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CASTELLDEFELS CIUDAD DEPORTIVA

Benvinguts a la dissetena 
edició de la Nit de l´Esport
Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra presència en
aquest acte de la dissetena edició de la Nit de l’Esport i grà-
cies pel suport que ens dóna l’alcaldessa de Castelldefels,
Candela López, en presidir aquesta vetllada, i gràcies també
al regidor d’Esports, Nico Cerpa,  i a tots els altres Regidors
que ens acompanyen.

En aquest breu discurs de benvinguda, m’agradaria recordar
amb tots vosaltres que va ser l’any 2000, el 15 de setembre,
quan va tenir lloc la primera edició, a partir d’una idea brillant
de l’Óscar López i de l’enyorat Toni Cuní. En aquella primera
edició, que va tenir lloc el mateix dia de la inauguració dels
Jocs Olímpics de Sydney, van ser-hi presents quatre campions
del món: Juan Antonio Ramos (Taekwondo), Fernando
González (culturisme), Contxi Peña  (tennis minusvàlids) i
Jordi Sendra (boxa) 

Ja som al 2016, amics i amigues, i podem afirmar que al llarg
d’aquests anys tots els esports de Castelldefels han rebut,
com a equip o com a jugador practicant aquest Premi. Seria
molt llarg enumerar tots els esports que, en una categoria o
una altra, han estat guardonats, però tots els guanyadors
ho sabeu.

Val a dir que entre els noms dels premiats, individualment o
per equips, podem trobar noms molt coneguts en l’àmbit
local, però hi ha noms que han arribat a ser reconeguts a
nivell autonòmic, estatal i, fins i tot, alguns internacional-
ment.

Ah, i no vull oblidar-me de donar les gràcies, naturalment, a
tots i cadascun dels representants dels clubs de la nostra
estimada ciutat. No hem passat llista però sabem que tots
els clubs estan entre nosaltres, aquí presents.

Repeteixo, benvinguts, benvingudes, a aquesta 17a edició de

“ La Nit de l’Esport”

És un motiu d'orgull i d'alegria poder compartir amb tota la
ciutat, i de manera especial amb totes les entitats i amb
totes les persones vinculades a l'esport, els premis de la Nit
de l'Esport. Uns premis i unes distincions que des de fa 17
anys reconeixen el treball i l'esforç d'entitats i esportistes
que han portat el nom de Castelldefels a les  més altes cotes
de l'esport.

Però el valor de l'esport va més enllà de la victòria o de la
derrota. L'esport és a la vegada treball en equip i voluntat de
superació i, per això, la Nit de l'Esport no és únicament un
acte on es vol premiar els millors, també vol ser un reconei-
xement per a tots els que des del seu àmbit, com a entrena-
dors, com a directius, com pares o mares..., fan equip, treba-
llen i se superen dia a dia. A tots i a totes, la meva felicitació
pel treball diari, independent de quins hagin estat els resul-
tats obtinguts.

Castelldefels és coneguda i reconeguda en diferents àmbits i
un dels destacats és l'àmbit de l'esport i l'activitat física. Cal
posar aquest element en valor i és per això que amb la
col•laboració de les entitats, hem treballat perquè aquest
acte guanyi en popularitat a la ciutat i esdevingui la Festa de
l'Esport de la Ciutat.

La implicació de les entitats en els preparatius i en el que
hem anomenat votacions populars, per mitjà de les quals
s’ha escollit a un dels finalistes de les diferents categories
individuals, demostra l'interès que hi ha per la Nit de l'Esport
i la necessitat de potenciar-la.  

Enhorabona a tots els i les finalistes i gràcies a tots i a totes
els que dia a dia treballeu per fer créixer i millorar l'esport de
la ciutat.

Joan Torné i Ahicart
Vice-presidente de la Federación Catalana

de Tenis
Vice-presidente de la Real Federación

Española de Tenis
Premio Ciudad de Castelldefels 2013

La Festa de l'Esport 
de Castelldefels

Fernando Cerpa Fernández
Regidor-delegat d'Esports, Joventut i

Gent Gran
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XVII Nit d   

RENTA 2015

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ DE MÉS DE 18 ANYS

ÀLEX MUSSOLINI CAMUSO 
CLUB NÀUTIC DE CASTELLDEFELS

L'Àlex és sisè en el rànquing mundial de windsurf en la categoria
d'ones i aquesta temporada ha obtingut, com a millor resultat en
les proves del circuit professional, un 3r lloc en la prova de Gran
Canària i un 9è lloc en Klitmoller, Dinamarca.

GREGORIO VICENTE HERNÁNDEZ
CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

Els resultats més destacats d'aquest palista veterà, aquesta
temporada, han estat dos subcampionats del Món en K2 200
metres llisos i K2 2.000 metres, en el Mundial celebrat, campió
d'Espanya en K1 1.000 metres i campió de Catalunya de fons.

JAIRO CONESA
UNIÓ ESPORTIVA CASTELLDEFELS.

Jugador del primer equip de l'entitat, màxim golejador del grup 2n
de la 1a Categoria Catalana, fent que el seu equip sigui campió i
aconseguint l’ascens a la 1a Divisió Nacional.

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA DE MÉS DE 18 ANYS

ANABEL PALMA BRAVO
CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

Dins de la categoria de veterans, l'Anabel ha estat, aquesta 
Temporada, campiona del Món en K1 i K4 200 i 2.000 metres,
campiona d'Espanya de 1.000 m en K1 i subcampiona en 5.000
m, entre d'altres resultats destacats. 

JUDITH CORACHÁN VAQUERA
CLUB ESPORTIU GRAN VIA MAR

Aquesta triatleta combina l'alta competició amb el treball al club i
aquesta temporada ha estat campiona d'Espanya de triatló de llar-
ga distància a Eivissa, 2a a la Copa d'Espanya de triatló mitja dis-
tància a Elx i 3a classificada de l'aironman de Budapest. 

PATRÍCIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
FUTBOL SALA CASTELLDEFELS ASSESSORIA PEAR

Capitana del primer equip de l'entitat, la Patrícia porta ja moltes
temporades defensant el color groc de l'entitat, i ha estat peça
fonamental a la Lliga nacional per haver fet que l'equip acabés
entre els millors.

ELS MILLORS DEPORTISTES DE CASTELLDEFELS
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  de l'Esport 

GESTIÓN DE PATRIMONIOS

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ DE CATEGORIES FORMATIVES

PEDRO GINEL CRESPO
CASTELLDEFELS HOQUEI CLUB

Aquest jugador de l'equip cadet masculí de l'entitat, líder de la
Lliga B de la categoria. En Pedro ha estat, aquesta temporada, el 
jugador més jove a debutar amb el primer equip de l'entitat a la 
1a Divisió Catalana.

ERIC GINEL VALERO
CLUB ESPORTIU GRAN VIA MAR

Aquest jugador de pàdel de categoria juvenil, tot i patir una lesió 
important de la qual s'està acabant de recuperar, aquesta tempo-
rada ha estat campió d'Espanya júnior i jugador de la Selecció 
Espanyola sub-18.

IVO MANCINI TOMÁS
CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓ CLUB

Jugador juvenil que ha passat per totes les categories de formació 
del club. Aquesta temporada ha format part de la Selecció
Catalana amb la qual s'ha proclamat campió del Torneig Nacional
d’Autonomies. Jugador de molta disciplina i gran capacitat de tre-
ball.

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA DE CATEGORIES FORMATIVES

MARINA GINEL MARÍN 
CASTELLDEFELS HOQUEI CLUB

Jugadora de categoria cadet, però que juga regularment amb l'e-
quip juvenil de l'entitat, seleccionada amb la Selecció Catalana
sub-16 amb la qual s'ha proclamat campiona d'Espanya. Forma
part del programa d'Alt Rendiment Català.

SÍLVIA MARTÍNEZ GIMÉNEZ
CLUB DE TENNIS ANDRÉS GIMENO

Aquesta jugadora és una ferma promesa de l'entitat i aquesta
temporada ha estat subcampiona de Catalunya sub-13.

MARTINA CRUZ
CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

Aquesta esportista de categoria juvenil, aquesta temporada, 
ha estat campiona d'Espanya en K4 200, 500 i 1.000 metres i 
bronze en K2 1.000 metres.
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ELS MILLORS DEPORTISTES DE CASTELLDEFELS

CANAL OLÍMPIC

XVII Nit d   
MILLOR EQUIP MASCULÍ DE MÉS DE 18 ANYS

TRIPLETA DEL CLUB PETANCA CASTELLDEFELS
El passat més de maig es van proclamar a Almería campions
d’Espanya de Primera Categoria.

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLDEFELS
Campió de grup de Primera Catalana,  aconseguint l’ascens  a la
3a Divisió Nacional.

SÈNIOR A DEL CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓ CLUB
Aquesta temporada ha aconseguit l’ascens a la Primera Categoria
Catalana, jugant el play-off d’ascens a Divisió d’Honor nacional,
aconseguint el tercer lloc.

MILLOR EQUIP FEMENÍ DE MÉS DE 18 ANYS

EL SÈNIOR A DEL CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓ CLUB
Aquestes noies  han aconseguit, aquesta temporada, l’ascens a la
Primera Divisió Catalana durant la segona part de la temporada,
assolint finalment el cinquè lloc. 

EQUIP A DE PÀDEL DEL CLUB DE TENNIS CASTELLDEFELS 
Equip campió del seu grup de la Divisió d’Honor A i, semifinalista
de la Copa Catalunya.

EQUIP SÈNIOR DEL CLUB BÀSQUET FEMENÍ CASTELLDEFELS
Aquest equip juga a la categoria sub-21, però bona part de la plan-
tilla són jugadores de categoria cadet i juvenil i, tot i així, han fet
una extraordinària temporada assolint la segona posició.

MILLOR EQUIP MASCULÍ DE CATEGORIES FORMATIVES 

CADET MASCULÍ D’HANDBOL DEL CLUB ESPORTIU CASTELLDEFELS

Aquest equip competeix en la Primera Categoria Catalana de la
categoria, tots sortits de l’escola de l’entitat. Aquesta temporada
han aconseguit la primera posició del seu grup i en les finals de
Catalunya.

CADET A DE LA UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Aquest equip, a falta de 4 jornades per finalitzar la competició, es
va proclamar campió de la seva lliga a la Federació Catalana de
Futbol amb més de 130 gols a favor i únicament 19 en contra, sent
també l’equip més golejador i el menys golejat de la competició.

SUB-14 DEL CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓ CLUB
Un grup molt unit que aquesta temporada ha guanyat tots els par-
tits de la seva competició i que ha tingut una participació destaca-
da al Campionat d’Espanya de clubs de la categoria.
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  de l'Esport 
MILLOR EQUIP FEMENÍ DE CATEGORIES FORMATIVES 

INFANTIL DEL CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA BARCELONA
Aquestes noies de gimnàstica estètica, aquesta temporada, han estat cam-
piones de Catalunya, medalles de bronze al Campionat d’Espanya i setenes
al Campionat del Món celebrat a Barcelona el passat més de maig.

BASE FEMENINO FS REST. LAS BOTAS, DEL FUTBOL SALA CASTELLDEFELS
Subcampiones de la Lliga de Primera Divisió i finalistes a la Copa Catalana
(per disputar), amb jugadores totes de l’escola del club. Moltes d’elles for-

men part de la Selecció Catalana de la categoria.

MILLOR TÈCNIC O ENTRENADOR (CATEGORIA MASCULINA)

JÚNIOR 4K DEL CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS
Aquestes noies  han estat, aquesta temporada, campiones d’Espanya en
200, 500 i 1.000  metres, campiones de la Copa d’Espanya a Galícia en 500
metres, assolint amb la suma de tots els resultats el segon lloc del ràn-
quing estatal per equips de clubs.

JUAN ANTONIO TORRES BASTIDA DEL CENTRE CULTURAL I RECREATIU DE CASTELLDEFELS
En Toni porta tota la seva trajectòria esportiva dedicada al futbol sala local. Des de
fa uns anys, és entrenador del primer equip del CCR i en les darreres 5 temporades
ha guanyat 4 campionats i ha aconseguit 3 ascensos de categoria. Aquesta tempo-
rada ha aconseguit portar l’equip fins als play-off d’ascens a la Segona Divisió A esta-
tal. 

BRYAN ACOSTA MORALES DEL CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS
Aquest entrenador ha aconseguit amb l’equip K4 de dones els millors resultats de la
història de l’entitat, aconseguint per tercer any consecutiu  el campionat d’Espanya
en tres distàncies, i la segona posició de Copa Júnior de la Federació Espanyola. Amb
l’equip infantil ha doblat el nombre  de llicències i ha aconseguit medalles a totes les
categories. 

MILLOR TÈCNICA O ENTRENADORA (CATEGORIA FEMENINA) 
Un año más Castelldefels celebra su noche más deportiva: La XVII Nit
de l’Esport, organizada por el Ayuntamiento de Castelldefels y el perió-
dico local La Voz.
Castelldefels es una ciudad de larga y contrastada tradición deportiva,
en la que se practican infinidad de deportes en distintas modalidades
y en diversas categorías. Aquí residen deportistas a los que les mueve
una misma pasión: el deporte y sus valores.
Por eso, el día 10 de junio, ven a conocerlos y animarlos a esta gala
anual siempre emotiva y rebosante de fair play que es La Nit de
l’Esport. 
Consigue tus entradas (15 euros) en la Oficina de Deportes del
Polideportivo de Can Roca, de lunes a jueves, de 9 a 14.30 h, y el
martes también por la tarde, de 16 a 20 h.
Recuerda, la XVII Nit de l’Esport tiene lugar en el pabellón del Hotel
Playafels, el viernes, 10 de junio, a partir de las 20 h. ¡Ven, y participa
en la mayor fiesta del deporte local!

GINA CONTEL DEL CASTELLDEFELS HOQUEI CLUB
La Gina té aquesta temporada una trajectòria espectacular ja que
ha conduït l'equip cadet al subcampionat del Campionat de
Catalunya de Sala; entrena també a l'equip dels especials hoquei,
amb esportistes amb necessitats especials; és igualment entrena-
dora de porters i és portera del sènior de Primera Nacional.

CLÀUDIA DÖRR DEL CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓ CLUB
Entrenadora de la categoria sub-12, compromesa amb els valors
de l'esport i del rugby en particular, és un exemple per a tots els
membres de l'entitat. La Clàudia és també jugadora del sènior
femení de l'entitat.  

IVAN JIMÉNEZ ROIG DEL FÚTBOL SALA CASTELLDEFELS
L’Ivan ha assolit el campionat de Lliga dirigint l’equip cadet-femení i el ter-
cer lloc del campionat d’Espanya. A més, amb els equips de base ha estat
subcampió de la lliga regular i semifinalista de la Copa Catalunya de la cate-
goria.

CROSSFIT BOX
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ESCUELA DE VELA

PETANCA

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ
Club Petanca Castelldefels

Este "título de Campeón de España" hace
más grande al Club Petanca Castelldefels y a
su palmarés, que nos sitúa con:

- TRES TÍTULOS DE CAMPEONES DE ESPAÑA
DE TRIPLETAS: 1996 en Benidorm, 1997 en

Rosas y 2016 en El Ejido.
- UN TÍTULO DE CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DUPLETAS: 2006 en El Vendrell.
- DOS SEGUNDOS PUESTOS EN TRIPLETAS:
1998 en Ciudad Real y 2003 en San Bartolomé
(Valencia)

FÚTBOL SALA

El CCR Castelldefels se proclama campeón
de Liga al vencer al Esparreguera por 4-2
El CCR Castelldefels se ha proclamado campe-
ón del grupo 3 de la 2ª División Nacional B a
falta de tres jornadas para la finalización del
Campeonato. 

Los de Castelldefels se hicieron con el título el
pasado 23 de abril tras vencer por 4-2 al CFS
Esparreguera en el complejo polideportivo de
Can Roca. 

El Can Roca, a Tercera Catalana 
El Can Roca 74 Unió Esportiva ja és equip de Tercera Catalana. L'equip de Castelldefels es va imposar al Sant Vicentí (0-1) al partit de tornada de la promoció per l'ascens, disputat el passat 29 de maig al
Municipal de Sant Vicenç de Montalt. Una treballada victòria per al Can Roca en un partit que es va haver de jugar a porta tancada a causa de la sanció imposada per la Federació amb motiu dels altercats
que es van produir la setmana anterior al municipal de Canyars en el partit d'anada i que, suspés abans dels 90 minuts, es va saldar amb un 1-0  a favor del Can Roca.

FÚTBOL 

BÀSQUET

Ramon Josa, fotografía



COMERCIO
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AYUDA A DOMICILIO

NUEVO TALLER DE AUTOMÓVIL
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HOSTELERÍA

ÁREA COMERCIAL LA PAVA

FÚTBOL 

La UE Castelldefels, a Tercera Divisió

La UE Castelldefels
torna a la Tercera Divisió
per la porta gran. Un any
després d'haver descen-
dit, el conjunt mariner es
fa amb el passatge de
tornada a Tercera procla-
mant-se campió de Lliga

al grup 2 de Primera
Catalana.

No obstant això, el camí
no ha estat fàcil i l'afició
groga va haver d'esperar
a l'última jornada, dispu-
tada el passat 29 de

maig, per celebrar el títol
després de que el
Castelldefels guanyés al
camp de l'Amposta per
1-3. Els de Miki Carrillo
sabien que tot el que no
fos una victòria els hi
podria costar el títol per-

Las chicas del CRUC, campeonas de Segunda División
L a s  c h i c a s  d e l
C a s t e l l d e f e l s
Rugb y  Unión Club se
proclamaron campeonas
el pasado 21 de noviem-
bre de 2015, una jornada
antes de acabar la tem-

porada, tras derrotar por
49 a 16 a lHipofuritanes.
Con esa victoria en la
jornada 6 el sénior feme-
nino del CRUC lograba
sacarle seis puntos al
segundo, el BUC-UBAE,

què el Santboià arribava
a l'última jornada amb
els mateixos punts que
el Castell encara que
amb elgoal average en
contra.
Així les coses i malgrat la
victòria del Santboià a

Igualada, el Castellde-
fels va saber aguantar la
pressió i no va deixar
escapar una lliga que
significava el passaport
directe a Tercera Divisió.

a falta de un partido por
disputarse. Las castell-
defelenses acabaron la
campaña sin perder un
sólo partido, haciendo el
siete de siete.

Ramon Josa, fotografía
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PORT GINESTA

Marina Day - Port Ginesta
Sábado, 11 de Junio de 11 a 22.30 h

El Marina Day surge como iniciativa
de romper con la barrera imaginaria
que tiene el ciudadano de a pie con
los puertos deportivos. A primera
vista, pueden parecer superficiales,
elitistas, cerrados y para un público
exclusivo. Nada más lejos de la reali-
dad. 

El próximo día 11 de junio
podrás comprobarlo por ti
mismo/a en PORT GINESTA. 

Este proyecto de acercamiento del ciu-
dadano a las instalaciones quiere
demostrar que no necesitas un barco
para disfrutar del puerto deportivo de
tu ciudad. 

No te pierdas esta oportunidad única
de conocer uno de los espacios más
atractivos de tu ciudad, y que hasta
ahora no te habías atrevido a visitar. 

Disfruta con la mejor compañía de
una jornada llena de actividades,

deporte, salidas en barco, música y
diversión para toda la familia. 
Rompe con las barreras mentales y
verás que es un fantástico espacio en
el que se pueden hacer actividades de
todo tipo.

EVENTO 
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