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EL SENYOR DEL DAKAR
El pilot de Dosrius-Canyamars va 
guanyar el ral·li més dur del planeta 
com a copilot en la categoria més 
nombrosa: la SSV T4
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REPORTATGE
TONY 
ARBOLINO
El pilot italià 
de Moto2 viu a 
Premià de Dalt

TRES DONES, TRES HISTÒRIES
• ARIADNA CEREZUELA (Sant Pol), futbolista 

professional a la Lliga de Portugal
• LAURA CAMPS (Calella), pilot de la Ferrari 

Driver Academy
• PAULA FONTRODONA (Malgrat), campiona 

del món de patinatge artístic

INFORME
FUTSAL
Radiografia del futbol 
sala al Maresme:  
24 clubs, 2.786 
llicències i 226 equips

“Soc la persona 
més feliç del món”
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G uanyar el ral·li Dakar en qualsevol de les se-
ves cinc modalitats és una gesta indiscuti-
ble. Són molts els qui es preparen durant 
anys per a aconseguir-ho i només uns pocs 

afortunats són capaços de pujar al podi.
A més, són catorze dies de maratonianes travessies pel 
desert d'Aràbia, amb algunes etapes de més de 500 
quilòmetres, on la perícia en la conducció, el talent en 
l'orientació i la força mental i física són factors indiscu-
tibles.
Un maresmenc, que va créixer a Canyamars (Dosrius), 
'olorant' benzina en el taller mecànic del seu pare, aca-
ba de tornar de l'Aràbia Saudita amb el 'Touareg' a les 
seves mans, el trofeu que l'acredita com a campió del 
Dakar. És Oriol Mena, veterà del motor que ja va ser 
campió del món i d'Espanya júnior d'Enduro i que té 

cinc Dakars a l'esquena, les tres primeres edicions amb 
moto i les dues últimes en la categoria SSV T4, a bord 
d'un bugui, un cotxe biplaça on va fer de copilot del jove 
polonès Eryk Goczal.
Tant pel Maresme com per Dosrius és un orgull comptar 
amb un esportista d'aquest nivell, entre els millors del 
món en la seva especialitat, i a qui la vida li està donant 
la recompensa i el premi que mereix una llarga trajec-
tòria en el món del motor. Quan ja havia anunciat que es 
retirava, el destí li tenia reservada una vivència única i 
irrepetible.
No cada dia, ni tothom, té l'oportunitat de pujar al més 
alt del podi del Dakar, el ral·li més dur i competitiu del 
planeta. Un dels nostres ho va aconseguir. No teníem 
cap mena de dubte que la nostra portada havia de ser 
per a l'Oriol Mena. 
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Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata

E nhorabona...
Gràcies. Ara mateix soc 
la persona més feliç del 
món.

Una història curiosa la seva...
Per què?

El setembre de 2021 vosté va 
anunciar la seva retirada. Avui 
està aquí com tot un campió del 
Dakar...
Així és, efectivament, tota una 
història.

Volem conèixer-la...
Aquest és un esport molt canvi-
ant i ja amb família, dona i una filla 
en camí, necessitava estabilitat, 
un ‘modus vivendi’ fix. Per això 
vaig fer oposicions. Vaig anunciar 
l’11 de setembre que ho deixava... 
i l’endemà vaig rebre una trucada 
telefònica.

De qui?
De Gerard Farrés, un dels millors 
pilots que tenim en aquest país i a 
qui estimo com si fos de la meva 
pròpia família. Em va dir que vo-
lia que anés amb ell al Dakar de 
2022 en la modalitat de SSV.

Pot explicar-nos què són els 
SSV?
Són cinc les categories que hi ha 
al Dakar: les motos, els quads, 
els cotxes (T1/T2), els Vehicles 
Lleugers (T3 / T4) i els camions 
(T5). Els SSV formen part de la T4. 
Els T4 (número de carrera sobre 
fons blanc) són vehicles de sèrie, 
coneguts com SSV o UTV.

Diuen que és una modalitat en 
auge...
Sí, efectivament. El 90% de les ins-
cripcions del Dakar són d’aquesta 

classe de cotxe o buggy perquè 
és la més econòmica. La vocació 
d’aquesta categoria és permetre 
a nombrosos aficionats comptar 
amb una plataforma més acces-
sible alhora que divertida. A més, 
és un cotxe que pots llogar, no cal 
que el compris.

Ens havíem quedat que li va tru-
car Gerard Farrés...
Gerard, al costat d’Oscar Lanza, 
té una agència de management 
de pilots i copilots, així que per-
què em rodés i adaptés va acon-

ORIOL MENA
Campió del Dakar 2023 

en categoria SSV T4
En la seva cinquena participació en el raid 

més dur del món, el de Dosrius-Canyamars, 
com a copilot del jove polonès de 18 anys 
Eryk Goczal, va aconseguir la proesa de 

guanyar el prestigiós ral·li amb una última 
etapa, la catorzena, no apta per a cardíacs

PORTADA
MOTOR

“Soc un afortunat perquè em guanyo la vida 
fent el que més m’agrada. Sempre dic que, 

malgrat les dificultats, m’ha tocat la loteria”
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2022  
3r general SSV T4  

2021  
14è general i 2n pilot privat  

2019
9è general i millor català      

2018  
7è general i 1er rookie       

seguir que fos el copilot del lituà 
Rokas Baciuska. Vam córrer junts 
al ral·li del Marroc i van guanyar 
dues etapes. Al final vaig signar 
un contracte per córrer el Dakar 
2022 amb Baciuska i no amb Ge-
rard. I estant en aquesta edició del 
Dakar, on vam fer podi en acabar 
en tercera posició, vaig conèixer a 
Marek Goczal, pare de l’Eryk Goc-
zal, el jove pilot polonès amb el 
qual hem guanyat el Dakar 2023.

Una altra història...
Sí. En l’etapa de descans del Dakar 
2022, Marek Goczal em va con-
vocar a la seva tenda i em va pro-
posar ser el copilot del seu fill, que 
encara no tenia els 18 anys, per 
a l’edició de 2023. Li vaig dir que 
primer havia d’acabar el Dakar del 
2022 i després en parlaríem. Cu-
riosament em vaig jugar el podi 
amb ell.

I va signar amb el polonès Eryk 
Goczal...
Després de córrer el ral·li d’Abu 
Dhabi amb Baciuska, vaig quedar-
me allà amb Goczal per fer tests i 
per conèixer-nos millor. Vaig que-
dar impressionat de la seva educa-
ció, respecte i personalitat. Abans 
del Dakar 2023 vam fer al ral·li de 
Dubai i el vam guanyar.

Vostè ha estat pilot de motos al 
Dakar i ara copilot de cotxes. És 
un altre món?
En motos les decisions les prens 
tu sol, com “Juan Palomo...”. En 
cotxes el pilotatge és el 50% i l’al-
tre 50% és navegació, psicologia, 
compenetració i estratègia. És a 
dir, presa de decisions...

Tan important és la psicologia?
És essencial, bàsica. Tinc la sort 
d’estar becat al CAR amb un mite 
com és Pep Font, que ha estat al 
costat dels millors pilots de mo-

tos i ral·lis del món. La gestió de 
les emocions és fonamental, so-
bretot per a afrontar els moments 
difícils. Una mala decisió, presa 
en calent, pot marcar la diferència 
entre guanyar o perdre.

Ha estat el cas d’aquest Dakar 
2023?
Així va ser...

Expliqui, expliqui...
Afrontàvem la penúltima etapa 
(al Dakar es corren 14 més el prò-
leg, uns 5.000 quilòmetres en 
total) a set minuts de distància 
dels primers, Rokas Baciukas i 
Oriol Vidal, així que vam decidir 
treure 90 quilos de pes del cotxe. 

Tot aquest material li vam donar 
al pare i al tio d’Eryk, que també 
participaven en el ral·li amb un al-
tre SSV. Ens van fer de motxillers. 
Això ens va permetre anar a fons 
i quedar quarts de la general, en-
tre tots els participants, motos i 
cotxes inclosos d’aquella etapa. 
Una barbaritat.

I va arribar l’etapa final...
Encara que vam retallar als líders 
més de cinc minuts, encara ens 
en treien tres i això, en una última 
etapa de només 130 quilòmetres, 
és molt de temps.

I es va obrar el miracle...
Ja ho pots ben dir! Un miracle... 

“Córrer pel desert i les dunes d’Aràbia és una experiència màgica, única... 
i molt difícil. Guanyar aquest any ha estat gairebé un miracle. El Dakar ens 

ensenya a tots una lliçó: no acaba fins que has travessat la meta l’últim dia”

PARTICIPACIONS EN EL DAKAR

Als cent quilòmetres vam impac-
tar amb alguna cosa i vam tren-
car la barra direccional del pont 
posterior. Es va arreglar com es va 
poder, però no vam poder anar a 
més de 50, 60 quilòmetres l’hora 
en el tram final. Arribem a la meta 
i, molt feliços, celebrem que haví-
em quedat segons. Passaven els 
minuts i els líders no arribaven a 
la meta... Quan van entrar el pare i 
l’oncle de l’Eryk, que anaven molt 
més enrere que nosaltres, sabíem 
que alguna cosa els havia passat 
als líders. Així va ser, a falta de deu 
quilòmetres per a la meta s’havien 
quedat parats per una avaria.

...i campions!
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Al final els vam treure setze mi-
nuts. El Dakar va tornar a ense-
nyar-nos a tots una lliçó: no acaba 
fins que has travessat la meta.

Com és córrer pel desert, les 
dunes d’Aràbia?
Una experiència màgica, única... 
i molt difícil. Fins que no comen-
ces l’etapa i et donen el mapa 
d’enllaç en la tauleta i introduei-
xes el teu codi, no saps res. Ningú 
té informació prèvia de l’etapa fins 
que es descarrega el ‘road book’, 
el llibre de ruta. No es pot dir de 
millor manera: el Dakar és pura 
aventura.

I el futur més pròxim, Oriol?
Ara mateix, després de gairebé 
un mes fora de casa, gaudir de la 
meva família, la meva filla Clàudia 
i la meva dona Marta. M’agradaria 
continuar vinculat al Dakar, és clar 
que sí. Ja m’han arribat diverses 
propostes. Soc un afortunat per-
què em guanyo la vida fent el que 
més m’agrada. Sempre dic que, 
malgrat les dificultats, m’ha tocat 
la loteria.

I a Dosrius-Canyamars, també...
Aquí hi ha la casa dels meus pa-
res, el taller de cotxes, les meves 
arrels, gran part de la meva vida. 
Una de les grans satisfaccions 
d’haver guanyat el Dakar és re-

bre les felicitacions dels meus 
amics i veïns. Que ells ho sen-
tin també com una cosa seva  
m’omple d’orgull.

Per descomptat...

“En motos les decisions les prens tu sol. En cotxes 
el pilotatge és el 50% i l’altre 50% és navegació, 
psicologia, compenetració i estratègia. És a dir, 

presa de decisions: aquí i ara” 

PALMARÈS

Oriol Mena i Valdearcos
1 de maig de 1987

Canyamars, Dosrius

INTERNACIONALS
ENDURO

❱ 2009- Campió del Món 
Júnior

PALMARÈS ALS ISDE

❱ 2007, 2009, 2010- 
Júnior Trophy

NACIONALS 
ENDURO

– Campió de Catalunya –

❱ 1996- Aleví
❱ 1997-1998- Juvenil
❱ 1999- Cadet
❱ 2001 – 2003- Júnior 125
❱ 2004- Sènior 125
❱ 2006 – 2011- Campió 
d’Espanya

– Altres –

❱ 2009/11- Campió 
d’Espanya Cross Country
❱ 2008- Subcampió del 
món Enduro Júnior
❱ 2007/09/1- Campió del 
Món per nacions Júnior
❱ 2011/13- Subcampió 
del móna per nacions 
Sènior
❱ 2005/08/09/11/14/16- 
Campió Espanya Enduro 
Sènior
❱ 2008/09/10/11/13- 
Campió Espanya Cross 
Country
❱ 2018-  Dakar 7è general 
i 1er rookie
❱ 2019-  Dakar 9è general 
i millor català/es
❱ 2021-  Dakar 14è 
general i 2on pilot equip 
privat 
❱ 2022- Dakar 3r general 
SSV T4 i primer rookie
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E n aquest context, el fut-
bol sala del Maresme té 
un gran protagonisme 
en el conjunt del país. 

Una dada reveladora: de les ca-
torze delegacions que té l’FCF, 
solament tres (Barcelona, Lleida i 
Baix Llobregat) tenen més equips 
federats que el Maresme, que 
compta amb 226.

Arribats a aquest punt destaca 
un matís molt important. Dels 24 
clubs federats al Maresme, qua-
tre d’ells (Inter Esportiu Malgrat, 
Sant Lluís de Palafolls, Tordera 
Parc i Futsal Tordera) competei-
xen en la delegació de Girona per 
raons de proximitat geogràfica, 
però a l’efecte de comarca és 
indiscutible que són entitats del 
Maresme.
Igualment, resulta convenient 

destacar que alguns clubs de 
la nostra comarca també tenen 
equips inscrits en la Federació 
Catalana de Futbol Sala, un al-
tre estament federatiu paral·lel 
i independent de l’FCF, com és 
l’Olímpic d’Argentona. Per aquest 
motiu, el club té en l’FCF inscrits 
dos equips femenins i un masculí.
El gran club del Maresme, sense 
cap dubte, i sense desmerèixer 
a ningú, és el Futsal Mataró. És, 
després del CET 10 Futbol Sala, 
i juntament al FS Olesa, el club 
de Catalunya que més equips i 
llicències presenta. Parlem d’una 
família de 35 equips i 438 juga-
dors federats. Compta amb tres 
equips en categoria nacional i 
molts jugadors sortits del seu 
planter estan en equips de Prime-
ra Divisió, tant masculina com fe-
menina. La temporada passada, 
sense anar més lluny, el club va 
viure una dada històrica: deu dels 
seus jugadors es van proclamar 
campions o subcampions d’Es-
panya representant a diferents 
seleccions de l’FCF.
Molt lluny el segueixen dues en-
titats que han fet un enorme salt 

de qualitat en els últims temps: el 
Sant Joan de Vilassar, que com-
pleix 25 anys de vida, d’una banda, 
i el sorprenent cas del Sant Lluís 
de Palafolls, per una altra. Per ser 
un municipi de menys de 10.000 
habitants, i tenint com a pobles 
limítrofs Tordera i Malgrat, és molt 
meritori que hagi tingut la capa-
citat de crear 18 equips de futbol 
sala. En els mateixos termes ens 
hem de referir l’Arenys de Munt 
Futbol Sala, que tenint una pobla-
ció més petita que Arenys de Mar, 
el dobla en el nombre d’equips.
Per José Miguel Calle, director de 
la Lliga Catalana de Futbol Sala 

de l’FCF, “el Maresme és tota 
una potència d’aquest esport en 
l’àmbit català. A més, des de fa 
anys ve destacant en la forma-
ció de molt bons jugadors, en 

Futsal Mataró i Canet 
FS són els equips que 
juguen a la categoria 
masculina més alta: 
Segona Nacional B

La nostra comarca és 
la quarta delegació de 

les 14 que té l’FCF en 
tot Catalunya amb més 

equips federats

Si el futbol 11 i el futbol 7 no deixen d’augmentar en nombre de clubs i llicències sota 
el paraigua de la Federació Catalana de Futbol, el mateix es pot afirmar del futbol sala, 
un esport cada vegada més estès en el territori català i on la presència de les dones 

està pujant considerablement

REPORTATGE
FUTBOL SALA

JOSÉ MIGUEL CALLE 
Director Lliga Catalana 

Futbol Sala FCF

“El Maresme és 
una gran potència 
del nostre esport a 

Catalunya i destaca 
en la formació de 

jugadors”

L’UNIVERS 
DEL FUTBOL 
SALA AL 
MARESME

homes i dones. Sense anar més 
lluny, en l’onzena edició dels 
Campionats Comarcals cele-
brats a Blanes, la selecció infan-
til masculina del Maresme es va 
proclamar campiona”.
En categoria masculina el Futsal 
Mataró A i el Canet FS A són els 
millors representants del futbol 
sala del Maresme al jugar a Se-

RADIOGRAFIA
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gona Divisió B Nacional. Després 
venen, a Tercera Divisió, Futsal 
Mataró B, CFS Arenys de Munt i 
Sant Joan de Vilassar de Mar. A la 
Lliga Divisió d’Honor Catalana ja 
trobem a Inter Esportiu Malgrat i 
Ciutat de Mataró.

En categoria femenina és el Fut-
sal Mataró A el que competeix 
en la categoria més alta: Lliga 
Divisió d’Honor, grup únic. Per 
darrere trobem al CFS Arenys de 
Munt a Primera Divisió. Per cert, 
setmanes enrere, el sènior feme-
ní de l’Inter Esportiu Malgrat es va 
proclamar subcampió de la Copa 
Girona.
Sens dubte, el futbol sala és una 
especialitat esportiva molt arre-
lada i en clar creixement al Mares-
me i a Catalunya. La pilota petita 
també triomfa.

Dels 24 clubs que té el 
Maresme, quatre d’ells 
han decidit jugar a les 
lligues de Girona per 

proximitat geogràfica

 11 ANOIA
 22 BAGES-BERGUEDÀ
 37 BAIX LLOBREGAT
 104 BARCELONA
 33 GIRONA

 69  LLEIDA
 24  MARESME
 6  OSONA
 12  PENEDÈS-GARRAF
 26  SABADELL

 47  TARRAGONA
 18  TERRASSA
 23  TERRES DE L'EBRE
 26  VALLÈS ORIENTAL

*Sumades les dels 4 clubs que competeixen 
a la delegació de Girona

*Sumats els 54 que competeixen 
a la delegació de Girona

CLUBS

LES XIFRES A CATALUNYA 

LLICÈNCIES EQUIPS
458 32.623 2.451

226*
MARESME

2.786*
MARESMEMARESME

24

 556  DELEGACIÓ BARCELONA
 96  DELEGACIÓ GIRONA
 248  DELEGACIÓ LLEIDA
 203  DELEGACIÓ TARRAGONA
 64  DELEGACIÓ TERRES EBRE
 365  DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
 111  DELEGACIÓ TERRASSA

 198 DELEGACIÓ SABADELL
 226 DELEGACIÓ MARESME
 180 DELEGACIÓ VALLÈS ORIENTAL
 85 DELEGACIÓ BAGES BERGUEDÀ
 22 DELEGACIÓ OSONA
 42 DELEGACIÓ ANOIA
 55 DELEGACIÓ PENEDÈS GARRAF

NOMBRE D’EQUIPS PER DELEGACIONS

NOMBRE DE 
CLUBS PER 
DELEGACIONS

 17 Divisió d’Honor Juvenil Nacional Futbol Sala
 25 Lliga Aleví Femení Futbol Sala
 153 Lliga Benjamí Futbol Sala
 44 Lliga Cadet Femení Futbol Sala
 22 Lliga Divisió Honor Aleví Futbol Sala 
 15 Lliga Divisió Honor Cadet Futbol Sala 
 15 Lliga Divisió Honor Catalana Futbol Sala
 16 Lliga Divisió Honor Femení Futbol Sala  
 44 Lliga Divisió Honor Infantil Futbol Sala 
 22 Lliga Divisió Honor Juvenil Femení Futbol Sala
 18 Lliga Divisió Honor Juvenil Futbol Sala
 49 Lliga Infantil Femení Futbol Sala
 45 Lliga Minibenjamí Futbol Sala
 36 Lliga Miniprebenjamí Futbol Sala
 92 Lliga Prebenjamí Futbol Sala
 50 Lliga Primera Divisió Aleví Futbol Sala 
 40 Lliga Primera Divisió Cadet Futbol Sala 
 63 Lliga Primera Divisió Catalana Futbol Sala

 15 Lliga Primera Divisió Femení Futbol Sala 
 52 Lliga Primera Divisió Infantil Futbol Sala 
 10 Lliga Primera Divisió Juvenil Femení Futbol Sala
 44 Lliga Primera Divisió Juvenil Futbol Sala
 90 Lliga Segona Divisió Aleví Futbol Sala 
 84 Lliga Segona Divisió Cadet Futbol Sala 
 114 Lliga Segona Divisió Catalana Futbol Sala
 101 Lliga Segona Divisió Infantil Futbol Sala 
 105 Lliga Segona Divisió Juvenil Futbol Sala 
 145 Lliga Tercera Divisió Aleví  Futbol Sala
 190 Lliga Tercera Divisió Cadet  Futbol Sala
 175 Lliga Tercera Divisió Catalana Futbol Sala
 123 Lliga Tercera Divisió Infantil  Futbol Sala
 145 Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala 
 12 Lliga Veterans Futbol Sala
 33 Segona Divisió B Nacional Futbol Sala
 48 Tercera Divisió Nacional Futbol Sala

NOMBRE DE LLICÈNCIES PER CATEGORIES (MARESME)

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

EQUIPS: 1
Mas: 1 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 15
Mas:15 / Fem: 0

ÒRRIUS 
FUTBOL SALA

EQUIPS: 1
Mas: 1 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 17
Mas:17 / Fem: 0

TOURING 
CLUB MARESME

EQUIPS: 1
Mas: 1 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 12
Mas: 12 / Fem: 0

SANTVICENTÍ CFS
EQUIPS: 6

Mas: 6 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 77
Mas:77 / Fem: 0

5 TIANA AE
EQUIPS: 4

Mas: 4 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 55
Mas: 55 / Fem: 0

FUTSAL 
MASNOU CE

EQUIPS: 11
Mas: 11 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 133
Mas: 128 / Fem: 5

FUTSAL ARENYS DE MAR
EQUIPS: 7

Mas: 7 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 82
Mas: 79 / Fem: 3

RACING PINEDA FS
EQUIPS: 15

Mas: 14 / Fem: 1
LLICÈNCIES: 176

Mas:162 / Fem: 14

FUTSAL 
MATARÓ CE

EQUIPS: 35
Mas: 29 / Fem: 6
LLICÈNCIES: 438
Mas:371 / Fem: 67

OLÍMPIC 
ARGENTONA CFS

EQUIPS: 3
Mas: 1 / Fem: 2
LLICÈNCIES: 37

Mas:14 / Fem: 23

CE ALELLA FS
EQUIPS: 4

Mas: 4 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 52
Mas: 52 / Fem: 0

ARENYS 
DE MUNT CFS

EQUIPS: 16
Mas: 14 / Fem: 2
LLICÈNCIES: 177

Mas: 148 / Fem: 29

CIUTAT 
MATARÓ CFS

EQUIPS: 7
Mas: 6 / Fem: 1
LLICÈNCIES: 77

Mas: 62 / Fem: 15

CANET FS
EQUIPS: 8

Mas: 8 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 116
Mas:114 / Fem: 2

SANT JOAN 
DE VILASSAR FS

EQUIPS: 20
Mas: 20 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 287
Mas:283 / Fem: 4

CATALÀ 
ATLETIC FS

EQUIPS: 14
Mas: 12 / Fem: 2
LLICÈNCIES: 176

Mas:150 / Fem: 26

DOSRIUS 
MARESME CF

EQUIPS: EQUIPS: 4
Mas: 4 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 50
Mas:50 / Fem: 0

PREMIÀ 
DE MAR CFS

EQUIPS: EQUIPS: 3
Mas: 3 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 28
Mas:28 / Fem: 0

PREMIÀ 
DE DALT CFS

EQUIPS: 11
Mas: 11 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 151
Mas: 147 / Fem: 4

PINEDA 
DE MAR FS

EQUIPS: 8
Mas: 8 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 96
Mas: 95 / Fem: 1

FUTSAL 
TORDERA
EQUIPS: 4

Mas: 4 / Fem: 0
LLICÈNCIES: 43
Mas: 43 / Fem: 0

TORDERA 
PARC FSAC

EQUIPS: 11
Mas: 9 / Fem: 2

LLICÈNCIES: 126
Mas: 110 / Fem: 16

SANT LLUIS 
DE PALAFOLLS FS

EQUIPS: 18
Mas: 17 / Fem: 1
LLICÈNCIES: 217

Mas: 202 / Fem: 15

INTER 
ESPORTIU MALGRAT

EQUIPS: 13
Mas: 12 / Fem: 1
LLICÈNCIES: 148
Mas:131 / Fem: 17

EL FUTSAL MATARÓ és el segon club de Catalunya que més 
equips i llicències té.

EL CANET FS 82, com el Futsal Mataró, és el representant del 
Maresme que juga a la categoría més alta
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FUTBOL SALA

1, 2, 3… SANT JU!
NOCES DE PLATA DEL CEFS SANT JOAN DE VILASSAR 

F undat l’any 1997 per Anto-
nio Caralps i Vicenç Soler, 
el Sant Joan de Vilassar 
de Mar arriba als 25 anys 

en plena forma, millor que mai, 
amb un total de 32 equips. Durant 
totes aquestes temporades, més 
de 4.000 jugadores i jugadors 
han vestit la samarreta negra i 
blanca dels inicis i la negra actual. 
És a dir, parlem d’una entitat que, 
a més de fer poble, i com resa al 
seu ADN, forma persones i educa 
esportistes: “Si no fos així, no tin-
dria cap raó de ser el nostre club”, 
afirma el seu president des de fa 
nou anys, Josep Arnau.

Per arribar a aquest lligam tan es-
tret entre poble i club, Vilassar de 
Mar i FS Sant Joan, ha estat fona-
mental la col·laboració de l’entitat 
esportiva amb les escoles de la 

vila, primer al CEIP Vaixell Burriac, 
per anar progressivament ajudant 
La Presentació, IE Pla de l’Avellà, 
Escola del Mar i Pérez Sala. És a 
dir, el club és el responsable de 
l’activitat extraescolar de futbol 
sala en aquestes cinc escoles del 
poble. Millor planter, impossible.
Aquest treball formatiu amb les 
nenes i nens de Vilassar de Mar 
ha fet arribar al club a cotes in-
sospitades des de la seva funda-
ció. Parlem d’èxits esportius molt 
destacats, com dos campionats 
de Catalunya benjamí, dues Co-
pes de Catalunya benjamí, tres 
subcampionats de Copa Cata-
lunya (dos en benjamí i un en In-
fantil), el primer equip a la Tercera 
Nacional, i els equips de juvenil, 
infantil i aleví a les màximes cate-
gories catalanes.
S’ha de tenir en compte que, a més 
dels 20 equips adscrits a l’FCF, hi 
ha nou més que disputen la Lliga 
Escolar del Consell Esportiu del 
Maresme. Cal destacar igualment 
que en les darreres temporades 
l’entitat està desenvolupant un 
interessant projecte amb l’equip 
social el qual, a més dels seus 
entrenaments, fa sessions inclu-
sives amb altres grups del club.

L’acte central dels 25 anys del 
club es va fer al Pavelló Paco 
Martín de Vilassar de Mar apro-
fitant la presentació dels equips 
per la temporada 2022-23. Va ser 
un goig veure el pavelló ple de 
gom a gom i viure una gran festa 
de llum i color, amenitzada per la 
música del grup local Ssstrèpits. 
Els regidors d’Esports i Igualtat, 
Jordi Tapies i Marta Rovira, res-
pectivament, a més del repre-
sentant de l’FCF i el president del 
club, van estar presents. 

Per a l’efemèride, el club va fer un 
regal molt especial a tots els seus 
jugadors: un clauer commemora-
tiu amb el nom de cada un d’ells 
amb el seu respectiu número de 
la samarreta amb què juguen.
Un gran detall d’un gran club. 1, 2, 
3... Sant Ju!

L’entitat celebra els 
seus 25 anys de vida 
en el millor moment 

de la seva història, 
amb 32 equips 
i 384 llicències

El pavelló Paco 
Martín va viure una 

presentació plena de 
llum, color i música amb 

un regal molt especial 
per a tots els jugadors

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT

Josep Arnau Salcedo
VICEPRESIDENT 

Santiago López Martín
SECRETARI

Josep Oriol Vinyals Foguet
TRESORER

Miquel Bellés Serrano
VOCALS

J. Antonio Sansegundo A.
Rubén Massanet Xicola

Xavier Alfaro Rovira
Carles Cayla Teixeira

Manuel Jesús Morales
Esteve Barragan Robles

COORDINACIÓ
SÈNIORS

Esteve Barragan
Roger Massanet

PORTERS
Roger Massanet
JUVENIL-CADET

Jaume Miró
INFANTIL-ALEVÍ-BENJAMÍ- 

PREBENJAMÍ I ESCOLA
Xavier Alfaro

ESCOLES
Carlota Partida

STAFF
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MEMBRES DE la Junta Directiva del club, alguns del quals també 
formen part de la coordinació de l'entitat

L'EQUIP INCLUSIU s'entrena molts dies amb altres equips de 
l'entitat i disputa partits amistosos

L'EQUIP SÈNIOR juga a la Tercera División Nacional, Grup 1, on 
ocupa la cinquena posició amb data 20 de gener

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400

✔ 20 equips FCF
✔ 9 equips Lligues Escolars
✔ 1 equip Escoleta
✔ 1 equip Inclusiu
✔ 1 equip Veterans

✔ 1 Escola
✔ 1 Equip social
✔ 7 Prebenjamins
✔ 5 Benjamins
✔ 5 Alevins
✔ 4 Infantils
✔ 3 Cadets
✔ 3 Juvenils
✔ 2 Sèniors
✔ 1 Veterans

✔ 366 MASCULINES
✔ 18 FEMENINES

384
LLICÈNCIES

32
NOMBRE 
D’EQUIPS
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ESPORT
LOCAL

AINA FLORENZA
Millor esportista de Mataró del 2022

Fotos de Sergio Ruiz 

L a 68a edició de la Nit de 
l’Esport, celebrada al Te-
atre Monumental , va te-
nir con a  lema  l’esport al 

llarg de la vida com a fil conduc-
tor. La jugadora d’hoquei patins 
Aina Florenza va rebre el premi 

més esperat de la nit, el de mi-
llor esportista de la ciutat 2022. 
La campiona de l’OK Lliga i de la 
Copa d’Europa amb el Generali 
Palau ha aconseguit aquest re-

coneixement per segona vegada. 
La primera vegada que va ser no-
menada com a millor esportista 
de la ciutat va ser l’any 2020 en la 
65a edició.

Enguany, Florenza sí que ha po-
gut pujar a l’escenari del Teatre 
Monumental i recollir el trofeu 
en una setmana marcada pels 
reconeixements esportius ja que 

el dilluns 23 de gener també va 
ser nomenada millor esportista 
catalana del 2022 en la gala or-
ganitzada pel diari SPORT i la Unió 
de Federacions Esportives de Ca-
talunya.
I és que el currículum esportiu 
de Florenza la situa com la refe-
rència mundial de l’hoquei patins 
femení. Amb només 20 anys ha 
estat subcampiona mundial amb 
Espanya, dues copes d’Europa i 
dues OK lligues amb el seu equip 
el Generali Palau. A nivell indivi-
dual ha estat escollida dues ve-
gades MVP (Jugadora Més Valu-
osa) de l’OK Lliga, a més ha estat 
la màxima golejadora en dues 
temporades.

ELS PREMIS
Durant la 68a edició de la Nit de 
l’Esport es van entregar fins a 67 
premis entre trofeus i mencions 
especials de 23 esports diferents.

En total es van entregar fins a 67 premis 
entre trofeus i mencions especials 

de 23 esports diferents 

La mataronina també 
ha estat nomenada 

millor esportista 
de Catalunya per la 

UFEC i el diari SPORT 
pels seus èxits de la 

temporada passada 
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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.

La secció de natació adaptada del CN Ma-
taró, premiada per un 2022 extraordinàri

Un any per emmarcar el que van fer les 
jugadores de waterpolo del CN Mataró

Les components del Club Rem Mataró, un 
dels millors de Catalunya d’aquest esport

Millors esportistes per categories
•Infantil femení: Amparo Cuñat i 
Rut Salvà
•Infantil masculí: Nil Poza
•Cadet femení: Isabel Shuang
•Cadet masculí: Iván Molina
•Juvenil femení: Cristina Nogué
•Juvenil masculí: Pol Martínez
•Sènior femení: Aina Florenza
•Sènior masculí: Pol Torres
•Premi millor esportista esport 
adaptat: Jacobo Garrido
Millors equips per categories
•Infantil: Equip de tennis taula 
del Centre Natació Mataró
•Cadet: Centre Natació Mataró 
femení

•Juvenil: Centre Natació Mataró 
femení
•Sènior: Centre Natació Mataró
•Esport adaptat discapacitat físi-
ca: Natació adaptada del Centre 
Natació Mataró
Esport adaptat discapacitat 
intel·lectual
Joventut Handbol Mataró
Altres premis i mencions especials
•Millor tècnic: Bernat Buscà
•Millor esportista màster: Josep 
Escayola
•Trajectòria de tècnic esportiu: 
Ivan Sanz
•Premi “Josep Gomà Carol” a la 
millor tasca periodística: Javier 

Gómez del mitjà digital Mataró 
Futbol
•Premi a la tasca arbitral: José 
Luis Silva
•Premi a la trajectòria esportiva: 
Marta Bach
•Millor tasca directiva: Carles Do-
mingo

L’esport en edat escolar també va 
tenir un paper important en la Nit 
de l’Esport amb diferents reco-
neixements. Una de les novetats 
de l’edició passada va ser la ca-
tegoria d’esport universitari del 
TecnoCampus Mataró-Maresme 
que enguany ha continuat amb 

el millor esportista pel nedador 
Guillem Pujol, en categoria indi-
vidual, i el premi al millor equip 
ha estat pel Futbol Sala Masculí 
que ha estat Campió de Catalu-
nya Universitari.
El sènior masculí de l’Iluro Hoquei 
Club recull un reconeixement pel 
seu ascens a Divisió d’Honor B i 
el Catalunya Club de Futbol puja 
a l’escenari pel seu 50è aniver-
sari. L’empresa Ríos Running de 
l’atleta olímpic José Ríos rep el 
reconeixement per la seva pro-
moció de l’esport en una gala pa-
trocinada per Aigües de Mataró i 
Rehastet.

AJUNTAMENT DE
MATARÓ

 www.mataro.cat
 937 582 100
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ENTREVISTA
MOTOCICLISME

TONY
ARBOLINO
Un crac  
entre nosaltres

Entrevista Toni Frieros
Fotos Pep Morata

L ’any passat va guanyar 
tres carreres en el Mundi-
al de Moto2, on va quedar 
quart. El Maresme és ara 

el seu “quarter general”.

Què fa un noi com tu en un lloc 
com aquest?
Vaig conèixer Iván López el 2019. 
Sabia la gran feina que havia fet 
amb altres pilots i vam comen-
çar a treballar junts. És una per-
sona molt fàcil de tractar, gran-
díssim professional i amb ell he 
fet aquest salt de qualitat que 
necessitava en tots els aspectes.

Per què has triat Premià de Dalt, 
el Maresme?

Estàvem vivint i treballant a Lu-
gano i l’Iván i jo i vam decidir bus-
car un lloc amb millor clima, amb 
fàcil accés a tot. Ell em va parlar 
de Premià de Dalt, vam venir i em 
vaig enamorar d’aquesta zona.

Llavors, feliç...
Molt. Primer, la climatologia no té 
res a veure amb Suïssa o el nord 
d’Itàlia. Aquí puc anar a córrer per 
la platja a les nou del matí, una 
hora més tard puc estar fent bi-
cicleta a la muntanya i poc des-
prés puc fer moto en algú circuit 
pròxim o anar al gimnàs. És a dir, 
ho tinc tot a mà. El Maresme és 
una passada! Per no parlar de la 
gastronomia. En aquest sentit, 
és molt semblant a Itàlia. Hi ha 
un munt de llocs on s’hi menja 
molt bé. No sabeu la sort que te-

niu de viure al Maresme, sou uns 
privilegiats!

Com arribes al món de les mo-
tos?
El meu pare és mecànic de pneu-
màtics i un dia va anar a comprar 
una moto per a ell. El venedor li va 
dir que tenia una moto petita del 

seu fill que ja no feia servir, que si 
la volia per a mi me la regalava. Jo 
tenia quatre anys, així que pot dir-
se que vaig néixer amb una moto 
sota el braç.

Sempre amb la moto, no vas fer 
altres esports?
La moto ha estat la meva vida i 

“Viure al Maresme és una passada”

“Des de fa un any i mig 
visc a Premià de Dalt 
per poder entrenar i 

treballar cada dia amb 
el meu entrenador, Iván 
López, que m’ha ajudat 
moltíssim a millorar”

El jove pilot italià (Garbagnate Milanese, 3 d’agost de 2000), fa un any i mig que viu  
a Premià de Dalt, on també hi viu el seu entrenador personal, Iván López

SUBCAMPIÓ DEL MÓN DE MOTO3 EL 
2020 i ACTUAL PILOT DE MOTO2
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‘Arbo’ i el seu entrenador, Iván López, durant un dia d’entrenament, anant en bicicleta per la muntanya de Premià de Dalt, en el gimnàs 
Sorli Esport de Vilassar de Dalt i fent moto en el circuit de Dosrius, tot dins del Maresme

la meva passió. I la del meu pare. 
Ho entendrà millor si li explico 
una història.

Expliqui-la...
Nosaltres vivim al nord de Milà. 
No hi havia molts llocs de qua-
litat per entrenar amb moto i 
el temps és fred molts mesos 
a l’any. El que feia el meu pare 
moltes setmanes era anar a re-
collir-me al col·legi el divendres 
a la tarda amb la seva caravana 
i ens anàvem al sud d’Itàlia a en-
trenar. Tornàvem a casa el diu-
menge a la nit.

Quan vas sentir dins teu que ar-
ribaries lluny, que la moto seria 
el teu futur?
El 2029, amb nou anys, vaig ser 
campió d’Itàlia de la meva cate-
goria i vaig guanyar quinze de les 
divuit carreres en les quals vaig 
participar durant tota la tempo-
rada. Competir era i continua sent 
la meva passió. És una flama que 
sempre està dins meu.

Que et va portar a debutar en el 

Mundial de Moto3...
Sí, va ser el 2017 en el Gran Premi 
de Qatar. No van ser inicis fàcils 
perquè al Mundial només hi arri-
ben els millors. Els primers anys 
van ser d’aprenentatge, fins que 
finalment el 2019 van arribar els 
resultats.

El teu primer triomf...
El tinc tatuat a la ment i a la pell. 
Va ser a casa, al circuit de Muge-
llo. Vaig fer la pole, el rècord el 
circuit i vaig guanyar la meva pri-
mera carrera davant de la meva 
gent. Inoblidable. Res sap millor 
que guanyar una carrera. El 2019 
vaig quedar quart del Mundial i el 
2020, subcampió.

D’aquí el salt de Moto3 a Moto2, 
no?
Després de 69 carreres, i de 
parlar-ho amb el meu equip, 
vam decidir fer aquest canvi. És 
el que tocava fer per continuar 
progressant.

Una vegada més, destacant...
El primer any va ser d’adaptació i 
l’any passat ja van arribar els re-
sultats. Guanyar tres carreres de 
Moto2 és un somni fet realitat.

Els teus objectius?
Després de quedar quart del món, 
la nostra meta aquesta tempora-
da, que comença a Portugal a la 
fi de març i consta de 21 carreres, 
és guanyar el Mundial. Soc molt 
ambiciós i treballo dur per arribar 
a ser campió del món.

MotoGP, aviat?
És el somni de tots els que ens 

“Poder anar a córrer 
a la platja, després 

anar amb bicicleta a la 
muntanya, al gimnàs 

o amb moto a algun 
circuit pròxim, tot 
al costat de casa, és 
una meravella. Per 

no parlar del clima i la 
gastronomia”

“Vaig amb moto des dels quatre anys. El meu 
gran somni és conquistar enguany el Mundial 

Moto2 després de ser quart la temporada 
passada... i arribar un dia a córrer en MotoGP”

dediquem a córrer amb moto. 
Està en els meus plans, per des-
comptat, i sí que m´hi veig, em 
veig amb moto GP un dia no gai-
re llunyà. Ser campió del món de 
Moto GP seria el súmmum.

Què cal per ser un gran pilot?
Actitud i sacrifici. Tots els corre-
dors que surten a la pista són bo-
níssims. La diferència està en el 
que portes dins teu i treus fora. 
Aquesta il·lusió d’aprendre, pro-
gressar, cuidar els detalls, viure 
per i per a la teva professió és el 
que et fa estar a dalt.

Qui ha estat el teu ídol d’infan-
tesa?
Ídol, ídol, no n’he tingut, però 
sempre he admirat molt al pilot 
australià Casey Stoner. M’agrada-
va molt la seva manera de pilotar.

Molta sort en el Mundial 2023, 
‘Arbo’...
Gràcies. Estar treballant i entre-
nant en un lloc tan especial com 
el Maresme segur que serà molt 
positiu en el desenvolupament 
de la temporada.

Un ‘maresmenc’ més...
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10a EDICIÓ D’UNA PROVA MOLT ARRELADA AL MARESME

U na de les curses 
de muntanya més 
boniques i arrela-
des al Maresme, 

la Sant Mateu XTrail, ha ar-
ribat enguany als deu anys 
de vida. Una efemèride molt 
especial que s’ha aprofitat 
per fabricar material de mar-
xandatge especialment dis-
senyat per l’ocasió, així com 
nous trofeus. Tot plegat ha 
tingut una resposta extraor-
dinària per part dels atletes, 
amb rècord de participació 
d’ençà que es va crear aques-
ta prova espor-
tiva de Premià 
de Dalt.
Si l’any passat 
van participar 
en les tres dis-
tàncies ,  més 
l a  c a m i n a d a 
popular,  735 
corredors, en la 
cursa d’aquests 
deu anys han 
estat 750, xifra mai assolida. 
Una mostra de la qualitat del 
recorregut, la bellesa dels 
indrets pels quals transcorre 
la competició i el nivell dels 
participants.
Amb sortida i arribada al Cen-
tre Cultural Sant Jaume, punt 
neuràlgic de Premià de Dalt, 
els corredors van tenir l’opor-
tunitat de gaudir del Parc de 

la Serralada del Litoral, un 
tram de la Cadira del Bisbe, 
lloc emblemàtic del poble, 
així com del Turó d’en Baldiri, 
Font de Sant Mateu, Camí de 
les Aigües i l’Ermita de Sant 
Mateu, esplanada on hi ha 
una de les hípiques més im-
portants del Maresme.
Un dels punts diferencials de 
la Xtrail Sant Mateu és que 
poden participar atletes de 
tots els nivells, tant els que 
volen passar per corriols 
complicats i més exigents 
físicament, com aquells que 

es conformen a 
gaudir de la na-
tura fent esport. 
No en totes les 
curses de mun-
tanya es pot 
tenir l’oportu-
nitat de tenir a 
l’horitzó la mar 
Mediterrània.
L’entrega dels 
premis, es va 

dur a terme a Sant Jaume, 
va anar a càrrec del regidor 
d’Esports, Juli Giner, i la regi-
dora d’Igualtat Josi Duran. La 
Sant Mateu Xtrail, com cada 
any, ha estat organitzada per 
l’empresa ‘MISPORTS’ amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Premià de Dalt, Centre 
Cultural Sant Jaume, ADF i el 
patrocini d’AGBAR.

750 corredors van gaudir d’alguna de les tres distàncies, 
així com de la bellesa dels indrets del Parc de la Serralada del Litoral

RÈCORD DE PARTICIPACIÓ 
EN LA SANT MATEU XTRAIL

El Centre Cultural Sant Jaume va ser el 
lloc de sortida i arribada de la prova

Podi masculí. Juli Giner, regidor d’Esports, 
va fer entrega dels premis

AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

 www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

CLASSIFICACIONS

25K
 Miquel Corbera

 Gerard de Antonio

 Alejandro Villarino
_

 Natalia González

 Sara Sanante

 Eli Gordón

15k
 Sara Roca

 Sílvia Puigarnau

 Sara Laia G.
_

 Víctor Da Costa

 Lluis Barber

10k
 Maria Florencia M.

 Imma Boada

 Nina Casamitjana
_

 Pol Codina

 Silvyan Quevre

 Emilio Fernández

La prova va tenir 
un altíssim nivell 

tant a la competició 
masculina com 

femenina i va 
passar per corriols 

molt exigents

REPORTATGE
CURSES DE MUNTANYA
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NOTÍCIES
INSTAL·LACIONS

COM SERÀ?
• 3.200 m2
• Piscina coberta de 6 carrils 

de 25 x 12,5 m
• 1,40 m de fondària
• 1 piscina per a nadons 
• 1 piscina per a wellness
• Saunes
• Vestidors

   Servei de bar / restauració healthy (saludable).
   Aparcament garantit al voltant del nou complex.

• 6 sales per a diferents activitats:
 - Fitness de 700 m2
 - 2 d’activitats dirigides
 - Spinning
 - Bootcamp
 - Sala de tractaments 

 diversos
 - Pistes de pàdel
 - Sala de fitness de 600 m2

Premià de Dalt reforça la seva aposta 
per l’esport i la vida saludable

L Ajuntament de Premià 
de Dalt ja ha posat en 
marxa el compte enrere 
per a la construcció d’un 

nou complex municipal de salut 
i esport amb piscina. En paraules 
del seu alcalde, Josep Triadó, “un 
equipament imprescindible per 
a Premià de Dalt que completa-
rà l’anella esportiva municipal”. 
Efectivament, perquè serà cons-
truït al costat del Pavelló d’Esport, 
que va ser ampliat fa uns anys 
amb una sala annexa. Aquestes 
instal·lacions, juntament als dos 
camps de futbol onze i el Bike-
park La Poma, considerada la 
millor d’Europa, “faran possible 
que Premià de Dalt tingui un dels 
millors equipaments d’esport i de 
salut del país”, emfatitza l’alcalde.
Val a dir que aquesta actuació, 
que està prevista que comenci a 
finals d’aquest 2023, serà respon-
sabilitat del Grup DIR, empresa 
que construirà i gestionarà el 
complex. En paraules de Triadó, 
“estem parlant d’una empresa in-
novadora, líder de mercat i d’una 

qualitat garantida”. Una aliança 
estratègica que va néixer el pas-
sat 28 d’octubre amb l’adjudica-
ció de la redacció del projecte 
d’obres i de la gestió de l’equipa-
ment per 15 anys amb una possi-
ble ampliació per 5 anys més.

  
FEBRER

2023
AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT

 www.premiadedalt.cat 
 936 931 515

A finals d’any començarà la construcció d’un equipament de 3.200 m2 amb piscina coberta, 
sala fitness, gimnàs i restauració. El projecte serà construït i gestionat pel grup DIR

COMPLEX PER A JOVES, 
FAMÍLIES i GENT GRAN:
• Espai multiesportiu atractiu per 

a tothom.
• Foment dels hàbits saludables 

del jovent.
• Espai de socialització entre 

veïns/es de diferents barris i 
edats.

• Obert de 6 a 23 h amb activitats 
diàries.

OBJECTIUS:
• Tenir una vida saludable.
• Promoure l’envelliment actiu.
• Oferir activitats per a tota la 

família.

TARIFES:
• Econòmiques i avantatjoses per 

a la població de Premià de Dalt.
• Similars a altres equipaments del 

voltant però amb alta qualitat.
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LAURA  
CAMPS TORRAS  

Un any a l’elit de 
l’automobilisme

A punt de fer els 18 anys, 
la pilot Laura Camps 
Torras acaba de tancar 
un any que no oblidarà 

mai. Ara fa tot just dotze mesos, la 
calellenca va ser seleccionada per 
entrar a la prestigiosa Ferrari Driver 
Academy, el programa de forma-
ció per a joves pilots de la marca 
italiana. Des d’aquell moment, la 
seva vida ha fet un gir de 180 graus.

“A finals de 2021 vaig ser una de 
les 14 noies de tot el món selec-
cionades per participar en el FIA 
Girls on Track, organitzat per la 
Federació Internacional d’Auto-
mobilisme. Després d’unes pro-
ves amb karts i Formula 4, vaig 
ser designada com la guanya-
dora del programa i em vaig in-
corporar a la Ferrari Driver Aca-
demy. Tot va anar molt ràpid”, 
explica la Laura.

Fins aquell moment, la seva tra-
jectòria esportiva havia anat pro-
gressant, sempre centrada en 
el karting, participant en l’Open 
RACC i en els campionats de Ca-
talunya i d’Espanya de l’especiali-
tat. “A casa sempre ens han agra-
dat les curses i les hem viscut 
intensament, però no teníem 
cap experiència en competició 
abans que jo comencés a córrer 
en karts. L’oportunitat amb Fer-
rari ha estat com un somni per a 
tots”, afegeix.
Actualment la Laura viu a mig 
camí entre Calella i Maranello, on 
Ferrari hi té la seu de l’equip de 
competició i també el circuit de 
proves. Les jornades a la Ferrari 
Driver Academy estan enfocades 
en exclusiva a l’automobilisme, 
amb sessions diàries d’entrena-
ment físic, pràctiques als simula-
dors i formació en totes les àrees 
que un pilot ha de conèixer, com 
ara la mecànica, l’estudi de la te-
lemetria o la gestió del vehicle 
amb els enginyers.
La Laura destaca la importància 
de treballar en un entorn tan or-
ganitzat i professional, convivint 
amb nois i noies pilot de diferents 
nacionalitats, tots amb l’objectiu 
comú de créixer com a pilots i 
potser un dia arribar a ser pilots 
oficials de l’Scuderia, com ho són 
actualment Carlos Sainz o Char-
les Leclerc.
“L’automobilisme és un dels po-
quíssims esports on realment hi 
ha igualtat entre homes i dones. 
A dins del cotxe no hi ha gène-
res, només pilots competint per 
ser els més ràpids”, argumen-
ta la Laura. De fet, cada vegada 
més noies pilot competeixen en 
les categories més importants de 
l’automobilisme, una tendència 
que les noves generacions que 
encara s’estan formant acabarà 
de consolidar.  
Quan és a Calella, a la Laura se 

Laura Camps va ser una de les 14 noies de tot el món 
seleccionades per participar en el FIA Girls on Track

“L’automobilisme és 
un dels poquíssims 

esports on realment 
hi ha igualtat entre 

homes i dones.  
A dins del cotxe no hi 

ha gèneres” 

la pot veure entrenant en espais 
com la platja o les pistes d’atle-
tisme, i també havia format part 
de l’equip de triatló infantil. “Tinc 
la sort de ser d’una localitat que 
dona un suport enorme a l’es-
port. Això es nota molt en els 
clubs esportius del municipi i fa 
que sigui un indret perfecte per 
a la pràctica esportiva en quasi 

qualsevol modalitat”, afirma.
Preguntada sobre els seus plans 
de futur, explica que ara per ara 
el seu objectiu segueix sent el de 
formar-se i seguir aprenent sobre 
aquest esport que tant l’apassi-
ona. I, si és possible, seguir fent 
tests a la Formula 4, la categoria 
base de monoplaces. Segur que 
ho aconsegueixes!

Una entrevista de Sergi Blasco

REPORTATGE
MOTOR

AJUNTAMENT DE
CALELLA

 www.calella.cat
 937 663 030
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Després de jugar 
quatre anys a la Barry 
University dels EUA, 

ha fitxat pel Torreense, 
on és la capitana, de 
la lliga professional 

portuguesa

Des de molt petitona es 
va sentir atreta pel fut-
bol, fent els seus primers 
passos en el ja desapa-

regut camp de terra de l’Escola 
Sant Pau, just al costat del Munici-
pal Sot del Bagueny.
“Amb cinc anys vaig començar 
a jugar amb nens a l’At. Sant Pol, 
perquè llavors no hi havia equip 
de nenes. Ho vaig deixar tem-
poralment per practicar bàs-
quet i atletisme, però a mi el que 
m’agradava era el futbol, seguir 
el llegat del meu pare, amb el 
qual sempre jugava, així que vaig 
estar tres anys jugant al Pineda, 
des de 2008 fins a 2011, i després 
vaig tornar al Sant Pol, de 2012 a 
2014, on vaig jugar amb nois fins a 
edat infantil”, rememora l’Ariadna.
En edat infantil va decidir fer un salt 
definitiu en la seva trajectòria i va 
fitxar per l’AE Santa Susanna, que 
acabava de fer una aposta molt 
gran pel futbol femení de la mà de 

Lauren Florido, llavors coordina-
dor general i màxim responsable 
de l’Espanyol femení: “Puc afirmar 
que en el ‘Santa’ vaig créixer i vaig 
millorar molt com a jugadora. En 
el meu segon any vam arribar a 
fer la promoció a Primera, jugant 
la Copa Catalunya l’any següent”.
Amb 17 anys la vida 
de l’Ari va experi-
mentar un gir de 
180 graus: “Va sor-
gir l’oportunitat 
d’anar als Estats 
Units, compagi-
nant la carrera 
universitària amb 
el futbol. Era això 
o continuar ju-
gant a Santa Susanna i anar a la 
Universitat a Barcelona. Em vaig 
decidir per la primera opció per-
què volia experimentar aquesta 
aventura. Vaig encertar de ple. 
Em van becar els quatre anys en 
la Barry University de Miami (Flo-

rida), jugant a futbol i fent psico-
logia”.
Les coses en el terreny esportiu li 
van sortir rodones als Estats Units: 
“En el meu primer any vam con-
quistar la Lliga de l’Estat, la Suns-
hane State Conference, arribant 
a disputar les eliminatòries regi-

onals contra al-
tres universitats”. 
L’Ariadna destaca 
totes les facilitats 
i l’estructura que 
hi ha als Estats 
Units: “El futbol 
femení té milions 
de seguidors i de 
llicències, és molt 
popular als EUA”.

El maig de 2022, l’Ariadna va tornar 
a Sant Pol per fer el Màster en psi-
cologia i gràcies a un amic que té 
una agència de jugadores se li va 
presentar l’oportunitat de recalar a 
la lliga portuguesa, concretament 
a l’Sport Clube União Torreense, 

Nascuda a Calella (2-10-2000), l’Ariadna viu a Sant Pol 
des dels set anys. Tant el seu pare Miquel com la seva 

mare Anna treballen en una de les empreses més 
importants del Maresme, Serhs

De Sant Pol a Portugal
ARIADNA CEREZUELA

equip de la ciutat de Torres Vedras, 
a uns 40 quilòmetres de Lisboa: 
“Jugar en una lliga professional 
és un somni fet realitat. Som un 
club modest, que no pot posar-se 
a l’altura de Benfica o Sporting, 
però tenim molt bona plantilla. 
Soc molt feliç al Torreense, on 
m’han fet capitana en el meu pri-
mer any”.
Migcampista ofensiva, l’Ariadna té 
com a referència la blaugrana Aita-
na Bonmatí i un dia no gaire llunyà li 
agradaria tornar a casa per jugar a 
la màxima categoria, la Lliga Iber-
drola: “El futbol femení a Espanya 
ha fet un salt de qualitat extra-
ordinari i m’agradaria formar-ne 
part”.
Mentrestant, sempre que pot, tor-
na a Sant Pol, on viu la seva famí-
lia: “Vivim a un minut de l’estació. 
Sant Pol és un poble molt bonic 
i molt entranyable que sempre 
m’acompanya allà on vaig”.
Una santpolenca internacional

AL CAP POC d’arribar al Torreense va ser 
designada capitana de l’equip de Torres Vedras

‘ARI’, de negre, jugant un partit amb l’equip 
de la Barry University de Miami (EUA)

ENTREVISTA
FUTBOL

AJUNTAMENT DE
SANT POL DE MAR

 www.santpol.cat
 937 600 451
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N ascuda el 24 de no-
vembre de 1994 a 
Malgrat de Mar, Paula 
Fontrodona ha de-

dicat tota la seva vida a l’esport 
que estima i en el qual ha arribat 
a les cotes més altes: el patinat-
ge artístic. L’any passat, formant 
part del grup ‘Xou Petit’ del CPA 
de Tona, per al qual competeix, 
Paula es va proclamar campio-
na de Barcelona, de Catalunya, 
d’Espanya, tercera d’Europa i al 
novembre... campiona del món! 
Va ser a Buenos Aires (l’Argen-
tina), en el transcurs dels World 
Skate Games.
“Guanyar el campionat del món 
és una experiència meravellosa, 
un somni fet realitat que premia 
tota una vida i trajectòria dedi-
cada a aquest esport i que va 
arribar de manera inesperada, 
ja que en l’Europeu previ havíem 
quedat terceres i anàvem a l’Ar-
gentina a intentar fer podi”, ex-
plica Paula, que en l’actualitat viu 
professionalment del patinatge 
artístic vessant els seus coneixe-
ments com a entrenadora i core-
ògrafa en els clubs de Palafolls, 
Sant Vicenç de Montalt i Tona, on 
continua competint.

Paula es va iniciar en el món del 
patinatge als cinc anys, a l’Esco-
la Maristes Sant Pere Chanel de 
Malgrat, després va passar a l’APA 
Malgrat de Mar i més tard al CE 
Malgratenc. Des de 2018 com-
peteix amb el CPA Tona perquè li 
van oferir incorporar-se a l’equip 
de ‘xou petit’: “És una modalitat 
molt espectacular visualment 
i que exigeix una gran coordi-
nació, molt maca de presenciar 
com a espectador. El ‘xou petit’ 

PAULA FONTRODONA 
Malgrat té una campiona del món

es compon d’un mínim de sis 
patinadores fins a un màxim de 
dotze. Nosaltres a Tona compe-
tim amb dotze”. La coreografia 
anomenada ‘Artístic Project’ va 
ser la que li va donar al CPA Tona 
la medalla d’or en el Mundial, on 
un dels dotze integrants del grup 
va ser Pere Marsinyach, campió 
del món júnior i una gran figura 
d’aquest esport.
Paula s’ha especialitzat en ‘xou 
petit’, però també va competir 
durant molts anys en ‘Solo Dan-
ce’, una modalitat de patinatge 
individual: “El nostre esport és 
molt complet i exigeix una bona 
preparació física, artística i de 
coordinació. Hi ha moltes mo-
dalitats i això obre un ventall 
molt gran als qui hi comencen”. 

Es felicita que “cada vegada hi 
ha més llicències, tant en noies 
com en nois i igualment aparei-
xen més clubs. Tant de bo un dia 
el patinatge pugui ser un esport 
professional”.
Ella, que coneix a fons el patinat-
ge artístic, no dubta a afirmar que 
“el Maresme és tota una potèn-
cia i una referència a Catalunya. 

Tenim a Carla Escrich, una gran 
campiona de Caldes, i molts 
clubs. Fins i tot alguns pobles en 
tenen dos, com Malgrat o Pre-
mià de Mar”.
Paula Fontrodona continuarà fent 
el que ha fet tota la vida: patinar. 
“M’apassiona ensenyar i compe-
tir”. Ja és campiona del món. El 
súmmum.

Formant part de l’equip 
‘xou petit’ del CPA Tona, 

va guanyar la medalla 
d’or en els recents 

World Skate Game 
de l’Argentina

AJUNTAMENT DE
MALGRAT DE MAR

 www.ajmalgrat.cat 
 937 653 300

“Porto en aquest esport 
des dels cinc anys i arribar 

al més alt de tot és un 
somni fet realitat. Tant 

de bo un dia el patinatge 
pugui ser professional” 

ENTREVISTA
PATINATGE ARTÍSTIC



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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21a EDICIÓ

LA GRAN FESTA DE    
LA MONTALTBIKE

L ’últim diumenge del mes de gener, i 
com a cloenda de la Festa Major d’Hi-
vern de Sant Vicenç de Montalt, va 
tenir lloc una prova esportiva ja molt 

arrelada tant en el municipi com al Maresme: 
la Montaltbike.
Estem parlant de 35 quilòmetres de recor-
regut amb 1.400 metres de desnivell que va 
transcórrer per diferents paratges de SVM, 
Arenys de Munt i Llavaneres. La sortida, com 
sempre, va ser des de la zona esportiva i el 
Centre Cívic El Gorg.
Amb vint-i-un anys de vida ja a l’esquena, la 
Montaltbike s’ha convertit en una cita imper-
dible per als amants d’aquesta competició 
BTT. Només fa falta llegir els comentaris dels 
participants per veure que enamora a qui pren 
part de la carrera. En aquesta edició van tornar 
a esgotar-se els dorsals: 500. Anys enrere van 
arribar a córrer fins a mil ciclistes, però una 
normativa del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat va obligar a reduir-la.
Un esforç col·lectiu que caracteritza tota la 
família del Club Ciclista Xurribikers. Un nom 
en homenatge a la història de Sant Vicenç de 
Montalt: “Fa molts anys hi havia al poble mol-
tes vinyes i habitava a la zona un ocellet ano-
menat xurraví, d’aquí ve que als habitants del 
municipi se’ls conegués amb el gentilici d‘els 
‘xurravins’, explica Vicenç Argelés, president 
del CC Xurribikers.
Aquesta edició s’ha caracteritzat per l’intens 
fred matinal que, no obstant això, no va aco-
vardir ningú, al contrari, tots van gaudir com 

sempre dels increïbles corriols del recorre-
gut.. Hi havia tres categories: masculí, femení i 
locals. El primer de cada una d’elles guanyava 
un pernil, els  segons un croissant de xocolata 
i els tercers un formatge. Tots els qui ho van 
necessitar van tenir servei de massatge en 
acabar la carrera.
Els tres primers de la prova masculina van ser 
Xavier Pijuan (va invertir un temps de 1:50:04), 
Ever Gómez y Roger Ferrer. En la femenina, 
Sonia Quiroga (2: 37: 02), Oleksandra Nezho-
rova, y Mònica Dominguez.
El Club Ciclista Xurribikers i Sant Vicenç de 
Montalt van viure un final de la Festa Major 
d’Hivern sobre rodes. Millor, impossible.

500 ciclistes van completar 
35 quilòmetres amb 1.400 metres 

de desnivell per diferents paratges 
i corriols com a cloenda 

de la Festa Major d’Hivern

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

 www.svmontalt.cat 
 937 910 511
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F undat el setembre de 
1995, el Club Voleibol Tia-
na ha sabut fer un pas en-
davant i superar el difícil 

període esportiu que va deixar la 
pandèmia. No solament l’ha dei-
xat enrere, sinó que el va aprofi-
tar per agafar un gran impuls. Pot 
afirmar-se que el club travessa 
ara un dels millors moments de 
la seva història.

Des de desembre de 2020, el 
CV Tiana té una nova junta, que 
va agafar el relleu de l’anterior 
president, Pep Urrutia, que du-
rant el seu mandat va dur a terme 
una magnífica tasca. José Luis 
Folgueiras, l’actual president, re-
memora que “les temporades 
2020-2021 i 2021-2022 van ser 
estranyes i difícils, amb contagis, 
partits suspesos, torneigs ajor-
nats... Un caos, però, tot i això, el 
club va tenir un creixement molt 
notable i el nostre equip Sènior 
Femení va aconseguir l’ascens 
de categoria en acabar la tem-
porada 2021-2022”.

Actualment, el CV Tiana té gai-
rebé 200 jugadors/es i, lamen-
tablement, ha de limitar l’ingrés 
de nous jugadors al club, ja que 
no hi ha més places lliures per 
manca d’espai i horaris d’entre-
nament. “És una cosa que ens 
sap molt i molt greu”, emfatitza 
el president, que afegeix: “Per 
poder assumir aquest augment 
de jugadors/es, el club va fer 
un esforç, amb l’ajut i col·labo-
ració de l’Ajuntament, i vàrem 
redistribuir la disposició de les 
pistes d’entrenament al Polies-
portiu Municipal de Tiana, per 
poder passar de tenir tres pistes 
a tenir-ne quatre  amb les quals 
poder encabir l’augment de ju-

gadors/es i d’equips”.
També explica que “la tempo-
rada 2022-2023 és, sense cap 
mena de dubte, la de la consoli-
dació. Hem recuperat activitats 
i, a més, hem afrontat nous rep-
tes. Concretament, després de 
l’aturada soferta per la pandè-
mia, vam poder organitzar nova-
ment el nostre torneig d’hivern 
del Club el desembre de 2022 
(anomenat VoleiDay) i, per altra 
banda, vam desplaçar quatre 
equips (Júnior Masculí, Juvenil 
Masculí, Juvenil Femení i Cadet 
Femení) a la Copa España dispu-
tada a Valladolid entre els dies 
26 i 30 de desembre de 2022”.
En aquest moments, el CV Tiana 

El club travessa el 
millor moment dels 
seus 38 anys de vida, 

amb 200 jugadors, 
quinze equips i una 

magnífica estructura

CLUB VOLEIBOL TIANA

UN GRAN SALT DE QUALITAT

L’equip sènior femení està jugant a Tercera Divisió i fent una 
temporada molt completa

El CV Tiana és un dels clubs del Maresme que té la sort de 
comptar amb un equip masculí, en aquest cas a Segona Divisió

té quinze equips. Deu  són fede-
rats: Sènior Masculí (2a divisió), 
Sènior Femení (3a divisió), Júnior 
Masculí (1a divisió), Juvenil Mas-
culí (1a divisió), Juvenil Femení (3a 
divisió), Cadet Masculí (2a divisió), 
Cadet Femení (3a divisió), Cadet 
Femení Preferent, Infantil Fe-
mení (2a divisió) i Infantil Femení 
Preferent. Quatre juguen la lliga 
organitzada pel Consell Esportiu 
del Maresme : Aleví Mixt Escolar, 
Infantil Femení Escolar, Cadet Fe-
mení Escolar i Màster Mixt. A més 
hi ha un equip de formació de ca-
tegoria Sènior Mixt.
L’staff tècnic està format per 14 
entrenadors i el director tècnic  
és Pep Pradas.

JOSÉ LUIS 
FOLGUEIRAS 

President CV Tiana

“La temporada 
passada, sense cap 

mena de dubte,
va ser la de la nostra 

consolidació”

AJUNTAMENT DE
TIANA

 www.tiana.cat
 933 955 011
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L a Federació Catalana de 
Voleibol (FCVb) ha donat 
el tret de sortida al Cam-
pionat de Catalunya de 

Vòlei Platja Vichy Catalan Volei 
Tour 2023 amb la presentació del 
calendari i les seves correspo-
nents proves. El circuit comptarà 
amb fins a vuit proves repartides 
entre la penúltima 
setmana de maig 
i l’última d’agost. 
La ciutat de Ba-
dalona, com ja va 
succeir a l’edició 
de 2021, acollirà 
la gran final del 
campionat.
Amb tot, el circuit arrancarà el 
proper 13 i 14 de maig a Mataró, 
única seu del Maresme. La zona 
sud de Catalunya serà l’encarre-
gada de prendre el relleu de la 
capital maresmenca, començant 
per Vilanova i la Geltrú el 10 i 11 
de juny. La resta de proves es dis-
putaran a Torredembarra, el 17 i 
18 de juny; Tarragona el 1 i 2 de 
juliol; Cunit el 8 i 9 de juliol i Cam-
brils el 29 i 30 de juliol. Després 

d’Empuriabrava, que serà el 19 i 
20 d’agost, Badalona serà la lo-
calitat escollida per rebre la gran 
final del circuit el 26 i 27 d’agost.
A diferencia d’altres edicions, el 
Vichy Catalan Volei Tour tindrà 
enguany només una prova ‘màs-
ter’, que tindrà lloc a Empuriabra-
va el 19 i 20 d’agost. En aquesta 

p r o v a  n o m é s 
podràn partici-
par-hi aquelles 
parelles que tin-
guin un rànquing 
més elevat dintre 
del circuit.
Aquest any, els 
participants in-

tentaran aixecar un títol que ac-
tualment es troba en mans de 
Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, 
campiones l’any 2013, 2014, i 
2020. Erika Kliokmanaite també 
va fer-se amb el trofeu el 2012 
amb Laura Triguero i el 2019 
amb Núria Bouza. Per la seva 
part, en l’apartat masculí, Elio 
Carrodeguas i Dexter Edwards, 
defensen títol de campions de 
l’edició de 2022.

L’espectacular 
competició, que 

viurà la seva vuitena 
edició, arrencarà els 
dies 13 i 14 de maig

Mataró obrirà el VICHY 
CATALAN VOLEI TOUR 2023

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VÒLEI PLATJA

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

 www.fcvoleibol.cat
 932 684 177

ANY CAMPIONS MASCULINS CAMPIONS FEMENINS

2022  Carrodeguas - Edwards  Puri - Kliokmanaite
2021  Tovar - Hernández  Florian - Bouza
2020  Montfort - Montfort  Puri - Kliokmanaite
2019  Moreno - Rovira  Bouza - Kliokmanaite
2018 Tovar – De Mena Ribera - Merteki
2017 Reñé – Vila García - Galcerán
2016 Correa - Badosa Ribera - Fernández
2015 Plaza - Raksanyi Martínez - Merteki
2014 Correa - Badosa Puri-Kliokmanaite
2013 Da Silva - Salvador Puri - Kliokmanaite
2012 Williman - Zanotta Triguero - Kliokmanaite
2011 Yanes - Rosell García - Martínez
2010 Badosa - Da Silva García - Martínez
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El Circuit està obert a tots els 
públics, tant clubs com individu-
als. Tots els nens i nenes amb la 
llicència escolar d’atletisme tra-
mitada al CEM, poden participar 
gratuïtament al Circuit i recollir el 
seu dorsal a la primera prova que 
participin.

El passat mes de gener es va 
celebrar la 6a prova del circuit,  
aquesta vegada a Calella amb 
més de 350 participants de totes 
les categories i el darrer cap de 
setmana del mes ha estat el torn 
de Pineda de Mar.

JUDO: 
La primera trobada comarcal 
d'aquest esport va ser al desem-
bre del 2022 a Arenys de Munt. 
Ara al 2023 ja disposem de dues 
dates més per als i les judoques 

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

els diferents Ajuntaments de la 
comarca del Maresme i Gesport 
posada en marxa fa més de 10 
anys, que consisteix en una lliga 
puntuable de Cros formada per 
9 proves per aquesta temporada 
2022/23.
Des de la pandèmia, fet que ens 
va trasbalsar a tots, ens van adop-
tar noves mesures en les compe-
ticions esportives. Això ha esde-
vingut un salt qualitatiu al nostre 
Circuit, incorporant la tecnologia 
com a principal eina de gestió en 
els crosos. 
La solidesa d’un projecte que 
va començar fa una dècada, ha 
permès que a dia d’avui el Circuit 
Maresmenc de Cros tingui una 
participació de prop de 4.100 
participants, i amb un increment 
d’inscrits del 15% anual.

Ja tenim les primeres dates 
de trobades, exhibicions i 
competició de les diferents 
disciplines esportives indivi-

duals. que es faran en els pròxims 
mesos

CIRCUIT MARESMENC DE CROS  2022-2023

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL MARESME

Èxit de les últimes proves

Arrenca la competició d’esports individuals 

Al gener s'han celebrat 
els crosos de Calella i de 
Pineda de Mar. Aquest 

mes de febrer es tanca el 
Circuit amb els de Canet 
i Sant Cebrià de Vallalta

Al febrer, concretament diumen-
ge dia 5, Canet rebrà la 8a prova, 
éssent el 26è cros que se celebra 
al municipi.
El circuit d’enguany finalitzarà el 
dia 11 de febrer a Sant Cebrià i el 
lliurament de premis de la lliga 
del Circuit Maresmenc de Cros se  
celebrarà el dissabte 25 de febrer 
al nou Hotel Atzavara de San-

del Maresme: El 18 de febrer a la 
tarda se celebrarà la trobada a 
Alella, i l’11 de març, també a la 
tarda, es durà a terme al  munici-
pi del Masnou.

ta Susanna, es tracta d’un hotel 
de cinc estrelles que Aqua Hotel 
acaba d’inaugurar i que millora 
considerablement l’oferta turísti-
ca de la comarca.
Aquest any, a més de premiar els i 
les millors atletes de tot el circuit, 
hi haurà premis per als esportis-
tes que han participat amb les lli-
cències escolars de Cros.

GIMNÀSTICA RÍTMICA:
Enguany s’organitzaran cinc tro-
bades de rítmica, on hi hauràn 
dues amb el format d’exhibició 
i tres en format competició co-
marcal escolar.
Les dues exhibicions seran al 
febrer i al juny a Alella i Cabrera 
respectivament, mentre que les 
competicions se celebraran  l’11 
de març al Masnou, el 30 d’abril a 
Montgat i el 28 de maig a Mataró.

S’estan acabant de convocar les 
reunions de comitès de Gimnàs-
tica Artística i Patinatge. Ben aviat 
tindrem també el calendari de 
competició d’aquestes dues mo-
dalitats esportives.
Molta sort a tots i totes les espor-
tistes de la comarca que hi parti-
ciparan!
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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’han 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

L’històric campionat co-
marcal organitzat pel 
Consell Esportiu del Ma-
resme amb la col·labora-

ció del Consell Comarcal, cita un 
any més les entitats petanqueres 
del Maresme per organitzar la 
competició del 2023.

La temporada passada més de 
170 participants van formar part 
de la lliga després d'anys d’atura-
da a causa de la pandèmia. La re-
presa de la competició va ser molt 
ben rebuda pels esportistes, do-
nant exemple de la importància 
de mantenir-se actiu físicament, 

PETANCA

Nova edició del 
Campionat Comarcal 
de la Gent Gran

S'iniciarà al mes de 
març i finalitzarà al juny 

amb una gran festa de 
cloenda. L'any passat hi 

van prendre part més 
de 170 jugadors

mentalment i socialment du-
rant totes les etapes de la vida.
Actualment ja estem orga-
nitzant la nova edició amb la 
bona notícia de tenir noves 
incorporacions a les quals 
donem la benvinguda a la 
competició. Seran aproxima-
dament  15 equips procedents 
de 12 municipis del Maresme 
els que disputaran enguany el 
campionat.
Tenim oberta la inscripció dels 
equips fins el 10 de febrer i 
està oberta a totes les entitats 
i agrupacions de petanca del 
Maresme. Totes aquelles en-
titats interessades en poder 
participar, podeu posar-vos 
en contacte amb el Consell 
Esportiu.
El campionat comarcal inicia-
rà al mes de març i finalitzarà 
al mes de juny amb una festa 
de cloenda on s’entregaran els 
premis de la competició.

DAVID CASAS, gerent del CEM, explicant el nou Campionat 
Comarcal a un grup de participants
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L ’Aval, Associació Vilas-
sanesa d’Activitats de 
Lleure, amb l’objectiu de 
promocionar, participar 

i organitzar qualsevol expressió 
relacionada amb la cultura popu-
lar i tradicional catalana arreu del 
territori, s’ha endinsat per primera 
vegada en la seva història en el món 

de l’esport. Així, per celebrar la Set-
mana dels Barbuts, i de la mà de 
l’empresa XPalas, el Grup Barbut 
i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 
van organitzar conjuntament el 
passat 15 de gener la primera edi-
ció de La Barbuda Crematorrons.

Aquesta cursa popular va consis-
tir en dues carreres: la d’adults de 
8 km i la dels més petits, de 5 fins 
a 12 anys, de 600 metres. Totes 
dues van tenir la sortida i l’arriba-
da a la Plaça Vicenç Casanovas 
de Vilassar de Mar. La distància 
llarga va permetre els partici-
pants gaudir dels carrers del po-
ble i del passeig marítim, al costat 
del mar, sempre amb el suport i 
els ànims del veïns.  Tant a la sor-
tida com a l’arribada no va faltar 
l’animació per part dels gegants, 
el soroll frenètic dels Ssstrèpits i 
els balls dels Sons.
Per tractar-se de la primera edició, 
La Barbuda va tenir una sensacio-
nal resposta, ja que van participar 
210 corredors, molts d’ells atletes 
de clubs com Rios Running Team, 
Piri Vilassar de Mar, Calzados 
Díaz López o Fondistes Vilassar 
de Dalt... Tots els temps van estar 
cronometrats per l’empresa Last-
timing. Sergi Lladó, amb una mar-

La Cursa va tenir dos 
recorreguts pels carrers 
del poble, una distància 
de 8km per a adults i un 

de 800m per a nens i 
nenes de 5 a 12 anys 

ca excepcional de 24:59, va creuar 
la meta en primer lloc, mentre que 
Almudena Ortiz va ser la primera 
dona (23a a la general) amb un 
registre de 32:20.

Els organitzadors, davant l’indis-
cutible l’èxit de participació i ac-
ceptació d’aquesta primera edi-
ció, ja treballen en la planificació 
de la segona.

L’associació Vilassanesa d’Activitats de Lleure, XPalas, 
el Grup Barbut i l’Ajuntament de Vilassar de Mar van 

organitzar conjuntament aquesta prova popular 

GRAN ÈXIT DE LA PRIMERA EDICIÓ

LA BARBUDA CREMA TORRONS

AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE MAR

 www.vilassardemar.cat 
 937 542 400



31

  
JULIOL

2021AAAAA
LOREM IPSUM

NUEVO
Gran fuente de

 POR LATA

PROTEiNASPROTEiNAS
11g11g



Recarrega un futur més sostenible.

Presentem la nostra gamma dʼhíbrids endollables.

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

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

Descobreix-lo a volvocarsmataro.com


