nai-
xement i no per categories. En el 
futbol amateur entrarà en vigor 
la Superlliga, un nou grup de 16 
equips entre la Tercera Divisió i la 
Primera Catalana.
En aquest curs, tornarà a ser la UE 
Vilassar de Mar el millor repre-
sentant del futbol del Maresme, 
que disputarà la Tercera Divisió 
amb una plantilla que ha tornat 
a experimentar un profund canvi: 
se n’han anat onze jugadors (en-
tre ells el capità Galeano) i n’han 
arribat uns altres, destacant es-

pecialment dos: Carlos Cano, el 
golejador procedent de l’Hospi-
talet i que ja havia estat a la Unió 
Esportiva i la del veterà Miquel 
Robusté, exjugador de Primera 
Divisió (va jugar a la UD Llevant) 
que la temporada passada va de-
fensar la samarreta del Badalona.

Tampoc hi ha canvis en la Primera 
Catalana, ja que el Mataró conti-
nua sent l’únic equip del Maresme 
en aquesta categoria. A curt ter-
mini l’objectiu hauria de ser tenir 
més representants en aquesta 
franja i això serà el que intentaran 
els dotze equips que enguany es-

taran a la Segona Catalana repar-
tits en tres grups diferents, on va 
destacar l’ascens de dos equips. 
D’una banda, el CE Vilassar de 
Dalt A i, per un altre, el CE Cabrils. 
El Vilassar de Dalt es va guanyar 
aquest dret en l’última jornada del 
campionat a costa precisament 
del CE Cabrils, que havia perdut 
la primera posició una setmana 
abans a casa del cuer. No obstant 
això, els de Cabrils, l’any del seu 
50 aniversari, van aconseguir fi-
nalment pujar de categoria com a 
millors segons. Impossible trobar 
millor manera de celebrar-ho.
També hi haurà bones notícies 
per al futbol femení, ja que el pri-
mer equip de l’AE Santa Susanna 
es va proclamar campió la tem-
porada anterior i ha ascendit a la 
màxima categoria del futbol cata-
là, la Preferent.

Un renovat 
Vilassar de Mar, 

tornarà a ser el millor 
representant del 

Maresme a Tercera RFEF

ARRENCA LA TEMPORADA 22-23

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

AE SANTA SUSANNA. El primer equip femení tornarà a jugar a la 
màxima categoria del futbol català

UE VILASSAR DE MAR. Per continuar jugant a Tercera Divisió s’ha 
reforçat de valent, com ara amb Miquel Robusté, ex Primera Divisió

Mataró estarà 
sol a Primera 

Catalana i 
dotze equips, 
entre ells els 

ascendits 
Vilassar de 

Dalt i Cabrils, a 
Segona 

PREFERENT FEMENINA
SUBGRUP 1

AE SANTA SUSANNA

TERCERA DIVISIÓ RFEF
UE VILASSAR DE MAR

PRIMERA CATALANA
GRUP 1

CE ESCOLA FUTBOL MATARÓ

SEGONA CATALANA
SUBGRUP 1B
CD MALGRAT
CF TORDERA
SUBGRUP 2B

UD CIRERA
CF ARGENTONA
CE LLAVANERES

UE VILASSAR DE MAR B
CE VILASSAR DE DALT

CD MASNOU
CE PREMIÀ

AT. SANT POL
UD LOS MOLINOS

SUBGRUP 3B
CE CABRILS

TERCERA CATALANA
GRUP 4

CF CALELLA
CE VILASSAR DE DALT B

FE MONTGAT
CCE TIANA

UE VILASSAR DE MAR C
AE ALELLA 2013

UD MATARONESA
AT. SANT POL B

AT. MASNOU
FC AQUA HOTEL

FC SINERA UNITED 
CF SANTVICENTÍ
AD LA LLÀNTIA

CF SANT CEBRIÀ 2019

PALMARÈS

REPORTATGE
FUTBOL



Més info a  totssomunbatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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Text de Toni Frieros

LA NOVA EQUIPACIÓ recupera els colors originals del 
club de la seva fundació: granat, daurat... i quatre barres

HISTÒRIC La temporada 2017-2018, l’Argentona va assolir la fita més impor-
tant de la seva història: pujar de Segona a Primera Catalana

E l passat 6 d’agost va ser el tret de sor-
tida dels actes commemoratius del 
centenari del FC Argentona. Repre-
sentants del club, amb el seu presi-

dent Antonio Gómez Cabrera al capdavant, 
van ser els grans protagonistes del pregó de 
la Festa Major de Sant Domingo. Prèviament, 
el consistori, amb la seva alcaldessa Gina Sa-
badell i el regidor d’Esports Quim Perejoan, 
va rebre al president de l’FCF, Joan Soteras, i a 
una delegació de l’ens federatiu.
A més d’aquests actes protolocaris, el club ha 
aprofitat l’efemèride per dissenyar el nou es-
cut i la nova samarreta de l’entitat (s’ha tornat 
al granat i daurat de l’equipament original), 
per la qual cosa van obtenir l’aprovació de l’as-
semblea del club. També s’ha creat un himne 
específic per al centenari (cantat pel grup ‘Sa-
bor de Gràcia’ en la Festa Major) que conviurà 
amb el de tota la vida.

Els actes del centenari s’aniran produint al 
llarg de tota la temporada 2022-23 i han es-
tat planificats per un comitè del club creat a 
aquest efecte. Està previst que cada mes es 
faci una activitat relacionada amb el centena-
ri. Entre altres, s’organitzarà la Diada del Futbol 
Femení, així com un torneig solidari de futbol 
base coincidint amb el Carnestoltes del mes 
de febrer.

HISTÒRIA 
Parlar del FC Argentona és fer-ho d’un dels 
clubs de futbol més longeus de Catalunya 
i del Maresme. Va ser el 14 de novembre de 
1922 quan es van iniciar les gestions per a 
entrar en l’FCF, quedant constituït el club a 
mitjans novembre.  L’escut va adoptar els ele-
ments del poble, amb el bàcul de Sant Julià i 
l’espiga. Va ser el   4 d’agost, també per festa 
major de Sant Domingo, quan es va inaugurar 
oficialment el terreny de joc, amb unes mides 
de 98 metres de llargada i 70 d’amplada.
Un dels grans orgulls de l’entitat va ser el fit-
xatge del jove jugador format a l’Argentona, 
Andreu Català, per part del FC Barcelona, que 
posteriorment el va cedir al Nàstic de Tarra-
gona, equip amb el qual va ascendir a Primera 

Divisió. Català, central expeditiu, va acabar la 
seva carrera al Mataró.
La temporada 1943-44 va ser una de les més 
exitoses del club, proclamant-se campió de 
la Lliga i de la Copa de la seva categoria i fina-
lista de la Copa Catalunya. En aquesta època 
l’Argentona havia canviat la seva indumentà-
ria per la samarreta blanca. Va ser a mitjans 
dels cinquanta quan es va recuperar l’original, 
encara que amb una franja vermella més, per-
què llavors l’FCF no permetia els colors de la 
senyera.
Just a la fi dels 70, quan el primer equip s’ha-
via consolidat a Segona Regional, per motius 
econòmics, es va desfer. L’ Argentona va haver 
de començar una altra vegada des de baix. La 
imminent celebració de les Noces d’Or va fer 
que la gent del poble s’impliqués.  Així, El 1973 
es reconstrueix el primer equip i es comença 
a prepara els actes de les Noces d’Or, on va 
participar a la festa l’amateur del Barça. Els 
juvenils van jugar contra la Penya Barcelonista 
de Mataró i, després d’algunes sardanes, es 
va inaugurar el monòlit homenatge al primer 
president del club, Jaume Abril.
Durant 1980 l’Argentona es converteix en un 
dels primers clubs de Catalunya a tenir un 
primer equip de futbol femení. L’entitat va 
començar en aquest període a treballar de 
manera seriosa i planificada amb el futbol 
base, quan es van crear les categories ben-
jamí i aleví. Fruit d’aquest treball arribaria anys 
més tard el fitxatge per part de l’Espanyol dels 
germans Pedro i Juanma Nieto, formats en el 
club. Pedro, a més, es va convertir en el primer 
argentoní a ser internacional, amb la selecció 
espanyola Sub-18. Després també arribaria a 
l’Espanyol Albert Yagüe.

El club va ser el gran 
protagonista de la Festa Major 

de Sant Domingo d’agost, 
on va fer el pregó

CENTENARI FC ARGENTONA

UN EQUIP, UNA AFICIÓ, UN POBLE

L’entitat ha estrenat per a 
l’efemèride un nou escut, 

nova samarreta i ha creat un 
himne especial 
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L’EQUIP FEMENÍ es va formar 
als anys 80

EL BARÇA amateur va jugar 
per celebrar el 50è aniversari

ELS GUANYADORS de la pri-
mera Copa de l’entitat

PRIMERA FOTOGRAFIA que 
existeix de l’equip de futbol

L’FCF, amb el seu president al capdavant, Joan Soteras, va estar present en la recepció i 
posterior festa que va organitzar el consistori d’Argentona

MURAL. Un dels actes més visuals i emotius ha estat la creació del preciós mural pintat 
en l’accés als vestidors del Camp Municipal d’Argentona

L’any 2000 es va instal·lar la coberta de tribuna 
i sis anys més tard va arribar la instal·lació de 
l’esperada gespa artificial.. Millores en el camp 
de futbol que, sens dubte, redundarien en el 
creixement de l’entitat. Per exemple, va ser a 
Argentona, en 2014, quan va néixer el famós 
torneig infantil de la ‘Carnestoltes Cup’.

Sense cap dubte la fita esportiva més impor-
tant de l’entitat va arribar a la temporada 2017-
2018, amb el ‘Chava’ Jiménez a la banqueta. 
Un any després d’haver guanyat la promoció 
d’ascens de Tercera Catalana a Segona, el FC 
Argentona va tornar a aconseguir l’impossible: 
l’ascens a Primera Catalana. Un èxit sense pre-
cedents en els, aleshores, 95 anys d’història 
del club. L’experiència va durar només un any, 
però va deixar un missatge molt clar: l’Argen-
tona volia ser protagonista en el futbol català i 
al Maresme, on ja fa anys que està consolidat 
a Segona Catalana.

Antonio Gómez Cabrera, el president, afirma 
que “estem en uns dels millors moments 
de la nostra història. Tenim gairebé 300 fit-
xes federatives, als nostres juvenil, cadet i 
aleví a Primera, més de 20 nens a l’Escola i 
treballarem perquè el primer equip torni a 
la Primera Catalana”. A més, afirma Antonio 
Gómez que “el club està sanejat econòmi-
cament”. A l’hora de demanar, el president 
creu que “un altre camp de futbol 7 ens aniria 
d’allò més bé perquè tenim molta demanda 
i pràcticament no podem créixer més”. Una 
de les primeres mesures que vol prendre el 
club en aquest any del centenari és “crear 
equips de futbol femení. Hi ha moltes noies 
del poble que juguen en altres equips i és 
una demanda que hem de satisfer”.
Tot Argentona està vivint aquest centenari 
amb orgull i intensitat. El poble se l’ha fet seu. 
Com diu el seu himne: un equip, una afició i 
un poble.

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

Els actes del centenari 
duraran tota la temporada i 

cada mes es farà una activitat

“Estem sanejats 
econòmicament i en el 

millor moment de la nostra 
història”, afirma el president 

Antonio Gómez Cabrera
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com sigui, un gran premi per a una 
entitat que fa molts anys que tre-
balla molt bé.

INICIS. Gràcies al fantàstic treball 
de Jaume Tolrà i el seu llibre ‘El què 
i com del Club Esportiu Cabrils’, 
escrit en ocasió del 25è aniversari 
de l’entitat, tenim una idea preci-
sa del naixement del club. Abans i 
després de la Guerra Civil ja es ju-
gava a futbol a Cabrils, sempre en 
camps improvisats, tant gent jove 

com veterans, sent especialment 
intensos els partits entre els del 
poble i els ‘estiuejants’.
La primera ubicació fixa va ser a 
l’anomenat ‘Camp de les Serres’ 
i poc després a ‘Les Palmeres’. 
El gran somni de tots els amants 
al futbol del poble era tenir un 
camp de futbol com el de tants 
municipis del Maresme i de pas-
sada construir una estructura 
de club. Va ser el 1970 quan els 
nous responsables municipals, 
principalment el Sr. Vicenç Qui-
rant, recollint la petició popular, 
van adquirir uns terrenys als ger-
mans Carles-Tolrà en la zona de 
la Llovatera. Així van ser els inicis 
de l’actual camp de futbol. Faltava 
l’equip i els colors de la samarreta. 
El Sr. Jordi Lloveras va proposar 
que anessin blanc-i-negres a rat-
lles verticals. El primer president 
del Club Esportiu Cabrils va ser 
Doroteo Esteban.
El 26 de desembre de 1971 es va 
disputar el primer partit oficial, en-
cara que no federat. El CE Cabrils 
va començar a jugar en l’anome-
nat ‘Centre d’Esports el Maresme’, 
on competien deu equips de la 
comarca. A poc a poc el club va 
anar creixent en equips: un segon 
amateur, un veterà i fins i tot un 
infantil. Ja inscrit a la Federació 
Catalana de Futbol, sota la presi-
dència del Sr. Sebastià Chamarro, 

El club ha pogut 
celebrar les seves 

Noces d’Or, un any 
més tard, amb un 
històric ascens a 
Segona Catalana 

EL 26 DE DESEMBRE DE 1971 es va fer la fotografia de la primera alineació oficial del CE Cabrils i la temporada passada el primer equip 
del club va assolir l’ascens a la Segona Catalana després d’una lliga molt emocionant

A l CE Cabrils li senten 
molt bé les efemèri-
des. En ocasió del vint-
i-cinc aniversari (les 

Noces de Plata), el primer equip 
va disputar la promoció per as-
cendir a Primera Regional. I ara 
que ha arribat als cinquanta anys 
(Noces d’Or), ha aconseguit un 
dels grans èxits de la seva histò-
ria: pujar a Segona Catalana.

Un ascens amb molt de suspens. 
L’equip entrenat per Rubén Cano 
va ser líder fins a la penúltima jor-
nada. Contra tot pronòstic va em-
patar a casa del cuer i ja descen-
dit Premià de Dalt, la qual cosa va 
possibilitar que el Vilassar de Dalt 
es proclamés campió i ascendís 
directament. No obstant això, set-
manes després, l’FCF li va atorgar 
l’ascens administratiu al Cabrils 
com a segon millor equip després 
de la renúncia de l’Atlètic Prat 
Delta, un fet que farà que l’equip 
del Maresme jugui aquesta tem-
porada en el grup del Garraf. Sigui 

l’entitat va anar millorant en tots 
els aspectes, també en les instal-
lacions esportives.
A Cabrils encara recorden la ‘rua’ 
que es va viure pels carrers del 
poble per homenatjar els herois 
que havien guanyat la Lliga i van 
ascendir de Tercera Regional a 
Segona. Va ser en la temporada 
1992-1993. A l’any següent, tam-
bé ascendirien a Primera Regio-
nal, la qual cosa ara equival a la 
Segona Catalana.

ACTUALITAT. El CE Cabrils forma 
part del teixit social del municipi, 
que s’ho sent molt seu. L’actual 
president, Luis Díaz, que fa més 

El gener de 2021 
l’Ajuntament va posar 

nova gespa artificial 
al camp municipal i va 

fer altres millores en el 
recinte esportiu

50 ANYS DEL CE CABRILS

UNA EFEMÈRIDE... AMB REGAL INCLÒS

LUIS DÍAZ 
President

“Estem en el millor 
moment de la nostra 
història. Existeix un 
gran sentiment de 
pertinença al club”
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Per celebrar el 50è aniversari, la selecció catalana del Maresme va 
jugar un partit amistós davant el primer equip del CE Cabrils

Un dels actes de celebració 
de les Noces d’Or

El gener de 2021 l’Ajuntament 
va canviar la gespa artificial

Aques estiu es va 
dur a terme la pri-
mera edició de la 

“Nit de l’Esport” de Ca-
brils, un esdeveniment 
on es reconeixia als i les 
esportistes de Cabrils 
que havien aconseguit 
mèrits esportius durant la 
temporada 2021-2022, 
així com aquelles enti-
tats que havien complert 
anys aquella temporada.
El regidor d’Esports, Jordi 
Campos Guitart, en el seu 
parlament, va voler feli-
citar els i les esportistes 
pels seus èxits, però tam-
bé els equips tècnics i les 
juntes directives, que són 
les persones que fan que 
el dia a dia dels clubs fun-
cioni. També va comen-
tar que es tractava d’un 
esdeveniment previst ja 
l’any 2020, però que per 
la pandèmia es va haver 
de suspendre.

Els guardons foren otor-
gats a:
• Club Patí Cabrils, pel 

seu 10è aniversari
• Club Bàsquet Cabrils, 

pel seu 10è aniversari
• Club Esportiu La Llo-

bera, pel seu 25è ani-
versari

• Club Esportiu Cabrils, 
pel seu 50è aniversari

• Dídac Peralta Roselló, 
per haver aconseguit, 

amb la selecció catala-
na, el Campionat d’Es-
panya de seleccions 
autonòmiques de bàs-
quet, categoria mini

• Àlex Álvarez Moreno, 
del Club Tennis Cabrils, 
per haver aconseguit 
el subcampionat del 
Campionat de Catalu-
nya de tennis, categoria 
junior

• L’equip masculí del 
Club Tennis Cabrils , 
per haver aconseguit el 
subcampionat de la Lli-
ga Catalana, categoria 
infantil

• L’equip sènior femení 
del Club Volei Cabrils, 
per haver aconseguit 
l’ascens a 3a catalana

• L’equip cadet femení 
del Club Volei Cabrils, 
per haver aconseguit la 
3a posició del Campio-
nat de Catalunya

• L’equip sènior masculí 
del Club Esportiu Ca-
brils, per haver aconse-
guit l’ascens a 2a catala-
na de futbol.

Per cloure l’acte, l’alcal-
dessa Maite Viñals Cle-
mente va voler donar 
valor a la feina feta en 
aquests darrers anys en la 
millora dels equipaments 
esportius municipals i va 
destacar l’impuls de l’es-
port femení a Cabrils.

de vint anys que està al capda-
vant del club, l’explica: “És molt 
bonic veure que els entrenadors 
dels equips inferiors són juga-
dors del primer equip o vete-
rans. Hi ha un gran sentiment de 
pertinença al club”.
L’actual coordinador del CE Ca-
brils és el seu fill, Lluís Díaz, un 
destacat exfutbolista que va arri-
bar a jugar a Segona B: “La pandè-
mia, com a tothom, ens va fer mal 
i vam perdre dos juvenils, però 
ens hem recuperat en un temps 
rècord i ja comptem amb tretze 
equips i més de 230 llicències, 
gairebé totes de nois del poble. 
Tenim el cadet a Primera i el pri-
mer equip a Segona Catalana. 
La nostra cadena està molt con-
solidada, com ho demostra que 
comptem amb dos amateurs a 
Quarta perquè juguin els juvenils 
quan acaben la categoria”. Una 
de les grans satisfaccions del 
Lluís com a coordinador és que 
“per primera vegada a la nostra 
història tindrem equips femenins, 

un infantil i un juvenil, donant res-
posta a la demanda que teníem”.
La pandèmia va impedir que el 
club celebrés el 50 aniversari 
com li hagués agradat. La tempo-
rada passada es va coronar amb 
un final de festa, un partit contra 
la selecció amateur del Maresme 
i diferents actes commemoratius.
Prèviament, el gener de 2021, i 
aprofitant algunes restriccions de 
la pandèmia, l’Ajuntament va can-

El club compta ja amb 
més de 230 llicències i 

per primera vegada a la 
seva història tindrà dos 

equips femenins

1a Nit de l’Esport

viar la gespa artificial, homologat 
per la FIFA. A la part alta de la 
instal·lació esportiva, a més, s’ha 
situat un camp de Futbol 7 que 
permet més alleujament horari i 
més qualitat d’entrenaments.
Com afirma el seu president: “Es-
tem en el millor moment de la 
nostra història”.

PRESIDENT 
LUIS DIAZ MORENO

LLUÍS FEIXAS PUIG
CARLOS BOSCH SANSA

JORDI BAYLACH
JOSEP PRUDENCIO

SANTI PONS
ALBERT PONT

SERGIO SANCHO

ESTRUCTURA TÈCNICA
PRIMER EQUIP

RUBÉN CANO SANDOVAL
EDU OLMOS

MANOLO VÁZQUEZ
COORDINACIÓ: 

LLUÍS DIAZ MESTRES 
JOAN RIERA CALLEALTA 

SERGI FEIXAS VIÑALS

JUNTA DIRECTIVA

AJUNTAMENT DE
CABRILS

 www.cabrils.cat
 937 539 660
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The CUP-PINEDA DE MAR 
UN BINOMI ESPECTACULAR

E l Camp Municipal de Can 
Xaubet, a Pineda de Mar, 
va acollir els dies 18, 19 i 
20 d’agost la sisena edi-

ció de The CUP, considerat el mi-
llor torneig juvenil d’Espanya per 
a futbolistes de primer any en la 
categoria. Després de no poder 
disputar-se l’edició de 2019 per 
culpa de la pandèmia, i de ce-

lebrar-se l’any passat a Manlleu 
(Osona), The CUP va tornar al Ma-
resme, on durant les primeres 
quatre edicions es va establir a 
Sant Pol.

Sense desmerèixer absoluta-
ment ningú, no pot posar-se en 
dubte que aquesta sisena edició 
ha estat un èxit rotund. En tots els 
aspectes. La resposta del públic 
va ser extraordinària els tres dies, 
especialment el diumenge, el dia 
de la final, on Can Xaubet va rebre 

a 2.600 persones, rècord absolut 
del torneig. Un torneig que va po-
der seguir-se en directe per Es-
port 3, el canal d’esports de TV3.
L’organització, a més, va ser im-
pecable, tant per a atendre els 
vuit equips participants com per 
rebre als aficionats. Va haver-hi 

places de pàrquing públiques per 
a tothom al costat del Camp Mu-
nicipal, àmplies zones de restau-
ració, espais VIP... Tot es va cuidar 
al mínim detall. Un treball dut a 
terme per l’empresa organitza-
dora, Auria Sport juntament amb 
Campus Lluís Carreras, Aqua Ho-
tel (el club de Pineda) i òbviament 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, 
que no solament va patrocinar la 
competició, també va bolcar al-
tres recursos com policia local, 
protecció civil, ambulància, ma-
terial, etcètera.

COMPETICIÓ 
Com sempre, vuit van ser els 
equips convidats. Entre ells, els 
qui representen la màxima riva-
litat del futbol espanyol: Barça i 
Reial Madrid. I no van defraudar, 
perquè es van veure les cares en 
la final, no sense abans haver de 
sofrir en els partits previs. El Reial 
Madrid, per exemple, va passar a 
la final per la diferència de gols 
amb l’Espanyol, després d’haver 
empatat amb els blanc-i-blaus 
en el grup A, on l’equip local, 

El Reial Madrid es va imposar a la final al Barça 
(1-0) en un partit seguit en directe a Can Xaubet per 

2.600 persones, rècord absolut del torneig 

Fotos de Eduard Duran / 
REMimages

L’organització va ser 
impecable i va merèixer 

els elogis dels vuit 
equips participants, 

que van protagonitzar 
una competició d’un 

altíssim nivell
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✦ FINAL
Reial Madrid, 1 – Barça, 0

✦ 3r-4r LLOC
Girona, 2 – Espanyol, 0

✦ 5è-6è LLOC
Pafos, 2 – Aqua Hotel, 1

✦ 7è-8è LLOC
*Reial Societat, 1 – Cadis, 1 (*4-2 penals)

RESULTATS

FC BARCELONA

GIRONA

PAFOS

AQUA HOTEL

REIAL MADRID

RCD ESPANYOL

CADIS

REIAL SOCIETAT

XAVI AMOR
ALCALDE DE 

PINEDA DE MAR

“Ens hem deixat 
la pell per estar a 

l’altura. Gràcies per 
situar a Pineda de 

Mar en el mapa 
esportiu estatal"

l’Aqua Hotel, va donar la sorpresa 
derrotant la Reial Societat.
En el grup B, el Barça va superar 
per la mínima al Cadis i no va pas-
sar de l’empat enfront del Pafos 
de Xipre, l’equip internacional 
convidat. El partit que li va perme-
tre als blaugranes fer-se amb el 

primer lloc del seu grup va ser el 
triomf davant el Girona, que d’ha-
ver empatat s’hauria plantat en la 
gran final del diumenge.
LA FINAL. Barça i Madrid es van 
reptar en el terreny de joc per 
veure quin equip aixecava la mo-

numental The CUP, una icona ja 
entre els trofeus estiuencs. En 
la graderia, color, emoció, nervis 
i moltes ganes de passar-ho bé. 
Ningú va sortir defraudat, perquè 
blaugranes i madridistes (hi ha-
via molta presència d’aficionats 
blancs a Can Xaubet), van dispu-
tar un partit molt renyit i igualat, 
que es va decidir en el minut 16 de 
la segona part gràcies a un gol de 
Jacobo. El Barça va reaccionar i va 
gaudir de diverses ocasions per 
empatar, però finalment l’àrbitre 
de Segona B, el mataroní Òscar 
Sauleda, va decretar el final del 
partit, inscrivint el Reial Madrid 
per primera vegada el seu nom 
en el palmarès.

The CUP ha tingut cinc campi-
ons diferents en les seves sis 
edicions, la qual cosa posa de 
manifest el difícil que és gua-
nyar-ho. Només el FC Barcelona 
ha estat capaç d’aixecar-lo en 
dues ocasions.
“Ens hem deixat la pell per es-
tar a l’altura. Gràcies per situar 
a Pineda de Mar en el mapa es-
portiu estatal. M’atreveixo a dir 
que per a les pròximes edicions, 
The CUP té la seva casa a Pineda 
de Mar”, va afirmar l’alcalde Xavi 
Amor, molt satisfet per l’experi-
ència viscuda. Després d’aquesta 
excel·lent edició, The CUP ja tre-
balla per la setena. El Maresme 
pot presumir de tenir un torneig 
de futbol juvenil de primer nivell.

AJUNTAMENT DE
PINEDA DE MAR

 www.pinedademar.cat
 937 671 560

L’AQUA HOTEL, equip local, va fer un gran 
torneig, quedant sisè

RCD ESPANYOL i Reial Madrid van prota-
gonitzar un partit molt intens

ESPECTACULAR imatge aèria de Can 
Xaubet durant la celebració de The CUP

Hi ha hagut 
cinc campions diferents 

en les sis edicions, 
el que demostra el difícil 
que és guanyar The CUP; 

només el FC Barcelona 
ha repetit al palmarès

The CUP ja és considerat 
el millor torneig 

d’Espanya per a juvenils 
de primer any. 

Alguns equips van jugar, 
fins i tot, amb futbolistes 

en edat cadet
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E ls germans Nora i Daniel 
Garcia de la Casa, de 
disset i quinze anys res-
pectivament, van tornar 

el mes de juliol passat del Mundi-
al de Vela juvenil de classes olím-
piques celebrat a La Haia (Països 
Baixos) amb una medalla de pla-
ta sota el braç. Concretament en 
l’espectacular classe Nacra 15, 
velocitat i adrenalina pura. Un èxit 
extraordinari d’aquests dos rega-
tistes formats des de nens en el 
Club Nàutic El Masnou i amb una 
llarga trajectòria en el món de la 
vela, afició heretada dels seus 
pares.
A més de l’enorme èxit que su-
posa convertir-se en uns dels mi-
llors regatistes juvenils del món, 
el gran mèrit d’aquesta medalla 
de plata ha radicat en com s’ha 
aconseguit: un mes i mig abans de 
començar el mundial, ni la Nora 

s’havia pogut classificar per als 
europeus i mundials d’Optimist”, 
explica Manel Freixa, president 
del CN El Masnou.
Faltant poc temps per comen-
çar el Mundial, la que havia estat 
companya del patró Max Ron-
deau, Mar García (l’any passat van 
quedar sisens en el mateix mun-
dial disputat a Oman), va renunci-
ar per problemes relacionats amb 
els seus estudis: “Va ser llavors 
quan ens vam plantejar qui po-
dria fer parella amb Dani García 
i vam convenir que ningú millor 
que la seva pròpia germana, la 
Nora”, afegeix Manel Freixa.
A partir d’aquí comença tota una 
aventura. Ni la Nora ni el Dani te-
nien un vaixell Nacra 15, així que 
la Federació Catalana de Vela ho 
va llogar al Max Rondeau perquè 
els germans Garcia poguessin 
entrenar: “El primer dia va ser el 
mateix Max qui ens va ensenyar 
el més bàsic del vaixell”, afirma 
la Nora. “A partir d’aquí, vam anar 
aprenent pel nostre compte, en 
pla autodidacte”, agrega el Dani, 
que passava de portar un vaixell 
petit, l’Optimist, a un Nacra.
Amb només un mes d’entrena-
ments, els germans Garcia es van 
plantar a La Haia amb l’ajuda del 
tècnic federatiu Toni Ribas, “sen-
se saber molt bé com es mun-
tava el vaixell, però amb la idea 

“Un mes abans de començar el mundial no 
sabíem ni com anava el vaixell ni muntar-lo. 

Anàvem a intentar no quedar últims” 

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

Nora i Daniel Garcia
LA JOVENTUT AL PODER

ni el Dani havien tocat un vaixell 
Nacra 15. No sabien ni com fun-
cionava. Una història que sembla 
extreta d’una pel·lícula. La Nora 
estava navegant a la classe 420 i 
el seu germà, el Dani, acabava de 
fer-ho en Optimist.
“A l’equip espanyol de Nacra 15 

li faltava el patró per a anar al 
Mundial de la Haia, perquè el 
titular, Max Rondeau, ja no po-
dia participar per haver excedit 
l’edat reglamentària. Des de la 
federació catalana i espanyo-
la es va pensar en Dani García, 
ja que, per molta mala sort, no 

SUBCAMPIONS DEL MÓN JUVENIL CLASSE NACRA 15
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de competir i sabent que si que-
dàvem últims, no passava res”, 
subratlla la Nora. Als Països Bai-
xos, tots els regatistes tenien el 
mateix vaixell, proporcionats per 
la Federació Internacional: “És 
com si tots els pilots d’F1 corre-
guessin amb el mateix cotxe”, 
remarca el Daniel.
Cinc dies de competició i deu re-
gates completades, de les tretze 
previstes. I una sorpresa majúscu-
la. Des de la primera regata, es van 
col·locar primers: “Anàvem apre-
nent a mesura que competíem. 
Recordo que un dels primers 
dies va fer molt de vent i molta 
gent va bolcar. A nosaltres dos, 
que pesem molt poc, ens anava 
bé que el vaixell fos ràpid, ens 
beneficiava moltíssim, perquè 
així evitàvem fer tantes manio-

bres, en el que no teníem molta 
experiència”, revela la Nora.
Al final, contra tot pronòstic, no 
van ser campions del món per un 

sol punt. Una història increïble, 
però certa. “A més, Espanya va 
quedar campiona del National 
Trophy, que també va ser un 
gran èxit”, apunta el Daniel. Sí, 

efectivament, i va ser gràcies a 
ells, ja que van puntuar cada dia 
de competició en quedar sem-
pre entre els quatre primers, cosa 
que no van poder aconseguir la 
resta dels regatistes espanyols 
en les altres modalitats de vela.
Nora Garcia se’n va anar després 
al Mundial de 420, primer pas per 
a arribar al 470, si bé li agradaria 
compaginar aquesta classe amb 
la del Nacra: “El meu somni és 
poder participar algun dia en 
uns Jocs olímpics”, com ja van 
fer les seves admirades Natalia 
via Dufresne i Silvia Mas. El Daniel, 
dos anys més jove que la seva 
germana, toca de peus a terra: 
“Haig de continuar aprenent i 
a poc a poc arribar on vull, que 
també és navegar en una classe 
olímpica”.

PALMARÈS

DANIEL 
GARCIA DE LA CASA

5/5/2007 (15 anys)

OPTIMIST
✦ Campió de Catalunya 

per equips 2019
✦ Campió de Catalunya 

absolut 2021
✦ Campió de la Palamós 

Trophy 2022 (de 500 
regatistes) 

✦ Tercer Opti Orange 
València 2022

✦ Campió de Catalunya 
absolut 2022

✦ Subcampió del món 
NACRA 15 ISAF

NORA 
GARCIA DE LA CASA

6/7/2005 (17 anys)
 

OPTIMIST 
✦ Campiona de Catalunya 

2018, 2019, 2020
✦ Subcampiona d’Espanya 

2019, València 
✦ Subcampiona d’Europa 

per nacions 2019,2020

420
✦ Subampiona d’Europa 

2021 
✦ Subcampiona del món 

NACRA 15 ISAFE l vaixell Nacra 15 es va 
dissenyar des de zero, 
principalment seguint 
els criteris de World 

Sailing, per a convertir-se en 
el multicasc juvenil oficial. La 
Classe Nacra 15, que ha experi-
mentat un  ràpid creixement, 
especialment en la seva confi-
guració C-foil (orses corbes), és 
ara una flota contínua i integral 

dels Campionats Mundials de 
Vela Juvenil. I més singular en 
els Jocs Olímpics de la Joventut. 
El Nacra 15 és una versió més 
petita del multicasc olímpic ori-
ginal Nacra 17 Mixed Multihull, 
creant una veritable via olím-
pica. El Nacra 15 ofereix un alt 
rendiment i regates supercom-
petitives amb velocitats de fins 
a 20 nusos i més.

QUÈ ÉS LA CLASSE NACRA 15?

Els germans Garcia, 
formats en el Club 
Nàutic El Masnou,  

van quedar a un sol punt 
del títol mundial i  

van ser clau perquè 
Espanya guanyés el  

Nations Trophy
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S ant Andreu de Llavane-
res, i per extensió el Ma-
resme, ha estat escenari 
d’un nou esdeveniment 

esportiu de primera magnitud, en 
aquest cas organitzat per una his-
tòrica entitat com és el Club Nàu-
tic El Balís, amb una llarga tradició 
i trajectòria en l’organització de 
campionats tan nacionals com in-
ternacionals. En els últims anys ha 
acollit el Campionat d’Europa de 
J80 (2014), el Finn World Masters 

(2018) i el Campionat del Món de 
la classe Europe (2019).
Durant els primers dies d’agost, 
El Balís va tornar a ser l’epicentre 
mundial de la vela. A les instal·la-
cions del club es va celebrar el 
Campionat del Món de la catego-
ria 29er, una prova que va comp-
tar amb una xifra de participants 

mai vista: 245 embarcacions de 
26 països i 4 continents. Els paï-
sos presents van ser: Alemanya, 
Argentina, Austràlia, Àustria, Bra-
sil, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, 
Espanya, Estats Units, Finlàndia, 
França, Gran Bretanya, Hong 
Kong, Hongria, Itàlia, Irlanda, Illes 
Verges, Japó, Nova Zelanda, No-
ruega, Països Baixos, Polònia, Re-
pública Txeca, Suècia i Suïssa. El 
dia abans de la competició es va 
viure al Balís la tradicional i espec-
tacular desfilada dels equips par-
ticipants, que va inundar de color 
les instal·lacions. Sens dubte, tot 
un repte organitzatiu i logístic de 
primera magnitud que es va sal-
dar amb matrícula d’honor gràcies 
a la implicació d’un nodrit grup de 
persones, entre ells els voluntaris, 
liderats per la directora general 
del club, Teresa Sala, el comodor 
Oriol Cornudella i la directora 
esportiva, Paula Cisneros.
A més de l’extraordinari impac-
te esportiu que va tenir la com-
petició, també cal valorar-lo en 
termes econòmics, ja que, entre 
tripulants, entrenadors, tècnics, 
comissaris i familiars, es va haver 
d’acomodar i donar manutenció 
a més de mil persones. Tota una 
injecció econòmica per a Llava-

neres i els municipis del Maresme. 
Precisament a això va fer referèn-
cia el president del CN El Balís, 
Fran Ripoll en el seu discurs de 
benvinguda: “Tot l’equip del club 
va estar treballant de valent i amb 
molta il·lusió en aquest projecte 
des de feia un any i mig, perquè 
no sols fos un gran esdeveniment 
esportiu, sinó també social i eco-
nòmic per al territori”.

Espanya es va presentar amb 19 
tripulacions. D’entre elles desta-
cava la formada pels germans 
Mateo i Simón Codoñer, que de-
fensaven el títol de campions del 
món aconseguit l’any 2021. En 
categoria femenina les canàries 
Paula i Isabel Laiseca també sa-
bien el que era pujar al podi d’un 
mundial, després de penjar-se 

a València 2021 el bronze. I van 
ser precisament elles les que van 
guanyar l’or a les aigües mares-
menques desprès d’un campionat 
impecable. En la prova masculina 
els campions van ser els argentins 
Máximo Videla i Tadeo Funes de 
Rioja, que van endur-se el títol 
superant en un punt els italians 
Alex Demurtras i Giovanni Santi. La 
tercera plaça va ser per als france-

sos Hugo  Revil i Karl Devaux. Cal 
destacar que en categoria sub17 
femení, les també grancanàries 
Martina Lodos i Martina Díaz-Sal-
guero es van penjar la plata. El 
temps i el vent van ser uns gran ali-
ats per poder gaudir d’un Mundial 
espectacular. Les aigües del Balis, 
senzillament, van tornar a enamo-
rar el món de la vela.

Les aigües de 
Llavaneres van tornar 

a enamorar el món 
de la vela amb 

245 embarcacions de 
26 països, una 
xifra mai vista

Impecable organització 
esportiva i gran 

impacte econòmic per 
al municipi i 

tota la comarca 
després d’un any i mig 

d’intens treball 

EL CN BALÍS, 
EPICENTRE 
MUNDIAL 
DE LA VELA

ESPECTACULAR MUNDIAL 29er!

REPORTATGE
VELA

Fotos de Laura Carrau
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L’EQUIP ESPANYOL es va presentar amb 19 tripulacions en un 
campionat amb gairebé trenta països participant

SENSE LA FEINA dels voluntaris hagués estat impossible desen-
volupar un Mundial d’aquestes dimensions

EN LA PROVA MASCULINA els campions van ser els argentins 
Máximo Videla i Tadeo Funes de Rioja 

FRAN RIPOLL, president del CN El Balís, 
amb la presidenta de la classe 29er

DURANT ELS PRIMERS DIES D’AGOST, EL BALÍS va tornar a ser l’epicentre mundial de la 
vela, portant a les aigües de Llavaneres un esdeveniment esportiu de primera magnitud 

LA TRADICIONAL DESFILADA dels equips nacionals va ser tot un 
espectacle de color, companyonia i il·lusió compartida

LES CANÀRIES PAULA I ISABEL LAISECA van guanyar l’or a les 
aigües maresmenques després d’un campionat impecable 

GRAN PART de l’èxit del campionat va radicar en la perfecta orga-
nització i la feina de tot l’equip del club
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U n espectacle nocturn 
que inunda de llum la 
pujada a l’icònic cas-
tell de Burriac i acaba 

de matinada a la platja de Cabre-
ra de Mar.
En l’edició de 2022, que ha estre-
nat director de cursa en la per-
sona de Gustavo Bernaus, hi ha 
hagut importants novetats. La 
primera, la coexistència de dos 

circuits, un de 21 km i un altre 
de 15,750 km amb desnivells de 
prop 1.000 metres. La segona, 
que el traçat ha passat per quatre 
municipis i no per tres com era ha-
bitual: Vilassar de Mar, Cabrera de 

Mar, Cabrils i Argentona. I la més 
rellevant: l’absència de restricci-
ons després d’anys sota mínims 
per culpa de la pandèmia.

Festa popular. Parlem d’una 
competició esportiva organitza-
da pel Centre Excursionista Vi-
lassar de Mar (Els Piris) i inclosa 
en el calendari oficial de la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC). No obstant 
això, la Burriac Atac és per sobre 
de tot una festa participativa, de 
poble. A més, extensible a totes 
les edats. Hores abans de la sor-
tida oficial de la prova, les nou de 
la nit, es va viure la Marrec Atac, 
on els més petits, fins als catorze 
anys, van sortir en diferents grups 
d’edat (fins a quatre) des del Car-
rer Sant Joan fins a l’Escola Pérez 
Sala. Es tracta de fer poble, de 
crear sentiment de pertinença.
Una jornada amenitzada per la 
música i els tambors del grup 
Ssstrèpits on van participar 300 

voluntaris repartits per tot el re-
corregut, presents també en els 
quatre punts d’avituallament dis-
tribuïts per l’exigent circuit on els 
participants podien hidratar-se. 
Seguint les més estrictes mesu-

res de seguretat i prevenció, la 
Burriac Atac no va haver de la-
mentar cap incident, més enllà 
d’alguna torçada de turmell. En la 
línia d’arribada estava preparada 
una ambulància medicalitzada i 
altres serveis mèdics.

Participació. En aquesta edició 
es va aconseguir la màxima parti-
cipació permesa: 750 corredors. 
Tots van sortir, com és tradició, 
al costat de la plaça de l’Ajunta-

L’edició d’enguany 
va passar per quatre 
municipis diferents 
i va tenir la màxima 

participació permesa: 
750 atletes

BURRIAC ATAC 2022

QUAN LA NIT 
S’OMPLE 
DE LLUM
Hi ha una data marcada en vermell en el calendari de les curses 
de muntanya: la que correspon a la Burriac Atac. Sens dubte, una 
de les proves esportives més emblemàtiques del Maresme i tota 

una festa per Vilassar de Mar, a l’altura de la seva Festa Major

REPORTATGE
CURSES DE MUNTANYA

Va destacar la gesta de Maria Petit, corredora 
invident de Vilassar de Mar que va participar en la 

carrera curta acompanyada dels seus guies 
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ment amb la llanterna ajustada 
a una cinta en el front. El premi 
més gran de la Burriac Atac és 
completar la carrera, gaudir de 
la pujada, de la baixada, dels co-
lors de la nit, passar per davant 
del castell i acabar passada la 
mitjanit a la platja de Cabrera de 
Mar. Una sensació i un contrast 
brutal. A l’arribada, tots els atletes 
tenien a la seva disposició servei 
de fisioteràpia, sanitaris, botifar-
rada, begudes i altres atencions a 
càrrec dels organitzadors. Un en-
tregat ‘speaker’ es va encarregar 
de donar la benvinguda a tots els 
que travessaven la meta.

La Burriac Atac va ser guanyada 
en la prova de 21 quilòmetres 
per Oriol Lario Devesa en homes 
(2.08:42) i per Sara Sanante en 
dones (2.21:30). Aquesta última 
és una de les millors especialis-
tes de trials de Catalunya, ja que 
aquest 2022 també ha guanyat 
la Trial de Ulldeter i la Marathon 
Trial. La prova curta de 15,7 km 
va ser per Luis Sala (1.31:57) i Iciar 
Lucena (1.55:14) respectivament. 
Cal fer un esment especial a la 
participació de Maria Petit Vici-
no, una atleta invident de Vilas-
sar de Mar que va participar en la 
carrera curta acompanyada de 
uns guies. Tota una gesta que va 

completar a plena satisfacció.
Els regidors d’Esports de Vilas-
sar de Mar (Jordi Tàpies) i Cabrera 
de Mar (Òscar Fernández, que va 

participar en la prova), a més d’al-
tres representants institucionals, 
van ser els encarregats de lliurar 
els premis als millor classificats, 
que van rebre diferents regals. La 
carrera es va acabar a dos quarts 
de dues de la matinada del diu-
menge. És a dir, va haver-hi cor-
redors que van emprar més de 
quatre hores.

La Burriac Atac no va acabar aquí. 
L’endemà, una legió d’organitza-
dors i voluntaris van tornar al tra-
çat, especialment a la muntanya, 
per retirar qualsevol paper, plàs-
tic o brossa que hagués quedat a 
terra. Màxima responsabilitat per 
part de l’organització que ha dut 
a terme una 17a, edició immillo-
rable. Felicitats! Podi masculí amb presència dels regidors de Vilassar i Cabrera

Vista aèria de l’arribada a la platja de Cabrera (Roger Correm)

La línia de meta es va tancar a dos quarts de dues de la matinada

MARREC ATAC La sortida sempre és espectacular. Els joves tenen 
ganes de demostrar el seu potencial

LLUM Tot el recorregut es fa amb una llanterna col·locada en la 
part frontal del cap

Hores abans va tenir 
lloc, amb música i gran 

festa al carrer Sant 
Joan, la Marrec Atac, 

destinada als més petits, 
fins als catorze anys

L’arribada va ser a la 
platja de Cabrera de 

Mar, amb botifarrada 
final i tota mena de 

serveis per als corredors. 
La prova es va tancar a 

dos quarts de dues 
de la matinada

La gran novetat d’una 17a  
edició sense restriccions 

ha estat els dos 
recorreguts, el tradicional 

de 21 km i un altre de  
15,7 km amb desnivells 

de 1.000 metres

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400
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E l primer dissabte i diumenge d’aquest 
mes de setembre, amb una climato-
logia espectacular, Calella va aco-
llir la primera edició del Festrival 

Ciutat de Calella. Aquest esdeveniment es-
portiu va consistir en la suma de tres proves: 
dissabte, el Campionat de Catalunya i Copa 
catalana de Triatló de modali-
tat supersprint (integrada dins 
del Circuit Oficial de la FCTRI), i 
diumenge, la tradicional XXXIV 
Travessia d’aigües obertes i la 
segona edició de l’Aquatló Po-
pular de Calella.
Tal com va explicar Raül Clara-
munt, president del Club Na-
tació Calella, el fet de comptar 
amb un triatló supersprint i un 
IRONMAN significa que Calella haurà acollit 
alhora les proves de triatló més curta i la més 
llarga (serà el pròxim 2 d’octubre amb ocasió 
d’una nova edició de l’IRONMAN) que existei-
xen en aquest esport.
La Triatló Super Sprint, la gran novetat d’aquest 
any, va consistir a recórrer 400 metres nedant, 
10 km en bicicleta i 2 ,5 km corrents. Van pren-
dre part 120 atletes en una prova que va ne-

cessitar d’una gran logística i que una vegada 
més es va organitzar de forma impecable.
La Travessia de Calella, per la seva part, ja és 
un esdeveniment esportiu consolidat a la ciu-
tat donat que s’ha celebrat durant trenta-qua-
tre anys consecutius. Diumenge van partici-
par 180 nedadores entre les dues distàncies, 

una de 400 metres i la segona 
de 1800 metres. Posteriorment, 
va tenir lloc l’Aquatló Popular, 
consistent en fer primer 400 
metres de natació, després 
2500 metres de cursa a peu i fi-
nalment uns altres 400 metres 
nadant. En aquesta Aquatló van 
participar una vuitantena d’es-
portistes. 
Tant l’alcalde de Calella, Marc 

Buch, com el president del CN Calella, Raúl 
Claramunt, es van felicitar pel gran especta-
cle esportiu viscut a la ciutat, que va tornar 
a ser la referència del Triatló a Catalunya i va 
viure dues jornades esportives de primera 
magnitud. Al mateix temps també van voler 
felicitat a tots els membres de l’organització i 
voluntaris per haver fet possible aquest gran 
espectacle esportiu. La primera edició del 
Festrival ha estat un èxit rotund.

La ciutat va viure en 
dos dies un triatló 

supersprint, la XXXIV 
edició de la Travessia 

d’aigües obertes i  
la segona edició de 
l’Aquatló Popular

Fotos de J.M.Arenaza/Antonio Acosta

ANNA FLAQUER, triatleta de Calella, 
guanyadora del Triatló i Aquatló

PODI dels guanyadors absoluts de la 
prova d’Aquatló

ELS CARRERS de Calella van viure inten-
sament dues jornades molt esportives

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

REPORTATGE
TRIATLÓ

FESTRIVAL CIUTAT DE 
CALELLA, UN ÈXIT ROTUND

TRAM DE BICICLETA del Triatló modalitat 
supersprint
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S ant Pol de Mar torna a 
estar d’enhorabona. Una 
de les seves joves es-
portistes, la Berta Fabo 

Tortós, de quinze anys, es va 
proclamar el mes de juliol passat 
campiona d’Espanya cadet de 
voleibol amb la selecció catala-
na, un èxit que va posar per ella 
un fermall d’or a una temporada 
21-22 per emmarcar.
La Berta és filla de Moisès Fabo, 
president de l’Associació Esporti-
va Voleibol Sant Pol de Mar que, en 
el seu primer any d’existència com 
a club federat, està experimentant 
un creixement espectacular, amb 
més de 120 llicències federatives 
i sumant nous equips al projecte.
La Berta, nascuda el 19 de maig 
de 2007, va començar a jugar a 

Un gran premi poder estar en 
aquest prestigiós Centre d’Alt 
Rendiment: “L’anem a buscar els 
divendres a la tarda des de Sant 
Pol i la deixem els diumenges a 
la nit a Esplugues”, ens explica 
el seu pare.
La logística és essencial per a la 
família Fabo Tortós perquè la Ber-
ta ha jugat en dos equips els caps 
de setmana: en el sènior del GET 
Blume, el que representa al cen-
tre, i cedida al cadet del Vallbona 

voleibol a l’Escola Pia de Calella, 
per proximitat, després d’haver 
practicat el patinatge artístic a 
Sant Cebrià de Vallalta i la natació 
al CN Calella: “Des de molt petita 
he vist jugar els meus pares a vo-
leibol i sempre va ser un esport 
que m’atreia molt, no va ser di-
fícil decantar-m’hi”, ens explica 
la Berta.
Formada a l’Escola Pia pel tècnic 
Roberto Cepeda, la santpolenca 
va començar a despuntar molt 
aviat per la seva gran potència 
de salt i colpejament. La tempo-
rada  passada va rebre la prime-
ra alegria de la seva carrera: una 
beca per estudiar, entrenar i jugar 
a l’Institut Joaquím Blume, que 
acull esportistes d’alta competi-
ció en edat escolar.

BERTA FABO TORTÓS  
EL FUTUR ÉS SEU

LA DE SANT POL, en una acció de joc durant un partit amb la 
selecció catalana de voleibol

Des de l’any passat 
està becada a la 

Residència Blume 
d’Esplugues, on juga 

a l’equip sènior 
i amb el qual ha 

estat campiona de 
Primera Catalana

Granollers. Amb el Blume ha gua-
nyat aquesta temporada els pro-
vincials i el Campionat de Catalu-
nya de Primera Divisió Catalana.
Un èxit que li va valer ser convo-
cada per primera vegada per la 
selecció catalana cadet per re-
presentar Catalunya en els Cam-
pionats d’Espanya disputats a 

Valladolid. Una experiència que 
no va poder acabar millor perquè 
Catalunya va aconseguir el títol: 
“Va ser una immensa alegria, 
el premi a tantes hores d’esfor-
ços”, recorda una Berta que en-
trena vint-i-dues hores a la set-
mana. “El meu gran somni seria 
arribar a la màxima categoria 
del voleibol i poder jugar un dia 
a la selecció absoluta”, confessa 
amb una gran seguretat aques-
ta punta d’1,75 d’altura que s’ha 
convertit en tota una referència 
per als nens i nenes que juguen a 
voleibol a Sant Pol.

E xtraordinària tempo-
rada 21-22 per a la 
santpolenca Cristina 
Nogué, jugadora de 

waterpolo del Centre Nata-
ció Mataró. El mes d’octubre 
passat, en la seva primera 
convocatòria amb la selecció 
espanyola júnior, la jove ‘boia’ 
de 18 anys es va proclamar 
campiona del món a Israel. 
Després de gaudir de més mi-
nuts en el seu club, va quedar 
subcampiona de Lliga amb 

el Mataró, una alegria que va 
arribar acompanyada amb la 
citació de la selecció abso-
luta de Miki Oca per disputar 
el Campionat del Món abso-
lut d’Hongria, on Espanya va 
acabar cinquena. Immedi-
atament després, la Cristina 
es va incorporar a la selecció 
júnior per disputar el Campio-
nat d’Europa de la categoria, 
on Espanya va derrotar Hon-
gria (9-8) en la final disputada 
també a Israel.

WATERPOLO

Nou èxit de  
Cristina Nogué

La santpolenca, 
als seus 15 anys, ha 

guanyat el campionat 
d’Espanya cadet 
amb la selecció 

catalana de voleibol

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR

 www.santpol.cat
 937 600 451
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AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511

S ant Vicenç de Montalt 
ja compta amb un nou 
atractiu de primer ni-
vell que permet am-

pliar i nodrir amb nou contin-
gut l’oferta ludicoesportiva que 
s’ofereix al municipi al llarg de 
tot l’any. Es tracta d’un Pump-
track, un circuit amb revolts 
peraltats, salts i petits desni-
vells per tal que persones de 
totes les edats en puguin gaudir amb vehicles 
amb rodes i sense motor, com ara bicicletes, 
BMX, patins, scooters, skates…
La principal característica d’aquesta instal·la-
ció és que permet mantenir-se en moviment 
sense pedalejar o donar-se impuls, només 
amb la inèrcia dels salts i la pròpia habilitat 
de les persones usuàries. Impulsat per la Re-
gidoria d’Esports, s’ha construït a la riera del 
Gorg, ampliant així la zona destinada a la pràc-
tica d’activitat a l’aire lliure.
La inauguració del circuit de Pumptrak va tenir 
lloc l’ 11 d’agost, i va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde, Victor Llasera, i del regidor 
d’Esports, Cristian Garralaga, que van estar 
acompanyats d’altres membres del consis-
tori santvicentí. L’equipament, que ja es troba 
plenament operatiu i funcional,  ha estat tes-
tat i practicat per molts infants, joves i veïns 
i veïnes del municipi que van assistir a l’ac-
te d’inauguració. Aquest Pumptrack ja està 
considerat un dels millors de Catalunya.
L’entrada en funcionament d’aquest circuit 
suposa també l’aplicació d’una normativa que 
cal complir per garantir la seguretat de les 
persones usuàries. En aquest sentit, no en 
poden fer ús els menors si no van acompa-

nyats dels pares o tutors i és 
obligatori l’ús del casc. Resta 
prohibida l’entrada de vehi-
cles a motor, l’accés a peu 
a l’interior del circuit sense 
causa justificada i l’entrada 
d’animals. Tampoc es permet 
transitar-hi en sentit contrari. 
L’incompliment d’aquestes 
normes pot comportar l’ex-
pulsió de les instal·lacions.

El circuit té una superfície de 1.000 metres 
quadrats construït per l’empresa Excavacions 
Germans Casas S.L.en un terreny de 2.400 
metres. El circuit ha tingut un cost de 110.000  
euros, dels quals, 100.000 corresponen a una 
subvenció de la Diputació de Barcelona.

Situat a la riera del 
Gorg, s’ha construït 

amb l’objectiu 
d’ampliar aquesta zona 

lúdica i esportiva i 
promoure l’activitat a 

l’aire lliure

ESPORT LOCAL
INSTAL·LACIONS

JA ESTÀ considerat un dels millors pump-
track de Catalunya

L’ALCALDE i el regidor d’Esports durant la 
inauguració

LA MODERNA instal·lació ha tingut un cost 
de 110.000 euros

QUÈ ÉS EL PUMPTRACK?
El Pumptrack és un circuit tancat amb 
diferents traçades, revols i desnivells, 
per a la utilització de tot tipus de vehi-
cles de rodes no motoritzats (bicicletes, 
patinets, patins en línia, etc). La instal·la-
ció està enfocada per a la pràctica es-
portiva de forma no competitiva.
El disseny de la pista s’ha pensat de tal 
forma que permet fer voltes al circuït 
mitjançant una tècnica que aprofita la 
inèrcia del cos. Els dubbies impulsen  
l’usuari sense pràcticament necessitat 
de pedalar i que els revols no disminu-
eixin la velocitat. Amb aquest disseny, el 
circuit té una inèrcia intrínseca i segure-
tat adients, que permet realitzar l’activi-
tat còmodament i sense perill.

El Pumptrack de Sant Vicenç  
ja és una realitat!
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ESPORT
LOCAL

L ’Ajuntament de Mataró fa més de 20 
anys que impulsa i organitza el Pro-
grama municipal d’activitat física per 
a gent gran (majors de 60 anys) per 

contribuir a la salut, benestar i felicitat dels 
seus usuaris. Les sessions comencen al se-
tembre i finalitzen al mes de juny, com el curs 
escolar, i van dirigides a per-
sones majors de 60 anys de 
la ciutat de Mataró. 
Les instal·lacions que es fan 
servir per portar a terme 
aquestes classes esportives 
i de salut són diverses perquè 
la població pugui disposar 
d’un grup a prop de casa. En 
concret aquest curs 2022-
2023 es faran al Pavelló muni-
cipal Teresa Maria Roca, al barri de Cirera; a la 
pista exterior Remigio Herrero a Cerdanyola; 
al Casal municipal de la Gent Gran Oriol Batista 
a la part nord de Cerdanyola; al Centre Cívic de 
Rocafonda-El Palau; al Poliesportiu municipal 
Euskadi al barri de La Llàntia, al Centre Cívic 
Gatassa i a la pista exterior del Poliesportiu 
municipal Eusebi Millan. 
Els grups que s’ofereixen són dilluns i dime-
cres o dimarts i dijous amb sessions d’una hora 
de durada i amb entre 15 i 25 participants. A 
banda de les sessions regulars que s’orga-

nitzen per trimestres coincidint amb el curs 
escolar també hi ha activitats d’estiu, extraor-
dinàries com sortides i la celebració de deter-
minades festivitats i activitats comunitàries. 
Alguns dels objectius d’aquesta iniciativa 
municipal són crear l’hàbit de l’activitat física, 
contribuir a la millor de l’autonomia dels par-

ticipants, al coneixement del 
propi cos. 
Les sessions també es poden 
fer via ZOOM, un sistema que 
es va posar en marxa durant la 
pandèmia i que ara també es 
dona com a opció.
A banda d’aquest programa 
específic, que té un cost de 
10,51 € amb el Carnet Blau 
o de 15,39€ sense el carnet, 

l’Ajuntament també ofereix altres activitats a 
les persones grans de la ciutat. Entre l’oferta 
municipal hi ha els cursets d’aiguagim, aigua-
mix i fitness aquàtic de la Piscina Municipal així 
com les activitats físiques que es poden fer a 
la xarxa de Casals Municipals de la Gent Gran 
de Mataró. 

MÉS INFORMACIÓ
esports@ajmataro.cat

654 693732 (Joan) o al 93 758 2371 
(Servei d’Esports)

L’Ajuntament de Mataró 
fa més de 20 anys que 
impulsa i organitza el 
Programa municipal 

d’activitat física 
per a gent gran 

(majors de 60 anys)

Alguns dels 
objectius d’aquesta 
iniciativa són crear 
l’hàbit de l’activitat 
física, contribuir a 

millorar l’autonomia 
dels participants i 

al coneixement del 
propi cos

MATARÓ POTENCIA 
L’ESPORT ENTRE LES 

PERSONES GRANS

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100
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T ambé dins de la Festa 
Major es va celebrar una 
de les proves ludicoes-
portives més emblemà-

tiques de Malgrat, la Miner de 
Ferro, una cursa de 12,5 quilò-
metres i una marxa popular de 
7 quilòmetres que uneix esport 
i cultura en una prova de mun-
tanya que, com cada any, va or-
ganitzar impecablement el GEM 
(Grup Excursionista de Malgrat).

Amb sortida des de la seu del 
GEM (també va ser l’arribada), va 
recórrer 12, 5 quilòmetres per di-
ferents paratges de l’entorn, un 
85% per zones muntanyenques. 
Tant la cursa com la marxa van 
passar pel Castell de Malgrat i van 

pujar pel Turó d’en Serra i Monta-
gut, el cim més emblemàtic de 
Malgrat i Santa Susanna, de 218 
metres d’alçada.
Un any més la Miner de Ferro 
va tornar a ser un èxit de parti-
cipació, ja que va comptar amb 
700 esportistes, la qual cosa 

va obligar, com a cada edició, 
a una impecable organització 
amb la participació de nombro-
sos voluntaris, gairebé tots ells 
membres del GEM. Van haver-hi 
diferents punts d’avituallament 
durant l’exigent recorregut que va 
fer les delícies dels participants.

ESPORT
LOCAL

700 persones 
van participar entre 

les dues proves 

La marxa popular consisteix a 
caminar 7 quilòmetres Més de 700 esportistes van participar en la prova d’enguany

11a edició de la Miner de Ferro
CURSES

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

H i ha tradicions molt 
arrelades a Malgrat. I 
una d’elles és el Gran 
Premi Festa Major 

Cursa Ciclista que cada any or-
ganitza, juntament amb l’Ajun-
tament, l’Esport Ciclista Malgrat. 
Ja són 56 edicions. 
La d’enguany, que 
va tenir el seu inici 
en el polígon Can 
Patalina, va comptar 
amb 110 corredors 
en diferents catego-
ries: Màster 40, 50 i 
60, cadets i júniors.
El circuit urbà habilitat constava 
d’1,3 quilòmetres. Els veterans 
+ 40, +50 i +60 havien de donar 
40 voltes i cadets i júniors, 35. 

La matinal va comptar amb un 
il·lustre visitant: ‘Purito’ Rodri-
guez, l’històric ciclista català, un 
dels 18 corredors en la història a 
pujar-se  al podi en les tres grans 
proves del calendari: Tour, Giro 
i Vuelta a España. ‘Purito’ era el 

patrocinador d’un 
equip de cadets.
L’alcaldessa de Mal-
grat de Mar, Sònia 
Viñolas, i el regidor 
d’Esports, Ludwing  
Iván Hasko, van ser 
els encarregats de 
lliurar les medalles 

als primers classificats de cada 
categoria. La Festa Major de 
Sant Roc, per descomptat, va 
anar ‘sobre rodes’.

CICLISME

La Festa Major 
de SANT ROC, 
sobre rodes

Es va disputar 
la 56a edició del 

Gran Premi Cursa 
Ciclista organitzat 

per l’EC Malgrat



29

  
SETEMBRE

2022

diferents àmbits d’actuació que 
siguin convergents per a cadas-
cuna de les institucions. Aques-
ta col·laboració comptarà també 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

COL·LABORACIÓ.Un primer pro-
jecte de col·laboració ha estat 
la reactivació, després de dues 
temporades sense edició com a 
conseqüència de la pandèmia, 
del Campionat Comarcal de Pe-

tanca de la Gent Gran.  Ambdues 
institucions estan compromeses 
amb la promoció dels hàbits salu-
dables com la pràctica d’activitat 
física i esport per a tots els col-
lectius. Especialment, en aquest 

ESPORT
ESCOLAR

INICI DEL NOU CURS 2022-2023

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça d'Espanya, 1, 08302 Mataró

 www.cemaresme.cat
 937 570 139

A mb l’arribada del mes 
de setembre el Consell 
Esportiu del Maresme 
obre les seves portes 

per iniciar la nova temporada.
La primera novetat important és 
que la seu de CEM canvia a par-
tir de l’1 de setembre. Deixen les 
oficines ubicades a la Plaça d’Es-
panya de Mataró per integrar-se a 
les oficines del Consell Comarcal 

del Maresme, ubicat a la Plaça 
Miquel Biada i amb accés per la 
mateixa plaça, just davant de l’es-
tació de Renfe. L’horari d’atenció 
al públic serà de dilluns a dijous 
de 9.00 del matí a les 14.30 hores 
de la tarda i els divendres fins a les 
14,00 hores.

UNINT FORCES. El Consell Espor-
tiu del Maresme juntament amb 
el Consell Comarcal del Mares-
me ajunten forces per contribuir 
plegats en la promoció d’activitat 
física i esportiva de la comarca. 
La col·laboració es vehiculitza a 
través de la signatura d’un con-
veni que recull el compromís i la 
responsabilitat de potenciar els 

El CEM deixa les seves 
oficines de la Plaça 

d’Espanya i s’ubica a la 
seu del Consell Comarcal 

del Maresme

El primer projecte 
conjunt ha estat 
la reactivació del 

Campionat Comarcal de 
Petanca de la Gent Gran

cas, el projecte va anar adreçat a 
persones grans del Maresme. En 
anteriors edicions, el Campionat 
va gaudir de un gran èxit de par-
ticipació i de molt bon feedback 

per part dels més dels 160 par-
ticipants de més de 10 municipis 
de la comarca.
Aquesta temporada, molt més 
i millor!
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L a platja del Regueral de Cambrils va 
coronar els nous campions de Ca-
talunya de Vòlei Platja 2022. Erika 
Kliokmanaite i Kadri Puri, en cate-

goría femenina, i Elio Carrodeguas i Dexter 
Edwards en la masculina, es van endur el títol 
després de guanyar les respectives finals de 
l’última prova del Vichy Catalan Vòlei Tour.
Kadri Puri i Erika Kliokmanaite guanyen per 
quarta vegada el títol de campiones de Ca-
talunya, premi que ja havien assolit al 2013, 
2014, 2020. Aquesta vegada, la lituana i l’es-
toniana, s’han trobat a la gran 
final amb Ester Ribera i Elena 
Peinador, que no els hi van po-
sar les coses fàcils. Els dos ini-
cis de set van ser molt igualats, 
amb repartiments constant de 
punts per a les dues parelles, 
però les actuals campiones 
van prémer l’accelerador al 
final dels sets tancant la final 
amb un 2-0.
Mateixa tònica la viscuda a la final masculi-
na. Elio Carrodeguas i Dexter Edwards, que 
han jugat aquest any a pista al CV Sant Pere i 
Sant Pau, s’han proclamat per primera vegada 
campions de Catalunya de Vòlei Platja des-
prés de guanyar a la gran final a Carlos Mora i 
Oscar Aliseda, jugadors del CEVOL Torredem-
barra. El primer set va finalitzar 21-17 per als 
cooperativistes, mentre que en el segon set 
Mora-Aliseda van tenir opcions de forçar el 

tercer parcial, però finalment el set va caure 
de part de Carrodeguas-Edwards en el 23-21.
El premi ‘Parella perfecta’ que entrega Vichy 
Catalan al millor jugador i a la millor jugadora 
del torneig va ser per Kadri Puri i Elio Carrode-
guas. Les parelles campiones, a part del títol i 
els trofeus, també van rebre un premi especial 
de part de Vichy Catalan que els obsequia 
amb una estada per a dues persones al bal-
neari que la marca té a Caldes de Malavella.
A l’entrega de premis van estar presents Enric 
Daza, alcalde accidental de Cambrils; Natalia 

Pleguezuelos, regidora d’Es-
ports; Alfredo Clua, regidor de 
Recursos Humans;  Raúl Ci-
prés, de Creativalab, agència 
de comunicació de Vichy Ca-
talan; i Maribel Zamora, presi-
denta de la Federació Catala-
na de Voleibol.
Amb aquesta última prova, on 
s’han proclamat els nous cam-
pions de Catalunya de Vòlei 

Platja, es posa punt i final al Vichy Catalan Vòlei 
Tour 2022, que ha tingut un total de vuit proves 
que han passat per Vilanova i la Geltrú, Mataró, 
Torredembarra, Tarragona, Cunit, Badalona, 
Empuriabrava i la gran final de Cambrils, i on 
han participat més de 430 parelles.
Recordem que la platja del Varador de Ma-
taró va acollir la primera prova del Campio-
nat de Catalunya 2022, coronant els primers 
campions del circuit. Ferran Serra i Eric Esta-

Erika Kliokmanaite 
i Kadri Puri, en 

categoria femenina, 
i Elio Carrodeguas i 

Dexter Edwards en la 
masculina, 

nous campions

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VÒLEI PLATJA 2022

EL VICHY CATALAN VÒLEI TOUR 
JA TÉ CAMPIONS

Fotografia corresponent als guanyadors 
de la prova disputada a Mataró

Les campiones de la competició 
femenina, en acció

L

lella, en categoria masculina, i Erika Kliokma-
naite i Kadri Puri, en la femenina van ser els 
primers guanyadors. El Maresme està consi-
derada una de les comarques de Catalunya 
amb més activitat de vòlei platja.



Recarrega un futur més sostenible.

Presentem la nostra gamma dʼhíbrids endollables.

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

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

Descobreix-lo a volvocarsmataro.com



La solució és
l’ Autoconsum Solar
Redueix la teva dependència de la companyia elèctrica
instal·lant panells solars a casa teva i produint la teva 
pròpia energia.

Et preparem la teva proposta sense compromís i en 
només 24 hores.

Ens ocupem de tot i et posem totes les 
facilitats de nançament
Aprota les subvencions europees Next Gen de ns al 
55% de la inversió i amortitzaràs abans la teva instal·lació.

Deixa-ho a les nostres mans.

www.factorenergia.com
solar@factorenergia.com

900 377 538

Ara amb

Per que puguis compensar 
el 100% dels teus excedents 

d’energia


