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Q uan va néixer ESPORTIU MARESME es-
crivíem que la nostra raó de ser era donar 
visibilitat als clubs i esportistes de la nos-
tra comarca. Creiem humilment que hem 

complert mes a mes amb aquesta promesa. El camí es 
demostra caminant i per això en aquesta edició us pre-
sentem un dels equips més importants del Maresme, 
el Club Hoquei Mataró femení, que disputa per segon 
any consecutiu la competició més important d'aquest 
esport a escala nacional: l'OK Lliga. Coneixerem les se-
ves integrants, la majoria d'elles internacionals en cate-
gories inferiors donada la seva joventut. Noies de setze, 
disset i divuit anys que ja competeixen amb les millors. 
La seva trajectòria i dedicació han de tenir el reconeixe-
ment que mereixen.
Amb aquesta mateixa filosofia hem entrevistat Víctor 

García Verdura, escollit el millor àrbitre de Segona Divi-
sió del futbol espanyol. El de Sant Iscle de Vallalta, que 
es va iniciar als 16 anys pels camps del Maresme, ja for-
ma part de l'elit de l'arbitratge espanyol i està cridat a 
arribar molt més lluny. Una història que val la pena ser 
coneguda.
També coneixerem la història del Club Tennis Premià 
de Mar, que compleix cinquanta anys de vida després 
d'haver format nombrosos tennistes i contribuint a que 
el municipi premianenc tingui unes instal·lacions on po-
der gaudir tant del tennis com del pàdel.
Igualment, hem estat en la prova de muntanya pionera 
al Maresme, la Burriac Xtrem d'Argentona, que enguany 
ha arribat a la seva vintena edició. Un espectacle espor-
tiu on s'ha implicat tot el poble, que es bolca quan arriba 
aquesta emblemàtica cursa.
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P er segona temporada 
consecutiva, el primer 
equip femení del CH 
Mataró juga en la màxi-

ma categoria nacional d’aquest 
esport, l’OK Lliga. I ho fa amb una 
dada de la qual sentir-se molt or-
gullós: és la plantilla més jove de 
la Lliga Iberdrola. Dels seus com-
ponents, solament tres jugado-
res, i per molt poc, sobrepassen 
els vint anys. I un altre fet extraor-
dinari: cinc d’elles tenen 16 anys.
L’entitat presidida per Ignasi 
Prat no ha tingut més remei que 
adaptar-se a les circumstàncies 
i l’aposta, fins al moment, li està 

sortint rodona. Disputades les 
cinc primeres jornades de l’OK 
Lliga, l’equip ja ha sumat vuit 
punts, es troba a mitja taula de 

la classificació i ha aconseguit un 
triomf inesperat davant un dels 
‘cocos’ del campionat, el Manlleu.
El CH Mataró va perdre la cate-
goria al finalitzar la temporada 
passada i no va poder conservar 

És el conjunt més jove 
del campionat, amb cinc 

jugadores de 16 anys, 
només dues de vint i 

totes elles han sortit del 
planter del club

Reportatge de Toni Frieros
Fotos de Joan Maria Arenaza

CH MATARÓ, A GAUDIR DEL CAMÍ
PORTADA
HOQUEI PATINS

Per segona temporada consecutiva, l’equip 
femení juga en la màxima categoria nacional 

d’aquest esport, l’OK Lliga

Laia, l’arquera de Mataró, ha estat testimoni d’aquest reportatge exclusiu amb un dels equips 
esportius més importants de la nostra comarca, el CH Mataró de la màxima categoria de l’hoquei 

espanyol, l’OK Lliga. L’arquera és una escultura monumental que s’ha convertit en emblema i 
símbol de la capital del Maresme. Està situada a la Porta Laietana i va ser inaugurada el 1988
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la plaça perquè l’equip filial va ser 
derrotat en l’últim partit del ‘play-
off’ d’ascens. Aquesta situació es-
portiva va provocar que algunes 
jugadores decidissin deixar el 
club (va tenir les baixes d’Ari Es-
calas, Gala Solé, Esther Anglas, 
Jasmin Schuler i Ariadna Chiva) i 
altres que haguessin pogut venir 
en cas de mantenir el lloc a l’OK 
Lliga van creure convenient bus-
car-se altres equips. Tampoc va 
continuar l’entrenador, Aleix Cas-
tellsaguer. La sorpresa va arribar 
quan ja havien finalitzat totes les 
competicions. L’APG Bembibre 
de Lleó, entrenat pel mític Carlos 
Figueroa, va renunciar a la seva 
plaça d’OK Lliga per qüestions 
econòmiques. El CH Mataró va 
demanar aquesta vacant i el Co-
mitè Nacional de la RFEP els la 
va concedir al no haver-hi altres 
clubs sol·licitants.
Mantenir-se en l’OK Lliga sem-

pre és un motiu d’orgull i el CH 
Mataró va prendre una decisió 
valenta: cobriria les baixes que 
s’havia produït amb jugadores 
dels equips inferiors. És a dir, no 
faria cap fitxatge i recorreria al 
seu planter, un dels millors d’Es-
panya des de fa dècades. Tot un 
repte que, com a entrenador, va 
assumir Oriol Perarnau Riera, pro-
cedent del CP Voltregà i format 
en el CH Lloret, on com a jugador 
(era porter) i entrenador va passar 

ORIOL PERARNAU 
Entrenador

“Els hi dic que és 
un privilegi ser on 
són i per això han 

de treballar amb la 
màxima il·lusió”

IGNASI PRAT 
President

“Com a club, és un gran  
orgull competir a l’OK 

Lliga, així com tenir 
26 equips i més de 

170 jugadors”

per totes les categories, des de 
el Escoleta fins a l’OK Lliga. Oriol 
ve a Mataró després de ser sub-
campió de lliga amb el Nacional 
Catalana femení del Voltregà i 

classificant-lo per a la Copa de la 
Reina amb l’equip d’Ok Lliga.
“Quan em van oferir liderar 
aquest projecte esportiu, entre-
nar el primer equip de l’OK Lliga 
i també el FEM 17, vaig decidir 
acceptar-ho perquè el CH Ma-
taró treballa molt bé en tots els 
sentits i la seva aposta per la 
base és irrenunciable”, confirma 
Oriol Perarnau. És conscient de 
la dificultat de l’empresa, però al-
hora es permet somiar: “L’inici de 

Moltes d’elles 
doblen partits els 
caps de setmana 

jugant amb el Nacional 
Catalana o el FEM 17
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temporada ha estat molt bo i fins 
i tot podríem tenir algun punt 
més. No obstant això, el gran ob-
jectiu és mantenir la categoria, 
consolidar-nos en ella, perquè 
sempre que s’ha ascendit a l’OK 
Lliga s’ha baixat a l’any següent”. 
El missatge de l’Oriol a les seves 
pupil·les és molt clar: “Esteu en 
la màxima categoria del vostre 
esport, així que gaudiu d’aques-
ta experiència i aprofiteu l’opor-
tunitat”. I el missatge va amb un 
altre consell: “Cal treballar amb 
la màxima professionalitat, en-
trega i il·lusió. En això no ens pot 
guanyar ningú”.
El CH Mataró, per pressupost (to-
tes les jugadores són amateurs), 
no pot competir amb Palau, Vi-

la-sana, Gijón o Fraga, però sí que 
els brinda l’oportunitat a joves 
jugadores d’explotar tot el seu 
talent. Les joveníssimes Thais 
Pérez i Farners Prat van guanyar 
la temporada passada l’ Euroho-
quei Sub 17 amb Espanya. De fet, 
la plantilla mataronina està re-
pleta de campiones d’Europa en 
categories inferiors. També l’han 
guanyat Carla Naranjo, Vinyet 
Juncà, Olga Juanola, Paula Lladó 
i Aina Lleonart. A més, el nombre 
de campionats d’Espanya i de Ca-
talunya aconseguits per aques-
tes jugadores són incomptables. 
És a dir, encara que molt jove, la 
plantilla del Mataró està acostu-
mada a aixecar títols.
Oriol Perarnau pot tenir deu juga-

dores per partit, d’elles, dues por-
teres (Paula Lladó i Vinyet Jun-
cà). Té set jugadores fixes (Nina 
Almirall, Olga Juanola, Ariadna 
Fernández, Carla Naranjo, Thais 

Pérez, Farners Prat i Aina Lleonart, 
la capitana). La desena plaça la 
comparteixen dos joves talents: 
Laia Sanz i Mar Parés. Donada la 
joventut de totes les jugadores, 
moltes d’elles doblen cada set-

mana amb el Nacional Catalana o 
el FEM 17. Nina, Olga i Vinyet sem-
pre juguen amb el segon equip i 
a vegades, Carla. El FEM 17 es re-
força amb Ariadna, Farners i Thais.
Ignasi Prat, el president, deixa 
molt clar que “el nostre primer 
objectiu és formar persones”. 
Avui, pot presumir amb orgull no 
solament del primer equip feme-
ní, també dels 26 que formen el 
club i dels gairebé 180 jugadors 
que competeixen. Encara que no 
ho digui, segur que somia a re-
petir la gesta de 2014, quan els 
equips sènior masculí i femení 
van coincidir a la màxima catego-
ria nacional, l’OK lliga.

Mentrestant, a gaudir del camí.

PAULA LLADÓ
4/2/2000

FARNERS PRAT
4/12/2006

VINYET JUNCÀ
2/3/2005

ARIADNA MARTÍNEZ
4/9/2006

NINA ALMIRALL
29/4/2005

CARLA NARANJO
6/4/2001

ORIOL PERARNAU
ENTRENADOR

OLGA JUANOLA
13/8/2004

MAR PARÉS
2/5/2006

CARLES GARRO
DELEGAT

AINA LLEONART
29/12/2002

THAÏS PÉREZ
9/9/2006

LAIA SANZ
9/2/2006

Gairebé totes 
han estat campiones  
d’Europa a categories 

inferiors, així com 
d’Espanya i Catalunya



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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ENTREVISTA
FUTBOL

F elicitats...
Ha estat un privilegi i un somni viu-
re aquest reconeixement que vull 
compartir amb els meus companys 

d’equip, els àrbitres assistents Unai García i 
Sergi López. Gràcies també a Marca i al CTA.

L’extraordinari és que vostè era debutant en 
la categoria.
Sí, el meu primer any. Vaig debutar el 14 d’agost 
de 2021 en el partit Reial Societat B-Leganés.

Ho recordo amb molta estima. Va ser un partit 
de benjamins entre el Llavaneres i l’Escola 
Arbucienca. 

Ha progressat de forma meteòrica…
Vaig arribar a 2a Catalana el gener de 2014 
després de participar en un concurs de ta-
lent que va organitzar el Comitè d’Àrbitres 
de la Catalana. La temporada 14-15 ja estava 
arbitrant a 1a Catalana, a l’any següent a 3a 
Divisió i des de la 2016-2017 a Segona B. En 
total he estat cinc temporades en aquesta 
categoria.

El rotatiu MARCA l’ha triat millor àrbitre de la Divisió de Plata del futbol espanyol de la 
temporada 2021-22 (Premi Guruceta) en el seu primer any en aquesta categoria. Un èxit 

sense precedents i un orgull per a Sant Iscle de Vallalta i el Maresme

VÍCTOR GARCÍA VERDURA
El de Sant Iscle de Vallalta, millor àrbitre de 2a divisió 2021-22

“És un orgull haver arribat fins aquí”

Una entrevista de Toni Frieros Vertigen?
No, responsabilitat sí. És per al que m’he estat 
preparant gairebé tota la meva vida, des que 
era molt jove.

Com va començar?
Jo jugava a futbol sala a l’Arenys de Munt i te-
nia dos íntims amics que anaven a fer el curs 
d’àrbitre al juny per començar al setembre. 
M’ho van comentar, hi vaig anar i al gener de 
2011 ja estava xiulant amb 16 anys.

Quin va ser el seu debut?
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Quines són les virtuts que ha de tenir un bon 
àrbitre?
A més de conèixer bé el reglament, cal estar 
molt ben preparat físicament, pràcticament 
com si fossis un esportista d’elit, perquè ara ja 
som professionals. La clau està en l’empatia, 
en saber entendre els jugadors i les circums-
tàncies del partit.

Parla d’empatia...
És bàsica. Es tracta de tenir psicologia per en-
tendre comportaments i reaccions. També 
és molt important tenir bona imatge, que des 
de fora i des de dins percebin que estàs ben 
preparat físicament i tècnicament.

Ara viu per a  l’arbitratge…
Cent per cent. Tenim un contracte laboral 
d’exclusivitat i això comporta uns drets i unes 
obligacions. Una d’elles és seguir un planning 
d’entrenament que et marca el mateix Comitè 
Tècnic d’Àrbitres. Tenim una aplicació GPS al 
rellotge i has de compartir els entrenaments 
i resultats (pulsacions, intensitat, etc) en una 
plataforma que té CTA. S’ha de tenir en comp-
te que fem més de 10 quilòmetres per partit i 
has de estat preparar, per exemple,  per córrer 
d’àrea a àrea en cas d’un contraatac. El futbol 
és cada vegada més ràpid

I a nivell tècnic?
La intenció del CTA és millorar setmana a set-
mana i per a aconseguir-ho ens proporcionen 
totes les eines possibles. Abans d’arbitrar un 
partit tenim a la nostra disposició una plata-

forma on es pengen totes les dades estadísti-
ques de cada equip. Com ataca, com defensa, 
possessió de la pilota, dades sobre el fora de 
joc, les faltes, els jugadors que més targetes 
reben... Tenim la màxima informació i això ens 
ajuda molt a l’hora de planificar el partit.

I després?
També. Hem d’elaborar un informe postpartit 
que enviem al CTA on analitzem les decisions 
preses en cada acció, per saber on ens hem 
equivocat i si hem aplicat correctament el re-
glament. La finalitat és millorar, fer-ho cada 
vegada millor.

Estarà a favor del VAR...
Per descomptat. Ningú vol equivocar-se i amb 
el VAR el que s’aconsegueix és minimitzar l’er-
ror i que el futbol sigui més just. Sempre he es-
tat a favor de la tecnologia aplicada a l’esport i 
és una eina que ens ajuda moltíssim.

Hi ha especial sensibilitat per erradicar el 
joc violent?
Sens dubte és una de les nostres prioritats: 
la protecció del jugador. Les entrades a des-
temps o malintencionades han de ser casti-
gades.

Troba a faltar els seus inicis en el futbol 
base?
Soc un amant del futbol i veig tots els partits 
que puc. No oblido d’on vinc, la meva forma-
ció, però ara no podria arbitrar partits de futbol 
base. El que sí que faig, tots els dijous que 
puc, és donar classes d’arbitratge en la seu 
del Comitè d’Àrbitres del Maresme, a Mataró, 
on visc actualment. A més, és una cosa que m’ 
omple molt.

Imagino que somia arribar a Primera Divi-
sió...
Si, és clar, però a poc a poc. He estat com a 
quart àrbitre en uns vint partits de Primera 
Divisió. Vaig debutar en un Llevant-València. 
Estar en la màxima categoria del futbol és el 
que sempre he somiat, com arribar a ser in-
ternacional o arbitrar en un Mundial. Ara haig 
de continuar treballant amb la mateixa il·lusió 
i humilitat a Segona Divisió.

Quants àrbitres pugen i baixen?
A Primera Divisió hi ha 20 àrbitres professio-
nals i cada temporada en baixen dos a Segona 
Divisió i en pugen uns altres dos a Primera. 
Haig d’afirmar que el nivell de l’arbitratge es-
panyol és altíssim i està a l’altura dels millors 
d’Europa.

I García Verdura és un d’ells.

“A més de conèixer bé el 
reglament, cal estar molt ben 

preparat físicament i tenir 
empatia amb els jugadors. En 
cada partit fem un mínim de 

10 quilòmetres”
“Ningú vol equivocar-se i amb 
el VAR el que s’aconsegueix és 

minimitzar l’error i que el 
futbol sigui més just”

“Ara soc professional i visc per a 
l’arbitratge les 24 hores del  
dia amb preparació física i 

tècnica diària”

UN DIA IMPORTANT a la vida de Víctor García Verdura, el seu 
debut a Segona Divisió, un partit Reial Societat B-Leganés

DES DE que va debutar a Segona Divisió, el maresmenc és profes-
sional i es dedica en exclusivitat a l’arbitratge
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ENTREVISTA
WATERPOLO

A una entrevista explicaves que el 
teu objectiu era mirar a la cara al 
Sabadell. Dos anys després, ini-
ciant la teva tercera temporada, 

objectiu complert?
Aquesta era la intenció, posar-te al mateix ni-
vell que el Sabadell i mirar-les als ulls, a un 
equip que porta 15 anys regnant. En dues tem-
porades podem estar ben contentes d’haver 
assolit 10 finals. La sensació és que parlar de 
finals de waterpolo és comptar amb el Mataró. 

I el Sabadell no és precisament que hagi 
baixat pistonada aquests últims temps...
Al contrari. Diria que elles han fet dues pas-
ses endavant. Fixa’t el que han fitxat aquesta 
temporada. Crec que l’any passat li van veure 
les orelles al llop. Van fitxar la Maggie Steffens, 
les holandeses. I aquest any l’aposta és encara 
més forta. Sempre haurem d’estar-li agraïts 
perquè és el mirall que hem de tenir. Inten-
tar assemblar-nos-hi. Però és evident que el 
temps passa i el Mataró té l’ambició d’assolir 
grans reptes. 

Entenc que no pots arribar i fer una revolu-
ció en aquest context. Com intentes llavors 
deixar la teva petjada des d’un primer mo-
ment?

La veritat és que si parles amb les jugadores 
totes et diuen “carai, Dani, des que has arribat 
ho has canviat tot”. On pots deixar la petjada 
és amb la metodologia d’entrenaments i amb 
els sistemes tàctics. Jo puc tenir les meves 
idees a nivell d’entrenament i tàctic, però el 
gran sacrifici el fan les jugadors. Accepten el 
waterpolo que jo porto dins. Són unes profes-
sionals increïbles. 

La teva feina és que hi creguin cegament...
És el gran quid de la qüestió. Donar-lis argu-
ments perquè hi confiïn. Això ja no és com a la 
meva època com a jugador. Avui en dia has de 
convèncer més els teus equips que obeir. 

Et trobes un vestidor amb la Marta Bach, 
amb l’Anni Espar, l’Anna Gual, la Clara Cam-
bray. Una bona base nacional a la que cal 
afegir peces. Per on comença la confecció 
d’una plantilla per a un entrenador amb els 

recursos del Mataró?
Quan jo aterro tenim una columna vertebral 
trencada. El Mataró havia signat la Maria Ele-
na Sánchez a la porteria, però ens faltava una 
boia. La feina va ser poder trobar dues boies 
de garanties. En el nostre esport sense boies 
poca cosa tens a pelar. La contractació de la 
‘Danny’ Jackovich i de la Vivian Sevenich va ser 
un encert. A dia d’avui la Vivian segueix amb 
nosaltres, compleix la tercera temporada i s’ha 
convertit en una de les boies més importants 
del món, sens dubte. La columna vertebral 
forta ha fet que aquest Mataró pugui plantar 
cara al Sabadell.

Qué significa el fet de ser una llegenda del 
waterpolo? El respecte de les jugadores és 
un pas que altres entrenadors s’han de tre-
ballar i tu no tant?
No. En el moment de l’aterratge, a l’inici, sem-
pre dic que hi ha un termini. Les jugadores et 
donen un mes per veure qui ets. Però si des-
prés d’aquest mes tu no has donat arguments 
perquè el teu equip confiï en tu és igual que 
hagis estat jugador i que hagis guanyat el que 
hagis guanyat. El repte és que tens una pressió 
afegida pel que has estat i el que esperen de tu. 

Com definiries la filosofia i la idiosincràsia 
del Mataró després d’aquests anys?  
El que jo sabia és que era un club que aposta-
va molt pel waterpolo. En el moment d’arribar 
em va sorprendre la tranquil·litat i la llibertat 
amb què es pot arribar a treballar aquí. Tots 
sabem la pressió que tenim, però alhora es 
treballa amb calma. No hi ha factors externs 
que t’afectin. Des de l’inici m’han deixat fer i 
treballar. També els dirigents van veure que 
jugàvem d’una manera que els convencia; no 

Entrevista de Sergi Capdevila

ENTRENADOR DEL  
CN MATARÓ

Aquest mite del waterpolo espanyol, campió olímpic 
i avesat comentarista de televisió, comença la seva 

tercera campanya en l’únic equip capaç de fer-li ombra al 
totpoderós CN Sabadell

Dani 
Ballart

“Parlar avui de finals de 
waterpolo és comptar    
amb el CN Mataró” 
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hi ha hagut cap tipus de queixa. Al revés, di-
ria, tot ha estat suport. Sobretot als moments 
complicats. 

En el teu primer any jugueu tres finals na-
cionals amb el Sabadell i les perdeu totes. 
Tenies clar que era la línia a seguir, que el 
moment arribaria aviat?
Perdre finals no és un fracàs. Hi ha moltes ma-
neres de perdre i d’arribar. Com vam competir 
a la final de l’Eurocup contra el Kirishi rus, que 
venia de ser campió d’Europa. Vam tenir opci-
ons fins el final. Hi havies grans diferències en-
tre equips. Però anàvem en una línia clara de 
creixement. Segurament el peatge era perdre 
aquelles finals. Però era important que la gent 
conegués el nom del Mataró. És una qüestió 
de temps. El respecte dels rivals a l’equip per 
tot el que està fent.

Ets un tècnic a qui  li agrada molt parlar amb 
la jugadora, saber com està, com se sent. 
Com d’important és en la teva gestió l’apar-
tat mental?
Per mi és el percentatge més alt. Per molt que 
tinguis la teva metodologia o idea, si elles no 
estan bé psicològicament i no hi confien, no hi 
ha res a fer. La part de gestió emocional que ha 
de fer un entrenador és vital. Pots ser un ‘ogro’ i 
tenir bones idees, però és difícil arribar. Avui en 
dia has de convèncer. 

Hi ha alguns hàbits o activitats que t’agradi 
fer? 
En l’àmbit físic fem un entrenament molt dur 
els dilluns que és el ‘paleo’, que vaig comen-
çar a fer molts anys enrere. Va ser com una 
bogeria. Però alhora s’ha anat assentant com 
un mètode que ajuda molt a les noies a créixer 
en resistència i força. Elles estan en aquella 
dicotomia d’odiar-ho i estimar-ho a la vegada. 
No hi ha un altre camí. Si volem triomfar, arribar 
a finals, evidentment no hi arribaràs sense un 

patiment previ.

De quin entrenador diries que has absorbit 
més coses?
Sincerament, no he agafat la idea de cap en-
trenador. Sí he intentat fixar-me en les coses 
que creia que no eren adients. Em deia que si 
algun dia acabés fent d’entrenador no m’agra-
daria que m’ho fessin. Això és el que he intentat 
canviar. Després la sort que vaig tenir és en el 
seu dia fer un curs d’entrenador de paleo.. 

Et pregunten molt les jugadores per aque-
lla època? Per aquell equip de llegenda que 
vau formar, per l’or olímpic? Moltes ni havien 
nascut... 
No m’hi trobo mai, la veritat. No sé si tenen 
molta informació, però no toquen gens aquest 
tema. La veritat que tampoc m’agrada. A vega-
des trobo gent que no para d’explicar aventu-
res i depèn quin context és una mica feixuc. 
Intento no avorrir les jugadores. 

Millor manera impossible de començar la 
temporada: Supercopa d’Espanya al sarró. 
Una bona dosi de moral, no?
Sens dubte. El Sabadell s’ha reforçat d’una ma-
nera brutal. Té la majoria de jugadores de la 
selecció campiona d’Europa. Han fet un esforç 
enorme per intentar guanyar-ho tot a nivell na-
cional i sobretot deixar enrere el Mataró. Era un 
partit important perquè amb totes aquestes 
contractacions del Sabadell, l’arribada de la 
Rita Keszthelyi i la Silvia Avegno per part nos-
tra, tots els ulls del waterpolo femení a Europa 
estaven posats en aquest partit. I clar, guanyar 
és una molt bona presentació de cara al que 
pot arribar a venir..

La planificació de cara a la temporada ha 
estat marcada per aquest adéu de la Marta 
Bach…
No m’imaginava que la Marta es retirés, la 

veritat. La trobo molt a faltar. Per la seva ex-
periència, perquè era com un braç articulat 
meu. La trucava a les 11 de la nit a vegades en 
moments complicats, em feia de sac de sorra, 
em tranquil·litzava. M’ha fet de coixí moltes ve-
gades. Per això és una gran capitana.. Per sort 
seguirà vinculada a nosaltres, com a delegada 
en certs partits.

Entenc que et va agafar totalment despre-
vingut el seu adéu...
Sí. No m’ho esperava pas. La Marta és molt 
clara. Et mira els ulls i el que diu va a missa. 
Em va dir: “Em retiro”. No hi havia volta de fulla. 
El que vaig intentar és convèncer-la perquè 
seguís lligada a l’equip d’alguna manera. Li he 
anat darrere dos mesos. I després de les va-
cances per sort va reflexionar i voler estar amb 
les seves amigues.

De les noves incorporacions sobresurt se-
gurament la Rita Keszthelyi. Una referència 
a nivell internacional. Va costar que vin-
gués?
No. Aquesta és l’altra història que parla bé del 
Centre. Avui en dia parlar amb una jugado-
ra d’alt nivell europeu és relativament senzill. 
Quan senten el nom del Mataró se’ls obren els 
ulls. No és tant difícil convèncer-les. Saben 
que estem jugant totes les finals, saben el que 
es poden trobar. 

Com intentes estar connectat amb les cate-
gories, amb la base?
La meva segona és l’Elena Padilla, que és la 
primera entrenadora del juvenil i del cadet. 
Intento anar sempre als partits tant del juvenil 
com del cadet. De fet, li faig de segon al juve-
nil. Intento ser-hi, viatjar amb elles. Les conec 
perfectament i em coneixen a mi. És el valor 
a l’hora de poder decidir quina jugadora pot 
donar el salt. Aquesta temporada hem pujat al 
primer equip la Martina Claveria i la Rita Gurri, 
que van quedar campiones d’Espanya cadet, 
per exemple.

Parlem d’objectius. Amb què et sentiries re-
alitzat aquest any?
Amb tenir la sensació que l’equip rutlla al seu 
màxim. És l’únic que com a entrenador intento 
proposar-me. Algun dia jugarem finals, altres 
no, un dia les guanyarem. Però si som capaces 
d’arribar a aquesta línia de màxims tindrem 
una gran part de la feina feta. 

T’hi veus molts anys a Mataró?
La veritat és que estic molt a gust. Però alhora 
sóc professional del meu ofici. És evident que 
tots tenim els nostres somnis, jo els tinc per 
complir. Però et puc dir que aquí estic encan-
tat. El club fa un gran esforç. Un grup extraor-
dinari, una base extraordinària. És un luxe. Però 
la vida dirà i és cert que acabo contracte a final 
de temporada. 

“Del CN Mataró em va 
sorprendre molt la calma i la 

llibertat amb què es treballa”

“Ha estat un cop dur la retirada de la 
Marta Bach, no m’ho esperava gens; 
era com un braç articulat meu”
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REPORTATGE
CURSES DE MUNTANYA

E l cap de setmana del 
22-23 d’octubre es va 
celebrar a Argentona la 
Burriac Xtrem, pione-

ra de les curses de muntanya al 
Maresme que enguany ha arribat 
a la seva 20a edició.

La gran festa esportiva de l’any 
a Argentona va començar amb 
els més petits, amb l’esperada 
Correcuita: 190 nen i nenes  re-
partits en tres categories: sub-4 , 
sub-8 i sub-12. Tots ells acompa-
nyats pels gegants d’Argentona 
i el grup de batucada Ssstrèpits 
que van omplir el carrer Gran i la 
plaça Nova de gom a gom. Una 
bogeria, els petits corrent i el pa-

res, avis i tiets xalant amb les cur-
ses dels mes petits de la família 
per acabar amb una xocolatada 
d’escàndol.
Van haver-hi 5 avituallaments 
distribuïts al llarg dels circuits 
amb fruita, fruitssecs, llaminadu-
res, aigua i begudes isotòniques. 
Amb el compromís per part de 
l’organització de contribuir a la 
reducció de deixalles, cada par-
ticipant va tenir que portar el seu 
recipient per als líquids.
Diumenge matí, ben d’hora ben 
d’hora, la gent del Grup Munta-

nya Argentona ultimaven tots el 
detalls per a la gran festa del trail: 
650 corredors repartits en tres 
distancies: 90 corredors a la de 
28 km, 380 a la de 17 km i 210 a la 
nova distància de 9 km.
A les 8,30 en punt els corredors 
de la cursa llarga sortien carrer 
Gran amunt per gaudir del ma-
teix recorregut de l’any passat. Un 
itinerari molt exigent. Per alguna 
raó es l’Xtrem. Els pujadors de “la 
bèstia” i “les bruixes”, que s’acaben 
coronant el Burriac al so dels tam-
bors dels Ssstrèpits. I encara fal-

tava el mur del turó dels Orriols….
Des dels primers metres Alejan-
dro Vilariño va deixar molt clar 
que era el més fort i va anar incre-
mentar distància amb Eloi Ripo-
llès i el tercer Gaspar Bartra cor-
redor local. Ells van tancar el podi 
masculí. En categoria femenina 
la corredora local Sara Senante 
es va imposar des del primer mo-
ment a Natalia Buti i Anna Clapès, 
de Vilassar de Dalt, una clàssica i 
enamorada de la Burriac Xtrem.
A les 10 del matí sortirien els de 
la de 17 km. No per ser mes curta 
menys dura… 800 m de desnivell 
positiu els esperaven. Recorregut 
molt trencacames, corriols incre-
ïbles  com “la bèstia” i “les bruixes” 
i l’ultima pujada per les fonts de 
les Oliveres, Cua Llarga i Valo que 
juntament amb la humitat i la ca-
lor feia que no poguessin perdre 
l’atenció ni un moment.
El joveníssim Jan Castillo demos-
traria que no tenia contrincant, 
marxant tot sol des de la mateixa 
línia de sortida. L’acompanyarien 

La cursa de muntanya 
pionera al Maresme ha 

arribat enguany a 
la seva 20a edició 

amb la novetat d’una 
tercera distància

EN ESTAT PUR

Fotos de JORDI SANTACANA
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VOLUNTARIS, la pedra angular 
i primordial de la Burriac Xtrem

L’ORGANITZACIÓ va oferir 
servei de massatge 

LA PROVA va tenir cinc dife-
rents punts d’avituallament

EL CÀNTIR d’Argentona va ser el 
trofeu per als primers classificats

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

al pòdium Jaume Gonzalez i Ro-
bert Munné.  En la categoria fe-
menina la Mariona Avila pujaria a 
dalt de tot del calaix seguida per 
Marta Maldonado i Clara Navarra.
Finalment a les 10:30 sortirien els 
210 corredors de la curta… 9 km 
amb la pujada al bosc del Gitano i 
les ziga-zagues de les fonts de la 
Cua llarga i Valo. Després, la re-
compensa del mirador del cactus 
i la rapida baixada per les “esses” 
del bosc d’en Sirvela i avall fins 
trobar la línia de meta.
Les tres curses van transcórrer 
íntegrament pels termes munici-

pals d’Argentona, Òrrius i Cabrera 
de Mar, dins del Parc Natural de 
la Serralada Litoral, gaudint una 
vegada més del tresor incompa-

rable del nostre entorn, del bosc 
mediterrani de pins i sureres, flora 
i fauna, però sobretot, de camins i 

corriols que van fer xalar de valent 
els participants, pujant al Turó de 
Cirés (484 m), sostre d’Argentona i 
al Castell de Burriac (392 m).
Increïble festa al centre de la vila 
amb la catifa estesa pel Carrer 
Gran atapeït de gent aplaudint i 
animant els corredors i la plaça 
Nova plena de gom a gom com-
partint entrepans i begudes, amb 
amics i familiars.
Una vegada mes, èxit amb ma-
júscules del Grup de Muntanya 
d’Argentona amb una cursa molt 
consolidada, amb constants in-
novacions. Si l’any passat suprimi-

en els gots dels avituallaments, 
aquest anys innovaven amb les 
cintes de marcar la roba i reutilit-
zables en lloc de les tradicional 
de plàstic. Una altra novetat ha 
estat també l’entrega del tradici-
onal càntir com a trofeu a tots els 
guanyadors i pòdiums.
Cal destacar igualment la parti-
cipació d’un equip de reclusos 
del Centre Penitenciari de Quatre 
Camins amb els seus monitors, 
així com la col·laboració dels 150 
voluntaris que van fer que entre 
tots la Burriac Xtrem continuï sent 
una cursa de referència.

Un cop més, èxit amb 
majúscules del Grup de 

Muntanya d’Argentona i 
gran festa a la 

Plaça Gran del municipi

  
NOVEMBRE

2022
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REPORTATGE
TENNIS

C omplir cinquanta anys 
en qualsevol ordre de la 
vida és una efemèride 
que cal celebrar sempre 

com es mereix. I això va ser el que 
van fer fa unes setmanes els res-
ponsables del Club Tennis Pre-
mià de Mar amb el seu president 
al capdavant, Xavier Duran Calza. 
La històrica entitat premianenca 
es va engalanar per rebre l’alcal-

de del municipi, Rafa Navarro i a 
diferents autoritats polítiques lo-
cals, així com a representants de 
la Federació Catalana de Tennis i 
al president de la Federació Cata-
lana de Pàdel, Felip Ródenas.
Va ser una jornada molt emotiva, 
perquè es va retre homenatge a 
tots els presidents que ha tingut 
l’entitat, amb un record molt es-
pecial per qui era el soci més antic 
del club, pare de l’actual presi-

dent (que ha heretat aquest ho-
nor) traspassat pocs dies abans 
de les Noces d’Or.
La fisonomia i fins i tot la filoso-
fia del club han canviat al llarg 
d’aquest llarg període de temps. 
No ha tingut més remei que anar 
adaptant-se a les circumstàncies 
de cada època. Xavi Duran, per 
edat, 51 anys, coneix la història 

del club com el palmell de la seva 
mà: “El CT Premià de Mar és la 
meva vida, una extensió de mi 
mateix, perquè soc soci pràcti-
cament des del dia que vaig néi-
xer. Aquí vaig començar a jugar 
a tennis sent un nen i continuo 
defensant els colors del club 
en l’equip sènior, tant en tennis 
com en pàdel”.

El club havia tingut una pista po-
liesportiva on es jugava a futbol 
sala fins que va ser expropiada 
per fer la carrera en un entorn nou, 
com la construcció de la nova co-
missaria dels Mossos o una zona 
residencial de cases apariades 
just davant de l’N-II i la platja.
Xavi Duran, que es dedica profes-
sionalment al teatre musical i les 
arts escèniques, admet que “el 
club, com eren tots en els anys 
cinquanta, seixanta, setanta, 
estava tancat als qui no eren ac-
cionistes, era privat. Aquest aire 
elitista va anar perdent-se a poc 
a poc per donar entrada a socis 
abonats i en l’actualitat som un 
club esportiu obert a tothom 
que vulgui jugar a tennis o a pà-
del. Sobretot hem aconseguit 
que el poble de Premià de Mar 
s’hagi fet seu el club, si bé en-
cara tenim marge de millora en 
aquest aspecte”.
En el seu segon mandat com a 
president admet que el club ha 
estat a punt de desaparèixer: 
“Hem passat èpoques molt di-
fícils, salvades a base de derra-
mes i préstecs i al treball d’una 
junta directiva molt responsa-
ble. Afortunadament, a poc a 
poc, hem anat millorant l’eco-

L’entitat, després 
d’anys molt complicats, 
gaudeix d’un moment 

de gran estabilitat 
econòmica i esportiva 

NOCES D’OR DEL 
CLUB TENNIS PREMIÀ DE MAR

CINQUANTA ANYS separen aquestes dues fotografies. L’entrada 
principal avui dia i com era el club el 1972 a vista d’ocell

Text de Toni Frieros

Club familiar i arrelat al municipi, disposa 
d’unes magnífiques instal·lacions: 4 pistes 

de tennis, 3 de pàdel, piscina, gimnàs, zona 
infantil i una excel·lent restauració 
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nomia del club, fins i tot en un 
període tan complex com va ser 
la pandèmia. Estem molt orgu-
llosos de com hem transformat 
el club”.
També admet que el ‘boom’ del 
pàdel, que els va portar a cons-
truir tres pistes, ha ajudat molt 
a aquesta recuperació gairebé 
miraculosa: “Diversificar l’ofer-
ta esportiva, tennis i pàdel, ha 
estat essencial. La incorpora-
ció de nous jugadors, sobretot 
dones, sumat a l’aire social del 
pàdel, ens ha donat molta vida”.

Gràcies a aquests nous ingressos, 
el club ha pogut millorar les ins-
tal·lacions, com reformar els ves-
tidors, el gimnàs, algunes pistes, 
zones comunes, així com el res-
taurant, que ha millorat moltíssim 
i és un dels punts neuràlgics de la 
instal·lació.
A més de ser un club social i fami-
liar, com diu el seu president, el CT 
Premià de Mar també és un club 
formatiu. Des de fa gairebé trenta 
anys l’Escola de Tennis Pere Du-
ran (germà del president), tota 
una referència del tennis català, 
ofereix classes i és el responsable 
dels equips competitius i d’inicia-
ció, dividits per edats i nivells. En-
tre tennis i pàdel el club té més de 
100 alumnes. Molts d’ells viatgen 
i competeixen en diferents cam-
pionats comarcals o nacionals. El 
sènior va ser subcampió de Cata-
lunya de comarques.
El club disposa d’una magnífica 

El club competeix amb 
els seus equips tant a 
tennis com a pàdel i 

ofereix escola d’iniciació 
i competició 

ZONA INFANTIL i d’esbarjo per als més 
petits que visiten el club

L’ALCALDE de Premià de Mar, Rafa Navarro, i diferents regidors, 
van participar en l’acte commemoratiu de les Noces d’Or

TRES PISTES DE PÀDEL que permeten 
gaudir d’aquest esport 

EL CLUB disposa de quatre pistes de terra 
batuda perfectament conservades

XAVI DURAN
PRESIDENT

“Soc soci gairebé des 
que vaig néixer. El club 
forma part de la meva 

vida, el porto a la sang”

piscina i això, sumat a les pistes 
de tennis, pàdel, gimnàs i servei 
de restauració, fa que sigui una 
instal·lació perfecta per als cam-
pus d’estiu: “Cada any tenim un 
100% d’ocupació, amb més de 
cent nens per setmana. És un 
èxit que ens obliga a donar un 
bon servei perquè tornin cada 
any”.
“Estem molt contents que 
aquestes Noces d’Or hagin 
coincidit amb una recuperació 
plena del club. Queda molt per 
fer, segurament acostar-ho en-
cara més als veïns de Premià de 
Mar, perquè som un club fami-
liar, del nostre poble”, afirma fi-
nalment un president, Xavi Duran, 
per a qui el CT Premià de Mar és 
part d’ell mateix.

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400
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S empre ha estat regidor d’Esports?
Vaig entrar a l’Ajuntament el 2015 i 
vaig començar com a regidor d’Es-
ports a l’inici de 2019.

Com va ser agafar l’Àrea d’Esports, com s’hi 
va trobar?
L’Àrea d’Esports a Calella és una cartera impor-
tant, cal conèixer el dia a dia, el funcionament i 
la trajectòria de les més de 30 entitats espor-
tives amb què compta la ciutat. És qüestió de 
tenir un contacte fluid amb cadascuna.

esdeveniments esportius l’any.

Quin pressupost té la regidoria?
Tenim un pressupost base de mig milió d’eu-
ros, que després sol augmentar amb les par-
tides extraordinàries.

Com va transformar Montserrat Candini 
l’esport i el municipi de Calella?
És una persona que ha treballat incansable-
ment per Calella, que sempre ha cregut en 
els projectes que s’han dut a terme i ha fet tot 
el possible per que aquests projectes fossin 
una realitat. Parlant de forma més específica 
d’esports, Calella fa molts anys que aposta 
per un model de ciutat on la pràctica espor-
tiva sigui una prioritat, una manera de viure, 
dotant-la de les infraestructures necessàri-
es per atreure turisme esportiu de qualitat. I 
ens sentim orgullosos de comptar amb una 
forta xarxa de clubs esportius i de ser també 
una referència en l’organització d’esdeveni-

I ara, alcalde...
Malauradament, Montserrat Candini va haver 
de deixar la vida política per una malaltia i vaig 
ser jo qui va ocupar el seu lloc durant set me-
sos de forma provisional fins que el ple em va 
reconèixer com a alcalde de forma definitiva.

En l’actualitat, la regidoria d’Esports també 
la gestiona directament vostè.
Així és. Abans de ser alcalde era regidor d’Es-
ports i soc un enamorat dels esports, per 
això vull seguir dirigint aquest àmbit. Com se 
sap, esport i Calella són un binomi insepara-
ble, no només per l’Ironman que és la prova 
estrella, sinó perquè realitzem més de 200 

“Calella i esport són un binomi inseparable”
Des del passat mes de maig, Calella té nou alcalde, Marc 
Buch Rigola, que agafa el relleu de Montserrat Candini, la 
històrica alcaldessa que ha transformat un municipi que té 
l’esport com una de les seves banderes més importants

MARC BUCH, ALCALDE DE CALELLA

Entrevista de Toni Frieros
Fotos de Pep Morata

“Al voltant del 70% de la població calellenca 
és activa i fa esport de forma regular”

ENTREVISTA
MUNICIPIS
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ments esportius de primera magnitud.

En aquest mandat vol posar el focus a les 
instal·lacions esportives...
Ja es va fer en l’anterior mandat, especial-
ment a La Muntanyeta, ara Complex Esportiu 
Municipal Tomàs Claramunt. És un projecte 
en el qual creiem molt. En general, tenim un 
repte de futur que no és altre que donar res-
posta a la demanda esportiva que té Calella 
actualment. Per exemple, tenim la sort què 
el Pavelló Municipal està gairebé ple a totes 
hores, té un ús constant. Però volem dotar la 
segona pista que acompanya el Pavelló amb 
els equipaments necessaris per poder com-
plementar-lo.

Quin és l’impacte econòmic de l’IRONMAN 
70.3?
És difícil de calcular perquè encara no tenim 
les dades de l’última edició, però s’ha de tenir 
en compte que cada atleta ve acompanyat 
d’una mitjana de dues persones, que es que-
den a Calella una mitjana de quatre dies. A 
això se li ha de sumar tot el què implica en 
el teixit comercial i, a més, en part gràcies a 
aquesta prova, molts hotels han pujat de ca-
tegoria. Ara tenim dos hotels de cinc estrelles 
i set de quatre superior. També implica la de-
sestacionalització del turisme, ja que al llarg 
de tot l’any ve moltíssima gent a preparar-se, 
a fer estades per entrenar-se i preparar-se. 
Tenim el Centre d’Alt Rendiment al costat de 
la Creu Groga que també ajuda a l’arribada 
d’aquests esportistes.

Calella  va posar en marxa l’Sport City Lab. 
Què és exactament?
És un centre, un coworking, que aglutina pe-
tites empreses i start-ups que poden trobar 
refugi i instal·lacions per treballar-hi, com-
partir coneixement, alhora que fomenta la 
connexió d’aquestes innovacions amb el ter-
ritori. Per exemple, si una empresa està de-
senvolupant un teixit intel·ligent específic per  
al ciclisme, ofereix proves als clubs de triatló 
i fan un monitoratge per saber si el producte 
té futur. Com Calella té molt de prestigi i és un 
referent esportiu, moltes empreses s’interes-
sen per formar part d’aquest espai.

Per primera vegada en set anys la Volta Ci-
clista a Catalunya no passa per Calella...

Hi ha un moment en què la pròpia Volta té 
moltes sol·licituds per acollir la primera eta-
pa, de la qual  nosaltres hem estat amfitrions 
durant set anys seguits. Entenem que és una 
esdeveniment de país i altres municipis tenen 
dret a acollir-ne la primera etapa. No obstant 
això, estem molt agraïts a l’organització per 

aquests anys i 
no descartem 
tornar-ne a ser 
seu en el futur.

Quins projec-
tes esportius 
tenen a curt 
termini?
P a s s e n ,  s o -
bretot,  per la 
millora de les 

instal·lacions esportives. Hem de ser capa-
ços d’oxigenar-les i modernitzar-les i alhora 
intentar maximitzar la seva eficiència energè-
tica, apostant per inversions en combustibles 
de biomassa, aïllaments de qualitat, etcètera. 
En aquest aspecte, la millora de la piscina 
municipal és un dels projectes més rellevants 
que tenim. 

Tot això no seria possible sense la implica-
ció de la població...
Sens dubte. Al voltant del 70% de la població 
calellenca és activa, fa esport de forma regu-
lar. No solament els membres dels diferents 
clubs que tenim, també la gent normal, no 
federada diguéssim, fa alguna activitat es-
portiva, com caminar, córrer, nedar a la platja...

Vostè fa esport?
Fins als divuit anys vaig jugar a futbol i sobre-
tot a tennis, que ha estat el meu esport pre-
ferit. Ara soc consumidor d’esport presencial 
o per televisió i practico esport dos o tres cops 
per setmana.

I què consumeix?
L’esport rei, sens dubte, és el futbol, que con-
sumeixo per la televisió. També soc un gran 
apassionat del tennis. Però des que soc re-
gidor d’Esports he après a valorar moltíssim 
altres esports. Sense anar més lluny vaig anar 
fa uns dies a veure un partit d’handbol amb la 
meva dona i els meus fills. 

Amb la nova Llei de Costes, el Club Nàutic 
Calella es troba en un moment delicat...
Sí, molts clubs nàutics es troben ara mateix 
entre l’espasa i la paret, i el de Calella no n’és 
una excepció. No obstant això, no es rendei-
xen i han presentat un projecte amb la volun-
tat d’adaptar-se als canvis a què obliga la llei. 
Estem a l’espera de veure si aproven la pro-
posta, que passaria per la reducció de super-
fície de varada i l’eliminació de construccions.

Calella és un poble de mar. Interessaria te-
nir clubs potents en aquest àmbit?
Sens dubte. No només tenim el Nàutic sinó 
que tenim el Club de Vela Calella i la base 
nàutica municipal. La vela és un esport amb 
molta activitat a Calella.

No només miren al mar...
Hi ha poques disciplines esportives que no es 
puguin trobar a Calella, sense tenir en comp-
te aquelles que requereixen climatologies 
especials com ara els esports de neu. Per 
exemple, som referents en tennis taula, sen-
se oblidar els nostres esportistes, com Laura 
Camps, que és la primera pilot femenina de 
tot Espanya a entrar a l’Acadèmia Ferrari per 
a Joves Pilots.

Així doncs, l’aposta de Calella per l’esport 
sota el teu mandat...
Es mantindrà totalment. Com a persona es-
portista, com a regidor i com a alcalde crec 
que l’aposta ha de ser ferma. L’esport és una 
eina d’integració social i alhora estimula l’eco-
nomia, fa salut i cohesiona molt el teixit soci-
al. Haver estat regidor d’Esports m’ha servit 
per conèixer de primera mà les entitats es-
portives del poble i les seves necessitats, de 
manera que podem fer una feina molt més 
eficient i duradora.

Al maig hi ha eleccions municipals. S’hi pre-
sentarà?
Sí, la meva intenció és fer un nou mandat. 
Crec que encara hi ha molts projectes per fer, 
no només a nivell esportiu sinó en totes les 
regidories del municipi. 

 Fa molts anys 
que apostem per un 
model de ciutat on 

la pràctica esportiva 
sigui una prioritat, 

una manera de viure”

“L’esport és una eina d’integració social i alhora 
estimula l’economia de la ciutat”
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E l futbol és aglutinador 
de moltes virtuts. Una 
d’elles, l’amistat. Jugar 
per gaudir,  per pas-

sar-s’ho bé. I aquest va ser l’esperit 
amb el qual va néixer un club, un 
equip, fa ara cinquanta anys: el 
CF Catalunya de Mataró. Perdurar 
tant en el temps només s’aconse-
gueix a base d’esforç, passió pel 
futbol i fidelitat a un escut, sentit 
de pertinença. Un cas excepci-
onal, ja que el club solament té 
un equip i sempre ha jugat en la 
categoria de veterans.

La història del CF Catalunya la co-
neixerem a través de Pedro Ca-
ballero, el seu president des de 
fa vint anys després d’haver estat 
jugador i entrenador: “L’equip va 
començar jugant la lliga d’empre-
ses amb el nom de Comansa, una 
empresa de muntatge de grues. 
Amics del treball amb ganes de 
jugar a futbol. Els primers par-
tits van tenir lloc en el camp del 

Llavaneres, que llogàvem, i des-
prés en El Cros d’Argentona, avui 
en desús. Més tard l’equip es va 
dir Acuario i Cuarteto Ochenta i 
va ser el 1982 quan entre tots els 
integrants del club es va consen-
suar el nom de CF Catalunya”.
Durant molts anys l’equip va jugar 
sota l’empara del Centro Latino 
de Deportes de Mataró i després 
de la seva desaparició es va ad-
herir a la Federació Catalana de 
Futbol per jugar la lliga de vete-
rans del Maresme i el Vallès.
El CF Catalunya va començar la 
seva singladura en la categoria 
més baixa, la Quarta Divisió, i any 
rere any va anar quedant campió 
fins a aconseguir la màxima divi-

És un dels grans 
dominadors de la Lliga 

del Maresme-Vallès, 
que ha guanyat diferents 

cops, i és l’actual 
campió de la Supercopa 

de la categoria

CF CATALUNYA, UNA HISTÒRIA D’AMISTAT
50 ANYS DE L’EQUIP DE VETERANS

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100

sió de veterans, la Divisió d’Honor, 
on fa dues temporades van gua-
nyar la Lliga: “L’any passat vam 
guanyar la Supercopa de vete-
rans. La van jugar els dos primers 
dels dos grups que hi ha de Divi-
sió d’Honor: Montgat, Llavaneres, 
Mataronesa i nosaltres”, detalla el 
president.
L’edat mínima per poder disputar 
aquesta categoria és 30 anys i no 
hi ha un màxim: “Tenim un porter 
de 50 anys i jugadors molt vincu-
lats al futbol de la nostra ciutat, 
com Raúl Monroy, entrenador del 
primer equip del Mataró; Marcelo, 
entrenador del Rocafonda i coor-
dinadors del Cirera i Pla d’en Boet. 
Som una veritable família, ens es-

timem molt el nostre equip”.
El CF Catalunya, del barri de Cer-
danyola, juga els seus partits els 
diumenges a les vuit del matí al 
Camp Camí del Mig de Mataró i 
té la seva seu social en el número 
205 de l’avinguda de Puig i Ca-
dafalch.
El passat 1 d’octubre van fer el so-
par d’Aniversari en el restaurant 
Can Bruguera. Igualment, una 
àmplia representació del club va 
ser rebuda per l’alcalde de Mata-
ró, David Bote, i la regidora d’Es-
ports, Beatriz Delgado
Un club, un equip, que des de la 
humilitat i l’amistat ha fet història.

 Cinquanta anys caminant junts.

PEDRO 
CABALLERO 

President

“Som una veritable 
família que s’estima 

molt el seu club”L’ALCALDE de Mataró, David Bote, i la regidora d’Esports, van 
rebre una delegació del club amb motiu de les seves Noces d’Or

REPORTATGE
FUTBOL
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AAAAA
LOREM IPSUM

L ’Associació Calella-Marxa, adscrita 
a la FEEC (Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya), s’ha convertit 
per dret propi en una de les entitats 

més vives, actives i presents en la vida de Ca-
lella. Els seus més de 300 membres són tot 
un exemple de vitalitat, compromís i passió 
pel seu poble i la naturalesa. Amb aquest es-
perit participen durant tot l’any en activitats i 
excursions i, a més, organitzen esdeveniments 
esportius d’envergadura com La Minerva i La 
Llopa. Aquesta última es va ce-
lebrar a l’octubre amb un gran 
èxit de participants.
La Marxa de Resistència “La 
Llopa” i la Marxa “La Llopa Pe-
tita” són proves no competiti-
ves de resistència per camins 
de muntanya, de caràcter individual que for-
men part del calendari de la FEEC i que tenen 
per objectiu efectuar el seus recorreguts en 
menys de 15 hores i 9 hores, respectivament. 
Aquestes proves són obertes a tothom, tant a 
persones sòcies d’entitats excursionistes amb 
llicència federativa en vigor, com a altres per-
sones que no en disposin. 
Enguany han participat en la vuitena edició de 
la marxa llarga de 54 quilòmetres, 120 per-
sones i en la marxa curta de 35 quilòmetres, 
que era la setena edició, 124. En total, 240 
persones. Amb sortida i arribada al  costat del 
Monument a la Sardana del passeig Manuel 

Puigvert (Passeig de Mar), la prova va perme-
tre als participants gaudir d’un recorregut fan-
tàstic pels llocs més emblemàtics de Calella, 
com El Far i els seus voltants, i també del Parc 
del Montnegre i el Corredor. No pot obviar-se 
que la marxa era exigent físicament, ja que van 
haver de pujar fins al Turó Gros, a 766 metres 
per sobre del nivell de la mar. Cristau Villegas 
en homes i Montserrat Gràcia en dones, van 
ser els primers en completar la distància llarga 
(desnivell acumulat de 4.428 metres) i Jaume 

Fontrodona en homes i Fau 
Namri en dones els primers en 
creuar la línia d’arribada de la 
prova curta, que va tenir 2.676 
metres de desnivell.
Els participants van estar en 
tot moment acompanyats per 

la legió de voluntaris de Calella Marxa, que 
van disposar de set punts de control al llarg 
del recorregut, així com cinc avituallaments, 
dos punts d’aigua, i servei mèdic en cas de 
necessitat. 
Com afirma Martí Barrera, president de Ca-
lella Marxa: “Participar en una marxa de resis-
tència és una experiència fascinant: conèixer 
nova gent, nous indrets, sentir i compartir un 
gran esforç durant moltes hores, conèixer el 
nostre cos, la nostra energia, les nostres pos-
sibilitats... és una magnífica oportunitat per 
passar-s’ho bé”.
Per tant, un any més, objectiu assolit.

REPORTATGE
MARXA DE RESISTÈNCIA

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

LA LLOPA ES FA GRAN

Calella Marxa va tornar a organitzar aquesta prova (una llarga 
de 54 km i una curta de 35 km) que uneix esport i naturalesa

Fotos de Joan Maria Arenaza/Xavier Capdevila

LA MARXA LLARGA és de 54 quilòmetres i  
s’ha de fer en menys de 15 hores

EL MILLOR de les dues proves són els 
bells paratges del Montnegre i Calella

ELS VOLUNTARIS de Calella Marxa són 
l’ànima de la prova



21

  
NOVEMBRE

2022

català per quart any consecutiu 
i campió de Catalunya. Ara és el 
cinquè millor d’Espanya i d’Euro-
pa individual i subcampió d’Espa-
nya per equips. En l’actualitat és 
membre de la selecció espanyo-
la cadet, amb la qual ja ha anat 
a tres competicions europees. 
Sens dubte, un dels seus grans 
triomfs va ser aconseguir l’or en 
el prestigiós torneig francès Cha-
llenge Porthos: “Ara el meu gran 
objectiu és quedar entre els tres 
primers del rànquing espanyol i 
obtenir una plaça per participar 
en el Campionat d’Europa de Ta-
llin (Estònia) i del món a Plovdiv 
(Bulgària)”, conclou Pau, que ha 
tornat recentment de Belgrad 
de participar en el Circuit Cadet 
Europeu”.

Per fer realitat aquest somni i po-
der viatjar per competir, Pau ha 
de pagar-se de la seva butxaca 
pràcticament totes les despeses, 
ja que a Catalunya, a diferència 
d’altres comunitats, no té ajudes 
econòmiques de les autoritats 
esportives. Una situació que hau-
ria de revertir-se si volem tenir es-
portistes d’elit.

PAU GILI LÓPEZ
El millor 
tirador 
català cadet
P

au Gili López és un 
gran exemple de fins a 
on pot arribar un jove 
estudiant amb inqui-
etuds, ganes d’apren-

dre, disciplina i responsabilitat. 
Prop de complir 16 anys (els farà 
el 15 de gener), la seva història va 
començar a 4t de Primària, en el 
col·legi Marià Manent de Premià 
de Dalt, on resideix.

“Amb ocasió dels Jocs Olímpics 
de Rio de Janeiro, una de les ac-
tivitats escolars era posar a les 
classes el nom d’un esport olím-
pic i després fer un treball de re-

cerca sobre la disciplina triada”, 
explica el Pau. “La nostra era la 
classe de l’esgrima i juntament 
amb la meva companya Maria 
López comencem a documen-
tar-nos sobre l’esgrima”, con-
tinua detallant. Va ser així com 
van descobrir la Sala d’Armes 
de Cabrils (SAC) dirigit per Albert 

Tena i Maria Pou, l’únic lloc de tot 
el Maresme on es feia esgrima. 
“A mitjans del curs escolar, amb 
nou anys, vaig acudir a una de 
les seves classes per provar, a 
veure com era, concretament 
l’espasa. Em va agradar tant 
que pocs mesos després vaig 
decidir dedicar-me a l’esgrima. 
M’ho passava molt bé, gaudia 
moltíssim”.

La seva mare, Míriam López, afir-
ma que l’esgrima encaixa perfec-
tament amb la personalitat del 
Pau: “Sempre va ser un nen molt 
cerebral, calculador, amant de 
la música i l’estratègia i des del 
primer dia es va prendre l’esgri-
ma molt seriosament, amb mol-
ta passió”.

Va començar a fer 
espasa amb nou anys a la 
Sala d’Armes de Cabrils, 
ara convertit en el Club 

Esgrima Maresme

“Ara el meu objectiu és 
classificar-me tant per 

a l’Europeu com per 
al Mundial”, diu Pau, 

membre de la selecció
L’ESPASA ESPORTIVA és una de les tres armes utilitzades 

en esgrima juntament amb el floret i el sabre. Es tracta 
d’una arma d’estocada on el tocat només és vàlid si 

s’efectua amb la punta de l’arma, on està situat un sensor 
electrònic que el detecta. La zona vàlida per a atac amb 
espasa és el cos sencer. Els duels d’espasa són els més 
fidels a l’esgrima clàssica i, per tant, els més realistes.

El club va emigrar de Cabrils fins 
a Alella i fa tres anys des d’Alella 
a Mataró, on per fi han pogut tro-
bar una sala fixa on entrenar amb 
tot el necessari. El Pau va debutar 
en una competició oficial quan 
només feia uns mesos que prac-
ticava: “Aquella experiència va 
fer que em reafirmés en el meu 
desig de fer esgrima, encara que 
era una època on perdia vuit de 
cada deu combats”.
El Pau s’entrena cada tarda entre 
quatre i cinc hores. Quan surt de 
l’Institut Valerià Pujol de Premià 
de Dalt es desplaça a Mataró, al 
Club Esgrima Maresme (CEM), si-
tuat en el número 32 del carrer 
Iluro: “Per poder progressar ade-
quadament és molt important 
tenir entrenaments de qualitat”.
La seva progressió ha estat me-
teòrica, ja que porta dotze ors en 
competicions catalanes, més de 
quaranta medalles i el que és més 
rellevant: primer del rànquing 

El de Premià de Dalt 
es va iniciar amb nou 
anys en la modalitat 

d’espasa i ha estat 
primer del rànquing 
català en totes les 

categories 

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

 www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

QUÈ ÉS L’ESPASA?

REPORTATGE
ESGRIMA
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REPORTATGE
VOLEIBOL

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

EL MARESME, PUNTAL 
DEL VOLEIBOL CATALÀ

EL CV TIANA és un dels clubs del Maresme que ha crescut en nombre 
d'equips, un fet comú a gairebé tots ells

ELS EQUIPS masculins són els que han experimentat 
un creixement més alt aquesta temporada

S i la Federació Catalana 
de Voleibol està d’en-
horabona per l’enorme 
creixement d’equips que 

ha experimentat per a la present 
temporada 2022-2023, amb més 
de 1.000 conjunts inscrits, també 
ho està el voleibol del Maresme, 
comarca on aquest esport està 
tenint un pes específic cada ve-
gada més rellevant.
La FCV ha inscrit per a aquest curs 
esportiu a 150 equips més que la 
temporada passada. Doncs bé, 
d’aquests, 25 els aporta el Mares-
me. Estem parlant, per tant, de 
16,6%, una xifra extraordinària. La 
temporada passada el Maresme 
va participar amb 83 equips i en 
l’actual ho farà amb 108.

La nostra comarca compta en 
l’actualitat amb 11 clubs de pista 
(algun d’ells tenen també secció 
de platja) i cinc solament partici-
pa en campionats de platja. El CV 
Vilassar de Mar és el que aporta 

més equips de pista, amb 15, un 
d’ells masculí, que és la gran no-
vetat de l’entitat per a enguany. Li 
segueix el CV Premià de Dalt, que 
és l’únic de tot el Maresme que no 
participa en cap lliga masculina. 
Tant CV Mataró com CV Arenys 
de Mar han inscrit cinc equips 
de nois, liderant tots dos clubs 
aquesta classificació.

És digne de destacar el creixe-
ment de l’Associació Vòlei Sant 
Pol que en el seu segon any 
d’existència ja compta amb sis 
equips, tres en cada disciplina. 
També el CV Canet ha fet un pas 
endavant, gairebé duplicant els 
seus equips, passant de quatre a 
set, el CV Tiana, de set a deu o el 
CV Cabrils, de cinc a nou. En l’al-
tre costat de la balança està el CV 
Alella, que ha inscrit tres equips 
menys que la temporada passa-
da.
Igual que està ocorrent en tot el 
voleibol català en general, també 

al Maresme s’ha experimentat un 
creixement exponencial molt re-
llevant en el voleibol masculí, una 
assignatura pendent si es com-
para amb el ‘boom’ del voleibol 
femení dels últims anys. Aquesta 
realitat porta aparellat un altre 
èxit sense precedents, com és 

l’augment d’àrbitres. La propos-
ta de la FCV d’incorporar àrbitres 
de club a la lliga amateur mixta i 
aleví ha estat un èxit: s’han inscrit 
196 persones de més de 50 clubs 
diferents.
El voleibol català, sens dubte, 
està vivint una llarga lluna de mel.

Dels 150 nous equips per 
la temporada 2022-23, 
25 els aporten els clubs 

de la nostra comarca, 
que passa de 83 a 

108 en un any

Per fi el voleibol masculí 
està experimentant 
un creixement molt 

important arreu, 
després del ‘boom’ 

del femení

CLUB NÚM. 
EQUIPS

MASCU-
LINS

FEME-
NINS MIXT PLATJA

Associació Vòlei Sant Pol 6 3 3

Club Vòlei Cabrils 9 3 4 2

Club Voleibol Mataró 12 5 7
Club Voleibol Tiana 10 4 6
CV Premia de Dalt Maresme 14 13 1
Club Vòlei Canet 7 4 2 1
Club Voleibol Alella 6 1 5
Club Voleibol Premià de Mar 11 2 9
CV Arenys de Mar 13 5 7 1
CV Vilassar de Mar 15 1 11 1 2
Escola Pia Calella 5 1 4



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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CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA, 

EDUCACIÓ... I ESPORT

D es de 1999, l’ONU ve 
declarant el 25 de no-
vembre com a Dia In-
ternacional per a l’Eli-

minació de la Violència contra 
les Dones. Una de les principals 
prioritats de l’Ajuntament de Mal-
grat de Mar és la lluita contínua 
per erradicar la violència mas-
clista. Per aquest motiu, des de la 
Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ+ es 
treballa dia a dia per conscienciar 
totes les persones que la igualtat 
entre dones i homes és un dels 
pilars fonamentals del benestar 
de la nostra societat.
Per mantenir viu aquest compro-
mís, l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar ha organitzat una sèrie d’acti-
vitats, xerrades i exposicions, com 
un taller de defensa personal per 
prevenir agressions de tota mena 
dirigida a dones a partir dels 16 
anys que desitgin adquirir unes 
nocions bàsiques d’autoprotec-
ció. Aquest taller/curs es durà a 
terme el dissabte dia 26 a càrrec 
d’Àlex Baena, director de Top King 
Malgrat. També hi haurà una xer-
rada/col·loqui amb dues grans 
lluitadores professionals d’arts 
marcials, un altre sobre assesso-
rament jurídic i legal davant una 
agressió i finalment consells so-
bre l’alimentació en les diferents 
etapes de la dona.
El plat fort de la jornada serà la 
gala benèfica i solidària, els be-
neficis de la qual aniran destinats 
íntegrament a la Fundació Vicen-

te Ferrer de l’Índia. Una gala que 
anirà acompanyada de la tercera 
edició de ‘Fight for Glory-Top Que-
ens’, un esdeveniment esportiu 
internacional que viurà diferents 
campionats de K1 i Muay Thai. Mi-
reia García lliutarà pel Campionat 
del Món de K1, així com Victoria 
Boyanova el d’Europa d’aquesta 
disciplina i Ayub El Majdoub el 
d’Espanya. La cirereta del pastís 
la posarà Khyzer Hayat, tot un ídol 
local i d’aquest esport que lluitarà 
per revalidar el títol de campió del 
món de Muay Thai. Aquests com-

La gala benèfica anirà 
acompanyada de 

l’esdeveniment TOP 
QUEENS de Muay Thai i 

K1, amb dos campionats 
del món, un d’Europa i 

un altre d’Espanya

L a Federació Internacional de Com-
bat Jujutsu (CJJIF) li ha concedit a 
Malgrat de Mar l’organització de l’XI 
Combat Ju-jutsu World Champions-

hip en categoria sènior, júnior i cadet. L’esde-
veniment serà a càrrec d’AFE Malgrat&TOP 
KING, Pretorians Ju-jutsu i l’associació Com-
bat Ju-jutsu España. Aquest campionat del 
món, que es durà a terme en el Pavelló Mu-

nicipal de l’avinguda de Tarragona els dies 2, 
3 i 4 de desembre, concentrarà a Malgrat de 
Mar a un mínim de 300 esportistes proce-
dents de França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, 
Polònia, Ucraïna, Kazakhstan, Kirguizistan, 
Uzbekistan, Azerbaidjan, Iran, República 
Dominicana, Portugal i, òbviament Espanya, 
que és tota una potència en aquesta disci-
plina de les arts marcials.

COMBAT JU-JUTSU

MALGRAT ACOLLIRÀ EL XI CAMPIONAT DEL MÓN

bats compten amb l’homologació 
de les diferents federacions, com 
la ISKA (Internacional Sport Kick-
boxing Association). L’organitza-
ció d’aquesta gala esportiva és a 
càrrec, una vegada més, de Team 
Calvet i Top King Training Center.
Totes les activitats i combats es 
duran a terme el dissabte 26 de 
novembre en el Pavelló Germans 
Margall de Malgrat de Mar.

El 26 de novembre, Malgrat 
organitza una jornada repleta 

d'actes per celebrar el 
Dia Internacional de 

l'Eliminació de la Violència 
contra les Dones 

NOTÍCIES 
ARTS MARCIALS

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300
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EQUIPAMENTS 2030
Equipaments Municipals de Futur

L
a Diputació de Barcelona aju-
da a transformar les instal·la-
cions i els espais municipals 
de la província de Barcelona 
perquè esdevinguin equipa-
ments responsables i educa-

dors amb un paper més actiu i inclusiu a la 
societat. Cal una nova mirada que superi 
els límits de l’edifici i que integri l’entorn, 
les persones i la comunitat. Amb l’Agenda 
2030 com a guia i horitzó de futur, 
la Diputació ho fa amb la con-
vicció que per dibuixar un 
futur millor es necessita 
donar impuls a un nou 
tipus d’equipaments. 
En el context actual, 
els municipis s’enfron-
ten a tres grans rep-
tes globals: el canvi 
climàtic, l’augment de 
la intolerància i de les 
desigualtats socials i la 
desconfiança envers la 
democràcia. Fer front a aquests 
reptes i contribuir a la creació d’es-
pais més participatius, accessibles, igua-
litaris i sostenibles suposa un desafiament 
per als municipis. 
És per això que neix «Equipaments 2030», 
el nou projecte transformador de la Di-
putació de Barcelona que té com a fina-
litat transformar i dotar de nou significat 
els 6.118 equipaments i espais municipals 

educatius, esportius i de joventut que hi 
ha a la província de Barcelona. Es treballa 
perquè tots aquests edificis i espais puguin 
ser participatius, accessibles, igualitaris i 
sostenibles, compromesos amb l’Agenda 
2030 i la Carta de Ciutats Educadores. Els 
equipaments han de convertir-se en l’epi-
centre de la transformació i de la transmis-
sió de valors com ara inclusió, diversitat, 
no-discriminació, interculturalitat, equitat 

de gènere, igualtat de drets, participació 
democràtica i ciutadania activa. 

Aquest projecte compta amb 
268 ajuntaments adherits i 

una inversió de 8.700.000 
euros.
Els equipaments públics 
municipals no són només 
espais construïts, sinó 
que també són punts de 
trobada, de convivència, 

de relacions socials i de 
construcció de ciutadania 
activa. A través del projec-

te «Equipaments responsables 
i educadors» es faran actuacions en 

aquests espais per redefinir-los i dotar-los 
de significats més oberts, d’acord a quatre 
pilars fonamentals: participació, accessibi-
litat, igualtat i sostenibilitat.
D’una banda, es fomentarà la participació 
activa de la ciutadania en la gestió i la go-
vernança dels espais.  A més, es garantirà 
l’accés universal i equitatiu a tota la ciuta-

dania, sense cap mena de discriminació o 
barrera. 
Es treballarà també perquè aquests es-
pais siguin espais lliures de masclisme i 
de qualsevol mena d’abús, discriminació 
o violència, i perquè esdevinguin punts de 
trobada i de convivència intergeneracional 
i intercultural entre veïns. 
Per últim, s’invertiran recursos per trans-
formar els edificis, espais i instal·lacions en 
equipaments sostenibles i ambientalment 
responsables, compromesos contra el 
canvi climàtic, amb l’eficiència energètica 
i amb l’economia circular. 
Des de la Diputació de Barcelona es vol 
atorgar un reconeixement de compromís 
i de qualitat a tots els equipaments mu-
nicipals compromesos amb els objectius 
d’aquest projecte, mitjançant un distintiu.
El projecte «Equipaments 2030» està 
alineat amb els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), atès que promou la 
transformació d’instal·lacions i espais pú-
blics en equipaments capdavanters, sos-
tenibles i educadors.

MÉS INFORMACIÓ A:

Contingut ofert per la:

ESPAI JOVE LA NAU, DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS |
Diputació de Barcelona

CAMP DE FUTBOL DE CARDEDEU | 
Diputació de Barcelona

El projecte 
«Equipaments 2030» 

compta amb 268 
ajuntaments adherits i 

una inversió de
8.700.000 €



26

ESPORT
LOCAL

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat
 937 678 441

Octubre ha estat un mes especialment actiu per al municipi de 
Santa Susanna, que ha arribat a organitzar fins a tres competici-
ons esportives diferents, posant de manifest, una vegada més, la 
seva gran capacitat per acollir esdeveniments esportius, tant na-
cionals com internacionals. La seva experiència en aquest camp, 
sumat a la seva magnífica estructura hotelera i qualitat dels seus 

serveis, han convertit  Santa Susanna en un pol de l’atracció per als 
amants de totes les disciplines esportives. Aquest mes d’octubre 
han estat karate, enduro i petanca i al novembre, com és habitual 
des de fa molts anys, organitzarà l’IFBB World Men’s Champi-
onships&Women’s World Cup Sènior i Màster. És a dir, la gran cita 
mundial del fisioculturisme i fitnes.

SANTA SUSANNA, MÉS ESPORT QUE MAI

A mitjans d’octubre, 17 països d’ar-
reu del món (entre ells Canadà, 
Hongria, Kazakhstan, Romania, 
Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgi-

ca, Suïssa, Geòrgia i Espanya ) van participar al 
XIII Campionat Europeu de Karate en la mo-
dalitat de Kyokushinkai, en Kata y Kumite. El 
Kyokushinkai és un estil de karate fundat el 
1953 pel mestre d’arts marcials japonès d’ori-
gen coreà Masutatsu Oyama. Aquest estil té 
una filosofia basada en la millora personal 
mitjançant el control de la ment i el cos. Té per 

objectiu l’eficàcia al combat real, que són de 
gran espectacularitat.
Uns 350 participants de totes les categories, 
des d’aleví fins a màsters, van omplir de tata-
mis el Pavelló Municipal de Santa Susanna, 
que va donar la benvinguda als responsables 
espanyols i internacionals d’aquesta art mar-
cial. Així, l’alcalde, Joan Campolier va conèixer 
el “Shihan” Yoshikazu Koi - 7è Dan, vicepresi-
dent de Ikoku ( International Karate Organiza-
tion Kyokushikaikan) i la “ Sensei” Vera Shic-
hinohe, secretària general de l’Organització.

KARATE

Campionat d’Europa de Kyokushinkai

D i u m e n g e  d i a  24 
d’octubre, prop de 
230 corredors van 
prendre part de l’úl-

tima prova de la Copa Catalana 
d’Enduro 2022 dins de la sego-
na edició de l’Enduro CatBike 
Maresme. Es tracta d’una com-
petició d’enduro de bicicletes 
de muntanya on el cronome-
tratge es fa només a les baixa-
des. La Copa Catalana consta 

de vuit proves que tenen lloc a 
tot el territori català i des de fa 
dos anys Santa Susanna és la 
seu d’una d’elles. La competició 
va tenir les categories de cadet, 
júnior, Sub-23, Elit i diferents 
edats de Màster, des de 30 fins 
a 60. La prova estava oberta 
tant a corredors federats com 
a no federats i un any més exis-
tia la modalitat d’e-bike, tan de 
moda els últims anys.

E l 18è Festival Interna-
cional de Petanca i el 
PPF Tour Internacional 
2022 Santa Susanna 

“Pota Blava” van portar fins a 
Santa Susanna més de 4.500 
participants i uns 3.000 acom-
panyants en només nou dies, 
que sumats representen més 
de 7.500 persones.
El Festival Internacional es va 
fer del 16 al 22 d’octubre amb 
la presència d’esportistes que 
en la seva majoria procedien 
de França. L’empresa que ho 
organitza, Latitude Sud Sport, 
fa divuit anys que a finals del 
mes d’octubre porta a Santa 
Susanna aquesta prova.

El PPF Tour Internacional 2022 
Santa Susanna “Pota Blava”, per 
la seva part, va celebrar-se el 22 
i 23 d’octubre. En aquest cas, el 
gruix de participants va ser més 
repartit: espanyols, francesos, 
italians i suïssos.
Dins del PPF Tour Internacional 
s’hi van aplegar tres competici-
ons: el 12è Campionat Interna-
cional Masculí de tripletes, el 3r 
Campionat Femení de Tripletes 
i el 2n Campionat Decathlon Jo-
ves de doblets. Els organitza-
dors, a més de l’Ajuntament de 
Santa Susanna, van ser la Fede-
ració Espanyola de Petanca, la 
Federació Catalana de Petanca 
i el Club Petanca El Prat.

II Edició de la Catbike Maresme 18è Festival Internacional 
 i PPF Tour 2022

ENDURO PETANCA
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ESPORTCAT I LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE VELA IMPULSEN LA CAMPANYA 

“PUJA A BORD DE LA IGUALTAT”
E sportcat i la Federació 

Catalana de Vela han 
posat en marxa una nova 
campanya per garantir la 

igualtat de condicions entre ho-
mes i dones en la pràctica de la 
vela. Sota el nom “Puja a bord de 
la igualtat”, el projecte ha permès 
conèixer la situació actual en ma-
tèria de gènere d’aquest esport i 
desplegar accions per aconseguir 
més equitat. 

Durant la presentació de la cam-
panya, Anna Caula, secretària 
general de l’Esport i de l’Activitat 
Física, va reivindicar el paper de la 
dona en l’esport i, alhora, va enlla-
çar el projecte amb les diferents 
accions que ja s’estan duent a ter-
me a la “legislatura de l’esport 
femení”. Va vincular la campanya 
amb l’acte “Entre totes, tot”, la 
primera gran trobada de l’esport 
femení català, on més de 3.000 
van reunir-se per reivindicar la 
potència de la dona en el món de 
l’esport. “Som moltes. Construïm 
i sumem amb una mirada àm-
plia”, va exposar. 
Per la seva banda, el president 
de la Federació Catalana de Vela, 
Xavier Torres, va exposar que el 
projecte ha permès veure que 
“no estàvem tan bé com ens 
pensàvem. Tenim una situació 
inicial i estem treballant per re-
vertir-la i donar visibilitat a l’es-
port femení”. Torres també va 
valorar que, actualment, estem 
en un moment de canvi.

PRIMER PAS: ESTUDI “DONES 
A L’ESPORT DE LA VELA”
La campanya neix de l’estudi “Do-
nes a l’Esport de la Vela”. Entre 
el març i juny d’enguany, es van 
elaborar diferents enquestes i 
entrevistes a federats i federades 
perquè fossin elles i ells qui valo-
ressin com està la vela catalana 

El projecte treballa 
per garantir la 

igualtat de condicions 
entre dones i homes 

en la pràctica de 
la vela

en aquest àmbit. Les conclusions 
més destacades de l’estudi deta-
llen que hi ha una clara despro-
porció entre homes i dones a la 

pràctica esportiva; que quan més 
es professionalitza la pràctica de 
l’esport més s’evidencien les de-
sigualtats; que les assumpcions i 
els estereotips de gènere dificul-

ten la igualtat d’oportunitats; i que 
les dones navegants se senten in-
fravalorades.
L’estudi també conclou que cada 
cop hi ha més consciència i capa-
citat de detectar i posar-li nom i lí-
mits a situacions discriminatòries, 

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

ANNA CAULA

“Construïm i 
sumem amb una 
mirada àmplia”

Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física; 
Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela; i Eli-
senda Vives, membre de Junta Directiva i de la Comissió d’Igual-
tat de la Federació i comodora del Club Nàutic Sitges, durant la 
presentació de la campanya 

i que si això li sumem les eines, les 
estructures i les persones indica-
des per a liderar una transforma-
ció, el canvi cap a la igualtat real 
és imparable. 
“Puja a bord de la igualtat” té per 
objectiu articular totes les acci-
ons que es deriven d’aquest es-
tudi per garantir la igualtat d’opor-
tunitats de les dones que formen 
part de la vela catalana vers els 
homes, potenciar les seves capa-
citats i vetllar pel seu benestar.

COMUNICACIÓ NO SEXISTA 
I PLANS D’IGUALTAT
En la primera fase de la campa-
nya, els clubs afiliats a “Puja a 
bord de la igualtat” crearan un 
grup de treball intern que analit-
zarà en quin estat es troba el seu 
club; vetllaran per una comuni-
cació no sexista; donaran veu a 
les  persones navegants perquè 
participin en el procés; i es crea-
ran i implementaran protocols en 
matèria d’igualtat. Posteriorment, 
cadascun d’ells haurà de crear un 
Pla d’Igualtat i establir unes políti-
ques d’igualtat.

La campanya neix 
de l’estudi “Dones 

a l’Esport de la 
Vela” elaborat amb 

entrevistes a federats 
i federades
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E l Dissabte passat, 29 
d’octubre, va arrencar a 
Santa Susanna l’espera-
da lliga de cros del Ma-

resme, coneguda com a Circuit 
Maresmenc de Cros, una inicia-
tiva promoguda pel Consell Es-
portiu del Maresme, els diferents 
ajuntaments de la comarca i Ges-
port, posada en marxa fa més de 
10 anys i que consisteix en una 
lliga puntuable de Cros formada 
per 9 proves per aquesta tempo-
rada 2022-23.

El Parc de Can Colomer de Santa 
Susanna va ser el lloc triat per ins-
tal·lar el circuit que, com és habi-
tual, va acollir diferents proves en 
funció de l’edat dels participants. 
Sumats tots, van superar els 400 
inscrits, sens dubte, tot un èxit.
A les deu del matí va començar la 
primera de les proves, el Màster 
masculí i femení, els participants 
del qual van recórrer 4,4 quilò-
metres, exactament la mateixa 
distància que en la categoria ab-
soluta. Els guanyadors d’aquesta 

competició van ser Víctor Gabri-
el Ortiz (Atletismo Numantino) i 
Laura Prieto (FCB). El primer va 
invertir un temps de 12′ 05″ i la 
segona (va entrar en la posició 
número 18 de la general), 15′ 54″.
La resta de les proves que es van 
córrer van ser sub-16, sub-14, 
sub-10, sub-8 i sub-6. Aquests 
dos últims van recórrer 480 i 400 
metres respectivament entre els 
aplaudiments dels presents.
El Circuit Maresmenc de Cros 
2022-23 continuarà cremant eta-
pes del seu calendari aquest mes 
de novembre. El dia 5 es disputarà 
el 42è Cros dels Arenys, el més 
veterà de tots els que se celebren 
a la nostra comarca i el dissabte 
dia 19 es viurà la segona edició del 
cros de Tordera.
Recordem que el cros està obert 
a tots els públics, tant clubs com 
individuals. El participant només 
caldrà que compri un dorsal amb 
xip (al primer cros que s’inscri-
gui) que li servirà per a tota la lli-
ga (cal guardar-lo durant tota la 
temporada). També cal remarcar 
que tots els nens i nenes amb la 
llicència escolar d’atletisme tra-
mitada al CEM (Consell Esportiu 
del Maresme), poden participar 
gratuïtament al circuit i recollir el 
seu dorsal a la primera prova que 
participin.

NOTÍCIES
ATLETISME

ARRENCA EL CIRCUIT DE CROS DEL MARESME

La primera prova, 
celebrada al Parc Can 

Colomer, va reunir prop 
de 400 atletes, des de 
Màsters fins a sub-8

23è  CROS DE SANTA SUSANNA
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CURS  DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

A quest Nadal, el Consell 
Esportiu del Maresme, 
amb la col·laboració 
de l’Escola Catalana 

de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya i els ajuntaments de 
Mataró i Alella, organitza el Curs 
de Monitor/a d’Activitats de dina-
mització en l’ambit poliesportiu 
amb accés al ROPEC (Registre 
Oficial de Professionals de l’Es-
port de Catalunya).

Aquest curs dota dels coneixe-
ments i capacitats per entrar 
al món laboral al personal que 
s’encarrega de la dinamització i 
el desenvolupament de les acti-
vitats esportives o poliesportives 
(promoció, esport escolar, patis 
oberts, casals i campus esportius, 
activitats poliesportives…) a ajun-
taments, associacions de mares 
i pares d’alumnes, centres edu-
catius, associacions esportives 
escolars, consells, clubs i entitats.
El curs consta de 100 hores de 
docència distribuides en 4 mò-
duls que en gran part es podran 
cursar de manera telemàtica. La 
part pràctica presencial es durà 
a terme durant les vacances de 
Nadal de manera intensiva entre 
el 22 de desembre i el 5 de ge-
ner. Les seus que acolliran la part 
presencial seran Mataró en horari 
de matí i Alella en horari de tarda.
Al concloure les 100 hores de 
docència, els alumnes hauran de 
realitzar 150 hores de pràctiques 
a entitats esportives.

BLOCS TEMÀTICS:
• Bloc Comú (online desembre 

2022).
• Bloc de Jocs i Esport (pràctic 

presencial intensiu vacances de 
Nadal 2022).Gestió i organitza-
ció de petites entitats esportives 

(online divendres tarda de ge-
ner-març 2023).

• Procediments, tècniques i re-
cursos de primers auxilis per a la 
prevenció i seguretat dels practi-
cants (semipresencial 2 caps de 
setmana de març 2023).

• Una vegada superat el curs sen-
cer, es tramitarà la inscripció dels 
alumnes al ROPEC.

OBJECTIUS DEL CURS:
• Dotar de recursos per a una òp-

tima competència en la dinamit-
zació d’activitats.

• Conèixer diferents metodologi-
es d’ensenyament i entendre els 
fonaments bàsics de l’esport.

• Sensibilitzar i apropar l’esport 
adaptat i transmetre una mirada 
integradora, saludable, educati-
va i responsable de l’esport.

• Aprendre conceptes de pla-
nificació, programació i dotar 
d’eines d’anàlisi de gestió.

• Conèixer els diferents tipus d’as-
sociacions esportives i les seves 
característiques.

• Conèixer la part de gestió, orga-
nització i els rols i funcions del 
personal d’una entitat esportiva.

• Adquirir coneixements respecte 
a primers auxilis i els protocols 
d’actuació en cas d’accident en 
funció de les competències del 
professional.

El curs consta de 
100 hores de docència 

distribuides en 
4 mòduls que en gran 

part es podràn cursar de 
manera telemàtica

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

 www.cemaresme.cat
 937 570 139

DATES DE DOCÈNCIA
Desembre 2022 – Març 2023

· MODALITAT · 
Virtual sincrònica,  

virtual asincrònica i presencial
· SEUS DE LA PART PRÀCTICA · 

Mataró en horari de matí i Alella 
en horari de tarda

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS ONLINE: 

*fins el 17 de desembre
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E l passat dissabte dia 22 
d’octubre es va disputar 
al Club Nàutic El Balís 
la sisena i última regata 

puntuable per al Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques 
2022, modalitat de circuit, sota 
l’organització de la Federació Ca-
talana de Motonàutica i el mateix 
Club Nàutic El Balís.
La regata es va celebrar per a tres 
mànegues d’onze minuts més 
una volta per a cadascuna de les 
tres categories, amb una mica de 
vent i bastant de mar de fons, la 
qual cosa va obligar als pilots a fer 
un esforç suplementari, especial-
ment Joan Sevil, que va participar 
a dues categories i va fer un total 
de sis mànegues, però amb re-
sultats prou bons.
A la categoria GP1, recuperada 
aquesta temporada per agrupar 
les motos amb més prestacions, 
va guanyar Denis Munnikhuis, se-
guit d’Alex Velasco i de Joan Sevil. 
Amb aquest resultat Velasco es 
proclama Campió de Catalunya 
d’aquesta categoria, Munnikhuis 
és subcampió i Sevil és tercer.
A la categoria GP3 s’havia de pro-
duir una sorpresa perquè Sevil 
no guanyés el Campionat, tota 
vegada que tenia una important 
diferència de punts sobre el seu 
immediat perseguidor, Roger Pu-
jol. Pujol va guanyar les tres mà-
negues, però Sevil va estar quasi 

sempre a la seva popa i va acabar 
segon de la jornada i és el nou 
Campió. Pujol és el subcampió i 
Lucas Oliver és el tercer del tor-
neig, gràcies als punts acumulats 
fins ara. Salvador Canet va ser el 
tercer al Balís.
A la categoria F4, reservada a 
pilots sense palmarès, també es 
podia decidir el títol entre David 
Rodríguez i Jordi Miquel, però a 
la primera mànega Miquel va fer 
un gir en sentit invers i va ser des-
qualificat, la qual cosa deixava la 
via lliure a Rodríguez sense fer 
gaires esforços. Qualsevol resul-
tat li valia, però va fer primer de 
la jornada. Miquel va guanyar les 
altres dues mànegues, va ser se-

gon al Balís i obté el subcampio-
nat. Tercer del dia i del torneig va 
ser Carlos Hidalgo, pilot del club 
organitzador. Rodríguez haurà de 
pujar de categoria l’any vinent  per 
exigències del reglament.
Cal destacar que a la temporada 
2022 s’han disputat sis regates, una 
més que l’any anterior, però el més 
important és que la Federació Ca-
talana ha doblat el número de cate-
gories, a les ja habituals de F4 i GP3 
s’hi ha sumat una altra categoria de 
motos de conducció dempeus, la 
GP1, i una categoria de Biplaces, 
que no va participar en aquesta 
cursa per raons tècniques.
L’any 2023 augura notables ex-
pectatives.

FINAL DEL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA AL CN EL BALÍS 

El club de Llavaneres, fidel a la seva tradició d’organitzar 
esdeveniments esportius, va ser un magnífic amfitrió 

d’aquest espectacular esport nàutic

  
NOVEMBRE

2022REPORTATGE
MOTOS AQUÀTIQUES

CLASSIFICACIÓ  
GENERAL

CATEGORIA F4
 1r David Rodríguez, 

Motonàutic Club Amposta. 
309 punts.

 2n Jordi Miquel Cos, 
FCM. 282,5 punts.
 3r Carlos Hidalgo, 

CN El Balís. 217 punts.

CATEGORIA GP3
 1r Joan Sevil, Motonàutic 
Club Amposta. 298 punts.
 2n Roger Pujol, FCM. 

283 punts.
 3r Lucas Oliver, FCM. 

203 punts.

CATEGORIA F1
 1r Alex Velasco, FCM. 

251 punts.
 2n Denis Munnikhuis, 
GEN Roses. 239 punts.

 3r Joan Sevil, 
Motonàutic Club Amposta. 

190,5 punts.

CATEGORIA BIPLACES
 1r David Rodríguez, 

Motonàutic Club Amposta. 
130 punts

 2n Jesús Carvajal, 
Motonàutic Club Amposta. 

120 punts.
 3r Nicolás Lanfranco, 

FMM. 97 punts.



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


