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95 ANYS DE LA UE MATARÓ
El ‘gegant’ del bàsquet català: és el club de  

Catalunya amb més equips i llicències
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UE Vilassar de Mar
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Q ue un club esportiu compleixi 95 anys de 
vida ja és motiu, per si sol, de celebració i 
digne de ser destacat. Si a més aquesta 
entitat ha aconseguit convertir-se en una 

de les millors de Catalunya, cal saber reconèixer-li-ho 
com cal. És el cas de la UE Mataró, el club de bàsquet 
que més equips i llicències té de tot Catalunya. Més de 
50 equips i més de 700 llicències posen de manifest el 
magnífic treball de la seva junta directiva i del seu nodrit 
staff tècnic.
És el resultat de molts anys d'esforços i el llegat d'una 
història gairebé centenària que posa el focus a Mataró, 
la ciutat de Catalunya que més clubs de bàsquet tenia 
a principis del segle passat. La UE Mataró és la suma de 
diferents unificacions de clubs que li han permès tenir la 
dimensió de la qual avui gaudeix.

I parlant de dimensió, ESPORTIU MARESME ha volgut 
conèixer la fotografia, més o menys exacta, de l'anome-
nat esport rei a la nostra comarca. Gràcies a les dades 
facilitades per la Federació Catalana de Futbol, sabem 
que al Maresme hi ha 44 clubs de futbol i més de 10.000 
llicències sumades les de jugadors, tècnics i auxiliars.
Un estudi que destaca i demostra el creixement de 
molts clubs que treballen molt bé el futbol formatiu. 
A més, un fet molt destacat: l'augment considerable 
d'equips femenins i, per tant, de llicències. La tendència 
és que, a poc a poc, les nenes vagin sent habituals en el 
planter dels clubs. I això és, sense cap mena de dubte, 
una gran notícia.
També ho és que cada vegada son més els ajuntaments 
que a finals d'any fan la seva festa o nit de l'esport, per re-
conèixer la magnífica feina dels seus clubs i esportistes.
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RADIOGRAFIA DEL FUTBOL AL MARESME

UNA GRAN FAMÍLIA DE 
44 CLUBS i 10.337 ESPORTISTES

DADES MARESME

L
a Federació Catalana 
de Futbol és l’ens es-
portiu autonòmic, de 
qualsevol disciplina 
esportiva, que més 

clubs, equips i llicències té de 
tot Espanya. A més, es troba en 
el millor moment de la seva his-
tòria comparativament parlant. 
Si la temporada passada l’FCF 
comptava amb 8.259 equips, en 
l’actual estan federats 8.893, la 
qual cosa ha significat saltar de 
154.264 llicències a 156.526.

En aquest gran fenomen espor-
tiu, el Maresme també ha posat 
el seu granet de sorra, ja que s’ha 
convertit en la setena delegació 
de les catorze que té l’FCF amb 
més volum de clubs i llicències. 
En aquest apartat cal posar l’ac-
cent en un detall que no és me-
nor: oficialment són 43 els clubs 
adscrits a la delegació territorial 
del Maresme, però a efectes ge-
ogràfics i de comarca cal comp-
tabilitzar 44, ja que el Tordera CF 
va decidir competir sota el parai-
gua de la delegació de Girona.
En l’actualitat, el Maresme comp-
ta amb 623 equips, sumant totes 
les categories i 8.585 llicències 
de jugadors i jugadores, arri-
bant a les 10.337 si afegim les 
que corresponen a entrenadors, 
ajudants, delegats, metges, fisi-
oterapeutes, etcètera. A aquesta 
realitat ha ajudat, i molt, el pro-
gressiu creixement del futbol 
femení. Ja són gairebé 800 les 
jugadores del Maresme fede-
rades i seixanta els equips que 
competeixen cada setmana. 
Dels 44 clubs de la nostra co-

marca, 24 tenen com a mínim un 
equip femení jugant. Hi ha uns al-
tres que han preferit que els seus 
futbolistes comencin primer en 
el Consell Esportiu del Maresme.
En aquest apartat cal destacar 
per mèrits propis el fenomen 
que està vivint l’AE Santa Susan-
na, que té més equips i llicències 
femenines que masculines. És, 
de llarg, el club del Maresme on 
el futbol femení està més arrelat: 
vuit equips. Una mica més enrere 
el segueixen Premià de Mar, Cire-
ra i Mataró amb cinc i Premià de 
Dalt i Masnou Atlètic amb quatre.
L’entitat amb major número total 
és la UE Vilassar de Mar, amb 535 
llicències i 37 equips, seguit molt 
de prop pel Mataró, amb 479 lli-
cències i 34 equips respectiva-
ment. En aquest aspecte hi ha 
clubs que han crescut molt en els 
últims anys, com Premià de Dalt, 
Vilassar de Dalt, Juventus, Cirera, 
Sinera o Masnou Atlètic. En els 
últims anys és molt poc habitu-
al que desapareguin o es creïn 
nous equips, si bé aquesta tem-
porada cal donar-li la benvingu-
da al Hamelín-Laie de Montgat i 
als seus cinc equips.
Aquesta radiografia del futbol 
maresmenc constata una realitat 
de la qual ja és conscient la ma-
teixa FCF: el pronunciat descens 
de llicències en categories juve-
nils en comparació amb les que 
hi ha en edat infantil i cadet. És a 
dir, en futbol 11, en edat infantil, és 
on més futbolistes competeixen, 
concretament a segona divisió, 
amb més de 1.000 jugadors. En 
cadet, en aquesta mateixa cate-
goria, es passa a 902 i en juvenil 
descendeix a 731.
En qualsevol cas, la salut del fut-
bol català és robusta i pel que fa 
al Maresme, també. Un esport 
consolidat, en creixement sos-
tingut i amb el futbol femení en 
fase d’enlairament. En una pa-
raula, millor que mai.

El futbol al Maresme 
està millor que mai, 
en clara progressió i 
amb el futbol femení 

en ple apogeu

La nostra comarca compta amb  
44 equips i 8.585 llicències de jugadors, 

d’elles gairebé 800 femenines, 
destacant l’AE Santa Susanna

2022-2023

CLUBS
44

623

8.585

EQUIPS

LLICÈNCIES

FEMENINS
61

DONES
766

MASCULINS
562

HOMES
7.819

ALTRES LLICÈNCIES 
(Entrenadors, delegats, 

metges, fisioterapeutes, etc.) 1.752
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EQUIPS i LLICÈNCIES
PER CATEGORIES

DADES CATALUNYA  2022-2023

156.526
LLICÈNCIES

8.893
EQUIPSCLUBS

893

La UE Vilassar de Mar i l’Escola de Futbol Mataró són 
els clubs amb més volum, si bé un nodrit grup de 

entitats han crescut molt en els últims anys

TERCERA DIVISIÓ – 1/27

PRIMERA CATALANA – 1/21

SEGONA CATALANA – 11/199

TERCERA CATALANA – 14/273

CUARTA CATALANA – 30/559

PREFERENT JUVENIL – 3/54

JUVENIL 1a DIVISIÓ – 15/287

JUVENIL 2a DIVISIÓ – 44/731

PREFERENT CADET – 4/76

CADET 1a DIVISIÓ – 16/285

CADET 2a DIVISIÓ – 50/902

PREFERENT INFANTIL – 5/87

INFANTIL 1a DIVISIÓ – 16/285

INFANTIL 2a DIVISIÓ – 56/1.015

PREFERENT ALEVÍ – 3/30

ALEVÍ 1a DIVISIÓ – 9/86

ALEVÍ 2a DIVISIÓ – 30/292

ALEVÍ 3a DIVISIÓ – 82/836

PREFERENT BENJAMÍ – 2/19

BENJAMÍ 1a DIVISIÓ – 10/94

BENJAMÍ 2a DIVISIÓ – 25/229

BENJAMÍ 3a DIVISIÓ – 57/547

PREBENJAMÍ – 69/693

PREFERENT FEMENÍ – 1/20

1a DIVISIÓ FEMENÍ – 1/20

2a DIVISIÓ FEMENÍ – 5/76

FEMENÍ AMATEUR F7 – 1/15

PREFERENT JUVENIL FEMENÍ – 1/20

1a DIVISIO FEMENÍ JUVENIL – 1/18

2a DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL – 10/164

FEMENÍ CADET F7 – 10/93

1a DIVISIO FEMENÍ INFANTIL – 1/11

2a DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL – 17/193

1a DIVISIÓ FEMENI ALEVÍ – 1/11

2a DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ – 10/111

FEMENÍ BENJAMÍ – 1/13

VIC GIRONA

GRANOLLERS
SABADELL
TERRASSA

TARRAGONA

 BARCELONA

 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

 MATARÓ

VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

VILANOVA 
DEL CAMÍ

MANRESA

LLEIDA

 TORTOSA

DELEGACIONS CLUBS EQUIPS LLICÈNCIES

Delegació ANOIA 22 196 3.338
Delegació BAGES BERGUEDÀ 42 386 6.664
Delegació BAIX LLOBREGAT 68 1.056 18.833
Delegació BARCELONA 122 1.525 27.939
Delegació GIRONA 161 1.137 20.102
Delegació LLEIDA 103 633 11.001
Delegació OSONA 37 272 4.899
Delegació PENEDÈS GARRAF 39 314 5.649
Delegació SABADELL 31 504 8.989
Delegació TARRAGONA 85 795 13.461
Delegació TERRASSA 44 553 9.697
Delegació TERRES EBRE 45 229 4.286
Delegació VALLÈS ORIENTAL 51 675 11.331
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CANET FC
EQUIPS: 11

Mas.: 9 / Fem.: 2
LLICÈNCIES: 152

Mas.: 134 / Fem.: 18

MALGRAT CD
EQUIPS: 8

Mas.: 8 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 111

Mas.: 111 / Fem.: -

CALELLA CF
EQUIPS: 17

Mas.: 16 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 236

Mas.: 227 / Fem.: 9

ALELLA 2013 AE
EQUIPS: 3

Mas.: 3 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 24

Mas.: 24 / Fem.: -

ALELLA CF
EQUIPS: 13

Mas.: 13 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 175

Mas.: 175 / Fem.: -

AQUA HOTEL FC
EQUIPS: 21

Mas.: 20 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 280

Mas.: 263 / Fem.: 17

CERDANYOLA 
MATARÓ AELL

EQUIPS: 17
Mas.: 17 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 233

Mas.: 233 / Fem.: -

ARENYS DE MAR CF
EQUIPS: 8

Mas.: 8 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 98

Mas.: 98 / Fem.: -

CIRERA UD
EQUIPS: 22

Mas.: 17 / Fem.: 5
LLICÈNCIES: 288

Mas.: 225 / Fem.: 63

ARENYS DE 
MUNT CE
EQUIPS: 9

Mas.: 8 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 116

Mas.: 102 / Fem.: 14

DOSRIUS 2010 CF
EQUIPS: 4

Mas.: 4 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 45

Mas.: 45 / Fem.: -

ARGENTONA CF
EQUIPS: 16

Mas.: 16 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 237

Mas.: 237 / Fem.: -

ESCOLA FUTBOL 
MATARÓ CE

EQUIPS: 34
Mas.: 29 / Fem.: 5
LLICÈNCIES: 479

Mas.: 396 / Fem.: 83

CABRERA UE
EQUIPS: 5

Mas.: 5 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 75

Mas.: 75 / Fem.: -

ESCOLA FUTBOL 
SALESIANS 

MATARÓ
EQUIPS: 13

Mas.: 12 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 155

Homes: 146 / Fem.: 9

CABRILS CE
EQUIPS: 13

Mas.: 12 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 174

Mas.: 159 / Fem.: 15

ESCOLA 
LLAVANERES CF

EQUIPS: 12
Mas.: 8/ Fem.: 4
LLICÈNCIES: 144

Mas.: 102 / Fem.: 42

TOTAL LLICÈNCIES 
DELEGACIÓ MARESME 

2022/23

Font: Federació Catalana de Futbol Mas.: MASCULÍ
Fem.: FEMENÍ

10.337

FUNDACIÓ 
ESPORTIVA 
MONTGAT
EQUIPS: 16

Mas.: 16 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 240

Mas.: 240 / Fem.: -

SANTA 
SUSANNA AE

EQUIPS: 15
Mas.: 7 / Fem.: 8
LLICÈNCIES: 247

Mas.: 102 / Fem.: 145

MOLINOS UD
EQUIPS: 15

Mas.: 13 / Fem.: 2
LLICÈNCIES: 232

Mas.: 199 / Fem.: 33

LLAVANERES CE
EQUIPS: 7

Mas.: 6 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 136

Mas.: 121 / Fem.: 15

JUVENTUS AC
EQUIPS: 22

Mas.: 22 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 312

Mas.: 312 / Fem.: -

VERDIBLANCA 
MATARÓ CD

EQUIPS: 1
Mas.: 1 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 22

Mas.: 22 / Fem.: -

ROCAFONDA CF
EQUIPS: 10

Mas.: 9 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 132

Mas.: 120 / Fem.: 12

HAMELIN LAIE CE
EQUIPS: 5

Mas.: 5 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 56

Mas.: 56 / Fem.: -

SANTVICENTÍ CF
EQUIPS: 15

Mas.: 15 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 211

Mas.: 211 / Fem.: -

OLIMPIC 
MALGRAT CE

EQUIPS: 10
Mas.: 10 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 149

Mas.: 149 / Fem.: -

JUVESPORT CD
EQUIPS: 1

Mas.: 1 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 25

Mas.: 25 / Fem.: -

VILASSAR 
DE DALT CE

EQUIPS: 28
Mas.: 28 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 404

Mas.: 404 / Fem.: -

SANT CEBRIÀ 2019 
CF

EQUIPS: 7
Mas.: 7 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 90

Mas.: 90 / Fem.: -

PREMIA CE
EQUIPS: 25

Mas.: 20 / Fem.: 5
LLICÈNCIES: 311

Mas.: 251 / Fem.: 60

JOVENTUT TEIÀ CF
EQUIPS: 13

Mas.: 10 / Fem.: 3
LLICÈNCIES: 175

Mas.: 149 / Fem.: 26

SINERA UNITED 
FUTBOL CLUB

EQUIPS: 22
Mas.: 20 / Fem.: 2
LLICÈNCIES: 306

Mas.: 281 / Fem.: 25

PALAFOLLS CD
EQUIPS: 7

Mas.: 6 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 89

Mas.: 80 / Fem.: 9

MASNOU CD
EQUIPS: 15

Mas.: 15 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 214

Mas.: 214 / Fem.: -

MASNOU AT
EQUIPS: 26

Mas.: 22 / Fem.: 4
LLICÈNCIES: 337

Mas.: 283 / Fem.: 54

TIANA CCE
EQUIPS: 17

Mas.: 14 / Fem.: 3
LLICÈNCIES: 243

Mas.: 206 / Fem.: 37

PLA D’EN BOET CE
EQUIPS: 17

Mas.: 14 / Fem.: 3
LLICÈNCIES: 204

Mas.: 180 / Fem.: 24

TORDERA CF
EQUIPS: 13

Mas.: 11/ Fem.: 2
LLICÈNCIES: 190

Mas.: 169/ Fem.: 21

PREMIÀ DE DALT CE
EQUIPS: 28

Mas.: 24 / Fem.: 4
LLICÈNCIES: 360

Mas.: 306 / Fem.: 54

LA LLANTIA AD
EQUIPS: 11

Mas.: 11 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 159

Mas.: 159 / Fem.: -

VILASSAR 
DE MAR UE
EQUIPS: 37

Mas.: 36 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 535

Mas.: 517 / Fem.: 18

SANT POL AT C
EQUIPS: 13

Mas.: 12 / Fem.: 1
LLICÈNCIES: 163

Mas.: 150 / Fem.: 13

MATARONESA UD
EQUIPS: 1

Mas.: 1 / Fem.: -
LLICÈNCIES: 21

Mas.: 21 / Fem.: -



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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R oda el món i torna al 
Born” és un refrany que 
se li podria aplicar per-
fectament a Miquel Ro-

busté Colomer. Des dels quatre 
fins als onze anys va jugar a la UE 
Vilassar de Mar, fins que el RCD 
Espanyol el va fitxar en edat aleví. 
Un central fort i solvent que va ser 
habitual en totes les seleccions 
inferiors d’Espanya i considerat 
llavors una de les grans prome-

ses del futbol espanyol. En el 
Campionat d’Europa sub-19 de 
2004, sent capità de la selecció, 
es va fer amb la medalla d’or: “És 
un dels millors records que tinc 
de la meva vida futbolística, per 
descomptat. Vaig tenir de com-
panys de selecció a Sergio Ra-
mos, David Silva, Soldado, Llo-
rente...”, rememora Miquel.
Robusté va debutar amb el pri-
mer equip del RCD Espanyol a 

la temporada 2005-2006 en un 
partit de Copa del Rei davant el 
Cadis, precisament l’any que el 
club blanc-i-blau va conquistar 
aquest títol, l’últim de l’entitat. A 
causa de la seva joventut, va ini-
ciar un periple de cessions que el 
van portar al Poliesportiu Eji-
do de Segona Divisió i a l’any 
següent va signar pel Lle-
vant: “Segurament aquesta 
etapa de quatre temporades 
en el Llevant ha estat la que 
més m’ha omplert com a 
professional. És veritat 
que vam baixar a Sego-
na, passant per molts 
problemes econò-
mics i que fins i tot el 
club podia haver 
desaparegut, 
però malgrat 
tot això vam 
aconsegu i r 
tornar a Primera Divisió i el 
Llevant es va recuperar. Per 
cert, vaig tenir de company 
a Rubiales, l’actual president 
de la RFEF”.
Després de passar pel Xerez, 
Ponferradina i Cartagena, va 
agafar les maletes i va viure 
una experiència que li venia 

molt de gust, jugar a una lliga es-
trangera: “M’havien parlat molt bé 
de Romania, així que vaig accep-
tar l’oferta del Rapid de Bucarest, 
una ciutat molt interessant. Per 
desgràcia van sorgir dificultats 
econòmiques i l’equip va acabar 

baixant diverses categories, 
així que vaig decidir tornar a 
casa i jugar el més a prop pos-
sible de Vilassar de Mar. Aquí 
va ser on va sorgir l’oferta del 

Badalona, a Segona B”.
Robusté va acabar 
sent tot un refe-

rent al Badalona, 
samarreta que 

va  defensar 
d u r a n t  s i s 

t e m p o r a -
d e s  a m b 

un ren-
diment 
a l t í s -

sim, amb m é s 
de 150 partits jugats: 

“En acabar el meu con-
tracte amb el Badalona i 
baixar a Tercera Divisió, 
em vaig plantejar penjar 
les botes, però va arribar 

l’estiu i vaig veure que 
em trobava bé física-

ment i que potser podia continu-
ar una mica més (riu). Vaig parlar 
amb ‘Peque’, l’entrenador del Vi-
lassar de Mar, a qui coneixia molt 
bé, i ens vam posar d’acord”.
Va ser així com Robusté ha tornat 
a casa: “Em fa molt feliç acabar la 
meva carrera futbolística a la UE 
Vilassar de Mar, on vaig començar  
quan en tenia quatre anys. I ara, 
igual que quan tenia vuit, nou o 
deu, puc anar caminant des de la 
meva casa al camp”. Miquel asse-
gura que la Tercera Divisió “és una 
categoria molt igualada i compe-
tida. Excepte l’Europa, la resta 
tenim opcions de tot. El nostre 
inici de Lliga està sent  irregular, 
perquè sempre costa agafar-li el 
pols a la categoria, però a poc a 
poc anirem millorant i crec que hi 
ha plantilla per fer una bona tem-
porada”.
Als seus 37 anys, Robusté conti-
nua gaudint: “La vida al vestidor, 
en els entrenaments, saltar al 
camp, és una cosa que em con-
tinua omplint. Intento aportar al 
grup la meva experiència amb la 
mateixa il·lusió amb la qual jugava 
a Primera Divisió”.

Sens dubte, un gran mestre.

“Intento aportar al grup 
la meva experiència 

amb la mateixa il·lusió 
amb la qual jugava a 

Primera Divisió”

“Em fa molta il·lusió 
acabar la meva carrera 
al club on vaig començar 
amb quatre anys. Ara 
vaig a entrenar i a jugar 
caminant des de casa”

MIQUEL 
ROBUSTÉ  
UN ‘PRIMERA DIVISIÓ’ A
LA UE VILASSAR DE MAR 

ENTREVISTA
FUTBOL

Va jugar dos anys amb el Llevant a 
la màxima categoria i va ser campió 
d’Europa sub 19 amb Espanya 



Més info a  totssomunbatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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REPORTATGE
FITNESS

MUNDIAL BODY BUILDING & FITNESS

El Mundial de Fitness 2022 de  
Santa Susanna, un èxit rotund 

S anta Susanna ha tornat 
a superar amb nota l’or-
ganització d’un esdeve-
niment esportiu interna-

cional de primer nivell. Del 2 al 7 
de novembre, el poble va tornar 
a fer valer l’atribut amb què es 
coneix a la destinació turística 
Santa Susanna: la capital mundial 
del fitness. Durant aquells dies va 
ser la seu del Campionat Mundial 
oficial 2022 Bodybuilding i Fit-
ness masculí juntament amb la 
Women’s world cup, que organit-
za la International Federation of 
Bodybuilding and Fitness (IFBB).
Aproximadament 2.000 partici-
pants entre atletes i delegats fe-
deratius procedents de 96 països 
van participat en aquest campio-
nat del món que es considera el 
més important de tot el calendari 
internacional de la IFBB. Santa 

Susanna es va responsabilitzar, 
un cop més, de l’organització en 
contacte constant amb la Secre-
taria General de L’Esport de la Ge-
neralitat i el Consejo Superior de 
Deportes que depèn del Ministeri 
de Cultura i Esports espanyol.

A més del campionat de Fitness, 
Santa Susanna també va ser l’es-
cenari del Congrés Mundial IFBB 
2022. Va ser inaugurat el dia 2 

de novembre per l’alcalde, Joan 
Campolier. Presidit pel Dr. Rafael 
Santonja, va reunir els represen-
tants de l’elit mundial d’aquest 
esport. Entre altres, va ser a Santa 
Susanna el Sheikh de Fujairah, als 
Emirats Àrabs Units, Abdullah Bin 
Hamad Al Sharqi. Fujairah.
Impacte positiu per al municipi. 
S’han complert les previsions 
econòmiques previstes per l’or-
ganització. El Congrés i el Mundi-
al de Fitness van aportat a Santa 
Susanna unes 2.000 persones 
que es van  allotjar als hotels del 
poble. Les 10.000 pernoctaci-
ons aproximades d’esportistes i 
acompanyants, més el consum a 
les botigues i establiments de la 
localitat representen un impac-
te positiu per Santa Susanna de 
quasi un milió d’euros. 
Més enllà de l’impacte econòmic, 

aquest esdeveniment també sig-
nifica un nou impuls a la imatge 
internacional de Santa Susanna. 
Sobretot, gràcies als milions de 
seguidors que el Fitness té arreu 
del món i els milions de posts 
amb vídeos, fotografies i comen-
taris que s’han distribuït a través 
de les xarxes socials.

El projecte Santa Susanna, capital 
mundial del fitness, va néixer el 
2003 i fins a l’actualitat s’han cele-
brat més de 33 campionats inter-
nacionals i hi han competit més 
de 50.000 atletes d’elit d’aquest 
esport per Santa Susanna. 

Santa Susanna es 
consolida com la capital 

mundial del fitness, sent 
el destí de referència 

per a tots els aficionats 
i seguidors d’aquest 
esport en tot el món 

El fitness, un dels esports 
més practicats en tot el 

món, promou un estil de 
vida activa i saludable

1.500 ESPORTISTES DE 96 PAÏSOS 
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F armacèutic de formació universi-
tària, va ser un precursor d’aquest 
esport a Espanya des de molt jove: 
“A principi dels anys 80 vaig entrar 

a l’Associació Espanyola i de seguida la 
Federació Internacional va tenir a bé fi-
xar-se en mi i em va fer el seu vicepresi-
dent executiu. El 2000 es va fundar la 
Federació Europea, de la qual vaig ser el 
seu president i el 2006 president de la Fe-
deració Internacional. I fins ara, que som 
una família de 204 paises que participa 
en uns 8.000 esdeveniments anuals en 
tot el mon”.
Diu que la clau de la seva vitalitat està en el 
mateix esport: “Em sento ple de salut i feliç 
d’haver tingut aquest estil de vida. L’esport 
és estil de vida i  antienvelliment”. També 
es felicita pel ‘boom’ que ha experimentant 
el fitness: “El nostre esport neix del carrer, 
de l’activitat que fan les noves generaci-
ons, encara que té una gran història i una 

gran tradició. Estem vivint la revolució 
del fitness i és una revolució molt boni-
ca. A més, al nostre esport hi ha paritat: 
cinquanta per cent dones i homes. Som, 
com a esport, el fidel reflex de què és avui 
la societat moderna. Els ho-
mes i les dones del segle XXI 
volen estar en forma i molts 
d’ells arriben a l’alta compe-
tició esportiva”.
Alhora vol deixar molt clar 
que “estem en un moment 
en què encara tenim assig-
natures pendents. Fa poc 
van ser als Jocs Sud-ameri-
cans on es van fer més 100 
controls de dopatge i ni un sol positiu. El 
nostre esport és vibrant, sa i tot un estil 
de vida, però a vegades està sotmès a in-
fluències negatives que ens estigmatitza. 
Era una assignatura pendent complir amb 
tota la normativa antidopatge internaci-

onal i des de fa un temps el fem rigoro-
sament. Hem canviat la nostra estructura 
de càlcul de risc en el control de dopatge 
i entenem que és una cosa obligatòria en 
els esports d’alt rendiment. Per sobre d’ai-
xò el que preconitzem és un estil de vida 
sa. El culturisme és simetria, harmonia i 
musculació, no són bogeries de desenvo-
lupaments que són fruit de qualsevol altra 
cosa. Estem en contra del dopatge”.
Santonja és un enamorat de Santa Susanna: 
“Té coses visibles i invisibles. Té una oferta 
hotelera modèlica en el món. I parlo amb 

l’experiència que em dona 
haver estat en 158 països al 
llarg de la meva vida en ac-
tivitats federatives. És una 
ciutat model en l’àrea dels 
serveis. És un exemple a se-
guir per moltes altres ciu-
tats. Combina qualitat, preu 
i clima mediterrani. Santa 
Susanna és un gran lloc per 
a l’esport i segur que les au-

toritats esportives de Catalunya així ho 
sabran reconèixer. No solament és ideal 
per a esportistes d’alt rendiment, també 
per al familiar. Vam tenir la gran sort de 
descobrir Santa Susanna el 2002 i fins que 
ens expulsin d’aquí, continuarem venint”.

“Estem vivint la 
revolució del fitness 
i el nostre esport, que 

és paritari, també 
és un reflex de la 
societat actual”

ENTREVISTA

RAFAEL SANTONJA, president de l’IFBB

Als seus 68 anys, l’espanyol Rafael Santonja porta 
ja 16 anys al capdavant de l’IFBB (The International 
Federation of Bodybuilding and Fitness) i tot just ha 
estat reelegit per quatre més al congrés mundial 

celebrat a Santa Susanna

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat
 937 678 441

“Santa 
Susanna és 
un exemple 
a seguir”
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ESPORT 
LOCAL

LEA LÓPEZ, del Taekwondo Avellaneda, 
millor esportista femenina

MILLOR EQUIP FEDERAT,  el sub 21 femení 
de l’Agrupació Bàsquet Premià

PREBENJAMÍ futbol sala de La Salle de 
Premià de Mar, millor equip escolar

ESPECTACULAR GALA PREMIS  À DE L’ESPORT 2022

L ’Ajuntament de Premià 
de Mar va voler reconèi-
xer i guardonar les inici-
atives i les aportacions 

més significatives de persones i 
entitats, vinculades a Premià de 
Mar, que han destacat pels èxits 
esportius assolits o per la promo-
ció de l’esport i l’ activitat   física 
durant la temporada esportiva 
2021/2022. Amb aquesta fina-
litat, del 5 al 25  de setembre, la 
ciutadania va poder presentar, a 
través d’un formulari web, les se-
ves candidatures a les diferents 
categories de premis i un jurat 
n’ha decidit els guardons.

L’any 2016, sota la denominació 
de Premi À de l’Esport, l’Ajunta-
ment va voler donar un nou sig-
nificat a aquests guardons in-
corporant el nom del municipi a 
la designació del premi: “Premi 
À”, i se’n va fer la primera edició. 
Amb la tornada a la normalitat, i 
després de dos anys consecutius 
sense la possibilitat de poder ce-
lebrar cap acte d’entrega de pre-
mis, l’Ajuntament va voler agrair 
l’esforç realitzat pels diferents 

agents esportius, organitzacions, 
tècnics i esportistes, amb la il·lu-
sió d’organitzar de nou la Gala de 
l’Esport Premianenc, posant en 
valor la importància de la pràcti-
ca de l’activitat física i de l’esport 
per al benestar físic i emocional 
de les persones.
La gala d’entrega de premis es va 
celebrar el dia 12 de novembre al 
pavelló municipal d’esports amb 
l’assistència de l’alcalde, Rafa 
Navarro, regidora d’Esports i 
Activitat Física, Maria Luz Cá-
novas, el president del Consell 
Esportiu del Maresme, Jordi Ma-
tas,  així com regidors de diversos 
grups municipals del consistori. 
Hi van haver al voltant d’unes 400 
persones (entitats esportives, 
persones i entitats relacionades 
amb el món esportiu local, fami-
liars, etc.) que van poder gaudir 
de tot un espectacle de música 
i color, amb un magnífic ambient 
festiu a les graderies. La gala va 
ser retransmesa en directe a tra-
vés de Premià Mèdia, la ràdio de 
Premià de Mar.
Coordinada i dirigida per Jordi 
Pota i presentada per Elisenda 
Pineda, presentadora i col·labo-
radora de ràdio i televisió, va ser 
tot un èxit. Durant l’entrega de 
premis també hi va haver l’ac-
tuació musical de la companyia 
Basket Beat que fa música i rit-
mes a través del ritme i la sono-
ritat que generen les pilotes de 
bàsquet combinades amb la veu 
i instruments musicals.

El pavelló d’esports 
va viure una jornada 
inoblidable plena de 
llum, color, música 
i germanor del tot el 

teixit esportiu del poble

El 12 de novembre es va celebrar la gala al 
pavelló municipal d’esports de Premià de Mar

MILLOR EQUIP 
D’ESPORT ESCOLAR
Equip prebenjamí de futbol 
sala de l’Escola La Salle de 
Premià de Mar. 

MILLOR EQUIP 
D’ESPORT FEDERAT
Equip sub21 femení de 
l’Agrupació Bàsquet Premià. 

MILLOR ESPORTISTA 
MASCULÍ D’ESPORT BASE
Héctor Armas Álvarez, de 
l’Associació Esportiva Karate 
Hukutsu i Arts Marcials 
Premià de Mar. En aquesta 
mateixa categoria es va 
atorgar una menció especial 
a Ismael El Afia, del Club 
Esportiu Premià.

MILLOR ESPORTISTA 
FEMENINA D’ESPORT BASE
Alicia Cárdenas Cumplido, 
de l’Associació Esportiva 
Karate Hukutsu i Arts Marcials 
Premià de Mar. 

MILLOR EQUIP 
D’ESPORT INCLUSIU
Equip Genuine del Club 
Esportiu Premià. 

MILLOR FET ESPORTIU
Jaume Colldeforn Cabré, 

de l’Associació Tennis Taula 
Premià. 

MILLOR TÈCNIC ESPORTIU 
Marc García López, del Club 
Hoquei Línia Premià. 

MILLOR ENTITAT ESPORTIVA 
EN PROMOCIÓ DE L’ESPORT
Comissió de l’Esport Escolar. 

MILLOR ESPORTISTA 
MASCULÍ
Tomas Güell Barnils del Club 
Taekwondo Avellaneda. 

MILLOR ESPORTISTA 
FEMENINA
Lea López Blanco del 
Taekwondo Avellaneda. 

PREMIS A LA
TRAJECTÒRIA ESPORTIVA 
Pere Duran Calza, del Club 
Tennis Premià de Mar, Ramon 
Franch Capdevila, del Club 
d’Escacs l’Amistat, Rosa Maria 
Cabrera Andreo, del Club 
Patinatge Artístic Premià.

MENCIONS ESPECIALS 
PER ANIVERSARIS
Club Patinatge Artístic 
Premià (25 anys) i 
Club Tennis Premià de Mar 
(50 anys)

PREMIATS
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JORDI MATAS, president del CEM, va lliurar 
el premi a la Comissió de l’Esport Escolar

EL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC PREMIÀ va 
ser premiat per les seves Noces de Plata

ACTUACIÓ MUSICAL A CÀRREC de la 
companyia Basket Beat 

JAUME COLLDEFORN, de l’Associació 
Tennis Taula, millor fet esportiu

MENCIÓ ESPECIAL al Club Tennis Premià 
de Mar pels seus 50 anys

ALICIA CÀRDENAS, millor esportista 
femenina d’esport base

MENCIÓ ESPECIAL per a Ismael El Afia, 
del Club Esportiu Premià

ELS TRES PREMIS a la trajectòria 
esportiva va ser un moment molt emotiu

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ, Tomas 
Güell Barnils, Club Taekwondo Avellaneda

MARC GARCÍA LÓPEZ, escollit millor tècnic 
esportiu

HÉCTOR ÁLVAREZ, 
millor esportista mas-
culí d’esport base

MILLOR EQUIP INCLUSIU, l’equip Genuine 
del CE Premià

ESPECTACULAR GALA PREMIS  À DE L’ESPORT 2022

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE MAR

 www.premiademar.cat
 937 417 400
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REPORTATGE
ESCALADA

AJUNTAMENT DE
TEIÀ

 www.teia.cat
 935 409 350

DÍDAC ZAMORA
Escalant 
il·lusions
E

l teianenc Dídac Za-
mora Saldaña, de 18 
anys, és l’actual cam-
pió de la Copa d’Espa-
nya sub 20 d’escala-

da, un esport en ple apogeu que 
va guanyar en popularitat i visibi-
litat gràcies a la medalla d’or que 
va aconseguir Albert Ginés en els 
últims Jocs Olímpics de Tòquio.

El Dídac es va iniciar en el món 
de l’escalada per ‘culpa’ del seu 
pare, gran aficionat a aquest es-
port i a la muntanya: “Vaig co-
mençar a escalar en el famós 
Pont de la Foixarda de Montjuïc. 
M’agradava molt, em va engan-
xar i volia millorar. Va ser llavors 
quan, ja amb dotze anys, em 
vaig apuntar al Piri (Centre Ex-
cursionista de Vilassar de Mar), 
on vaig tenir Edgar Casanovas 
com a entrenador, amb la fina-
litat de treballar de forma més 
específica per poder iniciar-me 
en competició”, explica el Dídac.
Va estar en el Piri de Vilassar de 
Mar fins als setze anys. Després la 
seva progressió va patir una pe-
tita aturada “perquè me’n vaig 
anar a estudiar un Cicle Forestal 
a la Seu d’Urgell i no podia en-
trenar tot el que jo volia. Baixava 
de Bellestar a la Seu en bici per 
poder entrenar en el rocòdrom 
de La Seu. Només podia fer-ho 
un parell de dies a la setmana, 
quan en l’actualitat entreno un 
mínin de cinc”.
Quan el Dídac va tornar de la 
Seu, desprès de la pandèmia, va 
començar a visitar el rocòdrom 

Sharma Climbing de Barcelona, 
on ha fixat el seu centre d’entre-
nament, si bé és el seu pare qui li 
fa la programació: “Per fer esca-
lada necessites molta força als 
dits de les mans i als avantbra-
ços. També exigeix bona tècni-
ca de moviments al maluc i les 
cames. Sens dubte cal estar en 
molt bona forma física per es-
calar”.
El Dídac ha tingut una progres-
sió meteòrica en els últims anys. 
La seva primera participació en 
competició va ser a la Copa Ca-
talana de 2016 i la seva primera 
medalla va arribar en el Campi-
onat de Catalunya de 2019 de 
Sant Cugat, amb un tercer lloc. 
Recentment, s’ha convertit en el 
millor escalador sub 20 de l’Estat 
en conquistar la Copa d’Espanya: 
“Vaig guanyar la prova de Vi-

El jove teianenc de 
18 anys ha guanyat la 

Copa d’Espanya 
d’escalada de dificultat 

de la seva categoria

PALMARÈS
✦ 3r Campionat de Catalunya de bloc 2019 sub-16.
✦ 2n Campionat de Catalunya de dificultat 2019  sub-16.
✦ 2n Copa d’Espanya d’escalada de dificultat 2019 sub-16 .
✦ 1r Campionat de Catalunya de bloc 2021 sub-18.
✦ 1r a la segona prova de la Copa d’Espanya d’escalada de 

dificultat 2021 sub-18 .
✦ 1r Prova Copa d’Espanya a La Foixarda.
✦ 1r Copa d’Espanya d’escalada de dificultat 2022 sub-20.

ROCA MÀXIM GRAU:
- Simbiosi 8b+
- Mishi 8a a vista

Nota: En l’escalada en roca la dificultat es 
mesura en graus, un número i una lletra, el 
màxim grau es 9c.  A vista vol dir que s’ha 
fet sense tenir cap informació de la via.
Simbiosi i Mishi són noms de diferents vies.

lanova i la Geltrú i vaig quedar 
segon tant a Alcorcón com a Ge-
tafe”. La màxima puntuació era de 
300 punts i el Dídac va obtenir 260. 
Un magnífic full de serveis que li 
ha servit per ser tercer al Campi-
onat d’Espanya que s’ha disputat 
aquest novembre a Getafe.
En l’actualitat, el Dídac competeix, 
com el seu pare, amb llicència del 
CET (Club Excursionista Teià) i for-
ma part del Centre de Tecnificació 
d’Escalada Esportiva de Catalu-
nya (CTEEC), creat l’any 1997 amb 
l’objectiu de preparar esportistes 
joves del territori català per a les 
competicions, autonòmiques, 
estatals i internacionals, en les 
modalitats d’escalada esportiva i 
escalada en bloc. 

Membre del Club 
Excursionista Teià, 

forma part del Centre 
de Tecnificació 

d’Escalada Esportiva 
de Catalunya
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BÀSQUET

LLEGENDA DEL BÀSQUET CATALÀ

EQUIP FEMENÍ de finals dels 
anys seixanta

EL MÍTIC Antoni Serra amb 
l’equip del CE Mataró

JUGADORS que varen guanyar 
la Lliga Diocesana (OAR) el 1954

FOTOGRAFIA del primer equip 
de l’Associació Esportiva el 1927

L’EQUIP SÈNIOR FEMENÍ disputa la Lliga Femenina 2 i està entre-
nant per Albert Illa. Actualmente va tercer a la lliga

EL PRIMER EQUIP sènior juga a la Lliga EBA (Grup C1), està entre-
nat per Charly Giralt i va segon a la classificació

L a Unió Esportiva Mata-
ró és la suma de gaire-
bé cent anys d’història, 
de la convergència de 

diferents clubs de la ciutat, tots 
ells amb el mateix denominador 
comú: passió pel bàsquet, així 
com per la formació de joves es-
portistes. També és el resultat de 
grans èxits esportius, de l’esforç 
d’entusiastes directius, entrena-
dors i jugadors de diferents èpo-
ques que van portar a aquest es-
port a les cotes més altes.
Una part essencial d’aquesta qua-
si centenària història va comen-
çar el 5 de juny de 1927, quan es 
va fundar oficialment l’Associació 
Esportiva del Centre Catòlic, sent 
Jaume Romagosa el seu primer 
president. Per cert, en una reunió 
celebrada el 12 de juny del 1927, 
i després de moltes discussions, 
es va decidir que els colors que 
es defensarien serien el morat i el 
groc (en punys i coll). Colors que 
han perdurat fins al dia d’avui. Va 
ser a la temporada 1930-31 quan 
l’entitat es va inscriure a la Fede-
ració Catalana de Bàsquet, sent 
Mataró la ciutat amb més clubs 

de bàsquet de Catalunya.
Sí, perquè l’Iluro Sport Club, creat 
el 1930, ja va participar en el pri-
mer Campionat d’Espanya i dis-
putà el primer partit internacional 
enfrontant-se a l’AS La Bourse 
de París l’any 1933. El 1934 l’Iluro 
es va proclamar guanyador del 
Campionat de Catalunya. Va ser 
en acabar la Guerra Civil quan 
l’Iluro SC es va convertir en el Club 
Deportiu Mataró.

La Guerra Civil va deixar greus se-
qüeles en tots els àmbits, també 
en l’esportiu. Per poder continuar 
jugant a bàsquet a la ciutat, i mal-
grat la rivalitat entre els dos clubs, 
l’Associació Esportiva i el CD Ma-
taró es van fusionar. Va ser el 14 
d’octubre de 1939. Una unió que 
va durar poc temps. A finals dels 

40 es van separar i cada club va 
seguir el seu propi camí.
L’Associació Esportiva va aban-
donar el 1951 la Federació Cata-
lana per disputar el campionat de 
l’Obra Diocesana, l’OAR, molt de 
moda en aquells temps. El club, 
que celebrava les seves Noces 
de Plata, va arribar molt lluny en 
aquesta competició, guanyant 
la Primera Divisió Diocesana. Va 
ser el 1954, un títol que els va per-
metre disputar la final espanyola 
l’OAR a Burgos. Anys després tor-
naria a l’empara de la Catalana.
Paral·lelament en el temps, en 
la temporada 1963-64, el primer 
equip del CD Mataró, dirigit pel 
mític Antoni Serra, va debutar a la 
màxima categoria estatal. La tem-
porada següent va assolir la millor 
classificació de la seva historia: ter-
cer en la Lliga espanyola, darrere 
el Reial Madrid i la Penya.  Va com-
petir a Primera Divisió fins el 1971. 
La temporada 1965-66, l’equip 
femení va debutar en la Primera 
Divisió estatal fins el 1977. Va ser 
una etapa gloriosa per a l’entitat 
perquè a la 72-73 es va procla-
mar campió estatal i va debutar 

en competició europea, concre-
tament a l’Eurocopa. 
En el Mataró hi jugaven, entre al-
tres, les històriques Carme Fama-
das, Quima Cot, Rosa Mas, Rosa 
Sierra o Olga Martínez. Un equip 
de llegenda.

El 1980, concretament l’últim 
cap de setmana de setembre, 
l’entitat i la ciutat van viure una 
efemèride inoblidable. El presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pu-
jol, va inaugurar la nova coberta 
de La Gàbia, una antiga reivindi-
cació per poder fer un salt qua-
litatiu. Mataró ja tenia el seu pri-
mer pavelló de bàsquet.
La temporada 95-96 va ser clau 
en la història dels clubs implicats... 
i del bàsquet a la capital del Ma-
resme. Es venia parlant amb insis-
tència sobre la possible fusió dels 

La històrica entitat, 
suma de l’AE Centre 

Catòlic i CE Mataró, ha 
arribat als 95 anys de 
vida en un moment 

d’esplendor

És el club de bàsquet 
de Catalunya amb més 
equips en competició 

(52) i més llicències 
federatives (756)
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FEMENINS

MASCULINS

MIXTOS

EQUIPS DE 3x3

EQUIP ADAPTAT

ESCOLETA

52

25

24

3

+ 3

+ 1

+

LLICÈNCIES
756EQUIPS
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FEMENINS MASCULINS

25 242 SÈNIORS

3 JÚNIORS

4 CADETS

4 INFANTILS

1 PREINFANTIL

5 MINIS

6 PREMINIS

2 SÈNIORS

5 JÚNIORS

3 CADETS

4 INFANTILS

1 PREINFANTIL

5 MINIS

4 PREMINIS
3 MIXTOS ESCOBOL 
       + ESCOLETA

PRESIDENT
Joan Pi

VICEPRESIDENTS
Javier Mateo i Xavier Coll

SECRETARI
Miquel Guillem

VOCALS
Jordina Noé, Pep Ros, 

Xavier Fernandez, 
Agustí Lorenzo i 

David Miracle

ESTRUCTURA
ESPORTIVA

DIRECTOR ESPORTIU
Dani Poza

COORDINADORS
Berta Carreras i 

Xavier Martín

RESPONSABLE 
ÀREA BIOMÉDICA

Marc Batlle

RESPONSABLE 
PREPARACIÓ FÍSICA

Jan Segura

RESPONSABLE
SCOUTING
Oriol Vives

JUNTA DIRECTIVA
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dos equips de Mataró. La realitat 
era que l’Esportiva del Centre Ca-
tòlic tenia el millor equip mascu-
lí, mentre que el CB Mataró tenia 
el millor equip femení. Va ser així 
quan van unir esforços els dos his-
tòrics clubs, formant la Unió Es-
portiva Mataró. Aquesta aliança es 
va dur a terme sota la presidència 
de Ramon Spa.
Avui, noranta-cinc anys després 
de la creació del primer club de 
bàsquet a Mataró, la Unió Esporti-
va pot presumir de ser la primera 
entitat de Catalunya d’aquest es-
port amb més equips competint 
i amb el nombre més gran de lli-
cències, una fita històrica que posa 
de manifest la passió pel bàsquet 
de la capital del Maresme. 

Ni més ni menys que 25 equips 
femenins i 24 masculins, més tres 
mixtos i una nodrida escoleta que 
és l’orgull del club, que tradicio-
nalment ha vingut apostant molt 
fort pel seu planter. No és casu-
alitat, per tant, que tingui a tots 
els seus equips formatius, tant 
masculins com femenins, júnior, 
cadet i infantil, en la màxima ca-
tegoria del bàsquet català: prefe-
rent. I aquesta temporada, l’infan-
til està dominant la seva lliga, per 

sobre de Barça i Joventut.
Estem parlant d’un club amateur, 
sí, però amb una estructura pràc-
ticament professional que mou 
a 740 esportistes entre jugadors 
(uns 600 comptant l’Escoleta) i 
entrenadors. Uns números que 
obliga els seus responsables a 
dotar  l’entitat d’una bona orga-
nització per poder coordinar en-
trenaments i partits. Amb aquest 
propòsit, els diferents equips de 
la UE Mataró entrenen i juguen 
en tres pavellons diferents de la 
ciutat: el Josep Mora, Euskadi i La 
Gàbia. Fins i tot utilitza les instal-
lacions esportives de diferents 
col·legis.
Des de 2018 el president del club 
és Joan Pi, que va agafar el relleu 
de Joan Ventura, un altre històric 
de l’entitat. L’últim diumenge del 
passat mes de novembre es va dur 
a terme en el Pavelló Josep Mora 
la presentació de tots els equips 

de la temporada 2022-2023: “És 
un orgull per a tots nosaltres haver 
aconseguit aquesta estructura 
esportiva, que se sustenta prin-
cipalment amb les quotes dels 
nostres esportistes, sense oblidar 
el nostre principal patrocinador, 
Homs”, afirma Joan Pi.
La principal raó de ser del club és 
continuar formant jugadors per 

nodrir els seus primers equips. El 
sènior masculí competeix en la 
lliga EBA i el femení a la Lliga fe-
menina 2: “Ascendir de categoria 
està dins dels nostres objectius. 
Arribar a la lliga LEB, el segon ni-
vell de competició del bàsquet 

a Espanya, després de la Lliga 
ACB, seria molt important per a 
nosaltres”. Respecte al feme-
ní considera que és un objectiu 
més difícil d’aconseguir “perquè 
no podem mantenir totes les ju-
gadores de nivell que surten del 
júnior. L’any passat, per exemple, 
quatre se’n van anar a estudiar i ju-
gar als Estats Units, que s’ha posat 
de moda”. La UE Mataró continua 
amb la seva tradició de formar 
grans jugadores de bàsquet, com 
han estat els casos, en els últims 
anys, de Laia Flores, Laura Peña, 
Rosó Buch, Mariona Ortiz, Ari Pu-
jol o Núria Martínez.
El 2022 ha estat un any inoblida-
ble per a la UE Mataró en haver 
complert 95 anys de vida. Història 
viva del bàsquet català i espanyol.

L’ESCOLETA és el pal de paller de l’entitat, on comença tot. Sens 
dubte, el gran orgull d’un club que treballa molt bé el seu planter

LA FEDERACIÓ Catalana de Basquetbol (FCBQ), el seu president 
Ferran Aril, va rebre la visita institucional de la UE Mataró, encap-
çalada pel seu president Joan Pi amb motiu del 95è aniversari

DURANT la presentació de la temporada 22-23, el club va retre 
un sentit homenatge als jugadors i jugadores de l’entitat que han 
arribar a ser internacionals

L’entitat ha estat 
bressol formatiu 

d’algunes de les millors 
jugadores del 

bàsquet femení
Els equips entrenen i 

juguen en tres pavellons 
diferents de Mataró i 

fins i tot a alguna 
escola de la ciutat

JOAN PI 
President

“Un dels nostres 
grans objectius és 
pujar de categoria 

amb els primers 
equips sèniors”

DESEMBRE
2022

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100
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2022REPORTATGE
MUAY THAI/K1

E l pavelló Germans 
Margall de Malgrat 
va acollir l’esdeve-
niment esportiu de 

Kick Boxing i Muay Thai “Top 
Queens”, organizat per Top 
King Training Center i Team 
Calvet amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Malgrat. 
La velada va viure campio-
nats del món, d’Europa, d’Espanya i combats 
professionals, i formava part dels actes del Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones del 25N. La jornada també 
va incloure una xerrada sobre nutrició en les 
diferents etapes de la dona, un col·loqui amb 
les lluitadores professionals, un curs de de-
fensa personal femenina i assessorament ju-
rídic dels Mossos d’Esquadra 
davant l’agressió.
Davant més de 1.000 espec-
tadors, tot un èxit de convo-
catòria, es van dur a terme 
un total de 22 combats sobre 
el ring del Germans Margall. 
D’ells, cinc van ser amateurs, 
12 professionals i quatre amb 
un títol en joc. Concretament, 
un campionat d’Espanya, un 
campionat d’Europa i dos campionats del món.
Sota l’empara de la Federació Espanyola de 
Kick Boxing i Muay Thai, així com de la Federa-
ció Catalana, es van viure combats d’una gran 
qualitat i emoció, amb triomf dels quatre llui-
tadors locals. El campionat d’Espanya de Kick 

Boxing va ser guanyat per 
Ayoub Mejdoub (TEAM PEPE) 
que es va imposar a l’anda-
lús Yeray Fernández. Pel que 
respecta al campionat d’Eu-
ropa femení WAKO PRO – K1, 
la vencedora va ser Victoria 
Boyanova (TEAM CALVET), 
que va derrotar a la polonesa 
Iwona Nieroda Zdziebko.

El plat fort de la nit van ser els dos campionats 
del món, un de K1 i un altre de Muay Thai. El 
primer se’l va emportar Mireia García (TEAM 
CALVET) en imposar-se per KO a la belga 
Bebecca Mandefu Mayol. I el segon, el gran 
ídol local, el malgratenc d’origen pakistanès 
Khyzer Hayat (TOP KING MALGRAT), molt su-
perior al francès Joannes Biard. Amb el públic 

bolcat amb Khyzer, aquest 
títol mundial és el segon de 
la seva carrera. El primer va 
ser el de la federació interna-
cional WKN i aquest segon 
el de la ISKA. Dos cinturons 
que se sumen al de campió 
d’Europa i d’Espanya.
L’alcaldessa Sònia Viñolas 
i els regidors Ludwing Iván 
Hasko, Cinzia Valbonesi i Sa-

rah Corpas van ser els encarregats de lliurar 
els cinturons als campions i campiones. Una 
nit més, Malgrat de Mar va ser l’epicentre del 
Muay Thai, amb una finalitat benèfica: tots els 
beneficis de la gala s’han destinat a la Funda-
ció Vicente Ferrer. 

El pavelló Germans 
Margall va acollir 

22 combats, entre ells, 
un campionat d’Europa 
i dos del món amb més 
de 1.000 espectadors

Malgrat de Mar va 
tornar a ser la capital 

del Muay Thai amb una 
finalitat benèfica: tots els 

beneficis de la gala 
s’han destinat a la 

Fundació Vicente Ferrer

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

KHYZER HAYAT, UN ALTRE 
CINTURÓ MUNDIAL

KHYZER HAYAT és tot un col·leccionista de cinturons. Ja té dos 
mundials, un europeu i el títol de campió d’Espanya

EL REGIDOR d’Esports, Ludwing Iván 
Hasko, aplaudeix el triomf de Khyzer

ELS COMBATS femenins van tenir una 
altíssima qualitat

LA REGIDORA d’Igualtat i LGTBIQ, Cinzia 
Valbonesi, amb Victoria Boyanova

L’ALCALDESSA de Malgrat de Mar, Sònia Viñolas, amb la nova 
campiona del món, la catalana Mireia García, de Team Calvet
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ESPORT
LOCAL

El 10 de novembre, i després d’una aturada de dos anys per la 
pandèmia, es va celebrar la gran festa esportiva del municipi

13a NIT DE L’ESPORT 
a Arenys de Munt

M és de 180 persones 
van gaudir dels re-
coneixements als 
mi l lo rs  espor t i s-

tes del municipi i es va comptar 
amb la representació de totes 
les entitats esportives d’Arenys 
de Munt, així com també amb la 
presència de l’alcalde accidental, 
Àngel Castillo i Vallcorba, el re-

gidor d’Esports, Jordi Maimí i Gir-
bal, bona part dels regidors del 
consistori i la Sra. Mònica Danés i 
Roca, regidora d’Esports d’Arenys 
de Mar, com a convidada.
Només començar es va projec-
tar per primer cop el vídeo que 
servirà per promocionar l’esport 
d’Arenys de Munt, que va agradar 
molt als convidats i que ha estat 

produït per AmuntTv.
Els tres finalistes a millors espor-
tistes de l’any van ser Jana Roure 
del Club Patinatge Arenys de 
Munt, per la seva espectacular 
evolució aquesta última tempo-
rada, Juanito Cano i Marçal Ros-
sell, per ser finishers de la Titan 
Desert, i el primer equip d’hoquei 
del Centre d’Esports Arenys de 

Munt, SolarTradex, per l’ascens 
a l’OK Lliga.
Finalment, després de les vota-
cions, el premi a millor esportista 
de l’any va ser per al Centre d’Es-
ports Arenys de Munt SolarTra-
deX. El president del club, Carles 
Colomer, comentava que rebre 
aquest reconeixement és un or-
gull per a l’entitat i l’esport.
L’últim trofeu que es va donar va 
ser el Premi al Mèrit Esportiu, 
que va recaure en el Club Espor-
tiu Arenys de Munt, que enguany 
compleix cent anys d’història 
(1922-2022). Va recollir el trofeu 
la Sra. Mònica Olivares, presiden-
ta del club.

Per la seva part, el regidor d’Es-
ports va celebrar el fet de poder 
retrobar-se amb les entitats es-
portives en aquest acte després 
de dos anys de pandèmia.
Cal destacar que en aquesta edi-
ció es van substituir els habituals 
trofeus metàl·lics per uns trofeus 
en forma de planter d’arbre, en 
aquest cas d’alzines, que va pro-
porcionar l’empresa Arbre Team, 
i que després de tenir-ne cura i 
deixar-los créixer es poden plan-
tar on es vulgui; uns guardons 
molt més sostenibles i ecològics.

El guardó va recaure en 
el primer equip d’hoquei 

del Centre d’Esports 
Arenys de Munt pel seu 

ascens a l’OK Lliga

AJUNTAMENT
D'ARENYS DE MUNT

 www.arenysdemunt.cat
 937 937 980

L’ALCALDE accidental, Àngel Castillo i Vallcorba, i el 
regidor d’Esports, Jordi Maimí, van ser els encarregats de 
lliurar els premis als guardonats

TOTS ELS PREMIATS van rebre un trofeu en format d’arbre, una alzina, 
proporcionat per l’empresa Arbre Team. La festa de l’esport va tenir lloc a  
la Sala Municipal de l’Ajuntament
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Campionat de Catalunya i Copa Catalana 
DE CREUERS ORC, CIM I MINI 6.50

L es embarcacions més representati-
ves del territori català van participar el 
cap de setmana del 12 i 13 de novem-
bre en el Campionat de Catalunya de 

Creuers que va organitzar el Club Nàutic El 
Balís per delegació de la Federació Catalana 
de Vela, a qui el Club vol agrair tot el suport 
rebut per l’èxit obtingut en aquesta primera 
edició amb un nou format que s’ha plantejat 
des de Federació amb l’ànim d’aglutinar en 
un mateix esdeveniment al gruix 
de les embarcacions de Creuer, in-
dependentment de les diferents 
modalitats en què es competeix.
El campionat va constar d’ una pro-
va costanera de 36 milles nàuti-
ques que va donar el tret de sortida 
el dissabte a les 12:05 i 12:14h per 
les categories de Creuers d’Altura 
i Tripulacions Reduïdes que van realitzar un 
recorregut costaner pel litoral del Maresme 
fins arribar a Blanes i tornada al Balís en què 
l’embarcació més ràpida va invertir un temps 
en fer el recorregut de 5 hores en el cas d’altu-
ra i 6h en el cas de tripulacions reduïdes. Les 
previsions de condicions meteorològiques es 
van acomplir podent fer gran part del recor-

regut amb un vent establert de component 
est de 12-15 nusos que a mesura que va anar 
avançant el dia va anar minvant fins a arribar 
a deixar una brisa molt feble en el cas de les 
últimes embarcacions en arribar a creuar la 
línia d’arribada al voltant de la mitjanit. 
El guanyador del grup d’altura va ser el DUEN-
DE 52 de Jacinto Rodríguez del Club Nàutic 
Arenys de Mar. Quant al guanyador del grup 
1 de tripulacions reduïdes A Dos, va ser el 
SMERIT de Tito Moure del Club Vela Blanes.
En el grup 2 de tripulacions reduïdes A Dos, el 

guanyador va ser el CO-
META d’en Lluís Blanchar 
del Club Nàutic El Balís. 
En el grup de Solitaris el 
vencedor va ser l’embar-
cació XPRESS de Joel 
Brosa del Club Nàutic 
Arenys de Mar.
En el cas de les embarca-

cions de tripulació que van realitzar recorre-
guts tècnics davant del Port Balís, van finalit-
zar la jornada amb tres proves realitzades per 
cada un dels grups de competició, aprofitant 
les bones condicions de vent de les que van 
gaudir. Diumenge, tot i la mala previsió, es va 
arrencar l’última prova per a aquesta cate-
goria amb una brisa molt suau de 4-5 nusos 

d’intensitat tot i que finalment es va tenir que 
anul·lar per falta d’intensitat suficient de vent.
El guanyador del grup 0-2 va ser el BLUE 
CARBON de Toni Guiu del Real Club Náuti-
co Barcelona. En el grup 3-5 el guanyador va 
ser el DESAFINO de Miquel Colomer del Club 
Nàutic Lloret de Mar
La classe Mini 6.50 es la classe per excel·lèn-
cia dels navegants en solitari i una gran escola 
de navegació, on el regatista s’ha de valer per 
si mateix per vèncer totes les dificultats que 
li puguin aparèixer durant les travessies de 
llarga distància a les quals solen participar. 
La regata més coneguda i que ha obtingut 
grans navegants de l’època contemporània 
es la Mini Transat, en què la vela catalana hi té 
part d’història amb noms ben coneguts com 
Alex Pella i Anna Corbella entre molts d’altres 
participants del mon català.
A la sortida de dissabte van fer un recorregut 
davant de Barcelona seguidament d’una tra-
vessia fins arribar al Balís i diumenge van rea-
litzar el recorregut invers de tornada cap a la 
seva seu a Barcelona fent un total de 51 milles 
nàutiques. El guanyador de la classe Mini 6.5 
va ser PRODATA de Witek Maleki (SWE).
Un cop més, el CN El Balís va fer una demos-
tració de la seva gran capacitat per organitzar 
esdeveniments nàutic de primer nivell.

Èxit de participació 
amb prop d’una 

seixantena 
d’embarcacions 

d’arreu de Catalunya

Fotos de Laura Carrau
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LA MINITRAIL 
JA ÉS GRAN

L a MiniTrail és una cursa 
en què hi poden partici-
par nens i nenes de 3 a 15 
anys i està dividida en 5 

recorreguts que van dels 500m 
als 6km. Els més petits, fins a 7 
anys realitzaven un recorregut 
dintre el parc de Can Rafart men-
tre que la resta, a partir dels 8 
anys ja s’enfrontaven a recorre-
guts de muntanya més exigents. 
El CE Sensacions, el club orga-
nitzador des de fa ja set anys, 
vol promoure l’esport i els hàbits 
saludables entre els més joves i 
el respecte per la muntanya tot 
endinsant-los en el món del trail.
A aquesta edició es va igualar la 
participació prepandèmia uns 
200 joves atletes de les diferents 
categories. Com a novetat,  es 
van introduir els xips electrònics 
per tenir un millor control dels 
temps i les arribades dels partici-
pants. Gràcies als patrocinadors i 
col·laboradors es va poder oferir, 
a banda d’una samarreta tècni-
ca d’alta qualitat, una bossa del 
corredor plena d’obsequis que 
els més petits han pogut gaudir 
d’allò més bé.

Els clubs amb més participació 
d’aquesta edició van ser, com no 
podia ser d’una altra manera, el 
CE Sensacions Vilassar, seguit 
dels Yetis de Collserola, Xics del 
Montseny,

Piri de Vilassar de Mar i l’Escola 
de Trail de Girona. Aquest club de 
Vilassar, a més de ser el organit-
zadors de la MiniTrail, també du 
a terme diferents extraescolars 
com l’Atletisme, Trail Running o 
Crossfit, amb gran popularitat al 
municipi i voltants. 
A banda de la trentena de volun-
taris i voluntàries que guiaven els 

nens i nenes al llarg de tot el cir-
cuit, els organitzadors també van 
comptar amb el suport de l’ADF 
i la policia local per controlar el 
trànsit i garantir, així, la seguretat 
dels participants.
En acabar, tots els corredors i 
corredores van rebre una meda-
lla de reconeixement de la mà de 
la regidora d’Esports, Carme Ter-
rades, i un bon esmorzar per re-
cuperar forces. Abans de tancar 
la jornada, es va fer el lliurament 
dels trofeus als tres primers clas-
sificats i classificades de cada ca-
tegoria d’edat.

El parc de Can Rafart va 
ser el punt de sortida 

i arribada d’aquesta 
festa del Trail que vol 

promoure l’esport i els 
hàbits saludables entre 

els més joves

Per setena vegada, 
el Club Esportiu 

Sensacions de 
Vilassar de Dalt va ser 

l’organitzador de la 
matinal esportiva amb 

gairebé 200 participants 
i 30 voluntaris

ESPORT 
LOCAL

Diumenge 6 de novembre va tenir lloc a 
Vilassar de Dalt la tan esperada MiniTrail 

Vilassar, una de les curses infantils i juvenils 
amb més participació del territori català

CURSA ESPORTIVA

SORTIDA d’un dels grups de competició des del parc de Can 
Rafart de Vilassar de Dalt

EL RESPECTE A LA MUNTANYA, per on passa un tram de la cursa, 
és un dels objectius de la MiniTrail

MÉS DE 30 VOLUNTARIS van fer possible que la prova fos tot un 
èxit d’organització

CADA FRANJA d’edat va tenir 
els seus guanyadors

GAIREBÉ 200 nens i nenes hi 
van participar

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT

 www.vilassardedalt.cat
 937 539 800
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VÒLEI PLATJA

15 ANYS DE VIDA

L’Associació Vòlei Platja Calella, premiada

L ’associació Vòlei Platja 
Calella va néixer el 2007, 
així que aquesta tem-
porada ha complert els 

15 anys de vida. Una associació 
esportiva sense afany de lucre 
formada per esportistes aficio-
nats al vòlei platja amb la intenció 
d’organitzar i difondre esdeveni-
ments per a la pràctica d’aquesta 
modalitat esportiva a nivell local. 
Des de 2010 està en ple funcio-
nament l’escola que va començar 
amb nens de 10 anys. Al 20216 va 
entrar la tecnificació i ja el 2019 
els més petits, des dels 4 anys.
Xavi Alonso, el seu director, ex-
plica que “el nostre objectiu és 
fer del vòlei platja un instrument 
per al creixement i desenvolu-
pament de cada alumne, així 
com un vehicle de socialització 
per a les famílies i la comunitat”. 
Les nou pistes del club es troben 
davant el Restaurant La Gàbia 
de Calella i estan obertes per al 
seus socis, uns 120 en l’actua-
litat, tot l’any, ja que tenen a la 
seva disposició el material (xar-
xes, pilotes, línies...) a l’armariet. 
“Una de les nostres limitacions 
és que no tenim llum, per tant 
només podem estar operatius 
a nivell de formació a l’estiu, 
bàsicament juliol i agost”, con-
tinua dient Xavi Alonso. El casal 
d’estiu és un gran èxit de parti-
cipació, ja que arriba a tenir més 
de 80 nens i nenes per setmana, 

atesos per un nodrit grup d’en-
trenadors, molts d’ells vinculats 
a l’Escola Pia de Calella, on te-
nen equips de voleibol de pista.
Aquests 15 anys de vida ha anat 
acompanyat  d’un premi de gran 

prestigi, ja que el projecte per-
sonal de  Sarah Larios, col·labo-
radora tècnica de l’AVPC, ano-
menat Cormi Mini Vòlei, ha estat 
guardonat per la Fundació Priva-
da Catalana per a l’Esport, en la 
seva 6a edició, dins de la catego-
ria Educació i Esport de Lleure. 
Un premi a la millor iniciativa o 
projecte educatiu que, a través 

de la pràctica esportiva de lleu-
re i l’activitat física, cerca la for-
mació integral de la persona i la 
millora de la qualitat de vida de 
la ciutadania, especialment del 
col·lectiu infantil i juvenil.
L’educadora Sarah Larios expli-
ca que “el programa Cormi Mini 
Vòlei de l’AVPC neix amb els 
fills de pares que juguen a vòlei 
per promocionar un lligam fa-
miliar fora dels horaris formals. 
Amb un contingut innovador i 
multidisciplinari, uneix vòlei,  
lleure i natura, amb l’objectiu 
de promoure als alumnes au-
toconeixement, socialització i 
hàbits saludables. El programa 
també obre oportunitats labo-
rals als joves jugadors que vo-
len iniciar la seva carrera com 
a entrenadors donant suport a 
les classes com a premonitors, 
aprenent i gaudint de l’ambi-
ent”.

L’entitat ofereix Escola, 
Tecnificació i Campus per 

a nens i nenes des dels 
quatre anys i per a adults 
durant els mesos d’estiu

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030

El seu projecte  
Cormi Mini Vòlei  

ha estat guardonat 
per la Fundació 

Privada Catalana per 
a l’ Esport en la  

6a edició
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AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400

VILASSAR DE MAR MILLORA LES 
SEVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

L ’Ajuntament de Vilassar 
de Mar ha fet aquest úl-
tim estiu una forta aposta 
per actualitzar i millorar 

algunes de les seves instal·laci-
ons esportives més emblemàti-
ques com ara el camp de futbol i 
el pavelló Paco Martin. Inversions 
econòmiques destinades a posar 
al dia uns equipaments que te-
nen moltes hores d’ús i per donar 
un servei de qualitat als cente-
nars d’esportistes que els utilit-
zen cada setmana.

El Municipal Xevi Ramon, per 
exemple, ja llueix nova gespa ar-
tificial renovat juntament amb el 
sistema de reg del camp. L’antic 
verd del camp ja havia esgotat la 
seva vida útil després de 12 anys 
d’ús des de la seva última renova-
ció. Les obres de substitució de la 
gespa artificial van començar el 
13 juny i van concloure abans de 
l’inici de la nova temporada. 
El contracte d’obres, adjudicat 
per un import de 218.590,62 
euros (sense IVA), inclou també 
el manteniment preventiu i cor-
rectiu de la gespa durant quatre 
anys, així com el manteniment de 
la gespa del camp annex per un 
termini de tres anys. 
La nova gespa artificial incorpora 
els darrers avenços per perme-
tre gaudir d’un paviment esportiu 
amb nous criteris d’eficiència en 
la seva funcionalitat, millor du-
rabilitat, millores d’economia de 
manteniment, de sostenibilitat i 
d’eficiència energètica. 
D’altra banda, també es van dur 
a terme les obres de substitució 
de la coberta de la pista principal 
del pavelló d’esports munici-

pal Paco Martin. L’obra, iniciada 
el 30 de maig, va finalitzar el 21 
de setembre, data en la qual les 
entitats esportives van poder re-
tornar a la normalitat en la seva 
activitat. 
En les setmanes posteriors, es 
van detectar defectes de fina-
lització en l’obra que l’empresa 
encarregada de les obres està 
subsanant per acabar amb el 
problema històric de les filtraci-
ons d’aigua i humitats. 
Amb l’actuació resolta, es garan-
tirà una major i millor salubritat, 
estanqueïtat i eficiència ener-
gètica de l’equipament esportiu 
municipal. S’han eliminat els ma-
terials de fibrociment que tenia 
la coberta, la qual cosa suposa 
un impacte positiu en el medi 
ambient i en la salut de les per-
sones. Alhora, s’han instal·lat ma-
terials molt més duradors i sos-
tenibles, fàcilment reciclables i 
reutilitzables, que milloren les 
condicions d’eficiència energè-
tica de l’equipament, també en 
aïllament tèrmic. 
Aquestes millores ha tingut un 
cost de 733.993 euros (IVA in-
clòs), una inversió que el govern 
municipal va decidir incloure en 
el Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona. 
Seguint amb les millores, l’Ajun-
tament ja ha contractat les obres 
de renovació de tota la instal·lació 
de la sala de calderes.
La tercera actuació de l’Ajunta-
ment es va fer a la pista polies-
portiva de Can Jorba, que llueix 
un nou paviment des del passat 
1 d’agost. 
La nova superfície està feta amb 
un material esportiu modern i més 
segur, que s’adequa millor a la 
pràctica esportiva exterior. És de 
color blau, compleix la normativa 
de seguretat vigent i està feta amb 
un material àrid i de resines que 
proporciona l’adherència i la conti-
nuïtat necessàries per a la pràctica 
de l’esport. El cost de la substitució 
va ser de 21.659 euros (IVA inclòs).

El Municipal Xevi 
Ramon ha renovat la 

gespa artificial del camp 
de futbol, el pavelló 

Paco Martin té una nova 
coberta i Can Jorba 
 un paviment nou

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL XEVI RAMON

PAVELLÓ PACO MARTIN

PISTA POLIESPORTIVA CAN JORBA
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EL GOVERN DECLARA L’ESPORT i 
L’ACTIVITAT FÍSICA BÉNS ESSENCIALS

ESPORTCAT OBRE 
UNA CONVOCATÒRIA 
EXTRAÒRDINARIA DE 10,2 
MILIONS PER A GESTORS 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Esportcat multiplica 
per quatre l’ajut a 
l’ESPORT FEMENÍ

ESPORTCAT AMB 
L’ALT RENDIMENT: 
7 milions per 
tecnificar l’elit

E
l Govern ha declarat l’esport i 
l’activitat física béns essenci-
als i ha aprovat la creació de la 
Taula de l’Esport i de l’Activi-
tat Física de Catalunya, inici-
atives que pretenen reforçar 

l’impacte positiu d’aquestes pràctiques en 
la millora de la qualitat de vida i la salut fí-
sica i mental de les persones, i potenciar la 
importància del sector esportiu en el teixit 
econòmic i social del país, així com la seva 
aportació a la cohesió social. “L’esport és 
imprescindible i l’acord de Govern treballa 
per evidenciar-ho. Per protegir aquest bé 
preuat que tenim com a societat”, recalca 
Anna Caula, secretària general de l’Esport 
i de l’Activitat Física.
D’aquesta manera, i comp-
tant amb la implicació de 
diversos departaments, 
el Govern referma el 
compromís de conti-
nuar promovent la vida 
saludable de les per-
sones i reactivar el país 
impulsant els sectors 
estratègics en un context 
en què els agents de l’àmbit 
esportiu han de fer front a im-
portants reptes, com l’adaptació 
als nous hàbits de consum, la incorporació 
de noves tecnologies, la flexibilitat organit-
zativa, la recuperació de la crisi econòmica 
provocada per la COVID-19, la crisi energè-
tica i la crisi climàtica.
La declaració de l’esport i l’activitat física 
com a béns essencials dona continuïtat a 
les diferents actuacions de promoció de 
l’esport i l’activitat física que en els últims 
anys ha portat a terme el Govern per in-
culcar els hàbits saludables entre la po-
blació, combatre el sedentarisme i millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania. Alguns 

d’aquests projectes són el Pla Nacional de 
Promoció de l’Activitat Física (PNPAF), el 
Pla integral per a la promoció de la salut 
mitjançant l’activitat física i l’alimentació 
saludable (PAAS) i la Guia de prescripció 

d’exercici físic per a la salut (PEFS), 
entre d’altres.

D’altra banda, el Govern tam-
bé ha aprovat la creació de 

la Taula de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física de Catalunya, 
un òrgan transversal i punt 
de trobada entre la Gene-
ralitat i els agents institu-

cionals, socials i econòmics 
del sector esportiu, amb l’ob-

jectiu de reconèixer la trans-
cendència de l’esport i l’activitat 

física a la societat i proposar accions 
que ajudin a reactivar el sector esportiu i 
a donar respostes a les seves necessitats.
Declarant l’esport i l’activitat física béns es-
sencials, el Govern vol acompanyar i ajudar 
al desenvolupament i la competitivitat d’un 
teixit esportiu català divers i ampli, integrat 
per organitzacions públiques i privades, 
administracions, entitats esportives, clubs, 
federacions, fundacions, Ajuntaments i em-
preses de serveis esportius que gestionen 
instal·lacions, tant públiques com privades, 
i dinamitzen espais, activitats i programes 
esportius.

E sportcat ha obert aquest mes de 
novembre una nova convocatò-
ria extraordinària de 10,2 milions 
d’euros per donar suport als ges-
tors d’equipaments esportius de 

tot el país. 
Aquests ajuts extraordinaris busquen 
acompanyar les entitats sense ànims de 
lucre, les empreses, les fundacions i les 
universitats públiques davant el complex 
context econòmic que gestionen. S’estima 
que la partida pot arribar a beneficiar a un 
miler d’entitats.
L’import de l’ajut serà automàtic i s’establirà 
en funció del nombre de metres quadrats 
de la superfície dels diferents tipus d’espais 
esportius que conformen cada instal·lació 
esportiva, recollits al Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya (CEEC). Els ajuts 
només estan destinats als espais interiors 
d’aquestes instal·lacions.

E ls ajuts per fomentar l’es-
port femení s’han mul-
tiplicat per quatre, amb 

una convocatòria dotada amb 3 
milions d’euros. Alhora, l’aporta-
ció econòmica també diversifi-
ca les ajudes per beneficiar més 
entitats esportives.
La Secretaria General de l’Esport 
i de l’Activitat Física, a través del 
Consell Català de l’Esport (CCE), 

referma així el compromís del 
Govern d’empoderar el sistema 
esportiu català, augmentant-ne 
el suport, especialment en l’àm-
bit femení, per ajudar-lo a fer 
front a les dificultats i col·laborar 
perquè continuï excel·lint.

C atalunya aquesta tempo-
rada compta amb 4.903 
esportistes d’alt rendi-

ment. Els programes es des-
pleguen gràcies als 7 milions 
d’euros que Esporcat destina 
tant per a programes específics 
d’entrenaments, com per a ser-
veis de medicina esportiva, fisi-
oterapeutes o acadèmics, entre 

altres. L’objectiu és potenciar el 
treball diari que duu a terme el 
teixit esportiu català 
Per aconseguir-ho, es duu a ter-
me el Programa d’Alt Rendiment 
de Catalunya (ARC), conjunta-
ment amb les federacions, on 
s’intenta configurar el millor es-
cenari per a aquestes persones.

L’Executiu també 
aprova la creació de 
la Taula de l’Esport i 

de l’Activitat Física de 
Catalunya per potenciar 

la importància del 
sector esportiu en 
el teixit econòmic i 

social del país



26

NOTÍCIES
VOLEIBOL

L a Federació Catalana de 
Voleibol va celebrar a fi-
nals de novembre la tra-
dicional gala d’entrega 

de trofeus als Campions de Ca-
talunya de la temporada anterior, 
d’homenatge a les Seleccions 
Catalanes i de mencions, distin-
cions i premis, com el Toni Ponce, 
als millors entrenadors, el Diego 
León, a la trajectòria arbitral i el 
més emotiu de la vetllada, el Lle-
gendari Vicens Puigdomènech, a 
la difusió i promoció del voleibol, 
que va recaure a títol pòstum en 
Àngel Biosca.
Prop de 350 persones, entre ju-
gadors, entrenadors, directius, 
convidats i acompanyants, van 
poder gaudir d’aquest acte que 
per primera vegada es celebra-
va a l’Auditori del CaixaForum. 
Un espai únic on, de la mà del Sr. 
Aleix Villatoro, director del Con-
sell Català de l’Esport; del Sr. Ge-
rard Esteva, president de la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya; i de la Sra. Maribel Za-
mora, presidenta de la Federació 
Catalana de Voleibol, es va fer en-
trega dels diferents guardons. Els 
primers en sortir a l’escenari van 
ser els equips Campions de Cata-
lunya de la passada temporada. 
Més de 30 equips de 18 clubs di-
ferents van pujar a l’escenari per 
rebre el seu trofeu de campió.
Un d’ells va ser el Club Voleibol 
Arenys de Mar, representant del 
Maresme a la gala, en la seva con-
dició de campions de Catalunya 

de la Lliga Catalana de Divisió 
d’Honor masculina i, alhora, cam-
pions de Catalunya de Primera 
Divisió juvenil masculina. Sens 
dubte, una gran temporada la de 
l’equip maresmenc.
Seguidament es va fer homenat-
ge a les Seleccions Catalanes de 
pista i de platja que han partici-
pat als Campionats d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques i dels 
que van tornar amb dos ors a pis-
ta, de l’infantil i el cadet femení; 
un bronze del cadet masculí de 
pista i un bronze de l’infantil fe-
mení de platja.
Enguany s’ha destacat la feina 
dels promotors del vòlei plat-
ja amateur que col·laboren de 

manera activa en la promoció 
i desenvolupament del nostre 
esport. En aquest cas, els guar-
donats van ser l’Associació Svat, 
representada per Jordi Muñiz, 
i Voleiboom, on Jordi Torruella 
va ser l’encarregat de recollir la 
placa commemorativa. Seguint 
amb el vòlei platja també es va 
destacar la tasca de Creativialab, 
agència de comunicació de Vic-
hy Catalan, patrocinador principal 
del Campionat de Catalunya de 
Vòlei Platja els darrers 7 anys.
Després de l’apartat de menci-
ons i distincions, la gala va fina-
litzar amb els parlaments de les 
autoritats presents, on la presi-
denta de la Federació Catalana 

El CV Arenys de Mar va ser premiat com a campió de 
Catalunya de la Lliga Catalana de Divisió d’Honor i, 

alhora, de la Primera Divisió juvenil masculina

Maribel Zamora, 
presidenta de la 

FCVB, va destacar 
que “és important 

que recordem 
que el voleibol 

no és un esport 
minoritari, si de 

cas, poc mediàtic”, 
fent al·lusió al gran 

creixement d’equips 
que ha experimentat 

la federació

LA GRAN FESTA DEL VOLEIBOL CATALÀ 

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

de Voleibol, Maribel Zamora, va 
destacar que ‘és important que 
recordem que el voleibol no és 
un esport minoritari, si de cas, 
es poc mediàtic’, fent al·lusió al 
gran creixement d’equips que 
ha experimentat la federació 
aquesta temporada.



L a  t e v a  o f i c i n a
d e  c o n f i a n ç a

VOLS VENDRE  O
LLOGAR LA TEVA

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

*Consultar condicions

info@puntimmobiliari.comwww.puntimmobiliari.com 93 751 65 46Riera Sant Pere 105, Premià de Dalt
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REPORTATGE
ATLETISME

CELEBRAT a l’entorn del Projecte LIFE de Tordera, el segon cros d’aquesta població va reunir gairebé 500 atletes, superant les inscripci-
ons de l’any passat. El cros es va dividir en set categories diferents, totes elles masculines i femenines

CAL JALPÍ va acollir un dels crosos més antics no només del Maresme, sino també de Catalunya. Els primers classificats en la categoria 
absoluta van rebre el Trofeu Memorial Lluís Garcia Baena “Titín”. El cros formava part de la Festa Major d’Hivern d’Arenys de Munt

42è CROS DELS ARENYS

2n CROS DE TORDERA

El CIRCUIT MARESMENC 
DE CROS agafa volada

E l Novembre ha estat es-
cenari de dues de les nou 
proves que conformen 
el Circuit Maresmenc de 

Cros, una de les competicions 
esportives de la nostra comar-
ca més consolidades i populars. 
Prova d’això es que any rere any, i 
competició rere competició, aug-
menta el nombre de participants 
de totes les edats, des de ls 8 anys 
fins a la categoria Màster.
El primer que es va celebrar al no-
vembre va ser el Cros dels Arenys, 
on tots dos ajuntament hi col·la-
boren des de fa 43 anys. De fet, 
aquest cros és un dels més antics 
de Catalunya. Els Arenys es va dur 

a terme al sempre emblemàtic 
Can Jalpí, un espai idoni pels cor-
redor, que van superar la xifra dels 
450. Pel que respecta a Arenys de 

Munt,  el cros formava part de la 
Festa Major d’Hivern. 
Es van donar premis als tres pri-
mers classificats i a la primera 

atleta local. El primer classificat i 
classificada en la categoria abso-
luta va rebre el Trofeu Memorial 
Lluís Garcia Baena “Titín”. Els gua-
nyadors absoluts van ser Albert 
Ruz, del CN Mataró, i Marta Mit-
jans, del CA Canovelles. El regidor 
d’Esports d’Arenys de Munt, Jordi 
Maimí Girbal, va dir que es va viure 
un dia fantàstic, destacant la gran 
participació.
Celebrat a l’entorn del Projecte 
LIFE de Tordera, el segon cros 
d’aquesta població va reunir a 
gairebé 500 atletes, superant 
les inscripcions de l’any passat. El 
cros es va dividir en set catego-
ries diferents, totes masculines i 

femenines i van tenir premis els 
participants torderencs. La pro-
va absoluta la van guanyar dos 
atletes de llarga trajectòria que 
lluiten per endur-se aquesta lliga 
de crosos. Parlem de Ivan Zarco, 
de l’Air Runners, i de Laura Prieto, 
del FC Barcelona. 
El regidor d‘Esports de Tordera, 
Pau Megías, també es va felicitar 
per l’èxit d’aquest cros, tot afegint 
que la competició tornaria al mu-
nicipi l’any vinent. Ara serà Malgrat 
de Mar, el 8 de desembre, qui aco-
llirà la quarta prova del Circuit i uns 
dies més tard, diumenge 18, Alella. 
Seran els últims crosos de 2022. 
L’any vinent, entre gener i febrer, 
acollirà els de Pineda de Mar, Cale-
lla, Canet i Sant Cebrià de Vallalta.
Cal recordar que aquesta lliga del 
Circuit Maresmenc és una inicia-
tiva del Consell Esportiu del Ma-
resme conjuntament amb l’em-
presa Gesport i els ajuntaments 
implicats.

Aquest desembre, 
Malgrat de Mar i Alella 
seran seu dels pròxims 

crosos, que al 2023 aniràn 
a Pineda, Calella, Canet i 
Sant Cebrià de Vallalta
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DESEMBRE

2022
CONSELL ESPORTIU DEL MARESME

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró
 www.cemaresme.cat
 937 570 139

D
esprès de l’èxit de les edicions anteriors, ens complau 
comunicar que arriba la quarta edició del Concurs 
Fotogràfic en l’àmbit de l’Activitat Física i l’Esport.
L’objectiu del Concurs és destacar fotogràficament els 
valors i les emocions de la pràctica de l’activitat física i 

l’esport en qualsevol de les seves manifestacions. 
Des d’Esportiu Maresme i el Consell Esportiu del Maresme promovem 
la pràctica de l’activitat física i l’esport, posem en rellevància les 
entitats que fomenten aquesta pràctica i donem suport als clubs, 
entitats i esportistes de la Comarca del Maresme.
Ens ajudes a retratar allò que l’esport significa per a tu?
Mantenim les dues categories de participació: 
LA CATEGORIA ESCOLAR: aquelles manifestacions de l’activitat 
física i l’esport (competitiu o no competitiu) adreçades a persones 
en edat escolar (0-18 anys) que es realitzen dins de la Comarca del 
Maresme.
LA CATEGORIA GENERAL: aquelles manifestacions de l’activitat 
física i esport (competitiu o no competitiu) adreçades a persones 
de 18 anys o més que es realitzen dins de la Comarca del Maresme.

Participar és molt senzill!
S’utilitzarà l’aplicació Instagram com a plataforma de presentació 
de les fotografies, i s’ha de seguir els següents passos perquè les 
candidatures siguin vàlides:

1. Seguir a Instagram a @ce_maresme i @esportiu_maresme
2. Omplir el formulari d’inscripció. El trobaràs a la biografia d’Instagram 

dels organitzadors: @ce_maresme i @esportiu_maresme. 
3. Fes un post a Instagram (no seran vàlids els stories) amb la fotografia 

amb què vulguis participar afegint:
a. El hashtag:
 #concursesportiumaresmeCEM
b. Esmentant a @ce_maresme i @esportiu_maresme
c. Posant un títol a la teva fotografia
d. Indicant si participa a la categoria escolar o a la categoria general.
e. Anomenant a quin municipi del Maresme ha estat realitzada la 

fotografia.

Es poden presentar tantes fotografies com es vulgui però sempre 
pujant-les d’una en una!
A més a més...Tenim premis!!! Els primers, segons i tercers classificats 
de cada categoria s’enduran un xec regal per la compra de material 
esportiu valorats en 100, 75 i 50 euros respectivament!
El període de presentació de fotografies es fins el 21 de juliol de 2023 
per ambdues categories.
Prepara la teva càmera i anima’t a compartir amb nosaltres la 
màgia de l’esport!!!!

REGISTRA’T ONLINE A TRAVÉS DEL FORMULARI I PARTICIPA-HI

Arriba la 4a edició 
del Concurs de 
Fotografia sobre 
l’ACTIVITAT 
FÍSICA I ESPORT

E l passat 22 de novem-
bre més de 500 nens 
i nenes de primer de 
primària de les es-
coles de Mataró que 

pertanyen al Pla Català d’Esport 
a l’Escola, van visitar el Parc Cen-
tral per divertir-se a la 1a trobada 
poliesportiva de la temporada.
Des del Consell Esportiu del Ma-
resme, l’objectiu que perseguim 
a través de l’organització d’aques-
tes trobades poliesportives és 
promoure la pràctica d’activitat 
física en edats primerenques, de 
manera que els infants puguin 
descubrir diferents formes diver-
tides de moure’s, passant-s’ho 
d’allò més bé i fent salut.
En aquesta ocasió la jornada 
proposava cinc estacions per 
les quals passaven tots els par-
ticipants: varietat d’inflables, jocs 
tradicionals, joc del mata-conills, 
dansa coreografiada i jocs inte-
ractius de relleus. Al cap i a la fi, 

propostes engrescadores a tra-
vés de les quals els nens i nenes, 
sense adonar-se'n, desenvolu-
pen la seva motricitat i treballen 
la condició física a l’hora que in-
teraccionen amb els companys, 
els monitors i monitores i l’entorn.
Hi ha previstes altres trobades 
poliesportives durant tota la tem-
porada, de manera que els nens, 
nenes i joves en edat escolar pu-
guin gaudir, de manera adaptada, 
d’una jornada d’aquestes carac-
terístiques.
És important que la promoció de 
l’activitat física i l’esport es dugui 
a terme des de diferents àmbits. 
Els centres educatius juguen un 
paper clau, però també és igual 
d’important és que tant des del 
nucli familiar, des dels clubs i les 
entitats esportives i a través de les 
propostes municipals, s’incentivi 
el descobriment de diferents bo-
nes practiques per mantenir-se 
actiu al llarg de la vida! 

530 NENS I NENES 
GAUDEIXEN DE L’ACTIVITAT 

FÍSICA AL PARC CENTRAL

ESPORT
ESCOLAR
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ESPORT
LOCAL

A ra que arriba final d’any, 
la Regidoria d’Esports 
de Montgat ha volgut 
recuperar tot l’esplen-

dor de la seva tradicional Festa 
de l’Esport tal com se celebrava 
abans de la pandèmia. L’alcal-
dessa del municipi, Mercè Ma-
rín, i la regidora d’Esports, Tània 
González, van lliurar el premis als 
nominats a la Sala Pau Casals del 
poble. La gran novetat d’enguany 
va ser que tots van ser premi-
ats: “Se’ns feia molt difícil triar un 
guanyador o guanyadora d’una 
categoria, quan en primer lloc 
tothom ho mereix i en segon lloc 
cada esport funciona de forma 
diferent i comparar al final es poc 
objectiu. Per això hem decidit que 
tots i totes les nominades sou els 
guanyadors i mereixedors del re-
coneixement al millor esportista 
de l’any en la vostra categoria”, 
va dir damunt l’escenari la Tània 
Gonzalez.
La regidora va destacar també 
que “una de les apostes del con-
sistori durant aquests últims anys 
ha estat la de dotar de més import 
les subvencions per a la pràctica i 
la promoció de l’esport, l’organit-

zació d’esdeveniments i el suport 
als esportistes individuals. A ban-
da, també hem apostat per crear 
noves línies de subvencions, com 
la d’esportistes d’alt nivell per aju-
dar aquests col·lectiu en el seu dia 
a dia i una altra destinada a pro-
jectes educatius-esportius do-
nant així resposta a les demandes 
de les escoles del municipi quant 
a incorporar dins dels seus currí-
culums d’educació física, esports 
que son propis del municipi, que 
enguany ha estat la vela”.

MILLOR ESPORTISTA LOCAL
Millor Esportista nascut l’any 
2013 o posteriors:
ARLET MACÍAS RAVENTÓS 
 (Club Patinatge Montgat)
ORIOL GRAU ANGLARILL 
 (Club Esportiu Trikids)
Millor esportista nascut de  
l’any 2009 a 2010:
ORIOL AZUAZA SAMPEDRO 
 (Unió Esportiva Montgat)
PAULA RUBIO DE CASTRO 
 (Club Patinatge Montgat)
Millor esportista nascut de  
l’any 2007 a 2008:
BLANCA LUQUE FRADERA 
 (Club Esportiu Trikids)

Millor esportista nascut de  
l’any 2005 a 2006:
JÚLIA MARCO BERNAL 
 (Club Patinatge Montgat)
GISELA NOTARIO ROSALES 
 (Club Patinatge Montgat)
Millor esportista sènior 
(nascuts l’any 2002 i anteriors) :
 JOAN MORENO DOMÍNGUEZ  

(Club Esportiu Montgat Corre)
JUDITH ARIÑO CASTILLO
 (Club Esportiu Montgat Corre)

MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY 
Millor Esportista nascut l’any 
2013 o posteriors:
ALAN FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 (Gimnàs Gimdantae)
Millor esportista nascut de  
l’any 2011 a 2012:
GIULIA POLES 
 (Gimnàs Gimdantae)
Millor esportista nascut de  
l’any 2009 a 2010:
AINA JARDÍ COLOMÉ 
 (Club Gimnàstic Montgat)
ERIC ZARAGOZA CANO 
 (Club Esportiu Trikids)
KORA ALCAIDE MARCO 
 (Club Gimnàstic Montgat)
LEA ALDEA BLASCO 
 (Club Gimnàstic Montgat )
IZAN FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 (Gimnàs Gimdantae )
 VALENTÍN ARPE FERNÁNDEZ 

(Gimnàs Gimdantae)
Millor esportista nascut de  
l’any 2007 a 2008:
 SERGI DEL RIO SANTAMARIA 

(Club Esportiu Trikids)
MARTINA NIUBÓ MORENO 
 (Club Gimnàstic Montgat)
Millor esportista nascut de  
l’any 2005 a 2006:

GABRIEL ARPE FERNÁNDEZ 
(Gimnàs Gimdantae)
JOEL CASADO GARCÍA ( Karateca)
Millor esportista nascut de  
l’any 2003 a 2004 :
ESTELA GUTIÉRREZ VALVERDE 

(Club Gimnàstic Montgat)
Millor esportista sènior (nascut 
l’any 2002 i anteriors):
NÚRIA MONTERO MARTÍ (Campi-

ona del món veterana de Pàdel)
PAU DARBRA MARTÍNEZ 
(Centre d’Esports Manresa)

MILLOR EQUIP
Millor equip esportistes nascuts 
l’any 2013 o posteriors: 
PREBENJAMÍ MASCULÍ  
 Fundació Esportiva Montgat
Millor equip esportistes nascuts 
l’any 20012 o 2013 :
BENJAMÍ A C
 Club Esportiu  Hamelin-Laie 
Millor equip esportistes nascuts 
de  l’any 2005 a 2006: 
JÚNIOR MASCULÍ B 
 Unió Esportiva Montgat 

PREMI ESPECIAL
Millor entrenador:
EDUARD SÁNCHEZ CAMPOS 

(Club Esportiu Trikids)
MARIO MARTÍN 
(Unió Esportiva Montgat)
Millor Directiu:
JAVIER CASADO GARCÍA 
 TORRIJOS  
 (Club Esportiu Montgat Corre)

MENCIONS ESPECIALS
SUSANA ALBI PALOMERAS
 per la seva dedicació al  
 Club Patinatge Montgat 
 durant 20 anys.

AJUNTAMENT DE
MONTGAT

 www.montgat.cat
 934 694 900

Montgat celebra 
la XVII Festa de 

l’Esport 2022



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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