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"Tornar a 
Montgat sempre 

és un regal.  
És el meu refugi, 

on tinc les 
meves arrels"
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DE TOTS ELS TEMPS 
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M és de tres mil triatletes van participar el 
primer diumenge d'octubre en una nova 
edició de l'Ironman de Calella que, per 
segon any consecutiu, va acollir al mateix 

temps la prova 70.3 (la meitat, en milles, de l'Ironman 
llarg). D'aquesta legió d'esportistes, més del 70% pro-
cedeixen de fora de les nostres fronteres, principalment 
del Regne Unit i de França. Un enorme esforç logístic i 
d'organització que precisa imperiosament de la implica-
ció de tots els pobles del Maresme, ja que tant la prova 
de la carrera a peu com la de ciclisme passa per la ma-
joria dels seus municipis.
L'Ironman és tot un espectacle esportiu, una vivència 
única que posa en relleu l'aposta de Calella per l'esport 
i la consolidada cultura esportiva del Maresme. A més, 

és una gran font d'ingressos, ja que durant quatre jorna-
des s'han comptabilitzat prop de 5.000 pernoctacions 
diàries, tota una injecció per a l'economia local.
Aquest mes d'octubre, ESPORTIU MARESME torna a es-
tar al costat de l'esport femení, reconeixent la trajectòria 
d'una de les millors jugadores de bàsquet espanyol de 
tots els temps: Silvia Domínguez, més de 200 vegades 
internacional i posseïdora d'un palmarès absolutament 
impressionant. La Silvia ha passat l'estiu al seu poble na-
tal, Montgat, i hi hem estat parlant llargament.
Un número molt emotiu perquè hem estat amb una lle-
genda viva del bàsquet nacional, el gran Nino Busca-
tó, el 'noi de Pineda de Mar', població on el seu pavelló 
d'esports porta el nom de qui fora un grandíssim juga-
dor del Barça i la Penya, format en el planter del Pineda.
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A quest estiu de 2022 ha estat atípic 
per a ella, ja que per primera ve-
gada en molts anys ha pogut es-
tar gairebé dos mesos a Montgat, 

gaudint de la seva família, el seu pare Joaquim 
i la seva mare Encarna. També del seu germà 
Jordi, periodista esportiu de la cadena GOL TV 
i ‘culpable’ que ella es dediqués al bàsquet.
Silvia i Montgat estan units per l’eternitat. El 
pavelló d’esports del municipi porta el seu 
nom des que va guanyar la medalla de plata 
en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016.

Què sents cada vegada que passes per da-
vant del pavelló?
Orgull i agraïment. I més que per mi, pels 
meus pares. El meu pare, que surt a caminar 
cada dia, sempre passa per davant del pavelló 
per comprovar que no li hagi caigut cap lletra 
al rètol. Saber que seràs aquí per sempre fa 
que se’m posi la pell de gallina. Sent una nena 
sempre que podia anava a veure jugar el meu 
germà a la UE Montgat, a l’antic pavelló del 

poble. També l’acompanyava a algun entre-
nament i de tant en tant agafava la pilota i em 
posava a jugar pel meu compte.

No vas començar a jugar a bàsquet...
No. Primer vaig fer gimnàstica artística perquè 
una professora de l’Escola Mireia ho va reco-
manar als meus pares. Anava al Centre d’Alt 
Rendiment de la Foixarda a Montjuïc, però 
logísticament era molt complicat per mi i per 
la família, tampoc m’entusiasmava gaire i vaig 
decidir dedicar-me al bàsquet. M’agradava 
molt més. A casa teníem una cistella al soter-
rani i em passava hores llançant a cistella.

Has parlat de l’Escola Mireia de Montgat. La 
teva altra casa...
És clar! Hi vaig estudiar des dels tres anys fins 
als disset, així que forma part de la meva vida. 
Tinc uns records molt entranyables d’aquesta 
època de la meva vida. Encara conservo molt 
amics de l’escola, cosa que em sembla molt 
bonic.

SILVIA
DOMÍNGUEZ

 Montgat és el meu 
paradís i refugi, on sempre 

vull tornar, on tinc les 
meves arrels i els éssers més 

estimats. Em sento molt 
montgatina i presumeixo de 

ser-ho allà on vaig”

 Ser mare m’ha canviat la 
vida. Ara les meves prioritats són 
unes altres i ho relativitzo tot. Ja 
no m’ofusco amb les derrotes”

PORTADA
BÀSQUET

Parlar de Silvia Domínguez és fer-ho d’una llegenda viva del bàsquet femení espanyol. 
Tricampiona d’Europa el 2013, 2017 i 2019, subcampiona del món el 2014 i subcampiona 

olímpica el 2016 a nivell de selecció, la base de Montgat és l’única jugadora que ha 
guanyat tres Copes d’Europa consecutives amb tres equips diferents. Porta tretze anys 
jugant a Salamanca, en dos períodes diferents, i aquest estiu ha aconseguit una altra fita: 

superar la barrera dels 200 partits internacionals amb la selecció espanyola

ENTREVISTA AMB LA 
GRAN JUGADORA DE MONTGAT

Entrevista Toni Frieros / Fotos Pep Morata
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Curiosament, mai no has jugat a 
bàsquet a Montgat...
Només en l’equip de l’Escola Mi-
reia. Abans de fitxar per l’Univer-
sitari de Barcelona-FC Barcelona 
em vaig formar a Badalona. Pri-
mer en el CB Sant Josep, després 
a l’Escola Gitanjali i finalment al 
Badalona Bàsquet Club.

Per cert, sempre has jugat amb 
el número 6...
Sí, com a homenatge al meu 
germà. Ell sempre jugava amb 
aquest número i és el que m’ha 
acompanyat durant tota la meva 
trajectòria esportiva.

La teva vida canvia el 2004, 
amb 17 anys...
Sí, sense saber-ho llavors, és on va 
començar el que ha estat un llarg 
periple esportiu que m’ha portat 

on soc ara. Vaig fitxar per l’Estu-
diantes i d’aquí al Halcón Avenida 
de Salamanca, que després seria 
Perfumerías. Anar-me’n a viure 
sola a Madrid sent tan jove va fer 
que madurés molt més ràpid.

Ets l’única jugadora de la histò-
ria que ha guanyat tres Copes 
d’Europa consecutives... amb 
tres equips diferents!
Sí! A la temporada 2010-11 vam 
fer una temporada de somni amb 
el Halcón Avenida, Lliga i Eurolli-
ga. A l’any següent vaig fitxar pel 
Ros Casares de València i vam 
tornar a guanyar l’Eurolliga. La 
pena és que per falta de recur-
sos econòmics el projecte no va 
poder continuar, així que vaig ac-
ceptar l’oferta que em va fer l’UM-
MC Ekaterinburg rus, un gran club 
també, molt professionalitzat, 
on vaig guanyar la tercera Copa 
d’Europa.

Portes al Perfumerías Avenida 
de Salamanca des de 2015...
Així és, aquesta serà la meva vui-
tena temporada consecutiva en 
aquesta meravellosa ciutat que 
recomano a tothom. En total, su-
mant les dues etapes, tretze anys. 

Només tinc paraules d’agraïment 
per com em cuiden, un afecte 
que és recíproc. Salamanca és 
molt tranquil·la, molt familiar, tot 
ho tens a mà i patrimonialment és 
un encant.

Quan acabes contracte?
Aquesta temporada. A veure què 
ens ofereix el futur. La veritat és 
que si un dia haig de retirar-me 
m’agradaria que fos aquí, a Sala-
manca, però el món de l’esport 
fa moltes voltes. Tenim un equip 
molt consolidat, hem guanyat 
cinc de les últimes set lligues i a 

Com esportista res es 
pot comparar a participar 
en uns Jocs Olímpics i si a 
més guanyes una medalla 
de plata ja és el súmmum”

Europa hem quedat terceres en 
l’última Eurolliga.

Has pensat en la retirada?
No. Tinc 35 anys i no ho he pen-
sat encara. Em sento molt a gust, 
molt bé físicament, fent un bon 
bàsquet i puc dir amb orgull que 
he gaudit moltíssim d’aquest 
camí. Quan? No sé, no m’agrada-
ria penjar les botes sense inten-
tar disputar els meus tercers jocs 
olímpics. Seria a París 2024.

Has pensat què t’agradaria fer?
Assistiré al curs d’entrenadora i 

Només tinc una espina 
clavada: no haver viscut 

l’experiència de jugar 
a l’NBA femenina. Vaig 
estar a punt d’anar al 

Seattle Storm
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faré un Màster de gestió esporti-
va. És clar que m’agradaria conti-
nuar vinculada a l’esport.

Ara vius del bàsquet. Podràs 
fer-ho quan ho deixis?
Ja veurem. He tingut una llarga 
carrera professional, em va anar 
molt bé econòmicament els tres 
anys que vaig estar a Rússia, però 
hauré de continuar fent coses, 
això és evident.

Tirant la vista enrere, quin ha 
estat el teu millor record?
N’he tingut molts i meravellosos, 
que he gaudit al màxim, però crec 
que com esportista res no es pot 
comparar a participar en uns Jocs 
Olímpics. Viure’ls per dins és tot 
un privilegi. I si a més tens la sort 
de guanyar una medalla, la plata 
en el meu cas, és el súmmum...

T’ha quedat alguna espina cla-
vada a la teva carrera?
SÍ, vaig tenir l’oportunitat d’anar a 
jugar a l’NBA femenina, al Seattle 
Storm, i per un problema amb el 

visat no vaig arribar a temps de ser 
inscrita. És una experiència que 
m’hagués agradat experimentar, 
la veritat. Però bé, em sento una 
privilegiada d’haver format part, 
crec, de la millor generació del 
bàsquet femení espanyol i, com 
deia abans, he gaudit i continuo 
gaudint d’aquest camí.

La teva vida ha canviat bastant, 
per no dir molt...
Sí! Soc mare d’un nen de set anys, 
Yago, i des que està a la meva 
vida les meves prioritats han can-
viat. Ara no li dono importància a 
moltes coses, ja no m’ofusco quan 
perdo un partit i ell és el centre de 
la meva vida. Estar a casa amb ell, 
sortir a jugar al parc, m’omple molt.

I sempre et queda Montgat...
Montgat és el meu paradís, el meu 
refugi, on vull estar sempre que 
no tinc responsabilitats esporti-
ves... aquí estan les persones que 
més estimo en el món, les meves 
arrels, la meva infància, els meus 
millors amics. 

Què té?
Una gran qualitat de vida. Aquí 
puc desconnectar. He passat gai-
rebé dos mesos d’estiu a casa i 
això era una cosa que feia molts 
anys que no podia fer, així que 
ho he gaudit al màxim. Em sento 
molt montgatina i presumeixo de 
ser-ho allà on vaig.

I Montgat presumeix de tu.

Ja tinc 35 anys, però 
encara no penso en 

penjar les botes. És més, 
m’encantaria disputar 
a París 2024 els meus 
tercers Jocs Olímpics

OCTUBRE
2022

PALMARÈS

SELECCIÓ ESPANYOLA
(Absoluta)

✦ Bronze Europeu 2009 
(Letònia)

✦ Or Europeu 2013 
(França)

✦ Plata Mundial 2014 
(Turquia)

✦ Bronze Europeu 2015 
(Romania i Hungría)

✦ Plata Jocs Olímpics 2016 
(Río de Janeiro)

✦ Or Europeu 2017  
(República Txeca)

✦ Bronze Mundial 2018 
(Espanya)

✦ Or Europeu 2019  
(Letònia-Serbia)

SELECCIÓ ESPANYOLA 
(Categoríes inferiors)

✦ Plata Europeu Sub-18 2004 
(Eslovàquia)

✦ Plata Europeu Sub-18 2005 
(Hongria)

✦  Or Europeu Sub-20 2007 
(Polònia)

UB-FC BARCELONA
✦ Lliga Femenina (1): 

2002/03

PERFUMERÍAS AVENIDA 
SALAMANCA

✦ Eurolliga (1): 2010/11

✦ Lliga Femenina (6): 2010/11, 
2015/16, 2016/17, 2017/18, 

2020/21, 2021/22

✦ Copa de la Reina (5): 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 

2019/20, 2021/2022

✦ Supercopa d’Espanya (4): 
2010, 2016, 2017, 2018, 2020

ROS CASARES
✦ Eurolliga (1): 2011/12

✦ Lliga Femenina (1): 2011/12

UMMC 
EKATERIMBURGO 

(Rússia)
✦ Eurolliga (1): 2012/13

✦ Supercopa d’Europa (1): 
2013

✦ Premier League (3): 
2012/13, 2013/14, 2014/15

✦ Copa de Rússia (2): 
2012/13, 2013/2014

MONTGAT és casa seva, on sempre torna per estar amb els seus i gaudir dels racons que amaga 
aquest municipi que presumeix de tenir una montgatina amb un palmarès esportiu espectacular



El Govern treballa per a la 
igualtat d’oportunitats en la 
pràctica esportiva.

Viu tot l’esport

Estereotips
contra les cordes
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REPORTATGE
TRIATLÓ

S ense aquesta col·labo-
ració i esforç dels po-
bles del Maresme seria 
impossible l’èxit d’una 

competició que enguany ha con-
gregat al voltant de 5.000 atletes. 
També gràcies a la legió de més 
de 700 voluntaris distribuïts per 
tot el recorregut, des de Santa 
Susanna i Malgrat fins a Alella, El 
Masnou i Montgat, tant urbà com 
en la Nacional II, tallada al trànsit 
en tota l’extensió que cobreix el 
Maresme.
Des de primera hora del matí 
d’un diumenge assolellat, quan 
encara no havia començat el dia, 
fins a última hora de la tarda, el 
Maresme va ser escenari d’una 

nova edició de l’IRONMAN Bar-
celona Calella i l’IRONMAN 70.3, 
que per segon any consecutiu es 
va disputar al ma-
teix temps, la qual 
cosa implica una 
enorme comple-
xitat organitzativa 
en haver de con-
viure dos recor-
reguts paral·lels. 
Recordem que un 
IRONMAN consis-
teix a cobrir tres 
proves esportives 
de gran exigència física: 3,86 km 
de natació en mar oberta, 180 km 
de ciclisme i 42,2 km de carrera a 
peu. Per la seva part, l’IRONMAN 

70.3 és exactament la meitat de 
la prova gran, calculat en milles.
Els millors classificats d’aquestes 

dues proves han 
pogut obtenir una 
de les 55 places 
classif icatòr ies 
que es repartei-
xen per accedir 
al Supersapiens 
IRONMAN Wor-
ld Championship 
Kona  2023  de 
Hawaii. Aquests 
afortunats triatle-

tes tindran l’oportunitat de com-
petir en la prova IRONMAN més 
antiga i famosa del món.
D’entre tots el participant, cal 

destacar l’altíssima presència de 
corredors internacionals, que 
en total sumaven un 90% de les 
inscripcions en la prova com-
pleta. Així doncs, entre els més 
de 3.000 participants es podien 
comptar fins a gairebé cent na-
cionalitats diferents, entre les 
quals destaca un 23% arribats 
del Regne Unit –un 18% en el cas 
de la prova IRONMAN 70.3– i un 
7,5% tant de França com d’Irlanda 
–14,5% i 5,6% respectivament en 
la prova 70.3.
Més d’un 80% dels inscrits han 
participat per primera vegada a 
Barcelona, la qual cosa ha con-
vertit aquesta experiència tan es-
pecial en una ocasió única per a 

Per segon any 
consecutiu es van 
disputar al mateix 

temps les dues 
distàncies, la llarga i la 

curta, amb més de 3.000 
atletes participants

La ciutat de Calella com a organitzadora, i tots els municipis del Maresme pels quals 
va passar l’IRONMAN 2022, poden sentir-se molt orgullosos pel resultat de la prova 

esportiva més internacional de la nostra comarca

CALELLA i EL MARESME 
viuen la gran festa del triatló

IRONMAN 2022
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ELS GUANYADORS DE LA PROVA CURTA, la 70.3, el francés Amandin Colvray en homes i la britànica Megan Chapple en la femenina, 
amb un avantatge de 17 minuts respecte a la segona classificada

ICÒNICA IMATGE de l’IRONMAN, amb el Far de Calella ommipre-
sent en el recorregut de bicicleta

MARC BUCH, alcalde de Calella, dona l’enhorabona al guanyador 
de la prova llarga, l’islandès Sigurdur Om

LA DANESA Janette Dommer creua en primer lloc la línia de meta 
amb un temps de 9 hores i 24 minuts

pràcticament tots els protagonis-
tes, que han quedat meravellats 
amb el suport del públic i el bon 
ambient que s’ha respirat durant 
tota la jornada.  
Malgrat el considerable descens 
de la temperatura en els últims 
dies, la costa mediterrània ha re-
galat als participants un dia as-
solellat i amb una temperatura al 

voltant dels 23 graus que, sense 
ser massa calorós, ha ofert unes 
condicions de cursa ideals.  
Tot això, sense oblidar l’especta-
cularitat del recorregut que en 
cap moment s’ha allunyat de la 
primera línia de costa. La natació 
ha tingut lloc a la mateixa platja 

de Calella, mentre que en la sec-
ció de bicicleta els triatletes han 
virat cap al sud per arribar a la 
localitat de Montgat i tornar des-
prés al seu punt d’inici. Finalment, 
el circuit a peu, també circular, ha 
transitat per les localitats de Pine-
da de Mar i Santa Susanna.  
Tots els traçats, en totes dues 
proves, han destacat per tenir 
molt poc desnivell i una baixa di-
ficultat tècnica, la qual cosa els 
converteix en circuits ideals per 
iniciar-se en curses IRONMAN o, 
alternativament, tenir la possibi-
litat de batre un rècord personal 
en una prova adequada per su-
perar-se a un mateix. 
Entre els que han ajudat a impul-
sar aquesta prova, cal recordar la 
imprescindible participació dels 
serveis mèdics, protecció civil i 
policia, però també dels piragüis-
tes i motoristes que cobreixen el 
recorregut, els jutges i, per des-
comptat, l’staff i els treballadors 
de la mateixa organització.
El primer classificat de l’IRON-

La magnífica 
climatologia va ajudar 

al fet que es visqués una 
prova espectacular, on 
el 90% dels esportistes 

van ser estrangers

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

MAN Barcelona ha estat l’islan-
dès Sigurdur Om Ragnarsson 
amb un temps final de 8 hores i 42 
minuts i la guanyadora en cate-
goria femenina ha estat la danesa 
Janette Dommer amb un registre 
de 9 hores i 24 minuts.
Per la seva banda, la primera posi-

ció de l’IRONMAN 70.3 Barcelona 
se l’ha endut el francès Amandin 
Colvray amb 4 hores i 13 minuts, 
quatre minuts per davant del tri-
atleta balear Ricard Mari Ferrer. 
En dones, la vencedora final ha 
estat la britànica Megan Chapple 
amb 4 hores i 23 minuts.
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Reportatge gràfic: Joan Maria Arenaza



Més info a  totssomunbatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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REPORTATGE
FUTBOL SALA

P oques entitats espor-
tives tenen una vincu-
lació tan forta amb la 
seva massa social com 

el Canet Futbol Sala. La seva gra-
deria d’animació, coneguda com 
la ‘Grada Verda’, fa lustres que ha 
convertit el Pavelló d’Esports del 
municipi en un fortí. Sota el lema 
‘Mai caminareu sols’ han forjat 
una unió indestructible tant dins 
com fora del parquet. I això es 
veu reflectit en aquests quaranta 
anys d’història que han complert 
durant l’any 2022.

L’entitat es va crear federativa-
ment el 1982 i aquesta mateixa 
temporada el primer equip ja 
va aconseguir el seu primer èxit 
esportiu en ascendir a la Sego-
na Divisió Catalana. Des d’aquest 
any fins al 1992, el primer equip 
va aconseguir sis ascensos, com-

ANIVERSARI DE L’ENTITAT ESPORTIVA

40 ANYS DE FUTBOL SALA 
CANET FS 82

JUNTA DIRECTIVA
President 

MARC ROVIRA
Secretari 

DANI GRAO
Tresorer 

JORDI ESTRADA
Vicepresident 
PACO GÁLVEZ

Vocals 
ANTONI ISARN, XAVIER 
AZNAR, TONI POLAINO i 

XAVI VILA

ORGANIGRAMA 
ESPORTIU

Director Esportiu 
TONI FARRERAS

Coordinador 
ARNAU ESTRADA

Ajudants coordinació 
DAVID SANZ i DÍDAC 

QUESADA

La unió entre el Canet 
FS i la seva afició, 
la Grada Verda, és 
indestructible i ha 

portat el primer equip 
a la Segona B nacional 

aquesta temporada

binats amb alguna pèrdua de 
categoria: Primera Divisió Cata-
lana, Divisió d’Honor Catalana, 
Territorial Catalana, Primera Na-
cional B (avui dia coneguda com 
a Tercera Divisió) i finalment 
Primera Nacional A 
(avui dia coneguda 
com a Segona Divi-
sió B). Aquesta última 
categoria, per a un 
poble com Canet, 
en aquell moment 
amb poc més de 
10.000 habitants, 
va ser una fita prou 
important, ja que 
estem parlant d’una 
categoria Nacional. 
El Canet va militar a 
Primera Nacional A 
quatre temporades 
(1994 -1998).
El club va apostar molt 
fort per la formació i a finals dels 
noranta ja tenia prop de 100 lli-
cències: un equip benjamí, dos 
alevins, un infantil, un juvenil 
i dos sèniors. A la temporada 
1997-1998 el Canet Futbol Sala 
fou l’únic representant del Ma-
resme a la categoria de Prime-
ra Nacional A. La 1998-1999 va 
ser la del meritori i impensable 
ascens a la Divisió de Plata. Ju-

gadors com Yago (Santiago Fer-
rer-Calbetó), Buch, Roig, Escoto, 
José Fernández, Xavi i Josep Ma-
ria Serra, Jordi Carmona i Tommy 
Ortíz (pràcticament tots formats 
al planter del club) i Jordi Rou-

ra a la banqueta, van 
aconseguir aquesta 
fita històrica i van fer 

embogir gran part de 
la gent de Canet en 
una època en la que 
el pavelló registra-
va entrades de més 
de 800 persones 
els dies de partit. 
En total, el Canet 
FS va estar a la ca-
tegoria de plata, en 
dues etapes, cinc 
temporades.
Òbviament, no tot 

ha estat un camí de 
roses. El club també ha 

passat per moments de crisi es-
portiva i econòmica, canvis d’en-
trenadors i diferents generacions 
de jugadors. Durant tres campa-
nyes, el primer equip del Canet 
FS no va poder competir, però 
després d’aquest curt període de 
temps va recuperar la plaça de 
Primera Catalana i des de llavors 
el club no ha parat de créixer, tor-
nant a l’esplendor dels noranta. 

30 ANYS separen aquestes dues fotografies. La primera correspon a l’equip que va assolir l’ascens a la Divisió de Plata i la segona al 
Canet FS 82 de la temporada passada que va guanyar la seva lliga pujant a Segona B Nacional, tot un èxit per a un municipi com Canet

Amb una plèiade de jugadors for-
mats a casa, com Donadeu, Estra-
da, Joan Sánchez, Miquel Soler 
o Gerard Gálvez, entrenats per 
l’entrenador local Toni Farreras, 
aconsegueixen pujar tres cate-
gories de forma consecutiva fins 
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a arribar a Segona B, categoria 
que aguanten dos anys per tornar 
a baixar a Tercera Nacional. Va ser 
la temporada passada, amb Mi-
quel Àngel Tabarés a la banqueta, 
quan el Canet FS puja a Segona B, 
sent el segon equip del Maresme 
a la categoria, conjuntament amb 
el Futsal Mataró. Una forma immi-
llorable de celebrar els quaranta 
anys d’existència.
Aquesta temporada l’afronten 
exactament amb els mateixos 
jugadors que van aconseguir l’as-
cens, però amb un altre entrena-
dor, Miquel Bonilla. El president 
de l’entitat, Marc Rovira, que porta 
sis anys en el càrrec, destaca “la 
gran unió que existeix en el club. 

Els nens dels equips inferiors 
acudeixen a veure al primer equip 
en molts partits i això crea un gran 
sentiment de pertinença. Òbvia-
ment la nostra afició és extraor-
dinària. Tots els equips saben el 
difícil que és guanyar al Canet en 
la seva pista”. Per aquesta tem-
porada, com sempre, esperen 
el millor i mantenir la categoria. 
Quaranta anys fent futbol sala.

MINI BENJAMÍ

ALEVÍ B

INFANTIL B

INFANTIL FEMENÍ

JUVENIL B

BENJAMÍ

ALEVÍ A

INFANTIL A

CADET

JUVENIL A

El club compta en 
l’actualitat amb onze 

equips, un femení, 
pràcticament tots fets  

al planter, i s’ha 
convertit en tota una 
referència del futbol 

sala al Maresme

MARC ROVIRA
President

“Tots els equips 
saben el difícil 

que és guanyar al 
Canet FS a 

la nostra pista”

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 943 940
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Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata

F rancesc ‘Nino’ Busca-
tó Durlan va ser un dels 
millors jugadors de bàs-
quet d’Europa de la seva 

època, als anys seixanta i setanta. 
Mític base del FC Barcelona, del 
Joventut i de la selecció espa-
nyola, sempre ha estat molt unit 
al seu poble natal, Pineda de Mar, 
on va viure fins als 27 anys i on té 
la seva segona residència a la 
plaça del Pi, a més que la seva 
família, ara el seu germà, sempre 
han viscut a ‘la casa dels Buscató’.
Per fer justícia a un dels seus con-
ciutadans més universals, i com 
a homenatge a la seva extraordi-
nària trajectòria esportiva, el pa-
velló d’esports de Pineda de Mar 
porta el nom de Nino Buscató 
des del 19 de març de 2011, cosa 
que l’omple d’orgull a un home 
estimat i respectat i que, als seus 

82 anys, posseeix una sorprenent 
lucidesa: “És clar que m’enorgu-
lleix, però més que per mi, per 
tota aquella colla de jugadors 
que van portar al Pineda a ser 
el quart equip més important 
d’Espanya, com Josep Maset i 

tants altres, alguns d’ells inter-
nacionals. Pineda, en aquella 
època, va arribar a ser seu de sis 
partits de la selecció espanyo-
la. Hi havia una afició enorme al 

bàsquet al poble”.
Buscató, que va participar en 
tres Jocs Olímpics (Roma 1960, 
Mèxic 1968 i Munic 1972) i en 
vuit edicions de l’Eurobasket, va 
ser el base titular de la selecció 
que va conquistar la medalla de 

plata a Barcelona’73. Avui, amb 
nostàlgia, recorda com va ser la 
seva infància a Pineda: “Els Bus-
cató teníem un forn de pa. Vi-
víem al carrer Major,19, que ja 

no existeix i que ara és el car-
rer Montpalau. Vivíem al costat 
de l’actual hotel. En el col·legi 
participàvem en els tornejos 
comarcals on hi havia altres 
centres escolars, des de Blanes 
fins a Canet i Sant Pol. Es feien a 
Calella tots els dissabtes. Quin 
ambient hi havia! Eren tornejos 
de futbol, bàsquet, pilota a mà i 
atletisme. Jo tenia 13 anys quan 
vaig començar i participava en 
tots els esports. La veritat és 
que destacava bastant. M’en-
cantava el futbol, però un dia 
em vaig obrir el cap, vaig arri-
bar a casa sagnant i em van dir: 
“Deixa això del futbol”. Així que 
em vaig decantar pel bàsquet i 
amb catorze anys ja estava ju-
gant a l’equip del Pineda. Un any 
després, amb quinze, vaig de-
butar en el primer equip”.
Amb emoció recorda aquells 
anys meravellosos: “Em passa-
va hores i hores entrenant sol a 

REPORTATGE
BÀSQUET

Es compleixen 
50 anys de la 

inauguració del 
Pavelló d’Esports de 

Pineda, que des de 
2011 porta el nom del 

mític exjugador de 
bàsquet 

UN LLIGAM PER A L’ETERNITAT 
NINO BUSCATÓ - PINEDA DE MAR
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la pista de Can Ribera, que havia 
estat de terra i després es va co-
brir de ciment. Em coneixia cada 
esquerda del terra. Era base, sí, 
però jugava de tot. El meu en-
trenador, Quico Martínez, que va 
creure molt en mi, em deia: “Tu 
tira a cistella, tira... ” Llavors la pi-
lota era com la de futbol, però 
una mica més gran, amb una 
cambra interior i embolicada 
amb tires de cuir”.

Tenia 17 anys quan va venir a bus-
car-lo el FC Barcelona: “El presi-
dent de la secció de bàsquet, el 
Sr. Parés, coneixia el meu avi i 
va convèncer la meva família: 
“Jo em faig càrrec del noi”, els 
va dir. La meva mare només va 
posar una condició: “Cada nit ha 
de venir a dormir a Pineda”. I així 
va ser. De fet, jo compaginava el 
bàsquet amb el forn. Fins als 27 
anys no vaig deixar de treballar 
al forn. Jo era internacional amb 
Espanya, olímpic, i hi havia dies 
que treballava fins a les sis del 
matí fent pa. Quan jo no hi era, 

“Fins als 27 anys 
compaginava el bàsquet 
amb la feina de forner. 

La meva família 
sempre ha tingut un 

forn a Pineda”

JUGADOR
UER Pineda: 1955-1957

FC Barcelona: 1957-1960
Aismalíbar Montcada: 

1960-1964
Club Joventut de Badalona: 

1964-1974

222 vegades internacional 
amb la selecció espanyola/

3 Jocs Olímpics

ENTRENADOR
Club Joventut de Badalona: 

1974-1975
FC Barcelona júnior: 

1975-1980
CB L’Hospitalet: 1980-1981

Seleccionador de Catalunya: 
1984-Fins al dia d’avui

TÍTOLS I GUARDONS
•2 lligues espanyoles 

(1959, 1968)
•2 copes d’Espanya 

(1959, 1969)
•Medalla de plata en el 
Campionat d’Europa de 

Barcelona (1973)
•7 vegades jugador de la 

Selecció Europea
•2 vegades en el 

cinc ideal d’Europa
•Premi Joc net de 
la UNESCO (1970)
•Medalla d’Or al 

Mèrit Esportiu d’Espanya
•Medalla d’Or al 

Mèrit Esportiu de la Federació 
Espanyola de Bàsquet

TRAJECTÒRIA

llogàvem un substitut”. La seva 
primera fitxa com a professional 
va arribar molt tard i va ser de 
15.000 pessetes anuals.
Ja retirat, amb 222 internacio-
nalitats a la seva esquena, dues 
lligues i dues copes, Buscató va 
ser seleccionador català i un his-
tòric comentarista radiofònic de 
la cadena SER. Avui, quan entra al 
Pavelló d’Esports de Pineda que 
porta el seu nom i veu la galeria 
de fotos i la seva biografia escri-
ta, s’emociona i no pot deixar de 
pensar en la mítica pista de Can 
Ribera: “Aquella, com l’actual, 
també estava al centre del po-
ble i això ha estat molt bo per 

acostar els nens a l’esport”.
S’han complert 50 anys de la 
construcció del Pavelló d’Esports 
de Pineda, remodelat el març 
de 2011 sota l’alcaldia de Xavier 
Amor i que va viure un partit de 
velles glòries del Barça i del Jo-
ventut amb Nino Buscató com 
a gran protagonista. Avui, la ins-
tal·lació acull partits de bàsquet, 
de futbol sala i activitats de pa-
tinatge en els seus 800 metres 
quadrats, amb quatre vestidors 
d’equip i tres individuals.

Tot sota un denominador comú: 
Nino Buscató i Pineda de Mar, 
units per sempre.

AJUNTAMENT DE
PINEDA DE MAR

 www.pinedademar.cat
 937 671 560

“M’enorgulleix molt, però 
més que per mi, per tota 

aquella colla de jugadors 
que van portar al Pineda 
a ser el quart equip més 

important d’Espanya”
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ENTREVISTA
FUTBOL

A ls seus 30 anys ha 
signat per tres tempo-
rades (més una opci-
onal) pel gran campió 

malai, el Johor Darul Ta’Zim, gua-
nyador de les últimes vuit lligues, 
recentment vencedor de la Copa 
de Malàisia i conegut amb el so-
brenom de ‘Southern Tigers’.
Des de Johor, ciutat al sud del país 
i a escassa mitja hora amb cotxe 
de Singapur, Jordi Amat ens ex-
plica les raons d’aquest pas en la 
seva carrera: “Estant a l’Eupen 
de la primera divisió belga, els 
representants del Príncep de 
Johor, Tunku Ismail ibni Sultan 
Ibrahim, un apassionat del fut-
bol i un visionari d’aquest esport, 
es van posar en contacte amb 
mi per a presentar-me el seu 
projecte esportiu. Volien fer del 
Johor el millor equip del sud-est 
asiàtic”. Li van fer una oferta ex-
traordinària i va viatjar a Malàisia 
en companyia de la seva esposa i 
el seu fill nounat, Matías.
Jordi, a l’aterrar a Johor, va que-

El canetenc Jordi Amat Maas, exjugador del RCD Espanyol, Rayo Vallecano, 
Swansea (Premier League), Betis i Eupen (Bèlgica), ha iniciat una exòtica aventura 

futbolística a la lliga de Malàisia
dar impressionat: “L’estadi és una 
meravella i tenim a la nostra dis-
posició totes les facilitats d’un 
club top. No té res a envejar-li a 
cap equip d’Espanya o de la Pre-
mier”. Va arribar al club en el mer-
cat d’hivern i no va poder jugar 
les competicions domèstiques 
perquè les places per a jugadors 
estrangers ja estaven ocupades. 
Sí que va disputar l’Asian Cham-
pions League, perdent en vuitens 
de final contra l’Urawa Red Dia-
monds del Japó.
Per poder ser inscrit dins de l’ano-
menada ‘quota asiàtica’, està tra-
mitant el passaport d’Indonèsia, 
selecció amb la qual pretén ju-
gar en un curt període de temps. 
De fet, ja ha entrenat amb l’equip 
nacional indonesi: “La meva àvia 
per part de mare va néixer a Ma-
cassar, d’on va emigrar als Països 
Baixos sent una nena fugint de 
la guerra. Als Països Baixos va 
contreure matrimoni i va néixer 
la meva mare, després va conèi-
xer el meu pare i es van instal·lar 

L’AVENTURA 
ASIÀTICA DE 
JORDI AMAT

 Soc molt feliç d’haver donat aquest pas 
en la meva carrera i contribuir al creixement 

del meu club, on no tenim res que envejar 
a cap altre de La Liga o la Premier quant a 

instal·lacions i professionalitat”

El de Canet de Mar ha fitxat 
pel gran campió de la lliga 
de Malàisia, el Johor Darul 
Ta’Zim, i està tramitant el 

passaport per jugar amb la 
selecció d’Indonèsia, país 

de la seva àvia 
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a Canet de Mar”.
Li fa molta il·lusió obtenir la naci-
onalitat de la seva àvia: “Repre-
sentar un país de 270 milions 
d’habitants és un honor i ajudar 
al fet que la selecció creixi de 
nivell i lluiti per ser una les mi-
llors seleccions d’Àsia, també”. 
Tan aviat el president d’Indonè-
sia, Joko Widodo, firmi l’acta, Jordi 
Amat podrà complir els seus dos 
somnis. De moment, s’ha posat a 
la feina per aprendre bahasa, l’idi-
oma indonesi que també és molt 
semblant al malai.

“El nivell de la Lliga malaia està 
entre una Segona A i una Segona 
B. La professionalitat és abso-
luta. El nostre tècnic és argentí, 
Héctor Bidoglio i tinc la sort de 
compartir equip amb el valen-
cià Natxo Insa, migcampista, tot 
un ídol en el Johor i a Malàisia, ja 
que juga amb la seva selecció 
nacional. Insa va defensar a Eu-
ropa les samarretes de l’Eibar, 
Saragossa, Llevant, Celta...”.

ALINEACIÓ del Johor Darul Ta’Zimr en el seu primer partit de la 
Asian Champions 22-23 que va disputar al Japó

A L’ESPERA del seu nou passaport, Jordi Amat només ha pogut 
disputar de moment un partit oficial aquesta temporada

DESPRÉS D’UNA llarga carrera futbolística a Espanya, Anglaterra i 
Bèlgica, Amat aterra al futbol asiàtic, en gran creixement

El Jordi continua molt 
vinculat a Canet de 

Mar, on viuen els 
seus pares. La família 

dirigeix l’Escola 
Internacional ISCAT 

Maresme, un dels 
millors col·legis de la 

nostra comarca

2009-2012:  
RCD ESPANYOL

2012-2013:  
RAYO VALLECANO

2013-2017: 
SWANSEA CITY  

(PREMIER LEAGUE)

2017-2018: 
REAL BETIS

2018-2020: 
RAYO VALLECANO

2020-2022: 
KAS EUPEN  
(BÉLGICA)

2022: 
JOHOR DARUL TA’ZIM 

(MALÀISIA)

INTERNACIONAL  
Seleccions inferiors  

amb Espanya

TRAJECTÒRIA

Tant ell com la seva esposa, 
que és colombiana, s’han adap-
tat molt bé a aquesta nova vida: 
“Estic molt content d’haver fet 
aquest pas en la meva carrera i 
poder contribuir al creixement 
del Johor Darul Ta’Zim. És un 
projecte preciós que, a més de 

la possibilitat de poder jugar 
amb Indonèsia, fa que estigui 
vivint un moment molt especial 
en la meva carrera. Àsia s’ha po-
sat les piles i el seu creixement 
ja és imparable”.
Jordi Amat continua molt vinculat 
a Canet de Mar, on viuen els seus 

pares. La família dirigeix l’Escola 
Internacional ISCAT Maresme, un 
dels millors col·legis de la nos-
tra comarca, on totes les classes 
s’imparteixen en anglès, situat al 
carrer Carles Flotats, número 14, 
i inaugurat ara fa tres anys en un 
entorn privilegiat. 
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REPORTATGE
ESPORT LOCAL

P rop de 5.000 persones 
entre veïns i veïnes de 
Premià de Dalt i visitants 
d’arreu han passat per la 

6a edició del festival de referèn-
cia del Baix Maresme, PREMIÀ DE 
DALT – ULISSES FEST. L’accepta-
ció de la proposta d’enguany del 
festival, ja consolidat com una de 
les propostes de més qualitat dins 
del circuit d’esdeveniments cata-
lans, ha estat altíssima. El festival 
que reivindica la cultura i el patri-
moni de la vila, la restauració i el 
comerç km 0, l’esport i la vida sa-
ludable com a estil de vida en un 
entorn privilegiat, sostenible i se-
gur, ha estat un aparador perfecte 
que ha posat a Premià de Dalt en 
el mapa com a destí per viure, em-
prendre, visitar, tastar i gaudir. 

En les sessions de la tarda i la nit de 
divendres i dissabte, l’Ulisses Fest 
22 ens ha portat actuacions de 
músics catalans de primer nivell 
com Sopa de Cabra, Doctor Prats, 
Ginestà, Lal’ba, DJ Amable i Mi-
qui Puig DJ i ha donat l’oportunitat 
a l’artista local Núria Cortacans, 
iniciant un espai per la projecció 
dels artistes i el talent musical de 

Premià de Dalt, que en tenen molt. 
En la sessió de dissabte al matí, el 
grup Xiula ha fet les delícies dels 
infants i les famílies, tot acompa-
nyat de jocs i activitats sostenibles. 
La proposta ha vingut acompa-
nyada de restauració de proximi-
tat amb 10 propostes diferencia-
des de molta qualitat, un Ulisses 
Market liderat per l’Associació “El 
nostre Comerç” i de les proves 
esportives de diumenge, l’Ulisses 
Atack (dues curses en una, una 
exigent cronoescalada i un des-
cens vertiginós) i de l’Ulisses Kids 
(curses per als més petits, de sis a 
dotze anys i on guanyen tots). 
Enguany el festival Ulisses Fest 
22 es consolida a Can Verboom 
com l’esdeveniment únic al parc 
i ha treballat amb els valors de 
la sostenibilitat, la seguretat, la 
inclusió i la llibertat. Amb preus 
populars, el festival s’ha repartit 
en diferents ambients, terrasses 
i dues zones de restauració que 
embolcallaven els concerts i on 
tothom ha pogut gaudir d’una ex-
periència única. Un passadís de 
veles, recordant els vaixells tor-
nant de Troia i que reivindicaven 
el patrimoni local, et donaven la 
benvinguda com si fossis l’heroi 
Ulisses que dona el nom al festi-
val i està tan vinculat a Premià de 
Dalt, ja que la vila compta amb 
una joia arqueològica única al 
món “El Plat d’Ulisses”, un plat de 
ceràmica sigil·lada, trobat preci-
sament a Can Verboom, que data 
d’entre la 2a meitat del s. IV i la 1a 

Una aposta consolidada 
per la música catalana, 

la cultura, la restauració, 
el comerç km 0, l’esport 
i la vida saludable com a 

motor de benestar

EL FESTIVAL DE REFERÈNCIA DEL BAIX MARESME

del s. V dC, i presenta una singular 
decoració amb escenes de l’Odis-
sea d’Homer. Concretament, Ulis-
ses en el Palau de Circe i el Vaixell 
d’Ulisses atacat per la serp Escil·la 
i temptat per les sirenes. 
La marcada pluja de divendres 
va obligar a ajornar l’inici del fes-
tival fins a les 21.00 h, i com diu el 
regidor de Promoció de la Vila, 
Carles A. Medina, els astres i la 
Mare de Déu de la Cisa, patrona 

de Premià de Dalt, es van alinear 
i el festival el vàrem poder iniciar 
escurçant els espais entre con-
certs i la implicació dels diferents 
artistes, per exemple, Doctor 
Prats va obrir el concert amb unes 
mínimes proves de so. La frase del 
festival, com no podia ser d’una 
altra forma, la va dir dissabte en 
Gerard Quintana, quan va sonar 
el “Bona nit malparits” tothom va 
saltar d’alegria i emoció i el festival 

ULISSES FEST 22
Projecció del patrimoni, l’esport i la vida saludable

Els atletes passen entre un passadís de veles



  
OCTUBRE

2022

19

va entrar en el seu punt més àlgid. 
L’alcalde de Premià de Dalt, Jo-
sep Triadó, en el seu parlament, 
va destacar la importància de la 
celebració del festival per la pro-
jecció local que aporta (cultura, 
comerç, restauració, esport...) i 
més ara, després dels estralls de 
la pandèmia, la guerra d’Ucraïna i 
la crisi sobrevinguda.
L’Ulisses Atack és una prova en 
forma de cronoescalada i des-
cens, una lluita contrarellotge que 
premia els valors de l’esforç i la 
superació personal. Una cronoes-
calada amb 3,4 km i + 400 m de 
desnivell i un descens amb 4,3 km 

i 400 m de desnivell. La suma dels 
millors temps de les dues curses, 
compten amb el Premi Especial 
Ulisses, que corona amb bran-
ques d’olivera, com feien a l’antiga 
Grècia amb els seus atletes, a les 
guanyadores i als guanyadors. El 
pòdium d’enguany ha estat, Premi 
especial Ulisses femení: Sara Laia 
Galvany. Premi especial Ulisses 
masculí: Uri Galvany. Cronoes-
calada femenina general: 1a Sara 
Laia Galvany (28 min 04), 2a Caro-
lina Debat (29 min 03) i 3a Cristina 
Alvarez (29 min 26). 1a Sub. 23: De-
sert i 1a Veterana: Cristina Alvarez 
(29 min 26). Cronoescalada mas-

culina general: 1r Uri Galvany (21 
min 06), 2n Oriol Forns (21 min 35) i 
3r Albert López (21 min 06). 1r Sub. 
23: Josep Martínez (24 min 28)  i 1r 
Veterà: Albert López (21 min 06). 
Descens femení general: 1a Sara 
Laia Galvany (17 min 49), 2a Mireia 
Serra (18 min 57) i 3a Cris Sansal-
vador (19 min 14). 1a Sub. 23: De-
sert i 1a veterana: Cristina Alvarez 
(19 min 19). Descens Masculí ge-
neral: 1r Sergio Cantón (13 min 17), 
2n Tomás Domínguez (13 min 35), 
3r Uri Galvany (13 min 50). 1r Sub. 
23 Josep Martínez (14 min) i 1r Ve-
terà: Eduard Adsuard (14 min 23). 
La cursa Ulisses Kids, on tots els 

infants guanyen i tenen samarre-
ta, diploma i bossa de corredor, va 
fer saltar el somriure de familiars i 
amics i alguna llàgrima d’emoció, 
al veure a les nenes i nens parti-
cipants com superaven el recor-
regut de les diferents curses per 
edats. A Premià de Dalt continuen 
superant-se any rere any i posant 
el llistó molt alt de nou amb un 
dels millors festivals de Catalu-
nya i amb la seva ferma aposta 
per la cultura, el patrimoni, l’es-
port, la vida saludable i la sos-
tenibilitat, ens espera un Ulisses 
Fest 23, en la seva setena edició, 
segur que formidable!

Gerard Quintana (Sopa de Cabra) en un dels punts més àlgids de 
l’Ulisses Fest 22

Els germans Sara Laia i Uri Galvany coro-
nats com a guanyadors del premi especial

Una de les sortides de les curses d’inicia-
ció per a infants Ulisses Kids

L’alcalde Josep Triadó i els regidors entre-
gant els diplomes de l’Ulisses Kids

Una de les dues zones de restauració que envoltaven els 
concerts i on tothom ha pogut gaudir d’una experiència única

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

 www.premiadedalt.cat 
 936 931 515
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REPORTATGE
VOLEIBOL

L a temporada de voleibol 
comença, un any més, 
celebrant el creixement 
més gran dels últims 

temps i que s’ha plasmat amb 
la superació de la barrera dels 
1.000 equips. Aquest augment 
va començar amb l’entrada de 
Maribel Zamora, al 2008, com a 
presidenta de la Federació Cata-
lana de Voleibol quan no hi havia 
més de 2.500 llicències i no s’ha 
aturat fins avui, en un any que es 
preveu arribar a les 15.000.

Aquesta temporada s’han sumat, 
fins al moment, 150 nous equips 
a la competició catalana, el que 
representa tenir, ara mateix, 1.027 
equips inscrits en competició; o el 
que és el mateix, un creixement 

del 17% respecte l’any passat. A 
més, també és el creixement més 
gran de la història del vòlei cata-
là, després de superar de nou els 
128 equips de l’any passat. Des de 
la temporada 2014/2015 s’han 
sumat a la competició catalana 
615 equips.

A nivell global Catalunya té en 
aquests moments  274 equips 
masculins, 15 dels quals en com-
petició estatal; 670 equips feme-
nins, dels quals 15 en competició 
estatal; i 83 equips mixtos entre 
categoria aleví i la lliga de vete-
rans. El creixement més gran ha 
estat el de la tira de tercera divi-
sió  juvenil i cadet femenina, que 
passa de 138 equips a 200 (+62). 

Però, en general, la competició 
femenina té 81 equips més que la 
temporada passada. Les úniques 
lligues femenines que perden 
equips són la sènior femenina (-4) 
i la preferent juvenil femenina (-7).
Les reestructuracions de les com-
peticions amb segones divisions 
fa que algunes categories, sobre-
tot les masculines, perdin equips 
a primera divisió, però que en 

guanyin en el global. Així, les cate-
gories masculines sumen en total 
57 nous equips, sent el cadet i el 
juvenil les que més creixen amb 
18 i 15 equips més respectivament.
Catalunya, a més, guanya dos 
nous equips en competició esta-
tal, passant dels 28 de la tempo-
rada anterior als 30 d’aquesta. Els 
dos nous equips són a Primera Di-
visió Nacional Femenina que pas-
sa de 6 a 8. La resta de competi-
cions es queden com l’any passat, 

amb 9 equips a Primera Nacional 
masculina, 5 a Superlliga 2 mas-
culina, 6 a Superlliga 2 femenina 
i un equip femení i un equip mas-
culí a les màximes categories del 
voleibol espanyol.

És el creixement 
més gran dels últims 

temps, fregant les 
15.000 llicències

Aquesta temporada 
s’han sumat, 

fins al moment, 
150 nous equips a la 
competició catalana A nivell global Catalunya 

té en aquests moments  
274 equips masculins, 
670 equips femenins, i 

83 equips mixtos 

EL VOLEIBOL CATALÀ SUPERA ELS 
1.000 EQUIPS!

MARIBEL ZAMORA, presidenta 
de la FCV des de 2008

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177
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2022ENTREVISTA
HANDBOL

Una entrevista de Marc Frieros

A mb tan sols 18 anys, el 
mataroní Víctor Rome-
ro ja comença a fer-
se espai entre l’elit de 

l’handbol. Després d’haver tocat 
el cel al guanyar amb la selecció 
espanyola juvenil el Campionat 
d’Europa, ja ha debutat amb el pri-
mer equip del Granollers. A més 
es disposa a començar la carrera 
de Medicina. No oblida les seves 
arrels ni el club que el va formar, 
el Club Joventut Handbol Mataró. 

Ets nascut a Mataró.
Sí, i encara hi visc!

Estudies?
Aquest setembre he començat 
la carrera de Medicina a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 
Prèviament vaig fer la primària i 
part de l’ESO a l’escola GEM, a Ma-
taró; i vaig cursar quart d’ESO i el 
batxillerat a l’IES Carles Vallbona, 
a Granollers.

L’handbol et ve de família…
Tant el meu pare com la meva 
mare hi jugaven, i fins i tot les me-
ves tietes. Això sí, cap d’ells va ar-
ribar a ser jugador professional.

Així doncs, com et vas iniciar en 
l’esport?
Els meus primers passos a l’hand-
bol van ser a l’escola esportiva del 
GEM. Tenia 9 o 10 anys. 

Fins que va arribar el CJH Mataró.
Recordo que vaig anar a fer una 
prova i els hi vaig agradar, i així 
va ser com vaig fitxar pel Mataró. 
Evidentment al principi no m’ho 
prenia com ho faig ara, sinó que la 
meva intenció principal era gaudir 
de l’handbol i fer esport amb els 
meus amics. No obstant, teníem 
un molt bon equip i competíem a 

la segona categoria més alta que 
ens corresponia per edat. Fins i 
tot vam guanyar un títol de lliga. 
En etapa infantil vaig decidir mar-
xar al Granollers.

Repassem-ne la teva trajectò-
ria...
Vaig arribar com a infantil de pri-
mer any, però jugava amb els de 
segon any. Quan em tocava ser 
de segon any, llavors sí que juga-
va amb els de la meva edat.

És a dir, un any amb els grans i 
un any amb els teus.
Correcte. Així va ser també en 
etapa cadet. 

En aquests anys has 
aconseguit un palmarès 
envejable.
En etapa infantil vam gua-
nyar la medalla d’or al 
Campionat d’Es-
panya amb la 
s e l e cc i ó  c a -
talana, i vam 
quedar quarts 
al Campionat 
d’Espanya de 
clubs. Sent 
c a d e t  d e 
primer any, 
vam guanyar 
la Mini Copa 
del Rei, i vaig 
repetir títol com 
a cadet de segon 

any, a més de seguir sent convo-
cat amb Catalunya. Finalment, 
com a juvenil, hem estat cam-
pions de Catalunya i d’Espanya 
amb el Granollers.

I has fet el salt a la selecció es-
panyola...
Així és, en edat juvenil, que és la 
que em corresponia aquestes úl-
times temporades. Hem aconse-
guit èxits molt importants, com 
ara el Campionat Mediterrani que 
vam jugar a Turquia i, com no, la 
medalla d’or al Campionat Euro-
peu, on vam guanyar la final con-
tra Suècia per 34-32.

Aquests últims mesos han 
estat molt intensos...
Han estat moltes alegries 
juntes. El dia 15 d’agost vam 
tornar del Campionat Euro-

peu i una setmana després, el 
dia 22, em vaig incorporar 

als entrenaments del 
primer equip. Pocs dies 

després vaig debutar amb el pri-
mer equip davant del FC Barcelo-
na a la Supercopa de Catalunya.

I, per si fos poc, també vas debu-
tar a la Liga ASOBAL!
I també davant del FC Barcelona. 
Debutar en un recinte com és el 
Palau Blaugrana és encara més 
espectacular. Si bé tots dos par-
tits van acabar en derrota, aques-
ta experiència és quelcom inobli-
dable per a mi. És el somni de tots 
els nens i nenes que pugen des 
de la base.

Si poguessis mirar al futur, com 
t’agradaria veure’t d’aquí uns 
anys?
M’agradaria fer-me un lloc a 
l’handbol de més alt nivell, a l’elit. 
M’encantaria jugar Champions i 
format part de la selecció espa-
nyola absoluta, i treballaré per 
aconseguir-ho. I també m’agrada-
ria veure’m amb la carrera acaba-
da, o si més no ben encaminada!

De ben segur que ho aconsegui-
ràs!

Sorgit del Club Joventut 
Handbol Mataró, ja ha 
debutat amb el primer 

equip del Granollers a la 
Supercopa de Catalunya 
davant el FC Barcelona

“M’agradaria fer-me un 
lloc al més alt nivell; jugar 
Champions i formar part 
de la selecció espanyola 

absoluta”, confessa aquest 
estudiant de Medicina

VÍCTOR ROMERO, CAMPIÓ D’EUROPA JUVENIL 2022

Talent mataroní a l’elit de l’handbol nacional

VÍCTOR 
ROMERO HOLGUÍN

MATARÓ
9 DE MARÇ DEL 2004

ALÇADA: 1,92 M
PES: 98 KG

POSICIÓ: PIVOT

PERFIL

VICTOR ha estat campió de Catalunya i d’Espanya amb 
el Granollers. Ja ha debutat al primer equip

CAMPIÓ D’EUROPA juvenil amb la selec-
ció espanyola, de la qual va ser capità
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ESPORT
LOCAL

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

L a Piscina Municipal, jun-
tament amb el Velòdrom 
Municipal que se situen 
de costat, és una de les 

instal·lacions amb més història 
de la ciutat on molts mataronins 
i mataronines han après i enca-
ra continuen aprenent a nedar. A 
més del bon servei que ofereixen 
els seus tècnics en l’ensenya-
ment dels diferents nivells de 
natació, també hi ha cursets d’ac-
tivitats aquàtiques de diferents 
intensitats. 
És un equipament esportiu amb 
dues piscines, una de 25 x 12,5 m 
i l’altra de 12,5 x 4 m. Disposa de 
sauna, sala de fitness i sala d’es-
tiraments com a serveis comple-
mentaris. 
S’ofereix servei de bany al qual 
pot accedir tothom que sàpiga 
nedar i s’hi realitzen activitats 
aquàtiques i cursets de natació 
de diferents nivells i per a totes les 
edats: infants, joves, adults i gent 
gran. També ofereix diferents 
opcions de pagament: tiquet 
puntual, abonament mensual o 
abonament trimestral, amb des-
comptes diversos.
Temporada a ple rendiment. 
Les inscripcions d’aquest curs 
2022-2023 han tornat amb força 
un cop superats els dos cursos 
de la pandèmia i aquest mes de 
setembre (tot i que la matrícula 
és viva) hi ha 1.093 inscripcions 

al servei de bany quan l’any pas-
sat van ser 950. Pel que fa als 
cursets per a adults, hi ha 572 
inscripcions davant de les 493 
del curs 2021-2022. I pel que fa 
als cursets infantils, n’hi ha 299 
infants per sobre dels 245 de 
l’exercici anterior. 
La col·laboració de la Piscina Mu-
nicipal amb els centres educa-
tius és un eix fonamental que té 
per objectiu que tots els nens i 
nenes de la ciutat tinguin noci-
ons bàsiques de natació i la flo-
tabilitat incorporada com a ele-
ment de seguretat. Aquest curs 
30 centres educatius de la ciutat 
amb un total de gairebé 2.000 
alumnes aprendran o millora-
ran la seva tècnica de natació a 
la Piscina Municipal. Els partici-
pants en els Jocs Escolars de la 
ciutat també fan servir aquesta 
instal·lació en la celebració del 
Campionat de Natació Escolar.
Els beneficis de l’esport a l’aigua 
són diversos i avui en dia cone-
guts per la majoria de la població. 
Al fer l’esport en condicions d’im-
mersió i a causa de la flotació pro-
moguda per l’aigua es redueix el 
risc de lesions i també és un medi 
apte per a persones amb mobili-
tat reduïda. A més, s’estimula la 
circulació sanguínia, s’exerciten 
totes les articulacions, s’estira tot 
el cos i es reforça l’aparell respi-
ratori, entre d’altres.

PISCINA MUNICIPAL DE MATARÓ

ESPORT I SALUT A L’ABAST DE TOTHOM

Av. del Velòdrom, 25 
(08304 Mataró)
Tel: 93 741 61 61
Fax: 93 741 61 62
piscinamunicipal@ajmataro.cat

VINE I NEDA! 
Horari: de dilluns a divendres de 
6.45 a 21.30 h, dissabtes de 9 a 14 h.
Horari d’inscripcions: de dilluns a 
divendres de 9 a 13.30 h i de 
dilluns a dijous de 16 a 19 h.
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2022REPORTATGE
TAEKWONDO

P er primera vegada, Mal-
grat de Mar va acollir 
un torneig Open Inter-
nacional de taekwondo 

de les categories precadet A i 
B, cadet, júnior i sènior. La com-
petició, celebrada en el Pavelló 
Germans Margall de la població 
el dissabte 24 de setembre, va 
reunir prop de 500 competidors, 
tots ells representant a diferents 
clubs, alguns del Maresme, uns 

altres de la resta de Catalunya 
i fins i tot d’Andorra i de França.
L’esdeveniment es va dur a terme 
gràcies a la unió d’esforços de 
dos clubs capdavanters en les 
arts marcials com són AFE MAL-
GRAT & TOP KING i TAEKWON-
DO CRAZY JUMPERS, que van 
estar representats pels seus cor-
responents directors, Àlex Bae-
na i Francisco de la Rosa.

La pista del pavelló es va conver-
tir en un formiguer d’activitat des 
del matí fins a les sis de la tarda, 
amb sis tatamis disposats de ma-
nera simultània. Els competidors 
van ser dividits pel seu pes i color 
de cinturó.
AFE MALGRAT & TOP KING / 
CRAZY JUMPERS van partici-
par en aquesta ocasió com un 
sol equip, quedant en segona 
posició per clubs amb un total 
de 25 medalles. Cal destacar 
també les quatre medalles del 
Club Taekwondo Mes Tordera 
i les onze obtingudes pel Club 
Taekwondo Avellaneda de Pre-
mià de Mar, que va quedar en el 
primer lloc de la categoria sèni-
or. Els representants del Palafo-
lls Gym, per la seva par, se’n van 
anar amb set medalles.

La col·laboració de l’Ajuntament 
de Malgrat i del diferents espòn-
sors, així com gràcies a l’esforç 
dels organitzadors, va fer pos-
sible que aquest Open Interna-
cional, avalat per la Federació 
Catalana de Taekwondo, fos un 
èxit rotund. 
Es va poder veure clarament en 
les graderies del pavelló Ger-
mans Margall, amb prop de mil 
persones animant als esportistes 
durant tota la jornada. Una jorna-
da que va tornar a demostrar que 
Malgrat de Mar s’ha convertit en 
l’epicentre de les diferents arts 
marcials al Maresme i també a 
Catalunya. Que un municipi de 
19.000 habitants tingui la capa-
citat d’organitzar tants esdeveni-
ments a l’any d’aquesta enverga-
dura és una gran notícia.

La col·laboració de 
l’Ajuntament de Malgrat 
i del diferents espònsors, 
així com gràcies a l’esforç 

dels organitzadors, va 
fer possible aquest Open 

Internacional

I OPEN INTERNACIONAL

MALGRAT DE MAR, 
COR DE LES ARTS MARCIALS

Més de 500 
competidors i mil 
aficionats van 

protagonitzar una gran 
jornada de taekwondo 

en el pavelló 
Germans Margall

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

PODI dels participants més 
petits de la competició

REPRESENTANTS del Club 
Taekwondo Avellaneda

ÁLEX BAENA i Francisco de la 
Rosa, els organitzadors
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T eià està d’enhorabona. 
Un dels seus esportistes 
més joves, Laura Toque-
ro Gracia, acaba de tor-

nar del Mundial d’Escacs celebrat 
a Romania com la millor repre-
sentant de la delegació espanyo-
la en la categoria sub 14 femenina.

La Laura es va iniciar en el món 
dels escacs amb tres anys mi-
rant-se en el mirall del seu ger-
mà Pau, un destacat jugador  que 
en l’actualitat, als seus 21 anys, 
compagina els seus estudis uni-

LAURA 
TOQUERO 
GRACIA 
ESCACS DES 
DEL BRESSOL

versitaris amb monitor d’escacs. 
Estudiant d’ESO en l’Institut de 
Teià, la Laura ha estat aquest 
2022 subcampiona sub14 comar-
cal del Vallès Occidental (juga per 
al Club Penya Escacs Cerdanyola 
del Vallès) i també de Catalunya, 
quedant tercera en el Campionat 
d’Espanya d’Autonomies. Abans 
de jugar pel Cerdanyola formava 
part del Club d’Escacs de Llinars, 
amb el que va quedar campiona 
de Catalunya sub 12 al 2019 i sub-
campiona un any més tard.
Aquesta era la seva segona par-
ticipació en un Mundial. El 2018 
va participar, amb només deu 
anys, en el campionat celebrat 
a Santiago de Compostel·la. 
Per disputar el d’enguany es va 
preparar a consciència. Ha es-
tat estudiant i practicant quatre 
hores al dia, també amb el seu 
entrenador, Marc Ortega. La jove 

esportista ja havia estat anterior-
ment a dos europeus: Riga 2018 i 
Bratislava 2019.
A Romania, la Laura ha acabat en 
45a posició d’un total de 96 par-
ticipants després que totes elles 
van disputar onze rondes per sor-
teig entre el 6 i el 16 de setembre, 
a raó d’una diària. La teianenca ha 
tancat la seva segona participa-
ció en un Mundial amb tres victò-

Juga als escacs des dels tres 
anys, seguint les passes del 
seu germà Pau, i també és 

practicant de FitKid

AJUNTAMENT DE
TEIÀ

 www.teia.cat
 935 409 350

ries (amb jugadores de Zimbàbue, 
Malàisia i Kazakhstan), cinc empats 
(amb Polònia, Egipte, Mongòlia, 
Espanya i Sudàfrica) i tres derrotes 
(amb Romania, Sèrbia i Turquia), 
que sumen un total de 5,5 punts 
(1 per cada partida guanyada i mig 
punt per cadascuna de les taules). 
Ha pujat la puntuació personal en 
el sistema Elo FIDE i ha millorat la 
seva posició respecte del rànquing 
de sortida.
Laura compagina els seus estudis 
i els escacs amb una altra de les 
seves passions, el Fit Kid, un esport 
infantil que combina gimnàstica, 
dansa i acrobàcia. A més del ves-
sant competitiu, la participació en 
la concentració d’una selecció per 
disputar un torneig tan llarg i exi-
gent aporta als jugadors i les juga-
dores, especialment quan són tan 
joves, molts altres aprenentatges i 
experiències igualment valuoses.

GRAN ACTUACIÓ 
AL MUNDIAL 
DE ROMANIA

Als seus 14 anys, la 
jugadora de  

Teià ha estat la millor 
representant de  

la delegació 
espanyola sub 14

REPORTATGE
ESCACS
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L’ESPORT FEMENÍ CATALÀ S’EMPODERA
EN UNA TROBADA HISTÒRICA

L ’esport femení català es 
va reivindicar a Tarragona. 
Per primera vegada, tot el 
teixit que forma el món 

esportiu femení de Catalunya es 
va trobar recentment en un únic 
espai, formant una imatge única 
de cohesió i força. “Entre totes, 
tot” va reunir més de 3.000 per-
sones que van omplir el Pavelló 
d’Esports Catalunya per visibilit-
zar la dona en l’esport. 
La consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, va definir la jornada 
com “emocionant i fantàstica” i 
va assegurar a totes les esportis-
tes que la seva lluita “és la lluita 
del Govern i del país”. “Entre totes, 

ho farem tot”, va afegir. 
Per la seva banda, la secretària 
general de l’Esport i de l’Activitat 
Física, Anna Caula, va remarcar la 
potència d’aconseguir una imat-
ge amb tanta gent. “Gràcies de 
tot cor per sumar-vos a aquest 
projecte”, va transmetre. També 
va remarcar que una jornada com 
aquesta permet generar nous 
referents per les actuals i futures 
generacions, un fet imprescindi-
ble per aconseguir més segui-
ment i afició. 
L’acte va ser un reconeixement a 
les dones que estan vinculades 
a l’esport, des d’esportistes i en-
trenadores, a àrbitres, directives 
i periodistes. Tot i això, la principal 
força de la trobada va ser la mobi-
lització d’aficionats, equips i famí-

Més de 3.000 persones 
van omplir el Palau 

d’Esports Catalunya 
per formar part d’ 
”Entre totes, tot”

lies. S’estima que més d’un cen-
tenar de clubs i aproximadament 
40 federacions de tot el territori 
van desplaçar-se fins a Tarragona.
El Govern ha remarcat en més 
d’una ocasió que aquesta és la le-
gislatura de l’esport femení. Per la 
Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física, “Entre totes, tot” 
era un repte majúscul. Mai abans 
s’havia reunit tot l’esport femení 
català. “La dona és present en el 
món de l’esport. No som poques ni 
estranyes, però sí valentes, com-
promeses i poderoses” concreta 
la secretària general. La màxima 
responsable de l’esport català 
posa èmfasi en el llenguatge i la 
mirada: “’xutar com una nena’ ha 
de deixar de ser un insult i con-
vertir-se en un orgull”. 
Les 3.000 persones que van om-
plir el recinte tarragoní són una 
mostra més de la tendència a 
l’alça que viu l’esport femení. En 

els darrers 10 anys, el nombre de 
llicències esportives femenines 
ha augmentat un 20%, una xifra 
que ja representa el 27% del to-
tal. Esportcat té com a objectiu 

La jornada es va dividir en dos 
moments. El primer, la signatura 
d’autògrafs que 14 esportistes 
amb una àmplia trajectòria pro-
fessional van dur a terme durant 
una hora. Marta Bach, water-
polista olímpica i campiona del 
món; Raquel González, marxista 
i subcampiona mundial; Laura 
Cabezas, regatista subcampiona 
del món, i Aina Florenza, jugado-
ra de l’Hoquei Club Palau, van ser 
la representació maresmenca.
Posteriorment, es va realitzar un 
acte de reconeixement a la tasca 
diària i èxits de diferents espor-
tistes i clubs, però també a altres 

figures imprescindibles del món 
de l’esport. L’acte, conduït per 
Danae Boronat, Sònia Gelmà i 
Marta Carreras, tres periodis-
tes esportives amb una àmplia 
trajectòria professional, va re-
conèixer la feina dels 24 equips 
femenins amb participació en 
competicions europees, entre 
els quals, el Club Natació Mataró; 
14 esportistes pels seus èxits 
individuals; 3 esportistes que 
han deixat la pràctica esportiva 
d’alt nivell aquest any; àrbitres, 
entrenadores i directives; dife-
rents experiències de superació i 
al periodisme esportiu femení.

GRAN FESTA DE L’ESPORT FEMENÍ 
AMB PRESÈNCIA MARESMENCA

que això no s’aturi aquí. Cal tren-
car estereotips que permetin una 
plena igualtat a l’hora d’escollir un 
esport, ja que, l’elecció d’un o un 
altre, ha de ser independent de si 
s’és noi o noia. 

PROJECTANT I APOSTANT 
PER L’ESPORT FEMENÍ
La Generalitat aposta pel suport 
i l’acompanyament a l’esport fe-
mení, per això ha multiplicat per 
quatre els ajuts destinats a l’esport 
femení, passant de 750.000 eu-
ros destinats el 2021, a 3 milions 
d’euros el 2022 per arribar a més 
equips (conjunts que han ascen-
dit a categories estatals i els que 
han obtingut resultats rellevants a 
nivell estatal). 

Altres vies de suport del Govern a 
l’esport femení del país han estat 
el patrocini d’esdeveniments re-
llevants com l’Estrella Damm by 
Catalunya Ladies Open de golf, 
el primer equip femení al Dakar 
2022 i l’equip Massi-Tactic UCI de 
ciclisme femení, explicitant l’em-
penta en esports masculinitzats.
Així mateix, l’executiu ha donat 
suport a l’organització de com-
peticions femenines de màxim 
nivell com el Mundial handbol de 
Granollers, l’Europeu de softbol i 
el Mundial d’hoquei sobre herba, 
així com a la creació del Barcelona 
Open Banc Sabadell Sub-14 fe-
mení i masculí i el circuit Esportcat 
Extreme d’esports urbans.

Diverses esportistes i 
entitats del Maresme 
són reconegudes per 
la seva tasca diària i 

els èxits aconseguits

Secretària general de 
l’Esport i de l’Activitat Física

ANNA CAULA

“Xutar com una 
nena” ha de deixar 

de ser un insult i 
convertir-se en 

un orgull”
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AJUNTAMENT DE
PALAFOLLS

 www.palafolls.cat 
 937 620 043

E l nou Consell Municipal 
d’Esports de Palafolls 
va dur a terme el passat 
17 de setembre a la Pla-

ça Poppi del municipi la primera 
edició de la Festa de l’Esport amb 
l’objectiu de reconèixer i posar en 
valor la tasca de tots els i les es-
portistes del municipi.
Aquesta Festa de l’Esport era, des 
de fa temps, un dels propòsits 
d’aquest òrgan municipal, però 

la pandèmia ho va endarrerir. La 
regidora d’Esports, Sònia Gon-
zález, explica que la finalitat de 
l’acte “no és premiar únicament 
a un o una esportista, sinó valo-
rar l’esforç i la tasca diària de les 
entitats esportives locals. És una 
festa feta amb i per a les entitats”, 
remarca. L’acte va comptar amb la 
col·laboració del Consell Espor-
tiu del Maresme. El seu gerent i 
secretari tècnic, David Casas, va 
estar present a la Festa que va ser 
tot un èxit de participació.

1a FESTA DE L’ESPORT

Palafolls reconeix 
els seus clubs i 

esportistes
ENTITATS ESPORTIVES

CLUB CICLISTA PALAFOLLS 
(Iván Fuentes Ruiz)

GIMNÀS PALAFOLLS GYM 
(Jessica Elies i Flor López 

Corregidor )
CE SAFIR TEAM PALAFOLLS 

(Cristina Ugart Diz i Juli 
Calatayud Guerra)

CLUB PATÍ PALAFOLLS  
(Aïna Cañizares Carbó i  Equip 

de monitors)
CLUB DEPORTIVO 

PALAFOLLS  
(Marcos Maldonado i Equip 

Cadet Femení)
CLUB MUAY THAI PALAFOLLS 

(David Rolin Cahíz i Ivan 
Álvarez Moreno)

CLUB TAEKWONDO  
JULS PALAFOLLS  

(David Marín Dorado i Júlia 
Martínez Forès)

CLUB FUTBOL SALA SAN 
LUIS PALAFOLLS 

(Equip Cadet A i Equip Infantil A)

PREMIS INDIVIDUALS
Ignasi Larios (Muay Thai)
Gemma Corbera (Rider)

Oscar Rodrígue (Atletisme)
Naia Sánchez (Gimnàstica)

Iker Santaren (Futbol)
Ainoa Fitó (Atletisme)

Bernat de la Torre (Natació)
Mariona Martín (Gimnàstica)
José Camacho (Maratonià)

PREMIATS

ELS GUANYADORS de la categoria infantil amb els seus premis

ELS ESPORTISTES CADETS de Palafolls, premiats a la Festa

ESPORTISTES premiats en la categoria Internacional

ELS SÈNIORS també van tenir el seu reconeixement

PREMIATS de la categoria júnior

Sònia González, 
regidora d’Esports:  “No 
volem premiar només a 
un o una esportista, sinó 
valorar l’esforç i la tasca 

diària de les entitats “



VOLS VENDRE  O
LLOGAR LA TEVA

VIVENDA?
Taxació gratuïta*
Cèdula Habitabilitat i Certificat
Energètic sense cost*
Reportatge fotogràfic exclusiu

*Consultar condicions

Contacta'ns:

93 751 65 46
Telèfon

info@puntimmobiliari.com
Email

Riera Sant Pere 105, Premià de Dalt
Adreça

@ Web
www.puntimmobiliari.com
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NOTÍCIES
WATERPOLO

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró

 www.cemaresme.cat
 937 570 139

L la ‘Martona’, formada en 
la cultura i valors dels 
‘Capgrosos’ de Mataró 
(amb tres anys va entrar 

com a enxaneta), on el seu pare 
va ser un dels fundadors de la co-
lla castellera, mai va deixar l’aigua 
des que s’hi va tirar per primera 
vegada. Continuant els passos 
del seu germà gran va provar el 
waterpolo amb nou anys i des de 
llavors mai no va deixar la piscina. 
Com tampoc el Centre Natació 
Mataró, el seu únic club en tota la 
seva carrera esportiva. Des que 
va debutar amb 13 anys en el pri-
mer equip, la Marta no va deixar 
de créixer i de ser una peça bàsica 
en els èxits tant del seu club com 
de la selecció: “Em sento molt or-
gullosa d’haver format part de 
la generació d’or del waterpolo 
espanyol”.
El palmarès d’aquesta ‘boia’ irre-
petible parla per si sol: tres jocs 
olímpics amb medalles de plata a 
Londres (2012) i Tòquio (2021), cinc 
mundials (un or i dues plates) i qua-
tre europeus (dos ors i un bronze). 
A més, amb el seu club ha guanyat 
tots els títols possibles (la prime-
ra lliga de la història de l’entitat) 
a excepció de la Copa d’Europa: 
“Aquesta és l’única espina que 
tinc clavada, com la de no haver 
pogut aconseguir l’or en els Jocs 
Olímpics, l’experiència més ex-
traordinària que pot viure qual-
sevol esportista professional”.
A punt de fer els 30 anys, la Mar-
ta ha entrat en el mercat laboral 
de la mà de NutriSport, la marca 
líder en nutrició esportiva situada 
a Argentona. La gran capitana del 
CN Mataró va comunicar la seva 
decisió a través del seu compte 
de Twitter. Segur que la trobarem 
molt a faltar.
“Es difícil acomiadar-se del que 
ha estat la meva vida durant 15 
anys. Avui puc dir que la meva 
trajectòria com a jugadora de 
waterpolo ha acabat. Ho faig amb 
tranquil•litat i felicitat. Em sento 
afortunada d’haver-me dedicat al 
meu esport durant tants anys.
Gràcies al @cnmataro per do-
nar-me l’oportunitat de poder 
créixer a casa fins a arribar a as-
solir grans èxits i viure moments 

inoblidables. D’aquesta etapa 
m’emporto molts moments que 
mai deixaré de recordar, com la 
medalla de bronze en el campi-
onat juvenil el 2008, la setmana 
gloriosa del club l’abril del 2016, 
on vam aconseguir els primers 
títols nacionals i internacionals, o 
l’últim partit viscut a la Joan Serra 
on, després de dues temporades, 
vam tornar a viure un partit com 
una festa amb les grades plenes.
M’agradaria agraïr a tots els en-
trenadors que he tingut al llarg 
de la meva carrera, de cadascun 
d’ells m’enduc mil aprenentatges 
i lliçons, coses bones i coses no 
tan bones, però totes elles m’han 
fet créixer com a jugadora i com 
a persona.
També agrair a totes les jugado-
res amb les quals he tingut la sort 
de compartir vestuari, amb elles 
he viscut la part més bonica de 
l’esport d’equip. Hauria de fer una 
llista molt llarga de companyes 
i amigues amb les que em que-

do... però en especial vull ano-
menar la Xixi, la Clara Cambray. 
Gràcies @claracambray per cada 
moment al teu costat i per ser la 
millor companya de capitania de 
l’equip. Els valors que aportes a 
l’equip i al club són admirables 
i, juntes, sempre hem intentat 
transmetre’ls a totes les compa-
nyes que optaven per venir a ju-
gar a Mataró.
A totes les jugadores d’arreu del 
món que heu escollit venir al Ma-
taró, només espero que el temps 
que hagueu estat al club us ha-
gueu sentit com a casa.
Per suposat, vull agrair a la meva 
família el suport constant en tot 
moment en els bons i mals mo-
ments. I sobretot a tu @rveich , per 
ser el meu company de viatge i 
fer-me valorar la sort que tenim 
de poder viure tots aquests mo-
ments a la ciutat on hem crescut.
Penjo el casquet però seguiré 
de ben a prop el waterpolo i el 
meu estimat club”.

MARTA BACH, se’n va un mite del waterpolo

La gran capitana 
del CN Mataró, únic 

club en el qual ha 
jugat, es retira amb 

29 anys després 
d’una carrera 

extraordinària
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El Circuit Maresmenc de 
Cros és una iniciativa 
promoguda pel Consell 
Esportiu del Mareme, 

els diferents ajuntaments de la 
comarca del Maresme i Gesport, 
posada en marxa fa més de 10 
anys i que consisteix en una lliga 
puntuable de Cros formada per 
9 proves per aquesta tempora-
da 2022/23. És una competició 
oberta a tots els públics, tant 
clubs com individuals, i agafa 
totes les franges d’edats a partir 
dels vuit anys.
Des de la pandèmia, fet que ens va 
trasbalsar a tots, ens va fer adoptar 
noves mesures en les competici-
ons esportives. Això ha esdevin-
gut en un salt qualitatiu del Circuit, 
incorporant la tecnologia com a 
principal eina de gestió en els cro-
sos.  La solidesa d’aquest projecte, 
que va començar fa una dècada, 
ha permès que a dia d’avui el Cir-
cuit Maresmenc de Cros tingui 
una participació de prop de 4.100 
participants, amb un increment 
d’inscrits del 15% anual.
Per a una millora en el servei, més 
rapidesa i una major precisió en 
el cronometratge, l’organització 
posa, de nou, a disposició dels 
participants, un cronometratge 
digitalitzat mitjançant xip incor-
porat en el dorsal. Amb catifa d’ar-

ribada que reflectirà el temps real 
de cada corredor/a.
La digitalització permet més pre-
cisió i poder tenir els resultats de 
cada Cros a l’instant, a través de la 
web de www.gesport.cat o www.
xipgroc.cat. El cost del dorsal 
amb xip per tota la lliga serà de 
3€ per participant (gratuït per als 
participants amb llicència esco-
lar del CEM), que s’haurà d’abonar 
en el moment de fer la inscripció 
al seu primer cros de la tempora-
da a la web www.gesport.cat.

CIRCUIT MARESMENC DE CROS 2022-23 

CONSELL ESPORTIU DEL MARESME
Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró

 www.cemaresme.cat
 937 570 139

La lliga de crosos comença aquest mes d’octubre 
a Santa Susanna i acabarà al febrer a Sant Cebrià 

de Vallalta, amb un total de nou proves 

La inscripció a un sol cros dona 
dret a la inscripció a tota la lliga. Si 
algú ja ha comprat el dorsal amb 
xip incorporat (3€) només caldrà 
que vingui directament a la data 
indicada del Cros al que vol par-
ticipar i corri.
La primera prova de la tempora-
da arrenca aquest mes d’octubre 
amb el Cros de Santa Susanna i 
terminarà a mitjans de febrer amb 
el Cros de Sant Cebrià de Vallalta, 
on coneixerem als guanyadors 
del circuit 2022-2023.

CALENDARI

 23è Cros de  
Santa Susanna  

Dissabte 29 d’octubre de 2022

 42è Cros dels Arenys 
Dissabte 5 novembre 2022 

 2n Cros de Tordera 
Dissabte 19 de  

novembre de 2022 

 27è Cros de Malgrat  
Dijous 8 de desembre de 2022

 14è Cros d’Alella 
Diumenge 18 de desembre de 

2022 

 6è Cros de  
Pineda de Mar  

Dissabte 14 de gener de 2023

 29è Cros  
Ciutat de Calella  

Dissabte 21 de gener de 2023

 26è Cros de Canet 
Diumenge 4 de febrer de 2023

 2n Cros Sant Cebrià 
Dissabte 11 de febrer de 2023
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E l nou Pavelló Municipal 
d’Esports de Sant An-
dreu de Llavaneres va ser 
l’escenari escollit per a la 

gala dels Premis de l’Esport 2022, 
que va reconèixer l’esforç i els bons 
resultats dels seus esportistes, 
clubs i entitats, amb la finalitat de 
guardonar i destacar la trajectòria 
i els èxits assolits durant el perío-

de comprès entre el setembre del 
2019 i l’agost de 2022.
La gala va comptar amb la pre-
sència dels guardonats i de l’al-
calde de Llavaneres, Nani Mora 
Buch, i dels regidors de comuni-
cació, Gerard Viladomat, i d’es-
ports, Mateu Pou, així com Oriol 
Giralt, Toni Majó, Alberto Pichel 

i Tito Casado. En el seu discurs, 
l’alcalde es va felicitar de poder 
dur a terme la gala en el nou pa-
velló d’esports i va realçar l’esforç 
de tots els presents en les seves 
disciplines esportives. En total 
van ser premiats 18 esportistes a 
títol individual i cinc clubs.

ESPORTISTES INDIVIDUALS
  Lucía Coca i Anna Evstafeva. 

Natació sincronitzada
 Marta Bertran. Golf i Pitch & Putt
 Clàudia Pérez. Natació
 Berta Serna. Natació
 Carlota Ortiz. Handbol
 Núria Bertran. Golf
 Joana Mora. Waterpolo
 David Alumà. Waterpolo
 Nacho Medina. Hoquei herba
 Aina Lafuente. Patinatge artístic
 Bruno Marco. Patinatge artístic
 Alba Hidalgo. Bicicleta de trial
 Adriana Manau. Futbol platja
 Xavier Masramon, amb la seva 

companya d’equip. Canigròs
 Judith Artigas. Atletisme
 Francisco Santisteve. Natació

 Carla Lorenzo. Natació sincro-
nitzada

MENCIONS ESPECIALS  
DELS CLUBS
· Club Taekwondo Venzalá ·
 Esteve Sandoval Aguilera
 Alejandro Mora García
 Nicolao Domingo Potapov
 Noah Colomer Faixo
 Biel de la Rosa
· Club Esportiu Llavaneres ·
 Aleví A masculí
 Infantil A masculí
 Juvenil B masculí

 Aleví A femení
 Aleví B femení
 Infantil femení
 Cadet femení
· Club Nàutic El Balís ·
 Oscar Chaves
 Florian Trittel
· Club Patinatge Artístic  
Sant Andreu de Llavaneres ·
 Amy Isern
 Naiara Oliver
 Meritxell Miralles
 Judit Pérez
· Equip Sènior del Club Femení 
Maresme Bàsquet ·

El nou pavelló d’esports 
va viure una jornada 
molt emotiva on es 
va premiar a divuit 

esportistes i cinc clubs

L’ ALCALDE Nani Mora i el regidor Mateu Pou (Esports) i el regidor 
Gerard Viladomat (Comunicació) van fer l’entrega dels premis

AJUNTAMENT DE
SANT ANDREU DE LLAVANERES

 www.ajllavaneres.cat
 937 023 600

Gala de l’esport de 
Llavaneres 2022

ESPORT
LOCAL



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
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