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EDITORIAL

Ara és el moment, aquesta és
l’oportunitat per consolidar l’entitat
Benvolguts consocis,
Ara sí, ja és una realitat, el mes de maig vam posar en servei el nou Centre
Esportiu Municipal de Premià. No ha estat un camí fàcil, mai ho són aquestes aventures,
però en el nostre cas, tenim la percepció què, potser per la influència de la conjuntura
econòmica i social actual, ha estat especialment difícil.
Aquesta instal·lació representa una fita molt important pel Club Natació Premià, ja
que culmina una feina de molts anys per poder aconseguir-la. Ara tenim una responsabilitat
molt important en la seva gestió i haurem de seguir treballant com sempre per seguir
creixent com Entitat i poder millorar i ampliar els serveis oferts. Ara és el moment, i
aquesta és l’oportunitat que tant hem desitjat per a consolidar la nostra Entitat.
Per tant, una vegada assolit aquest objectiu prioritari, podem observar amb més
tranquil·litat l’activitat esportiva realitzada al Club i podem veure com, sense fer soroll,
aquestes van creixent i assolint bons resultats.
La secció de natació ha aconseguit la tercera posició en la Copa d’Espanya de
Segona Divisió, una competició en la que és bàsic disposar d’un equip complet, compensat
i amb una alta capacitat per rendir al millor nivell durant la competició, i que nosaltres
enguany, amb un equip jove i renovat, hem pogut igualar el millor resultat mai aconseguit
pel Club.
L’equip absolut de waterpolo s’ha mantingut a la Segona Divisió Nacional,
després de superar un sotrac important, provocat per les baixes dels dos darrers anys de
jugadors molt importants en l’equip. Aquest era l’objectiu de l’equip per tal de donar
temps a la incorporació dels joves jugadors provinents de les categories inferiors.
Com podeu veure, el nivell esportiu és actualment molt elevat, i el balanç de
la temporada en totes les categories és molt positiu. A més, les perspectives en un futur
immediat són força optimistes, donat que la nova instal·lació permetrà disposar de més
espai per als diferents equips de natació i waterpolo, facilitant una millora en la qualitat
dels entrenaments.
Amb aquestes bones sensacions, finalitza aquesta temporada i ens endinsem en
l’estiu, època de vacances, descans i relacions socials i familiars. Us desitjo que us sigui
Àngel Meca,
President del Club Natació Premià

molt profitós i que pugueu reprendre de nou l’activitat laboral, escolar o esportiva amb
els ànims renovats.
Bon estiu.

El nou centre esportiu
ja és una realitat
La nova piscina ja està en marxa. En
concret, el diumenge dia 14 va fer l’acte
oficial d’inauguració, amb una jornada de
portes obertes, inflables i animació per als
més petits i la tradicional descoberta de
la placa commemorativa.
L’edifici de la nova piscina té dues
plantes en forma de “L” i s’estén entre el
carrer dels Batlles i el de Francesc Mas i
Abril. A la part exterior hi ha un solàrium

i la terrassa del bar. El nou complex i la
piscina ja existent van units per un túnel
que travessa el carrer Francesc Mas i
Abril. Amb el nou edifici, han arribat
una gran quantitat d’activitats i serveis
per als socis: spinning, bodypump,
pilates, aerosteps, bodybalance, ioga,
servei de fisioteràpia, sauna i una zona
d’aigües terapèutiques. La nova era ja ha
començat.

Diferents
imatges de les
noves instal·lacions
i de la jornada de
portes obertes que
va servir per
inaugurar
oficialment el
complex esportiu
(fotografies cedides
pel servei de
premsa de
l’Ajuntament de
Premià de Mar)

Àngel Meca descobreix la placa
commemorativa de la inauguració
del nou complex, en companyia de
la Secretària General d’Esports de
la Generalitat de Catalunya, Anna
Pruna i l’alcalde de Premià de Mar,
Miquel Buch

ÀREA SOCIAL

Campionats socials 2010
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Proves de 50 lliures
per a socis
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Premis als medallistes del club

Dídac Matsuyama, Campionats
de Catalunya i Espanya 2008/2009

Èric Marteles, Campionats
de Catalunya i Espanya 2008/2009

Pol Domènech, Campionats
de Catalunya i Espanya 2008/2009

Gerard Olivas, Campionats
de Catalunya i Espanya 2008/2009

Sònia Arisa, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Guillem Salom, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Alberto Salera, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Akira Matsuyama, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Carlos González, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Sergi Asensio, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Alba Almendros, Campionats
de Catalunya 2008/2009

Ainara Caballer, medallista al Campionats
de Catalunya i finalista als d’Espanya 08/09

Medalles i reconeixements especials

Com és habitual, els campionats socials van ser el marc per retre homenatge als socis de mèrit, aquells que han demostrat
la seva fidelitat a l’entitat des de fa més de 25 anys. Enguany, els guardonats van ser Javier Sánchez Riera (foto superior
esquerra), Josep Salom (dreta) i Antonio Fernández i Antonio Rodríguez, que van excusar la seva presència. També es
va fer entrega d’una placa commemorativa a José A. Montalvo Ramos, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i
dedicació al Club Natació Premià.

NATACIÓ

“Els propers anys
cal aprofitar l’efecte
positiu del nou Centre”
La secció de natació del Club Natació
Premià ha tornat a donar alegries. Amb
en Marc Tribulietx al capdavant, aquesta
àrea del club ha seguit el rumb que ja en
els últims anys portava: una trajectòria
ascendent. S’han millorat resultats,
s’han superat marques i s’ha competit.
Des d’una medalla al Campionat de
Catalunya Aleví a un relleu 4x200
lliures masculí en vuitena posició del
rànquing estatal del 2010, el Club
Natació Premià ha aconseguit realitzar
bons resultats a nivell de club en les
diferents categories. I no només això,
sinó que manté unes generacions que

pugen fort i que volen ser importants en
el panorama català de natació. En Marc
Tribulietx és el responsable de l’àrea de
natació del Club Natació Premià.
Quin és el balanç del que està sent
aquesta present temporada pel
club?
Encara falta acabar la part de temporada
d’estiu, de manera que només puc parlar
d’un tram de la campanya. Però fent
referència al que portem de temporada,
la veritat és que els resultats han estat
molt positius. Tenim un gran bloc de
gent que treballa amb molta constància

i que està aconseguint un molts bons
resultats esportius. Si l’any passat ja
van ser favorables, aquest any han
estat millors. Estem contents no només
pels resultats que s’estan aconseguint
ara, sinó que també ho estem per les
generacions de nedadors que pugen i
que ho fan amb garanties.
Pel que fa als resultats quins podries
destacar a nivell masculí?
Valorem molt positivament que la
participació del Premià a campionats
tant de Catalunya com d’Espanya ha
estat constant. Fins i tot hem augmentat
la presència de nedadors premianencs
en aquest tipus de campionats, cosa que
és molt important tenint en compte que
som un club modest. Un clar exemple
de les millores que estem gaudint quant
a resultats esportius és la presència
d’un nedador a l’Europeu Júnior, i de
dos nedadors a la Selecció Catalana
Júnior; així com la participació en
els Campionats estatals de totes les
categories. M’agradaria destacar que la
Selecció Catalana va quedar Campiona
d’Espanya per Comunitats autònomes
amb dos components del nostre club, en
Dídac Matsuyama i l’Alberto Salera.
I en categoria femenina?
Des de sempre ens ha costat una mica
més aconseguir un nombre elevat de
noies en el nostre equip, però tinc la
satisfacció de poder dir que darrerament
estan pujant noies que comencen a ferho molt bé, cosa que ens permetrà crear
un grup molt sòlid en els propers anys.
L’expectativa és que d’aquí uns anys
puguem consolidar l’equip i fer créixer
el nivell de la secció femenina.
Quins reptes s’han aconseguit a
banda dels resultats esportius?
Un repte que teníem també era el de
mantenir el bloc absolut, ja que es tracta
d’un grup de nedadors “veterans” en
comparació amb la resta d’equips de,
per exemple, el Maresme. Però amb un
treball específic per a aquests nedadors
i lluitant per compaginar les seves vides
personals amb la natació, el cert és que
estem satisfets que aquest grup segueixi
junt. Tot i així, és evident que els joves
pugen fort, i aquest any hem començat

a fer el relleu generacional de l’equip
absolut.
Com ha estat el primer any de vida
d’en Dídac Matsuyama al CAR?
En Dídac, que només té 17 anys, està
evolucionant molt ràpidament com a
nedador. És un esportista amb molta
projecció cosa que van saber veure des
del Centre d’Alt Rendiment, i és per
això que li van oferir la possibilitat
d’entrenar en aquestes instal·lacions
acompanyat de professionals que li
faciliten la millora. Tot i així, és evident
que el primer any sempre és dur, ja que
la dinàmica de la seva vida i el seu ritme
de treball han canviat molt. S’ha de
compaginar els estudis amb la natació,
arribant a comptar més de 10 sessions
d’entrenament a la setmana. Ell és un
nedador constant i amb les coses clares,
i ha pogut aprofitar aquesta oportunitat
creixent de manera progressiva; tot i
la dificultat d’adaptació lògica en les
primeres setmanes. Gràcies a aquest
treball en Dídac ha estat seleccionat per
anar amb la selecció espanyola júnior a
disputar el Campionat d’Europa Júnior
que es celebrarà a Hèlsinki el proper
mes de Juliol, concretament a la prova
de 4x200 lliures. Estem molt contents
per en Dídac.
Quins són els objectius per aquest
tram final de temporada?
A nivell de resultats, aconseguir

situar nedadors del club al pòdium
del Campionat d’Espanya Júnior
i en posicions de finalistes en
Campionats Absolut i Infantil. Així
com obtindre diverses medalles en els
diferents Campionats de Catalunya.
Paral·lelament, volem aconseguir
augmentar la participació en els
diferents Campionats i que els nostres
nedadors assoleixin les seves fites en el
moment més important de la temporada,
respectant la seva formació
Finalment, quines expectatives hi ha
de cara a la temporada que ve?
Esperem molt, i esperem molt perquè,
per començar, gràcies a l’obertura de la

nova piscina hem tingut certes millores
en les dinàmiques de treball (espais
i disponibilitat horària, bàsicament).
També el fet de deslliurar el gimnàs de
la seva antiga afluència ens ha ajudat
molt. De retruc la nova piscina fa que
l’escola esportiva pugui acollir més
nens i per tant la canalla pot gaudir
de l’esport a l’aigua, fent que després
un percentatge d’aquests nens passin
després a la secció de natació. Les
expectatives, en totes les categories,
són molt favorables. Només cal seguir
treballant en la mateixa línia en la que
ho hem fet fins ara introduint elements
nous per tal de motivar els nedadors.

anunci cedit per La Clau

WATERPOLO

“El Club va creixent
i això es nota”
El waterpolo a Premià de Mar té un ressò
destacat. Un any més, la participació
de l’equip sènior a la Segona Divisió
estatal masculina ha estat destacada,
protagonitzant una gran primera volta tot
i que acabant en setena posició a causa
d’un gran nombre de baixes en el tram final
de temporada. Altres categories, com la
cadet, lluiten per mantenir el Club Natació
Premià a l’elit del waterpolo català. Parlem
de la situació dels equips que formen la
secció de waterpolo amb el seu responsable
i, al mateix temps, entrenador del primer
equip masculí, en Joan Colomer.
Quina és la valoració que fas de la
campanya 2009-2010 del Club Natació
Premià en waterpolo en termes
generals?
El balanç global és bo. Començant pel
nombre de jugadors que tenen llicència,
que són vora 85, el club va creixent i

això es nota. Hem competit en totes les
categories masculines de la Federació
Catalana i pel que fa als resultats, els hem
de valorar en funció de la categoria en la
que ens fixem. Però puc dir que en conjunt
és bo. Per exemple, el juvenil és un equip
al que se’l pot i se l’ha d’exigir, perquè ha
de ser una font de proveïment per al primer
equip. Un altre exemple és el cadet, equip
que rep un al·licient per entrar a competir
en categoria juvenil. La competitivitat ha
de tenir com a objectiu acabar jugant al
primer equip del club. Per als objectius
que nosaltres ens marquem, la temporada
ha estat correcta.
Quins són aquests objectius que s’han
marcat en aquesta temporada?
Primer de tot, és important que, com més
practicants hi hagi, millor. Joves que
puguin gaudir de l’esport a l’aigua, en
aquest cas el waterpolo. La veritat és que el
número de practicants l’anem incrementant

any rere any. Un altre objectiu que ens hem
plantejat és que hi hagi compromís, és a
dir, que hi hagi una bona assistència als
entrenaments i als partits. Finalment, el
tercer objectiu que ens marquem és que els
jugadors de waterpolo tinguin una llarga
durada dins del Club Natació Premià.
Com deia abans, si valorem la temporada
amb aquests objectius, el resultat és
satisfactori.
Els objectius, però, no només són els
resultats. Quins altres es poden fixar?
Hem de donar, sobretot als més joves,
una educació integral, esportiva, social i
moral. Tenim unes possibilitats limitades,
que es redueixen a una hora i mitja cada
sessió d’entrenament diari. És vital que
l’esport formi els nens, i que a través dels
valors que els podem ensenyar, com la
disciplina, el treball i la humilitat; aquests
joves puguin créixer com a persones. Ser
més bo o menys bo, al cap i a la fi, no és
important, sinó que és important gaudir de
l’esport. El compromís de nens tants joves
respecte al waterpolo els ha d’acompanyar
al llarg de la seva vida.
Parlem del primer equip. Com ha anat
la temporada?
Bé, podem dir que el nivell competitiu
d’aquest equip ha baixat respecte l’any
passat. El joc ha estat bo, però és un fet
objectiu que l’any passat vam assolir la
quarta posició, mentre que aquest any ens
hem hagut de conformar amb la setena.
Vam fer un bon inici de campanya, fent
bons resultats tota la primera volta i una
mica més. Tanmateix, vam haver de
prescindir per causes externes d’alguns
jugadors i el ritme de l’equip va baixar
notablement. Per això, el tram final de
temporada ha estat dur. Ara bé, he de
dir que com a equip hem jugat millor, el
col·lectiu ha crescut i, personalment, crec
que hem competit millor aquest any.
I en les categories inferiors, com ha estat
la temporada?
El juvenil ha treballat dur perquè aquesta
categoria és el graó que precedeix el salt
al primer equip. Esperem poder aprofitar
en els propers anys el màxim de jugadors

WATERPOLO
possibles perquè tinguin protagonisme al
sènior masculí. El cadet, un altre equip
referent en el club, ha jugat al primer grup
de la Lliga Catalana, compartint amb altres
bons clubs la primera línia de competició
(com Terrassa, Sabadell i Mataró). En el
moment de fer aquesta entrevista (finals
de juny), el cadet està lluitant encara per
la permanència del primer grup de la Lliga
Catalana. La resta de categories estan molt
centrades en la formació dels jugadors, i
per tant els resultats i les classificacions
tenen menys importància. L’infantil no
s’ha pogut classificar per als grups de
dalt, i també han competit bé l’aleví i el
benjamí. Ens ha de preocupar que cada
categoria sigui més i més potent cada any
que passa.
Com us han ‘afectat’ les instal·lacions
de la nova piscina?
La nova piscina ha estat un gran èxit del
club, que evidentment ens ha ajudat molt

a nosaltres també. Hem alliberat molts
espais i moltes hores per tal de treballar
amb més llibertat. És una comoditat molt
gran, perquè el nombre d’usuaris habituals
de la piscina ha baixat en les antigues
instal·lacions, cosa que ens permet aprofitar
per oferir millors sessions d’entrenament.
Els nens treballen més tranquils, i també ho
fan els entrenadors. Això es notarà a curt
termini. No cal esperar-nos massa temps
per notar una millora quant a la qualitat del
treball, sinó que d’aquí poc es podrà veure
en el joc dels equips premianencs.
Per a la temporada vinent, què esperes
de la secció?
El més important és seguir treballant en la
mateixa direcció que fins ara, que és la que
marca el club. Pel que fa a les categories,
és important mantenir els objectius que
hem comentat anteriorment. A nivell de
primer equip, que és segurament el que
té més ressò, tindrem alguna baixa, sense

anar més lluny els jugadors veneçolans que
ens han acompanyat gran part de la passada
temporada; però també podrem fer alguns
fitxatges. Serà important la participació
dels jugadors joves del club, que tindran
la seva oportunitat. Una baixa important
és la d’en David Díaz, un jove jugador
que ha estat tres anys jugant sota l’escut
del Premià i que ara segurament marxarà
a Mataró, per poder disputar la Divisió
d’Honor amb el Centre Natació Mataró.
L’exemple d’en David Díaz ha de ser un
model pels més joves: un jugador que ha
treballat bé, que ha demostrat compromís
i que es mereix escalar divisions. Aquesta
és una bona manera de veure que no és
impossible arribar a la Divisió d’Honor,
la màxima categoria del waterpolo estatal.
Perdem un gran jugador però n’estem molt
orgullosos. I a nosaltres, com a club, ens
beneficia, servint-nos com a targeta de
presentació.

ESCOLA ESPORTIVA

David Martínez va començar al Club Natació Premià de ben petit, amb els cursets, i ja és el responsable de l’escola esportiva

Un nedador de la casa per iniciar els
més petits en el món de la natació
Amb només 19 anys, en David Martínez
ja ha acomplert el seu primer any com a
entrenador de l’escola esportiva. Aquesta
escola esportiva, s’encarrega d’iniciar
els més menuts en l’exercici físic dins
l’aigua; i ha estat dirigida els últims anys
per en Carles Estrany. Aquesta temporada
passada, però, va decidir passar-li el
relleu a un nedador que pertany al Club
Natació Premià des de ben petit: en David

Martínez. En David forma part de l’equip
sènior absolut del club, i compagina els
entrenaments com a nedador amb el
càrrec d’entrenador de l’escola esportiva.
Els seus inicis dins el club van ser com
a nedador, entrenant-hi cada tarda, fins
que va passar a ser monitor dels cursets
de natació just abans de convertir-se en
entrenador de l’escola esportiva.
Quins són els teus inicis dins el club?

He estat al Club Natació Premià des de
sempre. Vaig entrar a través d’un curset,
vaig fer unes proves i vaig tenir la sort de
poder formar part de l’equip de natació.
Poc a poc he pogut formar-me com a
nedador i després d’anys encara nedo. Ara
formo part de l’equip sènior absolut del
club, dels més grans de l’entitat.
Com et converteixes en l’entrenador de
l’escola esportiva?

Després d’un temps treballant com a
monitor dels cursets de natació per als
més petits, en Carles Estrany, amb qui
tenia contacte des de feia temps, em va
oferir la possibilitat d’encarregar-me de
l’escola esportiva. És una cosa que em
va fer molta il·lusió, i sense pensar-m’ho
massa vaig acceptar portar l’escola.
Com vas afrontar el repte de convertirte en l’entrenador de l’escola esportiva
del Club Natació Premià?
La veritat és que, tot i no pensar-m’ho
gaire a l’hora d’acceptar, vaig tenir una
mica de por abans de començar. Però
aquesta por va ser momentània, perquè
de seguida que vaig començar a treballar
amb els grups de nens, vaig trobar-me
que eren una canalla molt animada, una
mica trastos, però s’hi pot treballar molt
bé. Les primeres setmanes en Carles
Estrany em va donar algunes idees i em

va ajudar, però després ja vaig ser jo
mateix qui prenia les decisions.
Com valores el teu primer any en el
càrrec?
Ha estat un any molt positiu, tenint
en compte que ha estat el primer. El
funcionament dels dos grups ha estat
fantàstic, i m’hi he sentit molt còmode.
Com ja he dit abans, l’inici va ser amb
una mica de temor i sobretot amb el
suport d’en Carles, però quan em vaig
aclimatar al ritme de treball m’he sentit
molt bé. Treballar amb nens, si t’agrada,
es fantàstic.
Quina és l’estructura de l’escola
esportiva actualment?
L’escola està formada per nens en edat
de primer i segon d’Educació Primària, i
aquests nens tenen l’opció de poder estar
dos anys al club si comencen a primer.
D’aquests nens, en tenim dos grups, i
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l’ideal per a mi és que s’apuntin a primer
i tinguin dos anys per aprendre i millorar.
Un cop s’han iniciat dins l’activitat física
en el medi aquàtic, en la qual els guiem
a l’escola, tenen l’opció d’escollir si
volen practicar el waterpolo o la natació.
L’idoni és que el mateix nen vegi clar que
és el que més li agrada i pugui escollir
amb llibertat.
Quines creus que són les claus per
al bon funcionament de l’escola
esportiva?
El més important penso que és la
continuïtat dels nens. Tenen l’oportunitat
de gaudir 3 dies a la setmana de l’esport
dins l’aigua; dos dies entrenant i el
divendres fent activitats més lúdiques.
A partir d’aquesta continuïtat, els nens
poden adonar-se de les conseqüències
que té l’esport i de com poden gaudir de
practicar-lo a la piscina.

