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Silvestre, la més antiga de Catalunya
•Futbol. Radiografia de la lliga de 
veterans del Maresme-Vallès:  
84 equips i 2.000 jugadors

REPORTATGE
WATERPOLO
CN Mataró, més 
de 30 anys a 
l'elit nacional 
d'aquest esport

RUBI
“Vagi on vagi, sempre 
tinc un ull posat a 
Vilassar de Mar”

L’ENTRENADOR MARESMENC DE 
LA UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA 
REP ESPORTIU MARESME

©
 P

E
P

 M
O

R
A

TA



NUEVO
Gran fuente de

 POR LATA

PROTEiNASPROTEiNAS
11g11g



3

www.esportiumaresme.cat

A rribar a la màxima categoria d'un esport, 
qualsevol que sigui la disciplina, i mante-
nir-se en el cim durant molts anys, té un 
mèrit enorme. És veritat que sempre hi ha 

un component de sort, però sense talent, capacitat, tre-
ball, perseverança i il·lusió seria impossible. Joan Fran-
cesc Ferrer, conegut en el món del futbol com Rubi, és 
un clar exemple de l'èxit bullit a foc lent a base d'esforç 
i entrega a una passió: el futbol.
Es va iniciar en aquest esport als vuit anys a la UE Vilassar 
de Mar i va ser en aquest històric club del Maresme on va 
penjar les botes com a futbolista i on es va estrenar a les 
banquetes. Des d'aquell llunyà 2001 ja han transcorregut 
més de vint anys, un període de temps que li ha permés 
viure tota classe d'experiències, fins arribar al més alt que 
pot fer-ho un entrenador: la Primera Divisió.

Rubi va ser entrenador en la màxima categoría del fut-
bol nacional del Llevant, Sporting, Espanyol, Betis i ara 
de l'Almeria, sent un dels pocs tècnics que ha tingut la 
sort de treballar tant per al RCD Espanyol (va estar cinc 
anys en diferents equips) com per al FC Barcelona (va 
ser ajudant de Tito Vilanova).
Va pujar a Primera Divisió l'Osca per primera vegada en 
la seva història i actualment porta les regnes de la UD 
Almeria per segon any després d'haver estat campió de 
Segona Divisió la temporada passada.
Rubi ha rebut ESPORTIU MARESME a la ciutat andalusa 
per parlar del seu passat, present i futur.
Un orgull que la nostra comarca tingui entre l'elit del 
futbol espanyol un entrenador de tan llarga trajectòria i 
tant de prestigi guanyat a pols. Rubi mereixia la portada 
del mes de gener.
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PORTADA
FUTBOL

EXCLUSIVA ESPORTIU MARESME

RUBI  
El gran  
viatge d’un 
entrenador feliç
EL TÈCNIC DE  
VILASSAR DE MAR  
PASSA REVISTA A LA 
SEVA TRAJECTÒRIA

Joan Francesc Ferrer Sicília, conegut com Rubi, tot just acaba de fer 53 anys (va néixer 
a Barcelona l’1 de gener de 1970) i ho fa assegut a la banqueta de l’Almeria, equip amb 

el qual la temporada passada va ascendir a la màxima categoria del futbol espanyol amb 
xifres record. ESPORTIU MARESME ha viatjat a la ciutat andalusa per parlar amb aquest 

professional del futbol vinculat emocionalment i personalment a Vilassar de Mar,  
on té la seva casa, va créixer, va estudiar, va jugar a futbol, va penjar les botes... i  

va iniciar la seva carrera com a entrenador.

S abia que porta més de 600 partits 
com a entrenador professional?
No coneixia la xifra exacta, però sí 
que porto a les banquetes més de 

vint anys de forma gairebé ininterrompuda 
des que vaig debutar a Vilassar de Mar el 2001 
amb tan sols 31 anys.

S’imaginava llavors que tindria una carrera 
tan longeva?
Potser no em creu, però sí. Des de molt jove 
sabia que seria entrenador i estava convençut 
que m’aniria millor que com a jugador.

No es va equivocar...
Sempre em va agradar molt entrenar. Quan 

em vaig retirar ja tenia el carnet d’entrenador 
nacional. M’apassionava. Als 14 anys era aju-
dant de l’entrenador dels benjamins. I després 
també vaig entrenar infantils i cadets. Ho por-
tava a la sang. De fet, em vaig retirar perquè 
m’il·lusionava més ser entrenador que conti-
nuar jugant a futbol.

Vostè és considerat un dels jugadors histò-
rics del Vilassar de Mar...
Aquella generació de futbolistes vam acon-
seguir ascendir a l’equip des de Segona Regi-
onal fins a Tercera Divisió. Era la primera vega-
da que el club assolia aquesta categoria. I va 
coincidir el maig de 1991 amb la inauguració 
de la gespa artificial. Era el primer club del 
Maresme, i crec que també de Catalunya, que 
canviava el camp de terra per la gespa artifici-
al. Vam ser pioners. Per celebrar l’efemèride va 

“Vaig penjar les botes als 31 
anys al Vilassar de Mar perquè 

m’il·lusionava més  
ser entrenador que continuar 

jugant a futbol”

Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata
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“Ningú té l’exclusivitat de l’èxit, 
però s’obté amb les idees molt 

clares, una concepció del joc molt 
determinat i jugadors que creguin 

en el que estàs plantejant” 

venir el Dream Team, el Barça de Johan Cruyff, 
que ens va derrotar per 0-10. Ladislao Kubala 
va fer el servei d’honor. Quina experiència tan 
inoblidable!

Tampoc va ser normal que als 31 anys pen-
gés les botes i fos el tècnic del primer equip 
del Vilassar de Mar sense haver tingut ex-
periència prèvia...
A més, va sorprendre molta gent perquè 
aquell any, crec recordar, vaig ser el màxim 
golejador de l’equip a Tercera Divisió amb vint 
gols. Al nostre entrenador, Manel Moya, li va 
sorgir l’oportunitat d’anar al Badaloní i el nostre 
president, Pere Guardiola, sabent que jo volia 
ser entrenador, em va oferir la banqueta del 
Vilassar de Mar sense haver entrenat abans, 
és cert. Un gest de confiança per la seva part 
que sempre li agrairé.

Segueix l’actualitat del Vilassar de Mar?
És una cosa que sempre he fet, sempre. Sigui 
on sigui, sempre tinc un ull posat al Vilassar 
de Mar. I part del meu cor, al meu poble, que 
ja és gairebé una ciutat. De petit érem 10.000 
habitants i ara som més de 25.000. Ha crescut 
molt. És a Vilassar on tinc la meva família i els 
meus amics de tota la vida, molts d’ells de la 
meva època escolar.

Sap que el seu equip passa un mal moment 
a Tercera Divisió...
Sí, segueixo els resultats cada setmana. 
Conec molt bé al seu entrenador, Albert 
Aybar, ‘Peque’. Com a jugador va ser un lateral 
molt bo i de no haver-se lesionat tenia nivell 
per triomfar a Primera Divisió, fins i tot en el 
Barça. També està Robusté, un gran central a 
qui vaig tenir a les meves ordres en el filial de 
l’Espanyol a Segona B. És digne d’admirar que 
a la seva edat continuï tan bé físicament i hagi 
volgut acabar la seva carrera ajudant l’equip 
del seu poble. Encara tenen temps de revertir 
la situació i sortir dels llocs de descens, en-
cara que reconec que Tercera Divisió és una 
categoria molt difícil.

D’aquí a molt poc temps se celebrarà el 
Centenari del club...
Ho sé, ho sé, i d’alguna forma vull estar vin-
culat a aquesta celebració, perquè la Unió 
Esportiva forma part de la meva vida, és com 
la meva pròpia família, i segur que hi seré de 
manera activa ajudant i col·laborant. Entre al-
tres persones està a l’organització d’aquest 
Centenari el meu amic Pere Guardiola i això 
és sinònim d’èxit assegurat.

L’última vegada que vam parlar amb vos-
tè era entrenador del RCD Espanyol. Quina 
temporada! I, no obstant això, no va conti-
nuar, va activar la seva clàusula de sortida 
per anar al Betis...

Vull deixar molt clar que vaig decidir deixar 
l’Espanyol abans de tenir l’oferta del Betis. 
Vam posar l’equip a places europees, efecti-
vament, i vam realitzar fitxatges de molt nivell 
que després es van convertir en traspassos 
molt importants, com els de Hermoso i Bor-
ja Iglesias... Aquell equip va jugar molt bé al 
futbol i em vaig sentir molt orgullós del tre-
ball de tots. Tanmateix, i malgrat tot això, no 

vam poder continuar perquè no es va apostar 
per mantenir aquest projecte esportiu. Quan 
construeixes alguna cosa, sempre esperes 
que et donin les eines necessàries, com a mí-
nim, per poder mantenir el nivell. I no va ser 
el cas.

I d’aquí al Betis...
Un període del qual em sento molt orgullós 
perquè, malgrat no haver pogut continuar, em 
va enriquir moltíssim. Com es viu el futbol a 
Sevilla és impressionant. Era impossible anar 
a qualsevol lloc, la farmàcia, el supermercat, 
un restaurant, una botiga, que no et trobessis 
a un bètic que et donés ànims i et parlés del 
Betis com si fos part de la seva família més 
pròxima.

Per què va decidir entrenar l’Almeria?
M’agraden els reptes i quan Turki Al-Sheikh i 
els seus assessors em van presentar el pro-
jecte, em va agradar moltíssim. No era so-
lament treballar per intentar pujar l’equip a 
Primera Divisió, també un pla a mitjà i llarg 
termini per dotar l’Almeria de més recursos i 
millors instal·lacions.

Va arribar, i com li va passar a l’Osca, va tri-
omfar a la primera...
Amb l’Almeria vam estar tota la temporada en 
llocs d’ascens, bé directe o bé en promoció. És 

“A l’Almeria estic 
de luxe. Tenim 

un projecte molt 
ambiciós i el 

primer objectiu 
és mantenir la 

categoria a  
Primera Divisió” 



6

GENER  
2023

molt difícil ser campió de Lliga a Segona Divi-
sió perquè hi ha molts, molts equips d’un gran 
nivell, alguns històrics, i amb més pressupost 
que el nostre.

Com s’aconsegueix aquest èxit?
No existeix una patent i ningú té l’exclusivi-
tat, però s’obté a força de tenir les idees molt 
clares, una concepció del joc molt determinat 
i un grup de jugadors que creguin en el que 
estàs plantejant. A l’Almeria he tingut la sort de 
trobar una plantilla supercompromesa, que 
assimila molt bé tots els conceptes i que tre-
balla molt. Els entrenadors som molt pesats, 
molt, i aquest grup de jugadors es deixen la 
pell a cada entrenament i a cada partit.

Imagino que el repte és mantenir la cate-
goria...
Òbviament, sí. En aquesta Lliga hi ha quatre 
blocs: Madrid i Barça mengen a part i enguany 
no crec que hi entri l’Atlètic. Després està el 
bloc de Betis, Athletic, Reial Societat, Vila-re-
al... Nosaltres hem d’intentar estar en el tercer 
grup, però sabem que estarem lluitant i patint 
fins al final.

Madrid o Barça?
El meu favorit per guanyar la Lliga és el Barça. 
Té una plantilla impressionant i una altra cosa 
que és més important: fam de títols. Quan a un 

equip tan bo se li fica una cosa al cap, és difícil 
que no ho aconsegueixi. El Madrid està més 
sadollat, ve de guanyar Lliga i Champions i no 
tenen tantes urgències.

Acaba de complir 53 anys. Ha pensat en el 
futur a curt termini?
Veurem què ens proporciona el futur, però, 
sincerament, no crec que estigui entrenant 
fins a l’edat de la jubilació. A Almeria estic de 
luxe. Tenim el suport de tothom: hi ha una 
gran comunió equip-afició-ciutat, i visc com 
si estigués a Vilassar de Mar: prop del mar, 
magnífica climatologia... Aquí estic molt bé. 

Ara, li dic una cosa...

Digui...
Més d’una vegada he pensat que quan em 
retiri del futbol professional m’agradaria molt 
tornar al Vilassar de Mar i entrenar algun equip 
formatiu, un juvenil, cadet, infantil... És a dir, 
tornar al passat, a l’inici. I així, tancar un cercle, 
on tot va començar. Anar al camp caminant 
des de casa i treballar amb el que sempre 
m’ha agradat: la formació. Perquè el futbol de 
veritat està en els equips formatius.

Seria el final feliç d’una gran història.

“D’una forma o 
una altra estaré al 
Centenari de la 
UE Vilassar de Mar. 
És el club de la meva 
vida i el meu poble” 

PER QUÈ LI DIUEN 
RUBI?

“Ve de la meva època a l’Escola 
Pérez Sala de Vilassar de Mar, a 

l’EGB. Recordo que era l’únic ros de 
tota la classe i tots van començar a 
dir-me ‘Rubio’. No sé per què li van 
treure la lletra ‘o’ i em vaig quedar 

amb ‘Rubi’ per sempre. A casa 
tampoc em deien pel meu nom. 

Tothom em deia ‘Jota’”.



Més info a  totssomunbatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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S ón 31 temporades con-
secutives a l’elit (33 en to-
tal), que es diu ràpid. Però 
darrera amaga una feina 

titànica. L’equip masculí de water-
polo del CN Mataró s’ha convertit 
en un clàssic de la Divisió d’Honor. 
Any rere any, el nom del Centre 
llueix als calendaris i classificaci-
ons de la millor categoria d’aquest 
esport arreu de l’estat espanyol. 
Amb el treball de base com a eix 
vertebral des dels inicis. I amb fi-
tes importants al llarg de la seva 
història. Com, per exemple, la final 
de la Copa del Rei que va disputar 
l’any 2015 contra el totpoderós CN 
Atlètic Barceloneta. O haver arri-
bat a semifinals de Lliga (fins a sis 
cops) i a quarts de final de la LEN 
Trophy (quatre vegades), la sego-
na competició europea. 
Per a trobar l’embrió de l’equip 
masculí de waterpolo del CN Ma-
taró ens hem de remuntar al 1947. 
I és que el Centre és una de les 
entitats històriques a nivell naci-
onal si parlem d’aquest esport. 

Després de dècades ballant en-
tre les diferents categories a ni-
vell de Catalunya, amb l’ascens el 
1988 aconsegueix instal·lar-se al 
cim del waterpolo a nivell esta-
tal. El 1993 disputa per primer cop 
la Copa (quarts de final) i des de 
llavors assoleix l’estatus d’equip 
important. Present en nombroses 
ocasions a rondes finals de la Lliga 
i del torneig del KO. També, com 
comentàvem anteriorment, tenint 
una presència notòria a competi-
cions europees. 
“Soc pràcticament l’únic de la 
casa de l’equip absolut. I sento 
la responsabilitat de fer enten-
dre als que venen de fora el que 
significa el Centre, que sentin els 
colors. També d’ajudar els nois 
que pugen de la base a entre-
nar i a jugar amb nosaltres, a fer 
que se sentin bé”, ens explica el 
Pol Daura, capità amb tan sols 20 
anys del CN Mataró. Amb la retira-
da de dos emblemes, dos clàssics 
del club com l’Àlex Codina i Víctor 
Fernàndez, la seva responsabilitat 
ha augmentat uns quants esgla-
ons com a waterpolista format al 
planter, a les entranyes del Cen-

tre. I és que aquesta és la clau 
per entendre la idiosincràsia de la 
secció masculina del CN Mataró. 
Cal remarcar que els últims anys 
és l’equip femení el que s’endú se-
gurament la majoria dels focus. Els 
èxits i els fitxatges de més ‘caché’ 

els realitza l’Assolim CN Mataró, 
que ha aconseguit un bon grapat 
de títols. Òbviament, una notícia 
magnífica per a la secció de wa-
terpolo, però quelcom amb què 
l’equip masculí ha de lidiar també a 
l’hora de la confecció de la plantilla. 
Centrant-nos en l’actualitat, en 
l’avui i l’ara de la secció masculina 
del Centre, el cap visible del pro-

jecte es el romanès Andrei Iosep. 
Compleix el seu segon any al cap-
davant de l’equip absolut. No és 
cap desconegut. Ans al contrari. 
Iosep hi va ser jugador durant cinc 
exitosos anys (entre 2002 i 2007 i, 
de fet, és el tercer màxim goleja-

dor històric amb 309 dianes): “Els 
recordo com els millors anys de 
la meva vida. Jo venia d’Itàlia i 
la veritat que la meva estada a 
Mataró va ser meravellosa. Per a 
mi, no hi ha un lloc millor al món 
per practicar el waterpolo que 
aquesta piscina. Estic encantat 
amb el que m’ha rebut en aques-
ta segona etapa. M’he retrobar 

MÉS DE 30 ANYS A  
L’ELIT DEL WATERPOLO

REPORTATGE

L’equip masculí de 
waterpolo del CN Mataró 

s’ha convertit en un 
clàssic de la Divisió 

d’Honor i des de fa dos 
anys està entrenat per el 

exjugador romanès del 
club Andrei Iosep

Reportatge de Sergi Capdevila
Fotos de Pep Morata
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LA PLANTILLA

amb molta gent que continua 
treballant al club, llavors ha es-
tat molt més fàcil adaptar-me”. 
L’Andrei, que va jugar els Jocs 
Olímpics de Londres 2012 amb 
la selecció romanesa, va arribar 
a unes semifinals de Lliga i a uns 
quarts de final de la Copa LEN 
lluint els colors del CN Mataró a 
principis de la dècada del 2000. 
“Jo era a la fase final del procés 
de selecció per a convertir-me 
en entrenador de Canadà; vaig 
rebre la trucada del Mataró i em 
demanaven urgència a l’hora 
de respondre i vaig acceptar”. 
Com a tècnic, Iosep ha ocupat la 
banqueta de la selecció de Gran 
Bretanya, la del Dinamo de Buca-
rest i la de l’Steaua de Bucarest, 
amb qui va arribar a disputar la 
Champions. 
Sobre el seu objectiu a mig termi-
ni a Mataró, l’Andrei té les coses 
clares: “Encara som a una fase 
embrionària. L’objectiu és formar 
un equipo fort de cara als pro-
pers 3-4 anys. I que el pilar sigui 
de casa. Hi ha un grup de joves 
jugadors bastant bo, d’uns 16-
17 anys. Esperem treballar-los 

bé i que en tres o quatre anys 
siguin la columna vertebral de 
l’equip”. “Penso que fins ara les 
coses estan sortint millor del 
que pensàvem tant el club com 
els entrenadors. Però el camí és 
molt llarg. Tinc confiança amb 
què l’equip pugui jugar millor del 

que ho està fent fins ara”, afegeix.
El balanç d’aquest any i pocs me-
sos és positiu: “Fins ara tot va bé. 
Podria haver estat pitjor perquè 
vam guanyar dos partits molt 
ajustats contra el Terrassa i el 
Sant Andreu. El Campionats està 
molt igualat. Els equips del quart 
al 12è pot passar qualsevol cosa. 

EUDALD FLAQUÉ  
Lateral (8/12/2005) 

2a temporada

VÍCTOR ANDRADE 
Lateral (16/12/2002) 

2a temporada

HUGO CASTRO
 Lateral (21/06/2004) 

1a temporada

JOE BRUCE SCOTT 
Defensa (06/05/03) ANG

1a temporada

GERARD CUACOS 
Lateral (18/03/2001)

2a temporada

LOGAN J. SCHOFIELD
Boia (22/07/1998) EUA 

1a temporada

ANDREI IOSEP. Entrenador 
(20/09/1977) Romania. 

2a temporada

TOM DE WEERD 
Lateral (16/04/98) Països  B. 

2a temporada

PAU CAMPOS
Extrem (28/02/2002)

3a temporada

JACK TURNER
Porter (20/09/1995) EUA 

2a temporada

MANEL PONT 
Porter (16/04/2004)

3a temporada

POL DAURA
Defensa (3/10/2002) 

3a temporada

Nosaltres hem d’intentar ser re-
gulars. No és gens fàcil perquè 
som un equip molt jove”.
Sobre la figura del capità, el Pol 
Daura, el tècnic romanès ho té 
clar. “El Pol ja fa dos o tres anys 
que juga a l’elit, té un pes, és 
internacional en categories in-

feriors. Té experiència i per això 
és el capità. Es un jugador molt 
complet i pot créixer molt més 
encara”, diu l’Andrei. 
El primer equip mataroní té qua-
tre o cinc jugadors fixes de cate-
gories de base jugant cada cap 
de setmana. Conviden nous ju-
gadors de 13/14 anys als entre-

naments per què es vagin coent 
i sentin que s’aposta per la can-
tera. Més de tres dècades a l’elit 
signifiquen un pes important i una 
càrrega històrica que la secció in-
tenta seguir honorant. 
Són 31 temporades consecutives 
a l’elit (33 en total), que es diu rà-
pid. Però darrera amaga una feina 
titànica. L’equip masculí de water-
polo del CN Mataró s’ha convertit 
en un clàssic de la Divisió d’Honor. 
Any rere any, el nom del Centre 
llueix als calendaris i classificaci-
ons de la millor categoria d’aquest 
esport arreu de l’estat espanyol. 
Amb el treball de base com a eix 
vertebral des dels inicis. I amb fi-
tes importants al llarg de la seva 
història. Com, per exemple, la final 
de la Copa del Rei que va disputar 
l’any 2015 contra el totpoderós CN 
Atlètic Barceloneta. O haver arri-
bat a semifinals de Lliga (fins a sis 
cops) i a quarts de final de la LEN 
Trophy (quatre vegades), la sego-
na competició europea. 
Per a trobar l’embrió de l’equip 
masculí de waterpolo del CN Ma-
taró ens hem de remuntar al 1947. 
I és que el Centre és una de les 

El 2015 va disputar la 
final de la Copa del Rei 
i ha arribat sis cops a 

semifinals de Lliga 
i quatre vegades als 
quarts de final de la 

LEN Trophy, la segona 
competició europea
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entitats històriques a nivell naci-
onal si parlem d’aquest esport. 
Després de dècades ballant en-
tre les diferents categories a ni-
vell de Catalunya, amb l’ascens el 
1988 aconsegueix instal·lar-se al 
cim del waterpolo a nivell esta-
tal. El 1993 disputa per primer cop 
la Copa (quarts de final) i des de 
llavors assoleix l’estatus d’equip 
important. Present en nombroses 
ocasions a rondes finals de la Lliga 
i del torneig del KO. També, com 
comentàvem anteriorment, tenint 
una presència notòria a competi-
cions europees. 
“Soc pràcticament l’únic de la 
casa de l’equip absolut. I sento 
la responsabilitat de fer enten-
dre als que venen de fora el que 
significa el Centre, que sentin els 
colors. També d’ajudar els nois 
que pugen de la base a entre-
nar i a jugar amb nosaltres, a fer 
que se sentin bé”, ens explica el 
Pol Daura, capità amb tan sols 20 
anys del CN Mataró. Amb la retira-
da de dos emblemes, dos clàssics 
del club com l’Àlex Codina i Víctor 
Fernàndez, la seva responsabili-
tat ha augmentat uns quants es-
glaons com a waterpolista format 
a la pedrera, a les entranyes del 
Centre. I és que aquesta és la clau 
per entendre la idiosincràsia de la 
secció masculina del CN Mataró. 
Cal remarcar que els últims anys 
es l’equip femení el que s’endú 
segurament la majoria dels focus. 
Els èxits i els fitxatges de més 
‘caché’ els realitza l’Assolim CN 
Mataró, que ha aconseguit un bon 
grapat de títols. Òbviament, una 
notícia magnífica per a la secció 
de waterpolo, però quelcom amb 
què l’equip masculí ha de lidiar 
també a l’hora de la confecció de 
la plantilla. 
Centrant-nos en l’actualitat, en 
l’avui i l’ara de la secció masculi-
na del Centre, el cap visible del 
projecte es el romanès Andrei Io-
sep. Compleix el seu segon any 
al capdavant de l’equip absolut. 
No és cap desconegut. Ans al 
contrari. Iosep hi va ser jugador 
durant cinc exitosos anys (entre 
2002 i 2007 i, de fet, és el tercer 
màxim golejador històric amb 
309 dianes): “Els recordo com 
els millors anys de la meva vida. 
Jo venia d’Itàlia i la veritat que 
la meva estada a Mataró va ser 
meravellosa. Per a mi, no hi ha un 

lloc millor al món per practicar 
el waterpolo que aquesta pis-
cina. Estic encantat amb el que 
m’ha rebut en aquesta segona 
etapa. M’he retrobar amb molta 
gent que continua treballant al 
club, llavors ha estat molt més 
fàcil adaptar-me”. 
L’Andrei, que va jugar els Jocs 
Olímpics de Londres 2012 amb 
la selecció romanesa, va arribar 

a unes semifinals de Lliga i a uns 
quarts de final de la Copa LEN 
lluint els colors del CN Mataró a 
principis de la dècada del 2000. 
“Jo era a la fase final del procés 
de selecció per a convertir-me 
en entrenador de Canadà; vaig 
rebre la trucada del Mataró i em 
demanaven urgència a l’hora 
de respondre i vaig acceptar”. 
Com a tècnic, Iosep ha ocupat la 

banqueta de la selecció de Gran 
Bretanya, la del Dinamo de Buca-
rest i la de l’Steaua de Bucarest, 
amb qui va arribar a disputar la 
Champions. 
Sobre el seu objectiu a mig termi-
ni a Mataró, l’Andrei té les coses 
clares: “Encara som a una fase 
embrionària. L’objectiu és formar 
un equipo fort de cara als pro-
pers 3-4 anys. I que el pilar sigui 

de casa. Hi ha un grup de joves 
jugadors bastant bo, d’uns 16-
17 anys. Esperem treballar-los 
bé i que en tres o quatre anys 
siguin la columna vertebral de 
l’equip”. “Penso que fins ara les 
coses estan sortint millor del 
que pensàvem tant el club com 
els entrenadors. Però el camí és 
molt llarg. Tinc confiança amb 
què l’equip pugui jugar millor del 

que ho està fent fins ara”, afegeix.
El balanç d’aquest any i pocs me-
sos és positiu: “Fins ara tot va bé. 
Podria haver estat pitjor perquè 
vam guanyar dos partits molt 
ajustats contra el Terrassa i el 
Sant Andreu. El Campionats està 
molt igualat. Els equips del quart 
al 12è pot passar qualsevol cosa. 
Nosaltres hem d’intentar ser re-
gulars. No és gens fàcil perquè 
som un equip molt jove”.
Sobre la figura del capità, el Pol 
Daura, el tècnic romanès ho té 
clar. “El Pol ja fa dos o tres anys 
que juga a l’elit, té un pes, és 
internacional en categories in-
feriors. Té experiència i per això 
és el capità. Es un jugador molt 
complet i pot créixer molt més 
encara”, diu l’Andrei. 
El primer equip mataroní té qua-
tre o cinc jugadors fixes de cate-
gories de base jugant cada cap 
de setmana. Conviden nous ju-
gadors de 13/14 anys als entre-
naments per què es vagin coent 
i sentin que s’aposta per la can-
tera. Més de tres dècades a l’elit 
signifiquen un pes important i una 
càrrega històrica que la secció in-
tenta seguir honorant. 

En l’actualitat el seu 
capità és Pol Daura, de 

tan sols 20 anys,  format 
al planter de l’entitat 

i internacional en 
categories inferiors

LA PLANTILLA està formada per 11 jugadors, peró té quatre o cinc fitxes de categories inferiors que juguen cada 
cap de setmana i convida sovint als entrenaments a jugadors de 13 i 14 anys. Una aposta molt forta per la base
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NATURA i CAVALLS, 
JUNTS DE LA MÀ

LA PROVA HÍPICA DE RESISTÈNCIA MÉS ANTIGA D’EUROPA

L a prova hípica de resistència més 
antiga d’Europa va tornar a ocupar 
l’esplanada de la històrica Masia Can 
Rabassa de Santa Susanna, on es van 

situar els boxs dels cavalls participants i els 
controls veterinaris. En la seva 69a edició, el 
Raid Internacional de Santa Susanna, el més 
prestigiós del continent, va reunir a alguns 
dels millors genets i amazones procedents 
d’Europa, Amèrica i Oceania. En total van ser 
104 binomis (genet/amazo-
na i cavall) els que van com-
petir en la darrera gran prova 
de la temporada i una de les 
més esperades del calen-
dari mundial, participants 
d’Alemanya, Bèlgica, Espa-
nya, Finlàndia, França, Italià, 
Portugal, Suïssa, Argentina, 
Brasil i Austràlia.
Aquest raid, que també va ser el Campionat 
de Catalunya de l’especialitat, està conside-
rat un dels més tècnics i durs del calendari i 
va transcórrer en els bells paratges del parc 
natural del Montnegre, en els termes munici-

pals de Santa Susanna i Tordera. L’organitza-
ció va estar a càrrec de l’Ajuntament de Santa 
Susanna i Jordi Bordas, un veterà expert de la 
matèria que fa més de trenta 
anys que porta les regnes de 
la prova. Un exèrcit de 35 vo-
luntaris de l’Institut Professi-
onal de Turisme Eqüestre del 
Maresme, així com membres 
de la Brigada Municipal, es 
van encarregar de la senya-
lització del recorregut i la pre-

paració dels boxs i les zones 
del Vet-Gate amb la supervi-
sió de les federacions cata-
lana i espanyola. L’equip de 
veterinaris va estar format 
per una dotzena de profes-
sionals procedents de Costa 
Rica, Uruguai, Portugal, Itàlia 
i Espanya.
El programa del raid va cons-

tar de cinc carreres de categoria FEI Interna-
cional: un CEI3** de 2x90 quilòmetres i 2x3 
fases; un CEI2* i un CEIYJ2* de 2x74 quilòme-
tres i 2x3 fases, els tres en dos dies, dissabte 3 
i diumenge 4 de desembre. Així mateix, dues 

carreres d’una estrella de 100 quilòmetres en 
3 fases, un CEI1* i un CEIYJ1* el divendres dia 
2. Les proves d’una i dues estrelles van ser 

de categoria mixta CEN/CEI 
i en la carrera de 2 estrelles 
va ser on es va disputar el 
Campionat de Catalunya de 
Raid 2022.
L’Hotel Mercury, obert es-
pecialment per a l’ocasió, va 
allotjar la majoria de partici-

pants, veterinaris, jutges i àr-
bitres, i al seu hall es va celebrar una multitu-
dinària entrega de premis, on va estar present 
l’alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier.

QUÈ ÉS UN RAID HÍPIC?
El Raid (també conegut com Endurance 
eqüestre ) és una competició destinada a 
provar la resistència i velocitat d’un cavall, ja 
que han de recórrer grans distàncies en un 
dia, a través dels més diversos terrenys i con-
tra el temps. La competició consisteix en un 
nombre de fases. Cap fase ha d’excedir de 40 
Km i no podrà ser de menys de 16 Km. Al final 
de cada fase, ha de realitzar-se una parada 
obligatòria de recuperació per a la inspecció 

La 69a edició del 
Raid Internacional 

de Santa Susanna va 
reunir 104 binomis d’11 
països, amb prop de mil 

persones participant

Està considerat un 
dels raids més tècnics 
i exigents del calendari 
i va servir també com a 

Campionat de Catalunya

AJUNTAMENT DE
SANTA SUSANNA

 www.stasusanna.cat
 937 678 441

REPORTATGE
HÍPICA

Fotografíes de Pep Morata
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veterinària. Es pot fer, segons sigui el terreny, 
al pas, trot o galop. El rellotge no es deté en 
arribar a meta, sinó quan el cavall es recupera 
i la seva freqüència cardíaca es posa a 56 o 
64 ppm, (pulsacions per minut) depenent de 
la categoria. En distàncies de 80 km a 119 km 
es fan tres fases i ha d’haver-hi almenys dues 

inspeccions 
veterinàries 
més la ins-
pecció final.
L e s  Fa s e s 
poden estar 
re p a r t i d e s 
en un o més 
dies .  Cada 

dia es dirà Etapa. Cada fase de la competició 
ha d’estar separada per un període obligatori 
de descans. El temps de descans obligatori en 
cada fase, ha de correspondre com a mínim a 
una relació d’1 minut per Km.
Cada participant efectuarà la totalitat de la 
prova contrarellotge com si estigués sol. La 
carrera de raid es tracta d’una competició 
contrarellotge. El conjunt que acabi la carrera 
en el menor temps serà el guanyador, sempre 
que passi amb èxit la Inspecció Veterinària 

Amb recorreguts de 
llarga distància, 

el benestar i la salut 
del cavall és el més 

important de tot

final, així com el control de la medicació i altres 
protocols que salvaguardin la salut de cavall 
i genet. Si algun dels paràmetres (hidratació, 
freqüència cardíaca, respiratòria, conjuntives, 

to muscular, ferides, coixeses, impulsió, etc.) 
no està sota els límits de seguretat, s’abando-
na la competició, a fi de prevaler la salut i el 
benestar del cavall per sobre de tot.
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REPORTATGE
FUTBOL

L a passió per l’esport, en 
aquest cas el futbol, té 
moltes cares. I una de 
les més belles és aquella 

que protagonitzen els futbolistes 
que es resisteixen a penjar les 
botes, que gaudeixen tant jugant 
que no els importa l’edat. Parlem 
dels veterans, un nínxol de com-
petició que en comptes de min-
var creix any rere any. El Maresme 
n’és un magnífic exemple.
Per aglutinar aquest moviment, 
existeix l’Associació de Futbol Ve-
terans Vallès Maresme, si bé ha 
passat per diferents etapes des 
de la seva fundació el 1977-78 
amb només vuit equips. Va néixer 
com Associació Futbol del Mares-
me, en la temporada 1987-88 va 
passar a ser Agrupació Veterans 
Vallès Maresme i des de la 1999-
2000 amb la denominació actual.

Des dels seus inicis el respon-
sable d’organitzar les competi-
cions va ser Rafael Ferrer, que 
va passar a ser president des de 
2013-2014 fins a abril d’enguany. 
Després de la seva defunció, molt 
sentit per tota la família dels vete-
rans, la presidència va passar a les 
mans del seu fill, Segimon Ferrer 
Cirera conegut per tots com Sagi. 
L’acompanya en aquesta aven-
tura Chema Antolín, secretari 
de l’Associació i responsable de 
l’àrea arbitral. Completen la junta, 
John Hernández, com a respon-
sable de l’Àrea de Comunicació 
i Xarxes Socials i Pepe Navarro 
com a responsable de Relacions 
Institucionals.
La seu de l’Associació està a 
Vilassar de Mar. La lliga de ve-
terans de la nostra comarca i la 
del Vallès (també hi ha deu clubs 

de Badalona i Santa Coloma per 
proximitat geogràfica) es divideix 
en tres categories aquest curs 
(Divisió d’Honor, 1a Divisió i 2a Di-
visió) amb dos grups en cadas-

cuna d’elles. Aquesta distribució 
canviarà una mica la pròxima 
temporada: “Des de la tempora-
da 2017-2018 només va haver-hi 

una Divisió d’Honor, però a causa 
de les conseqüències de la pan-
dèmia, molts equips no van poder 
competir, així que no es van pro-
duir descensos, només ascensos, 
per això aquest curs, de manera 
excepcional, n’hi ha dues. Per a 
l’any vinent tornarem a recupe-
rar la normalitat competitiva i hi 
haurà una sola Divisió d’Honor, es 
crea la Preferent, i Primera i Sego-
na amb dos grups”, explica Sagi. 
Així mateix, està en marxa la pla-
nificació d’una lliga +40 de vete-
rans per a la temporada 2023-24.
L’Associació compta en l’actuali-
tat amb 84 equips, que disputen 
els seus partits en 61 camps di-
ferents del Maresme, Vallès Oc-
cidental i Vallès Oriental. Estem 
parlant de 2.045 fitxes de futbo-
listes que es regeixen per unes 
normes pròpies de competició. 

L’Associació de Futbol 
Veterans Vallès 

Maresme, creada amb un 
altre nom la temporada 

1977-78 amb només 
vuit equips, agrupa avui 

84 representants de 
diferents comarques i 

2.045 futbolistes

EL FUTBOL TAMBÉ ÉS  
COSA DE VETERANS



15

  
GENER

2023

L’equip arbitral està format també 
per veterans d’aquest col·lectiu, 
alguns d’ells arribant a xiular en 
categories molt destacades.
El títol de campió de Lliga de la 
màxima categoria, Divisió d’Ho-
nor, es va dilucidar la temporada 
passada en un play-off. El primer 
de cada grup es va enfrontar al 
segon de l’altre. Vistamar de Ma-
taró va donar la sorpresa en der-
rotar al Júnior en semifinals, però 
en el partit decisiu no va poder 
amb el Pla d’en Boet.
Aquesta associació en molt acti-
va, arribant a disputar tres com-
peticions més al llarg d’una tem-

porada: la Copa de Veterans en 
cadascuna de les tres divisions, 
la Supercopa (que en aquesta pri-
mera edició ha guanyat el CF Ca-
talunya al Llavanares i que porta 
el nom de Rafael Ferrer) i la Copa 
Catalunya. Podria dir-se que 
aquesta última és la ‘Champions’ 
dels veterans de Catalunya, ja 
que la disputen els dos primers 
classificats del Maresme-Vallès 
i les associacions de Lleida, Tar-
ragona Nord i Terres de l’Ebre. La 
temporada passada la final es va 
disputar a Torredembarra (Tarra-

gona) i el títol se’l va emportar el 
Vistamar en derrotar a l’equip de 
Lleida el Bordeta.
“Estem molt contents del ràpid 
creixement que hem tingut des-
prés de la pandèmia. Cada vega-
da tenim equips més joves i això 
es trasllada també en un millor ni-
vell de joc, així com més competi-
tivitat entre els equips”, explica el 
president. Recalca que “també la 
nostra associació ha d’adaptar-se 
als temps actuals, però sempre 
mantenint l’esperit i la filosofia 
que ens ha acompanyat al llarg 
d’aquests anys de vida: joc net, 
esportivitat i intentar gaudir fent 
el que més ens agrada i ens uneix: 
jugar a futbol”.

Ja ho saben, si tenen més de 
30 anys i els agrada el futbol, 
aquesta és la seva associació.

Aquest curs hi ha dos 
grups de Divisió d’Honor 

i dos més de Primera i 
Segona Divisió. El vigent 

campió és el CE Pla 
d’en Boet i el de la Copa 
Catalunya, el Vistamar, 

també de Mataró

PLA D’EN BOET (a l’esquerra), campió de lliga regular Divisió d’Honor 
i Vistamar de Mataró (a dalt), guanyador de la Copa Catalunya 2022

SAGI FERRER i Chema Antolín, 
‘alma mater’ de l’associació

EQUIPS DEL MARESME

DADES

MARESME VALLÈS

BADALONA i  
SANTA COLOMA

BARCELONA

CAMPS DE JOC FITXES ÀRBITRES

50

57 2.045 40

23
10 1

DIVISIÓ D’HONOR GRUP A
✦ At. Sant Pol
✦ Llavaneres
✦ CF Catalunya
✦ UD Los Molinos
✦ AE Santa Susanna
✦ FC Argentona
✦ CE Vilassar United
✦ Mataronesa JM23
✦ Verdiblanca Mataró
 
DIVISIÓ D’HONOR GRUP B
✦ CE Pla d’en Boet A
✦ Vistamar 
✦ Alella
✦ Rocafonda
✦ Tiana
✦ CE Premia

PRIMERA DIVISIÓ GRUP A
✦ Mataró United
✦ La Llàntia C
✦ CE Olímpic Malgrat
✦ Pineda FS
✦ Vet. Cabrils
✦ Vet. Montgat
✦ CE Pla d’en Boet C
✦ CF Calella
✦ P. Madridista Iluro
✦ Sinera United
✦ UE Vilassar de Mar
✦ Santvicentí

PRIMERA DIVISIÓ GRUP B
✦ At. Masnou
✦ Fundació Montgat
✦ P. Demmus 71-CD Masnou
✦ Canet
✦ Dosrius
✦ Deportivo Lares-Alhambra  
    (Tiana)

SEGONA DIVISIÓ GRUP A
✦ Athletic Mataró Legends
✦ CE Pla d’en Boet B
✦ Juventus Alarona
✦ Inter Premià
✦ Vet. At. Canet
✦ Icart (Teià)
✦ Mafisa (Alella)
✦ C. At. Teià

SEGONA DIVISIÓ GRUP B
✦ Arenys de Munt
✦ Vistamar Legends
✦ Sinera United B
✦ CE Sant Miquel  
    (Premià Mar)
✦ Sant Cebrià Vallalta
✦ La Llàntia
✦ UD Molinos B
✦ AE Tirol (Premià de Mar)
✦ Juventus Freta

84
EQUIPS
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Formació al llarg 
de tota la vida
La missió del HUB4T 
és oferir una oferta 
educativa innovadora 
i capacitadora per a 
professionals, empreses 
i organitzacions 
compromeses amb  
la construcció d’un  
món millor.  

Amb aquest objectiu, HUB4T aposta 
per la formació de curta durada i 
professionalitzadora dins dels seus 
àmbits de coneixement: tecnologia, 
empresa i salut. El curs 2022-23 s’ha 
impulsat una àmplia oferta de cursos 
d’especialització de curta durada, 
que complementa la programació 
actual de màsters i postgraus, 
amb l’objectiu de donar resposta 
a les necessitats formatives de 
professionals per fer front a les 
demandes del món empresarial i el 
conjunt de la societat, més enllà dels 
estudis oficials

De cara al proper 2023, HUB4T 
TecnoCampus ha programat 7 
cursos d’especialització dins 
del àmbits de salut, alguns d’ells 
adreçats a graduats i professionals 
de l’àrea de Ciències de l’Activat 
Física i de l’Esport.

Accedeix als cursos 
d’especialització de salut:

Talent  
training for  
tomorrow

today

Pèrdua de greix i augment 
de la massa muscular

Entrenament 
Personal i 
Readaptació 
Fisicoesportiva

M à s t e r  U n i v e r s i t a r i P o s t g r a U

Readaptació 
Fisicoesportiva

La figura de l’Analista 
Tàctic en els esports

Curs de Preparació física 
d’alt rendiment en els 
esports d’equip

Eines en nutrició i entrenament per optimitzar 
l’objectiu de pèrdua de greix i augment de la massa 
muscular dels teus clients

Desenvolupa programes de 
preparació física i prevenció i 
en funció de les necessitats de 
les persones

Desenvolupa programes 
de readaptació i prevenció 
d’exercici físic en funció de les 
necessitats de les persones

Febrer-març 2023

50 horesPresencial

La pèrdua de greix i l’augment de massa 
muscular segueixen sent un dels principals 
objectius de la població que busca un canvi 
físic a través de l’exercici i la nutrició. En 
una població cada cop més sedentària 
i amb hàbits que augmenten el nombre 
de persones amb sobrepès i obesitat, 

el coneixement sobre estratègies de 
millora de la composició corporal  
per part del professional en ciències  
de la salut esdevé gairebé obligatòria.  
El curs compta amb professorat referent 
del sector com Alberto Ortegón i Mario 
Redondo, entre d’altres. 

Març 2023

30 horesSemipresencial

El vídeoanàlisi com a eina de millora tècnica-tàctica

L’objectiu del curs és preparar al 
participant com a analista tàctic, un 
perfil professional cada vegada més 
demandat des dels staffs tècnics. 
Es tracta d’una figura professional 
imprescindible en el desenvolupament 
de tres àmbits:
1. La millora individual de l’esportista.
2. La millora de l’equip.
3. L’estudi o anàlisi de l’adversari. 

Es donaran a conèixer diferents eines 
de vídeo per a l’anàlisi esportiva i es 
presentarà l’anàlisi tecnicotàctica 
de diferents disciplines esportives. 
El curs compta amb professorat 
referent del sector com Marc 
Carmona, Lluís Cortés, Xavi Pascual 
i Natalia Arroyo, entre d’altres.

L’objectiu del curs és oferir a l’alumne una 
visió global de la preparació física en el 
món de l’elit en els esports d’equip i la 
seva evolució donis d’un treball general 
fins a un treball optimitzador i que integra 
els diferents estructuris, i a la vegada 

descobrir com controlar el treball 
realitzat amb diferents tecnologies i 
integrar-lo en el dia a dia.
El curs compta amb professorat referent 
del sector com Roger Font, Xavier 
Reche i Ana Merayo, entre d’altres.

De l’entrenament general a l’entrenament optimitzador

M à s t e r s  i  P o s t g r a U s  e n  l ’ à r e a  d e  C i è n C i e s  d e  l ’ a C t i v i t a t  F í s i C a  i  e s P o r t i v a

CUrS ACADèMiC 2023-2024
TíToLS oFiCiALS i ProPiS DE LA UnivErSiTAT PoMPEU FABrA

4a EDiCió

4a EDiCió

C U r s o s  d ’ e s P e C i a l i t z a C i ó  d e  s a l U t

Els màsters universitaris 
són títols oficials atorgats 
pel Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, d’acord 
amb els requisits de l’Espai 
Europeu d’Educació  
Superior (EEES).

Aquests programes 
s’adrecen a titulats 
universitaris i ofereixen 
una formació d’alt nivell per 
obtenir una especialització 
acadèmica i professional o 
adquirir competències en la 
investigació.

Els postgraus són cursos 
especialitzats amb una clara 
orientació professional, 
dirigits a titulats universitaris 
i, en alguns programes, 
a professionals amb 
experiència.

hub4t.tecnocampus.cat

HUB4TecnoCampus

@HUB4TecnoCampus

@hub4tecnocampus

HUB4T TecnoCampus

Març 2023

23 horesSemipresencial

El perfil del titulat és el d’un professional 
amb els coneixements acadèmics i 
científics adequats per programar, 
planificar, perioditzar, investigar i 
optimitzar el procés d’entrenament i de 
readaptació fisicoesportiva aplicada de 
manera individualitzada, adaptant-ho en 
funció de les necessitats dels usuaris.

Aquest postgrau ofereix les eines 
acadèmiques necessàries, perquè els 
professionals de sector adquireixin les 
competències professionals adequades 
per ser capaç d’utilitzar mitjans i 
mètodes de readaptació funcional a 
l’esforç físic i esportiu, en cas que els 
practicants o esportistes haguessin 
patit una lesió i / o malaltia.

HUB4T
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Permanent
TecnoCampus. Edifici TCM3
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 19 59
formacio@tecnocampus.cat
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demandes del món empresarial i el 
conjunt de la societat, més enllà dels 
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d’especialització de salut:

Talent  
training for  
tomorrow

today

Pèrdua de greix i augment 
de la massa muscular

Entrenament 
Personal i 
Readaptació 
Fisicoesportiva

M à s t e r  U n i v e r s i t a r i P o s t g r a U

Readaptació 
Fisicoesportiva

La figura de l’Analista 
Tàctic en els esports

Curs de Preparació física 
d’alt rendiment en els 
esports d’equip

Eines en nutrició i entrenament per optimitzar 
l’objectiu de pèrdua de greix i augment de la massa 
muscular dels teus clients

Desenvolupa programes de 
preparació física i prevenció i 
en funció de les necessitats de 
les persones

Desenvolupa programes 
de readaptació i prevenció 
d’exercici físic en funció de les 
necessitats de les persones

Febrer-març 2023

50 horesPresencial
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el coneixement sobre estratègies de 
millora de la composició corporal  
per part del professional en ciències  
de la salut esdevé gairebé obligatòria.  
El curs compta amb professorat referent 
del sector com Alberto Ortegón i Mario 
Redondo, entre d’altres. 

Març 2023

30 horesSemipresencial

El vídeoanàlisi com a eina de millora tècnica-tàctica

L’objectiu del curs és preparar al 
participant com a analista tàctic, un 
perfil professional cada vegada més 
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REPORTATGE
COMBAT JIU-JITSU

P er primer cop a la història del Combat 
Jiu-jitsu, es va celebrar un campionat 
mundial a Espanya, concretament a 
la localitat seu del Combat Jiu-jitsu al 

nostre país, Malgrat de Mar, que s’ha convertit 
per dret propi en la capital de diferents arts 
marcials, ja que va ser la triada per part de la 
Federació Internacional d’aquest esport per 
davant de Polònia i Alemanya.
Organitzat i coordinat pel president de Fede-
ració Europea i vicepresident de la Federación 
Española de Jiu-Jitsu (FEJJYDA), Sr. Oscar 
Magro, i dirigit pel president de la Federació 
Internacional de Combat Ju-jutsu (CJJIF), Sr. 
Vladyslav Shypinskyi, va ser un gran èxit de 
participació i de públic.
Es van reunir prop de 400 esportistes proce-
dents de 12 països d’arreu del món: Ucraïna, 
Polònia, Moldàvia, Letònia, Kazakhstan, Uz-
bekistan, Kyrgystan, Marroc, República Do-
minicana, Uruguai, França i 
Espanya. D’altres països es 
van quedar fora de termini 
a última hora per problemes 
amb els seus visats.
El campionat es va celebrar 
en categories d’infantils, ca-
dets, juniors, adults i vete-
rans, femení i masculí, do-
nant així una gran visibilitat 
en totes les franges d’edat i sexe. En aquesta 
ocasió, no hi havia diferència de nivells ni cin-
turons al tractar-se d’un campionat interna-
cional. Per tant, els esportistes havien estat 
seleccionats d’entre els guanyadors del pas-
sat Campionat d’Espanya celebrat a València.
Val a dir que la selecció espanyola, gràcies a 
les medalles aconseguides pels esportistes 
espanyols, va fer un tercer lloc al campionat, 
quedant guardonada com la tercera millor se-

lecció del món en aquesta disciplina. Única-
ment superada per Ucraïna (2a) i Kazakhstan 
(1a), dues de les millors seleccions del món 
des de fa anys. Cal destacar que part d’aquest 
èxit també és mèrit dels seleccionadors naci-
onals, Luis Alterats, Carlos Calderon i Javier 
Sales, tots tres amb un bagatge esportiu i de 
competició impressionant. El campionat va 
comptar amb la participació de 16 àrbitres: 
nou d’Espanya, tres d’Ucraïna, dos de Ka-
zakhstan i dos de Polònia.
El Combat Jiu-Jitsu és una disciplina marci-
al cada cop amb més presència a Espanya. 
El seu reglament nacional està estructurat 
per nivells d’experiència que garanteixen una 
progressió adequada, coherent i segura dels 
esportistes. I, tot i què hi ha diferents nivells a 
les competicions nacionals, únicament po-
den accedir a campionats internacionals els 
guanyadors de les categories considerades 

d’avançat o expert.
Combat Jui-Jitsu (CJJ), com 
a forma de defensa personal 
o sistema de combat, con-
templa totes les distàncies 
de combat possible a mans 
buides, sense límit de tèc-
niques ni de potència en la 
seva execució. Entre el seu 
arsenal trobem tècniques 

de cops amb punys, colzes, cames i genolls. 
També es treballa l’enderrocament o projec-
ció i la lluita a terra permetent-se el colpeig, 
les luxacions i les estrangulacions.
L’entrega de medalles va ser per part del presi-
dent de la Federación Española de Jiu-Jitsu, 
Sr. Juan Delgado i del president de CJJIF, Sr. 
Vladyslav Shypinskyi. És important també 
tenir en compte que el nom original d’aquest 
esport, procedent del Japó, és ‘ju-jutsu’, que 

literalment significa ‘art suau’. En traslladar-se 
aquesta disciplina oriental a occident, van co-
mençar a pronunciar-ho ‘jiu-jitsu’ i així va ser 
com van acabar escrivint-ho. Els dos noms 
són correctes i acceptats tant per federacions 
nacionals com a internacionals. En la federa-
ció espanyola i catalana s’ha estandarditzat 
‘jiu-jitsu’.
Els organitzadors agraeixen la implicació dels 
càrrecs públics de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar: Regidora d’Igualtat Cinzia Valbonesi 
Prieto, Regidora de Tercera edat i Solidaritat 
Sarah Corpas Marcial, Regidor de Joventut 
Sergio Ortín i la segona tinent d’alcaldessa 
Isabel Ortiz Vera, que es van interessar en tot 
moment pel campionat. 

Es van reunir prop 
de 400 esportistes 

procedents de 12 
països d’arreu del 

món i va ser tot un èxit 
d’organització i públic

Era la primera vegada que un 
certamen esportiu d’aquesta 

magnitud se celebrava a 
Espanya i Malgrat va treure 

matrícula d’honor 

MALGRAT DE MAR SE SUPERA A SI MATEIXA

XI CAMPIONAT DEL MÓN DE COMBAT JU-JUTSU 
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AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

Practicar l'esport 
que més t'agradi, no 
t'hauria de preocupar.
T’oferim una assegurança
adaptada a tu.

aliancamataro
Plaça de les Tereses, 22. 08302 Mataró

Des de 

/mes27€

Professionals i 
especialistes que 
t'aconsellaran 
en tot el que 
necessitis.
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REPORTATGE
ATLETISME

L a història del Club Atletis-
me Sport Canet 1980 va 
estreta i indivisiblement 
unida a Antonio Hernán-

dez Luna, un dels seus fundadors. 
El seu amor per l’atletisme, tenaci-
tat, perseverança i metodologia de 
treball són la raó de la longeva exis-
tència del club i els innombrables 
èxits esportius aconseguits pels 
seus atletes formats en l’entitat al 
llarg d’aquests més de 40 anys.

Antonio Hernández, que es va 
iniciar en l’atletisme als 14 anys, 
va ser campió de Catalunya de 
1.500 metres llisos diverses ve-
gades, així com de cros i d’Espa-
nya en 400 metres. Uns èxits que 
li van portar a ser internacional. 
Finalitzada la Carrera d’Econò-
miques als 25 anys, va deixar 
la competició i es va centrar en 
la docència, fundant el 1980 el 
club d’atletisme de Canet, prin-

cipalment perquè els atletes del 
municipi no haguessin de des-
plaçar-se a altres municipis per 
poder entrenar.
No van ser temps fàcils. Es van 
veure obligats a utilitzar el camp 
de futbol de l’Escola Universitària 
d’Enginyers, on actualment està 
situat el CAP de Canet de Mar. Una 
instal·lació precària que els ma-
teixos pares dels atletes es van 
ocupar d’habilitar modestament 
poder portar a terme els entre-
naments. Van adaptar una pista 
amb 200 metres de corda i uns 
tres metres d’amplitud.

“Des dels primers moments vam 
poder organitzar competicions, 
com el Campionat de Catalunya 
de cros de 1984 celebrat en el Pla 
d’en Sala, on cada any s’organitza 
el Canet Roc”, recorda el presi-
dent del club, per a qui “la nostra 
raó de ser és primer formar i des-
prés competir”.
Des que el 1985 l’atleta local Car-
me Alegret Albessa fos interna-
cional després de proclamar-se 
campiona d’Espanya dels 3.000 
metres llisos, el club no ha deixat 
de ‘fabricar’ destacats atletes: Da-
vid Pujolar, primer atleta canetenc 
a participar en un campionat del 
món, el 1987 a Auckland (Nova 
Zelanda); Ricard Fernández Car-
rión, que el 1983 es va proclamar 
campió d’Europa de 10.000 me-
tres llisos a Sant Sebastià; Javier 
Munuera Diaz, subcampió mun-
dial de 3.000 metres obstacles en 
categoria Júnior el 1990; Ibrahim 
Azouz, que el 2010 es va procla-
mar subcampió del món de cros 
en categoria Juvenil o Ibrahim Ez-
zaydouni, que va tenir l’honor de 
ser el primer participant del club 
en un campionat del món abso-
lut, en participar l’any 2019 a Doha 
(Catar) en 3.000 metres obstacles.

En els últims quatre anys ha orga-
nitzat tres campionats de Catalu-
nya de Cros i dos campionats de 
Catalunya de milla urbana i per al 
2023 se li ha atorgat la responsa-
bilitat d’organitzar el 22 d’octubre 
del Campionat de Catalunya de 
cros curt, individual i per equips.
El club, que és col·laborador de la 
secció d’atletisme del FC Barce-
lona, ja figura en el calendari de la 
Federació Catalana per organit-
zar el dia 23 d’abril el primer gran 
premi de Marxa Atlètica, “Memo-
rial Jordi Llopart” com a homenat-
ge al gran campió d’atletisme en 
la disciplina de la marxa atlètica.

Fa més de 40 anys 
que organitza 

proves atlètiques, 
principalment crosos, i 

forma grans atletes

Antonio Hernández 
President

“La nostra raó de ser és 
primer formar

i després competir 
el millor possible”

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

 www.canetdemar.cat
 937 943 940

ENCARNA García Rus, subcampi-
ona d’Espanya 3.000 metres

FA 25 ANYS que el club organitza 
el cros de Canet

EL CLUB té ara 57 atletes, 36 masculins i 21 femenins

PASSIÓ PER 
L’ATLETISME

CLUB ATLETISME 
SPORT CANET 1980

IBRAHIM EZZAYDOUNI, mun-
dialista a Catar el 2019
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S ant Pol, vila mediterrània, 
de platja i sol, pot pre-
sumir de tenir entre els 
seus il·lustres habitants a 

tot un campió... de muntanya! Sí, 
Pep Carreras Carbonell va tan-
car l’any 2022 com a guanyador 
del Campionat de Catalunya de 
Raids d’Esports de Muntanya, 
així com de la Copa Catalana, la 
suma de quatre exigents proves, 
sota el paraigua de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Ca-
talunya (FEEC). Totes dues com-
peticions eren per equips mixtos, 
entre tres i cinc atletes. En Pep va 
estar acompanyat per Ona Cas-
tellseguer i Cesc Torrent, tots tres 
del club CatRaid.
Als seus 43 anys, aquest Mosso 
d’Esquadra de Sant Pol és un es-
portista d’elit d’aquesta exigent i 
duríssima disciplina que combina 
estratègia, orientació, aventura i 
natura: “Em vaig iniciar en aquest 
esport al costat de la meva dona 
abans de complir els trenta anys i 
el ‘vaig aparcar’ un temps per de-
dicar-me al triatló. Vaig fer més 
de 15 Ironman. Des de fa uns tres 
anys només faig Raids de mun-
tanya”.
El Campionat de Catalunya de 
Raids d’Esports de Muntanya de 
la Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FEEC), or-

ganitzat pel Centre Excursionista 
Teià i l’Associació Esportiva Rai-
daventura, era puntuable per a la 
18a Copa Catalana. El recorregut 
va ser secret fins a l’inici de la pro-
va, que va sortir de Cala Montjoi 
(Alt Empordà) i va passar, entre 
d’altres poblacions, per Besalú, 
Castellfollit de la Roca i Olot, fins 
la meta a les Planes d’Hostoles 
(Garrotxa).  Des del Cap de Creus 
a la Garrotxa, un total de 236Km i 
5.494m de desnivell positiu. Sen-
zillament impressionant.
Els raiders, en equips de 3 a 5 
persones, tenien que completar 
el recorregut en un temps mà-
xim de 30 hores, alternant dife-
rents disciplines esportives com 
trekking, BTT, caiac, espeleolo-
gia, patins, barranc, tir amb arc, 
escalada, pàdel surf, etc. “En la 
nostra categoria, Elite, es ‘non 
stop’, sense descans, només en 
els controls de canvi de transi-
ció d’una prova o esport a un al-
tre”, explica Pep.
El recorregut no estava marcat, 
així que els equips van tenir que 
navegar amb l’ajuda de la brúixo-
la i els mapes: “En aquest esport 
és més important el ‘coco’ que el 
físic. Totes les proves esportives 
s’han de fer estant perfectament 
orientat, mirant el mapa, perquè 
si et perds, si no trobes les balises 

de pas, pots perdre molt temps”. 
Una altre curiositat: els raiders 
no poden utilitzar el mòbil (que-
da precintat i només es pot obrir 
en cas d’emergència) i tampoc el 
GPS.
Pep destaca que “l’estratègia 
també és bàsica. No sempre gua-
nya l’equip més fort, sinó el que 
millor s’adapta i prepara la cursa”. 
Igualment posa l’èmfasi en un fet 
impagable: “Estar en contacte 
amb la natura, gaudir dels pa-
ratges més bonics i fins i tot més 
inaccessibles de Catalunya, no 
té preu, és un regal”.
El Campionat de Catalunya for-
mava part de la Copa Catalana 
2022, que també va guanyar Pep 

Carreras amb els seus dos com-
panys de club. Van ser segons al 
Raid de Noguera-Montroig, ter-
cers al Noguera-Montsec i ven-
cedors a la prova de Vallcebre: 
“Soc un apassionat d’aquest es-
port, un dels més complets que 
existeixen. Pràcticament és com 
una filosofia de vida de la qual 
poden aprendre molt els més 
petits, perquè per ells s’obre un 
ventall molt gran de diferents 
esports en contacte amb la na-
tura”, diu per acabar aquest es-
portista d’elit que ha arribat a estar 
sis dies competint sense pràcti-
cament descansar, com va fer a la 
Corsica Raid, prova que va també 
va guanyar.

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR

 www.santpol.cat
 937 600 451

La gran 
aventura del 
santpolenc

PEP 
CARRERAS

CAMPIÓ DE CATALUNYA DE RAIDS 
D’ESPORTS D’AVENTURA DE LA FEEC

“Estar en contacte 
amb la natura, 
gaudir dels 
paratges més 
bonics i fins i tot 
més inaccessibles 
de Catalunya, no té 
preu, és un regal”

REPORTAGE
RAIDS DE MUNTANYA

Als seus 43 anys, el 
Mosso d’Esquadra 
de Sant Pol és un 
esportista d’elit 

d’aquesta exigent i 
duríssima disciplina 

que combina 
estratègia, orientació, 

aventura i natura
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REPORTATGE
TRADICIONS

E l 1997, una colla d’amics 
de Calella, concreta-
ment sis, van tenir la boja 
idea de celebrar el dia 

de Nadal fent una capbussada 
al mar, desafiant la climatologia 
i el fred. Òbviament, el nom de la 
colla no podia ser més encertat: 
la Colla No Tinc Fred. A l’any se-
güent ja es van banyar 22 amics 
i en el desè aniversari de la ‘Ba-
nyada Nadalenca’, la xifra va fre-
gar els 250 participants.
És evident que estem parlant 
d’una de les tradicions més ar-
relades i consolidades a Cale-
lla i que aquest 2022 ha celebrat 
les seves Noces de Plata amb 
la mateixa finalitat de sempre: 
passar-ho d’allò més bé i viure el 
Nadal de manera diferent, una 

tradició de caràcter lúdic i festiu. 
Un quart de segle sense faltar a 
la cita nadalenca a excepció de 
2020, anul·lada per la pandèmia 
de la COVID.

La Gran Banyada Nadalenca es 
realitza cada dia 25 de desem-
bre, dia de Nadal. Té lloc a les 12 h 
del migdia davant de les barques i 
del pas a nivell, a prop de l’estació 
de Calella. A toc de campana, tots 
els valents han de deixar la por 

enrere i banyar-se al mar.
Un cop feta la primera banyada, 
els participants tornen a entrar 
al mar agafats de la mà fent així 
possible una última banyada de 
germanor. Després, un cop asse-
cats, els participants que ho volen 
reben un diploma i tenen accés a 
un piscolabis.
Lluís Barri i Salvador Comas, pi-
oners de la banyada nadalenca, 
són els caps visibles d’aquesta 
activitat lúdica i expliquen que 
“gaudir el Nadal d’aquesta mane-
ra diferent i inusual, així com l’es-
perit més amistós de les festes 
nadalenques, és el que ens ha 
encoratjat a seguir any rere any”.
Per a aquesta edició tan especial, 
el 25è aniversari, han col·laborat 
la Colla de Geganters i Grallers, 

els Udols de Foc i els Trabucaires 
de la Confraria de la Mare de Déu 
del Roser. Va haver-hi una cerca-
vila per animar a la participació i, 
al punt de la banyada, es va cre-
mar pólvora.

Tal com diu la dita de la colla: 
“Qui es banya per Nadal, no es 
constipa en tot l’any”. En aques-
ta edició de 2022 la climatologia 
ha acompanyat més que mai: 22 
graus de temperatura.

La Colla No Tinc Fred va 
començar el 1997 amb 

sis nedadors; en aquesta 
edició es van capbussar 

al mar 746 persones

Es tracta d’una manera 
festiva, lúdica, divertida, 

 molt saludable i 
diferent de celebrar 

el dia de Nadal

25 ANYS D’UNA TRADICIÓ POPULAR MOLT ARRELADA 

Gran Banyada Nadalenca de Calella

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030
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FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
Jonqueres, 16, 5è C, 08003 Barcelona

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

Èxits històrics del  
CV MCR Premià de Dalt

E l CV MCR Premià de Dalt, 
el club de voleibol del 
municipi del Maresme 
està d’enhorabona. L’en-

titat presidida per Jordi Casta ha 
tancat 2022 amb dos èxits sense 
precedents en la història del club. 
D’una banda, el seu primer equip 
femení, que juga en la segona ca-
tegoria del voleibol espanyol, la 
Superlliga 2, s’ha classificat per 
disputar la Copa de la Princesa 
del 6 al 8 d’aquest mes de gener 
a A Corunya. És a dir, la plantilla 
entrenada per Aitor Piñol i Jordi 
Martí estarà entre les sis millors 
d’Espanya. Lluitaran per aconse-
guir el torneig del KO amb Extre-
madura Arroyo, Barça CVB, Me-
lilla Sport Capital, FC Cartagena 
Algar Surmenor i l’equip local, el 
conjunt d’A Corunya Autos Can-
cela Zalaeta.
Un merescut premi a la labor 
que s’està fent en el club des de 
fa quatre anys, un projecte on 
s’uneix experiència amb joventut. 
Aquesta temporada ja han debu-
tat en categories nacionals més 
de 14 jugadores d’edat cadet, ju-
venil i júnior. El primer equip del 
CV Premià de Dalt està format, en-
tre altres, per dues jugadores de 
30 anys, cinc nascudes el 2005 

(encara no han complert els 18 
anys), dues nascudes el 
2003 i una el 2004. Més 
joventut, impossible.
No és d’estranyar, per 
tant, que per prime-
ra vegada en la his-
tòria del seu l’equip 
juvenil hagi guanyat 
la Copa d’Espanya 
celebrada a Valladolid 
del 28 al 30 de desembre, 
torneig en el qual han partici-
pat 308 equips de tot l’Estat es-
panyol en categories cadet, ju-
venil i júnior. El CV Premià de Dalt, 
no va perdre un sol set en els cinc 
partits previs abans de la final, 
derrotant fins i tot al Barça CVB 
per 2-0 en la segona fase. En el 
partit decisiu, les maresmenques 
van saber remuntar el primer set 
en contra (26-24) per acabar der-
rotant al CV Elx Finestrat per 25-
20 i 15-1.
El club intentarà pujar de cate-
goria els seus dos equips que ju-
guen en categoria nacional, però 
és que també té als júniors, juve-
nils, cadets i infantils amb pos-
sibilitats de classificar-se per als 
campionats d’Espanya en cada 
categoria. Seria una altra fita sen-
se precedents en un club que ja 

s’ha convertit, per dret propi, en 
gran protagonista del voleibol 
català i espanyol. Des de Premià 
de Dalt.

Per primera 
vegada a la seva 
història, l’equip 
de Superlliga 

2 jugarà aquest 
mes de gener la 
Copa Princesa, 

reservada als sis 
millors equips 
espanyols de la 
Divisió de Plata

El seu equip juvenil, 
també per primer 

cop, ha guanyat 
aquest desembre 
la Copa d’Espanya 

de la seva categoria 
derrotant el Barça i 

perdent un sol set en 
tot el torneig, en la 

final davant l’Elx

L’EQUIP DE SUPELLIGA 2 s’ha classificat per disputar aquest mes 
de gener la Copa Princesa a A Coruña

EL JUVENIL, al podi de Valladolid com a campiones de la Copa 
d’Espanya, un èxit que realça la feina feta pel club
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ESPORT
LOCAL

Divendres 16 de desem-
bre es va celebrar al Pa-
velló Municipal Euskadi 
la 8a Jornada Unifica’t 

on alumnes d’un centre d’edu-
cació especial i alumnes d’una 
escola ordinària comparteixen 
diferents activitats esportives i de 
foment dels hàbits saludables. 
L’objectiu és afavorir situacions 
inclusives mitjançant l’activitat 
física, l’esport i el foment dels hà-
bits saludables. 
Un grup de 30 alumnes del Cen-
tre d’Educació especial Les Ai-
gües i 35 alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Mar Mediterrània van 
participar en la 8a Jornada Unifi-
ca’t, un projecte d’Special Olym-
pics Catalunya. Els alumnes de 1r 
del Grau Superior d’Ensenyament 
i Animació Socioesportiva de l’Es-
cola Pia Santa Anna van dinamit-
zar les estacions esportives. 
Les estacions esportives van ser 
de bàsquet, handbol, relleus i jocs 
cooperatius amb corda i també hi 
havia una estació d’hàbits salu-
dables. Tots aquests punts estan 
planificats tenint en compte un 
disseny universal per a l’aprenen-
tatge on es proposen multiplicitat 
d’opcions perquè tothom hi pugui 
trobar la seva via d’aprenentatge. 

A banda de Mataró, la jornada 
Unifica’t s’ha celebrat a Ripoll, 
Puigcerdà, Santpedor, Alpicat, 
Amposta, Tarragona i Blanes. Es 
tracta d’una iniciativa impulsada 
per Special Olympics i que comp-
ta amb la metodologia de la Gasol 
Foundation d’impuls dels hàbits 
saludables. 
Els objectius d’aquesta jornada 

són els mateixos que persegueix 
l’Ajuntament de Mataró amb la 
implementació de l’esport adap-
tat per a totes les edats, capacitats 
i condicions. En aquesta línia es 
porten a terme activitats regulars 
durant tot l’any i també de puntu-
als amb la col·laboració d’entitats 
i clubs de la ciutat. Una onzena 
de clubs de Mataró disposen de 

secció adaptada en els esports 
de futbol, futbol sala, bàsquet, 
atletisme, natació, handbol, 
hoquei herba, petanca i tennis 
taula. El club d’esport adaptat 
FEM (Fem Esport Mataró) treballa 
conjuntament amb el servei d’Es-
ports per unificar les necessitats 
o demandes que poden sorgir i 
poder-les vehicular i atendre. 
També es fa una aportació eco-
nòmica a l’Escola Especial Les 
Aigües; es té un contacte estret 
amb les tres federacions de l’àm-
bit de l’esport adaptat: Paralítics 
Cerebrals; Federació de Discapa-
citats Físics i ACELL; i es porta a 
terme la campanya de natació a 
les escoles “Tothom a l’aigua” on 
es fa un reforç a nivell de perso-
nal perquè tots els infants puguin 
gaudir de l’aigua. 
Com a activitats puntals també hi 
ha jornades de vela adaptades, 
la Jornada de Lliga Catalana de 
Boccia, el Campionat de Natació 
adaptada que es fa al Centre Na-
tació Mataró i a l’octubre es fa una 
jornada d’esport adaptat al Parc 
Central. I durant el 2022, Mataró 
ha estat Territori Special Olim-
pics en format de Campionat de 
Catalunya de diferents esports i 
modalitats. 

L’objectiu de les jornades Unifica’t és afavorir 
situacions inclusives mitjançant l’activitat física, 

l’esport i el foment dels hàbits saludables 

MATARÓ, 
AMB 
L’ESPORT 
INCLUSIU

• Canviar les mirades en-
vers les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
per tal que les persones 
participants puguin ser 
agents de canvi per una 
societat més inclusiva. 

• Afavorir el trencament de 
barreres físiques i socials 
que dificulten la partici-
pació personal. 

• Gaudir i compartir apre-
nentatges a través de l’ac-
tivitat física i l’esport. 

• Millorar la qualitat de 
vida de l’alumnat amb 
discapacitat intel·lectu-
al, afavorint al benestar 
emocional, les relacions 
interpersonals i el desen-
volupament personal. 

OBJECTIUS  
PRINCIPALS 

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100
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CURSES POPULARS

U na cursa de 5m amb 
circuit homologat pels 
carrers del municipi 
maresmenc, sent la 

Sant Silvestre més antiga de Ca-
talunya. 1.936 inscrits/es estaven 
citats per disputar la prova de cinc 
quilòmetres i les curses infantils, 
amb la millor xifra d’arribats des 
del 2015. Tot un èxit de participa-
ció que demostra les ganes de fer 
esport de la ciutadania una vega-
da deixada enrere la pandèmia.
En un circuit ràpid amb només 
dos girs i amb sortida i arribada a 

la nacional II, els i les participants 
van gaudir d’una de les proves 
clàssiques de l’època de Nadal. 
El bon ambient i l’esportivitat han 
regnat durant tot el matí... així com 
l’excel·lent climatologia, prop de 
15 graus a l’hora de la sortida i 
amb un sol radiant durant tota la 
jornada.
El letó Dmitrijs Serjogins, del CA 
La Sansi, va ser el guanyador de la 
prova masculina, amb un temps 
de 14:34. L’andorrà Carles Gómez 
va acabar segon amb 15:02, dei-
xant en tercera posició a Víctor 

Aguilera, amb un temps de 15:09. 
Serjogins ha repetit triomf de la 
temporada passada, igual que la 
guanyadora de la prova femeni-
na, Cristina Silva, de l’Ironwill So-
lideo, entrant en primera posició 
amb un temps de 16:39. Mercè 
Sànchez va ser la segona classi-
ficada amb 17:48, en una arribada 
ajustada amb la tercera classifi-
cada, Kitija Valtere, amb 17:49. 
Cal destacar que la guanyadora 
sub-23, Xènia Moruelo, també va 
batre el rècord d’Andorra absolut 
amb 18:10.
El tret de sortida el va donar l’al-
calde del Masnou, Jaume Olive-
ras, acompanyat pel regidor d’Es-
ports del municipi, Ricard Plana, 
sent també els encarregats de 

donar els premis als guanyadors 
i guanyadores en una matinal in-
oblidable.

La Sant Silvestre del Masnou, 
sense cap mena de dubte, s’ha 
consolidat com una de les proves 
esportives populars més concor-
regudes de Catalunya y del Ma-
resme.

Tot un èxit de 
participació que 

demostra les ganes 
de fer esport de la 

ciutadania una vegada 
deixada enrere la 

pandèmia

1.936 INSCRITS EN LA PROVA MÉS ANTIGA DE CATALUNYA

La Sansi i l’Ajuntament del Masnou, amb el 
patrocini de Heppner, van organitzar la 

43a Sant Silvestre del Masnou

La SANT SILVESTRE  
del Masnou torna a brillar

AJUNTAMENT 
DEL MASNOU

 www.elmasnou.cat
 935 571 700
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PATINATGE ARTÍSTIC

H i ha entitats i clubs 
arrelats a un municipi 
que ja formen part del 
seu paisatge i raó de 

ser. Un d’ells és el Club Patinatge 
Montgat, fundat el 1989 per Ce-
cilia Tomás. Tenia 16 anys quan 
va decidir introduir el patinatge 
artístic a l’Escola Salvador Espriu 
de Montgat, perquè les nenes del 
col·legi i del poble aprenguessin 
aquest esport i no haguessin 
d’anar-se’n a municipis veïns. 
L’experiència va començar amb 
trenta alumnes i al cap de pocs 

anys aquest número ja s’havia tri-
plicat. Deu anys més tard, el 1999, 
es van estrenar de manera oficial 
els estatuts del club, que va en-
trar a formar part de la Federació 
Catalana d’aquest esport.
Des de la seva fundació, les in-
tegrants del club entrenaven i 
competien a la pista del Salvador 
Espriu i a partir de 1992 van pas-
sar a fer-ho en el Poliesportiu Mu-
nicipal, batejat el 2016 com Sílvia 

Domínguez en honor a la jugado-
ra olímpica de bàsquet de Mont-
gat: “Poder treballar en el pave-
lló va ser un salt de qualitat molt 
important per a la formació de 
les nostres patinadores, perquè 
ens va permetre realitzar en-
trenaments de major qualitat. 
Això es va traduir també en un 
creixement de llicències, arri-
bant gairebé a les cent”, explica 
Cecília, entrenadora i presidenta 
del club fins fa tres anys, quan li 
va cedir el testimoni a Samanta 
Rozas. Entre les dues porten les 

regnes de l’entitat.
Precisament a mitjan desembre 
es va celebrar el tradicional Tro-
feu Cecília Tomàs Vila de Montgat 
que enguany ha viscut la seva de-
sena edició. Una trobada on pa-
tinadores i famílies s’uneixen per 
celebrar les festes nadalenques 
i que va poder fer-se sense cap 
mena de restriccions una vega-
da deixada enrere la pandèmia: 
“Ara ens estem adaptant a les 

noves regles de la Federació de 
Patinatge. Els nivells van del 1 a 
l’11, sent aquest el mes alt. Les 
nenes es divideixen segons l’en-
trenadora i poden anar pujant o 
baixant. És més lliure el que fan 
a la coreografia. Abans estava 
tot molt marcat i només podies 
pujar de nivell aprovant l’exa-
men i mai podies baixar”, deta-
lla Samanta, la presidenta que va 
rebre el premi al millor directiu en 
la Nit de l’Esport de Montgat de 
l’any passat.
En l’actualitat Samanta i Cecília 
treballen amb una quarantena 
de nenes, inscrites tant en la Fe-
deració Catalana  com en el CEM: 
“La temporada passada vam 
participar en Amposta repre-
sentant al CEM en les finals dels 
Consells Esportius de Catalunya 
aconseguint dos primers llocs i 
un tercer: Paula Rubio, 1a Infan-
til A; Júlia Marco, 1a Cadet Juve-
nil C i Gisela Notario, 3a Cadet 
Juvenil A”, apunta Samanta.
“La nostra raó de ser és ense-
nyar a patinar, formar en valors 
i després preparar-les per a la 
competició, tant en l’àmbit indi-
vidual com en grup. El nostre es-
port requereix moltes hores de 
pràctica, molt d’entrenament, 
perquè la coordinació és fona-
mental”, recalquen totes dues. 
Volen deixar una cosa clara: “Per 
sobre de tot som una família”.

Fundat el 1989, 
compta amb prop 

de 40 patinadores 
que entrenen en 
el Pavelló Sílvia 

Domínguez

CECÍLIA TOMÀS 
Expresidenta
Entrenadora

“La nostra raó de ser 
és ensenyar a patinar, 

formar en valors i 
després preparar-les 
per a la competició””

UNA FAMÍLIA QUE PORTA 34 ANYS PATINANT

CLUB PATINATGE MONTGAT

AJUNTAMENT DE
MONTGAT

 www.montgat.cat
 934 694 900

SAMANTA ROZAS, presidenta i 
entrenadora, donant instruccions 



27

  
GENER

2023
REPORTATGE
BIKE TRIAL

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

 www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

LA HAPPY 
RIDE WEEKEND 
EN ESTAT PUR

L a Poma Bikepark  de 
Premià de Dalt, instal·la-
ció esportiva de més de 
30.000 metres quadrats 

i considerada la millor d’Europa 
per centenars de riders, i entre les 
cinc del top mundial per GMBN 
(Global Bicicleta de muntanya 
Network), va tornar a organitzar 
un dels esdeveniments més es-
perats de l’any per als amants 
d’aquest esport: la Happy Ride 
Weekend.

L’espectacular competició es va 
dur a terme els dies 17 i 18 de de-
sembre, i va congregar alguns 
dels millors riders locals, nacio-
nals i internacionals. Parlem, per 
exemple, de Bienvenido Agua-
do, l’italià Diego Caverzasi, la jove 
promesa Alejandro Bonafe i el 
referent local nascut professio-
nalment a la Poma, Marcel Dur-
bau. Tots ells van participar en la 
categoria pro, molt seguida pels 
espectadors.
La festa va començar dissabte al 
matí amb la prova puntuable de 
la Federació Catalana de Ciclis-
me anomenada Lliga Catalana 
de Pumptrack de diferents cate-
gories, des de nens fins adults. 
A la tarda es va celebrar per pri-
mera vegada la Happy Kids. Una 
competició de salts en l’airbag 
especial per al seu nivell que va 
tenir molt bona acollida entre els 

nens de l’escola La Poma. Diu-
menge va tenir lloc una exhibició 
de Trial a l’escola del Cèsar Cañas, 
11 vegades campió mundial de 
biketrial.
Sense cap dubte, un cap de set-
mana per al rècord, on vam poder 
gaudir de grans riders com ‘Bi-
enve’ Aguado, Elie Robert, Loek 
Quaedflieg, Nicolas Kroffig, Òs-
car Medina, Marcel Durbau, Nuno 
Pintis, Vero Sandler i molts més.
En la categoria Happy Kids, l’or se’l 
va emportar el petit Martí Fonta-
nillas, en la de Happy Amateur, el 
britànic Finley Davies i en la PRO, 
el podi el van completar Marcel 
Durbau (bronze), Kade Edwards 
(plata) i Nuno “Pintes” Barroso, qui 
amb una fantàstica actuació, es 
va emportar l’or.

Tot un èxit de participació i pú-
blic. Vam poder gaudir un any 
més d’un cap de setmana amb 
més de 150 riders de diferents 
països i d’algunes de les proves 
i espectacles com el Pumptrack, 
Trial, el Game of Bike i les Happy 
kids i Happy amateur.
L’alcalde de Premià de Dalt, Jo-
sep Triadó i el regidor d’Esports, 
Juli Giner, van ser els encarregats 
de lliurar els trofeus als primers 
classificats.
La Happy Ride Weekend ja es-
calfa motors per a la seva edició 
de 2023.

ELS MÉS JOVES també van tenir la seva competició i van gaudir 
d’un cap de setmnana ple d’emocions

L’ALCALDE de Premià de Dalt, Josep Triadó i el regidor d’esports, 
Juli Giner, van fer l’entrega de trofeus als guanyadors

ESPECTACULAR salt en una de les proves que es van veure a la ja 
tradiciona Happy Ride Weekend de La Poma Bikepark

La Poma Bikepark de Premià de Dalt va 
tornar a organitzar un dels esdeveniments 

més esperats de l’any per als amants 
d’aquest esport

La Poma Bikepark de 
Premià de Dalt, la millor 

instal·lació d’Europa, 
va acollir aquesta 

tradicional competició

Els millors riders 
locals, nacionals i 

internacionals van 
delectar els espectadors 
amb les seves acrobàcies
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L
’esport i l’activitat física 
és bàsica per mantenir 
un bon estat de salut 
durant totes les etapes 
de la vida. No obstant, 

està estudiat que hi ha moments 
concrets en els quals hi ha més 
incidència d’abandonament de la 
pràctica. Aquest abandonament 

pot provocar una modificació 
dels estils de vida que conduei-
xin a conductes més sedentàries 
amb el corresponent risc de tenir 
conseqüències sobre la salut.

lacionar-se vinculades a l’ús ex-
cessiu de les noves tecnologies 
(videojocs tradicionals i e-sports) 
podrien ser part dels motius 
d’abandonament, juntament amb 
la sensació de no tenir temps i no 
haver trobat una activitat esporti-
va que els motivi.
Les activitats de promoció són 
indispensables per apropar a la 
ciutadania en general la pràcti-
ca d’activitat física, exercici físic i 
esport, una de les bases de l’estil 
de vida saludable que facilita l’ad-
quisició dels bons hàbits que ens 
han d’acompanyar durant totes 
les etapes de la vida.
En aquest sentit existeix el repte 
de mantenir nivells d’activitat físi-
ca saludable en edats on és palès 
l’abandonament de bons hàbits 
com el de practicar esport.
Per intentar disminuir aquest 
abandonament tot acompanyant 
els joves cap a noves maneres de 
gaudir de l’activitat física, des del 
Consell Esportiu del Maresme 
amb l’ajut de No Frame Media, 
impulsem un nou projecte ano-

menat XRSports que aproparà 
l’activitat física als joves a través 
de la realitat virtual.
La realitat virtual ofereix una im-
mersió total del practicant dins 
les propostes que ofereixi cadas-
cun dels jocs. D’aquesta manera, 
aconseguim un ambient engres-

cador i una pràctica novedosa per 
aconseguir cridar l’atenció sobre 
tot del jovent que ha deixat de 
practicar un esport convencional.
Rere vàries actuacions on s’han 
testejat les aplicacions triades 
en diferents grups de joves, ac-

ESPORT
ESCOLAR

Pretén ser part de la 
solució per combatre 

el sedentarisme en 
diferents col·lectius, 

sobretot joves, essent 
una eina motivant on 

els jocs requereixen 
d’una despesa 

energètica corporal

Des del Consell 
Esportiu del Maresme, 
amb l’ajut de No Frame 

Media, impulsem 
un nou projecte 

anomenat XRSports 
que aproparà l’activitat 
física als joves a través 

de la realitat virtual 

UNA NOVA EINA PER ACOSTAR 
ELS JOVES A L'ESPORT i A L'ACTIVITAT FÍSICA

REALITAT VIRTUAL

Una de les etapes amb alta in-
cidència d’abandonament és 
l’adolescència. Actualment el 
68% de la població adolescent 
(entre 12 i 17 anys) no acompleix 
les recomanacions de l'OMS: un 
mínim de 60 minuts diaris d’acti-
vitat física d’intensitat moderada 
o 30 minuts diaris d’intensitat vi-

gorosa. Les dades també con-
firmen una diferència de gènere 
en termes d’abandonament on 
el 76% són noies i  el 59% són nois. 
Les noves formes de lleure i re-
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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

LA REALITAT VIRTUAL ofereix una immersió total del practicant 
dins les propostes que ofereixi cadascun dels jocs

tualment, el projecte està en fase 
d’implementació. Els professors 
de les diferents escoles de Mata-
ró que formen part del Pla Català 
d’Esport a l’Escola ja han pogut 
vivenciar l’experiència per poder 
gestionar la posada en marxa en 
diferents grups dins l’assignatura 
d’Educació Física.

XRSPORTS. Així doncs, el projec-
te XRSports pretén ser part de la 
solució per combatre el sedenta-
risme en diferents col·lectius, so-
bretot joves, essent una eina moti-
vant on els jocs requereixen d’una 
despesa energètica corporal per 
part de la persona practicant.
Inicialment es faran servir aplica-
cions (jocs) ja existents en les dife-
rents plataformes de compra, es-
collits especialment en funció de 
la capacitat física que es vulgui pro-
posar als practicants (exercici aerò-

bic, treball de la força-resistència…). 
En una segona fase d'aquest 
projecte, la intenció és crear una 
aplicació pròpia d’esport escolar 

que motivi encara més els joves 
permetent la pràctica en esce-
naris del territori, competició en-
tre participants, monitoreig dels 
avenços i proposi varietat de dis-
ciplines esportives i formes d’acti-
vitat física dins el mateix joc.

El projecte està en 
fase d’implementació. 

Els professors de les 
diferents escoles de 

Mataró que formen part 
del Pla Català de l'Esport 

a l’Escola ja han pogut 
experimentar-ho
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La Penya Espanyolista d’Argen-
tona va ser fundada el novem-
bre del 1989 per l’argentoní Joan 
Collet, que va cedir la presidèn-
cia a Jaume Lladó el setembre 
del 1997 després d’incorporar-se 
a l’Àrea Social del Consell d’Ad-
ministració del RCD Espanyol, 
presidit aleshores per Daniel 
Sánchez Llibre. Va ser la primera 
penya blanc-i-blava fundada es-
tant l’entitat blanc-i-blava a Se-
gona Divisió.

Amb anterioritat a la celebració 
del 30è aniversari, la penya havia 
dut a terme el 17 de setembre del 
2022 la 24a Mongetada Blanc-i-
Blava (XVIII Memorial Domingo 
Lladó). La Mongetada, la tradi-
cional manera que té aquesta 
penya d’acomiadar les tempo-
rades –amb un esmorzar de ger-
manor–, no es va poder celebrar 
els dos darrers anys a causa de la 
pandèmia del Covid-19 i, el 2022, 
va reaparèixer per obrir l’actual 
curs esportiu.

REPORTATGE
ENTITATS

E l passat 4 de desembre 
del 2022 va ser un dia 
molt especial per a l’afi-
ció blanc-i-blava d’Ar-

gentona. La Penya Espanyolista 
de la localitat del Maresme va 
celebrar el seu 30è aniversari i 
el seu president, Jaume Lladó, 
25 anys al capdavant de l’entitat. 
Tot i que la penya acaba de fer 33 
anys, fins ara no havia pogut fer la 
festa dels 30.

La commemoració va constar 
d’un dinar de germanor al res-
taurant “Els Quatre Rellotges”, 
un emotiu lliurament de records 
i reconeixements i una rifa. L’Ajun-
tament d’Argentona va estar re-
presentat per l’alcaldessa, Gina 
Sabadell, i el regidor d’Educació 
i Esports, Joaquim Perejoan. Per 
part del RCD Espanyol va assis-
tir-hi el director de l’Àrea Social, 
Alberto Ariza; el membre del 
Consell d’Administració del Club, 
Rafa Marañón, màxim golejador 

blanc-i-blau (142 gols) i interna-
cional per la selecció espanyo-
la; el coordinador de les penyes, 
Jaume Martínez, i el president de 
la Federació Catalana de Penyes 
del RCD Espanyol, Ton Roig.
A més de la Junta Directiva de la 
Penya Espanyolista d’Argentona, 
encapçalada pel seu president 
Jaume Lladó, també va fer acte 
de presència l’il·lustre espanyo-
lista Joan Collet, president del 
RCD Espanyol entre 2012 i 2016. 
També es van sumar al 30è ani-
versari diverses penyes –de 
Reus, Mataró, Vilassar, Barce-
lona, Breda… i fins i tot la Penya 
Perica ‘Els Bubis’ de L’Aaaiun, 
la primera al continent 
africà– així com so-
cis i simpatitzants 
de l’entitat blanc-
i-blava. Totes van 
rebre un obsequi 
com a record de 
l’acte. Es va trobar 
a faltar la presència 
del soci número 1 de 
la penya, Ferran Marto-
rell, expresident l’any 1989, 
que per motius personals no hi va 
poder assistir.
Després del dinar es va homenat-
jar Jaume Lladó per la seva tasca al 
capdavant de la penya, destacant 
l’obsequi que va rebre per part 
del Club: una samarreta del RCD 

Espanyol personalitzada i amb el 
dorsal 25, pel nombre d’anys li-

derant el projecte. Hi va haver 
intercanvi de regals entre 

les entitats represen-
tades i una menció 
especial a quatre 
socis fundadors: 
Joan i Oriol Collet, 
Agustí Asmarat i 
Joan Bassa.

La PE d’Argentona, 
igualment, va agrair 

la feina del fotògraf local 
Pep Padrós; la del restaura-

dor Pep Famadas, que va acollir 
al seu local la seu de la penya, i 
la de la regidora de Mobilitat, Po-
licia, Serveis, Espai Públic i Fes-
tes de l’Ajuntament, Montserrat 
Cervantes, per l’ajut en totes les 
activitats de la penya.

El president de la penya, 
Jaume Lladó, també 
va ser homenatjat 

pels seus 25 anys al 
capdavant de l’entitat

L’alcaldessa 
d’Argentona, Gina 

Sabadell, i l’expresident 
del RCD Espanyol, Joan 

Collet, entre 
els assistents 

Text: David Salinas

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA

 www.argentona.cat
 937 974 900

30 anys de la 
PENYA ESPANYOLISTA D’ARGENTONA
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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


