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20 anys homenatjant l'esport
Nit de l’Esport, el proper 3 de maig al Poliesportiu Municipal Can Vinader, 21 h
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ELS MILLORS ESPORTISTES INDIVIDUALS

AUTOESCOLA

Millor Esportista Femenina de més de 18 anys

Cristina Hoyo està sent la jugadora més determinant de la categoria i, una peça clau en la gran temporada que està
realitzant el sènior femení que esperem acabi en l’ascens de categoria de l’equip.
Sent la jugadora veterana de l’equip, és la primera que lluita cada pilota, que es llença a terra, que no dona res per
perdut mai i que fa a la resta de jugadores encara millors ja que sempre és generosa assistint-les quan toca, marcant
el ritme del partit necessari. 

Subcampiona del Món Màster 2018 (Cancún-Mèxic)
Campiona d’Espanya Màster  (Canàries)
Campiona de Catalunya (Blanes)
Campiona als Internacionals de Berlín i Andorra
Campiona de la Supercopa d’Espanya Ciutat de Barcelona

Campiona d’Espanya SUB20 Selecció Catalana

Millor Esportista Masculí de més de 18 anys

Finalista en K2 i K4 al Campionat d’Espanya de velocitat. Campió K1 Sènior a la XX Mitja Marató de l’Ebre.
3r al Campionat d’Espanya K4 B. Finalista K4 200 i 1000.
Subcampió K2 500 C.
Subcampió al Campionat de Catalunya K4.
9a posició Regata Internacional de Sanabria.
Campió de Catalunya de Marató K2.

Amb només 18 anys juga al primer equip sènior masculí, sent un dels pilars de l’equip per la seva constància, tenaci-
tat i perseverança

Jugador de molta experiència, amb una capacitat anotadora decisiva, líder i peça fonamental per a la bona tempora-
da realitzada amb el seu equip.

La Nit de l'Esport, elecció dels millors esportistes de Castelldefels
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GASTRONOMÍA

ELS MILLORS ESPORTISTES DE CATEGORIES FORMATIVES 

2019: Campiona al Youth  and  Senior Cable Wakeboard World Championships. U19 (Junior Ladies) Wakeskate. 3a posició al
Open Cable Wakeboard World Championships. Open Ladies, Wakeskate. 2018: Campiona a la 20th JWWF E&A Category
Champioships Milan. U19 Junior Ladies, Wakeskate. Campiona a la 20th JWWF E&A Category Champioships Milan. Open Ladies,
Wakeskate. Subcampiona a la INTL 4 STAR Wakelake Golden Trophy. Open Ladies. Wakeskate. 7a posició a la 20th JWWF E&A
Category Champioships Milan. U15 (Girls), Wakeboard. 5a posició a la INTL 4 STAR Wakelake Golden Trophy Categories U19
Junior Ladies. Wakeboard. 5a posició a la INTL 3 STAR Wakelake Golden Trophy U15 (Girls). Wakeboard.

2019: Campiona al I Open de Catalunya. Subcampiona a la I Copa d’Espanya. 9a posició a la I Copa del Món.
2018: 8a posició al Campionat del Món de Budapest. Campiona de la Copa d’Espanya.

Implicació total amb el seu equip, ascens a 1a Catalana a la temporada passada i, actualment, en 1a posició a 1a
Catalana. Jugador indispensable per al seu equip.

2019: 11a posició al Youth and Senior Cable Wakeboard World Championships. U19 (Junior Men) Wakeboard. 17a posició al Open Cable
Wakeboard World Championships. Open Men, Wakeboard. 2018: Campió a la NAT 3 STAR Spanish nationals 2018 OPEN CATEGORY. Open
Men, Wakeboard. Campió a la NAT 3 STAR Spanish nationals 2018 OPEN CATEGORY. Junior, Wakeboard. 3a posició a la NAT 3 STAR Spanish
nationals 2018. Open Men, Wakeboard.13a posició a la 20th JWWF E&A Category Champioships Milan. U19 Junior Men, Wakeboard. 21a
posició a la 20th JWWF E&A Category Champioships Milan. Open Men, Wakeboard. Campió a la NAT 3 STAR Campionat de Catalunya Cable
Wakeboard. Junior.

2018: Campió al Campionat d’Espanya a la modalitat de Wakeskate. Subcampió al Campionat d’Espanya a la modali-
tat de Wakeboard. Subcampió al Campionat de Catalunya a la modalitat de Wakeboard. 3a posició al Campionat de
Catalunya a la modalitat de Wakeskate.

La Nit de l'Esport, elecció dels millors esportistes de Castelldefels

Millor Esportista Masculí de categories formativesMillor Esportista Femenina de categories formatives

2018: Campionat d’Espanya Infantil per equips (Madrid). 
Subcampiona d’Espanya individual (Madrid). 
Campiona de Catalunya Infantil (Barcelona). 
Campiona de la Copa i la Supercopa Catalana infantil. 
Campiona de la Lliga Catalana.
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GASTRONOMÍA

Millor Equip Femení Sènior (de més de 18 anys)

SÈNIOR FEMENÍ 
(CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB)

Equip que va disputar la Divisió d’Honor Catalana
(màxima competició regional) quedant en 4a posició.
Segona temporada consecutiva dintre dels millors
equips de Catalunya i aportant 5 jugadores a la
Selecció Catalana. Entre sènior i juvenil i una jugado-
ra a la Selecció Espanyola juvenil. A més a més, han
quedat en 2a posició a la Copa Catalana fent una
gran competició i guanyant equips com l’INEF (equip
que disputa la Divisió d’Honor Nacional), GOTICS i
SITGES. Van perdre la final en un disputadíssim par-
tit davant del GEIEG de Girona.

DAMAS SÈNIOR K2 
(CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS)

2018 Campionat d’Espanya K2 B. 2es 200 metres i
3es 500 metres.
2018 Campionat de Catalunya velocitat K4.
Campiones de Catalunya.
2018 XX Mitja Marató de l’Ebre. 3es en K2 Sènior. 
Regata Internacional de Sanabria. 8a posició.
Campionat de Catalunya d’Hivern. 3a posició.
Campionat Lliga de l’Est. 3a posició.

FSC SÈNIOR FEMENÍ B
(FUTBOL SALA CASTELLDEFELS)

Campiones de Lliga amb 22 victòries, 2 empats i 0
derrotes. 119 gols a favor i 22 en contra.
Ascens de categoria a 1a Catalana

20 ediciones de
la Nit de l’Esport

Veinte años no es nada dice aquel
famoso tango. 20 ediciones de la Nit de
l’Esport. 20 temporadas con derrotas,
victorias, lágrimas, alegrías, medallas,
copas, satisfacción, sufrimiento y un
sinfín de sensaciones que son difíciles
de definir. 

Recuerdo perfectamente la primera Nit
de l’Esport a mis 9 años de edad. Era
en el pabellón deportivo del Hotel
Playafels. Recuerdo vivir con emoción y
orgullo un evento insólito en nuestra
ciudad ideado por el periódico que hoy
represento, “La Voz de Castelldefels”.
Recuerdo que mi entrenador de aquel
entonces fue galardonado por su tra-
yectoria en el atletismo, el Sr. Jorge
Núñez padre. 

Mis recuerdos se han diluido pero gra-
cias a las fotografías de Ramon Josa,
también presente en las 20 ediciones,
he podido recordar a un muy premiado
Futbol Sala Castelldefels en la época en
que el fútbol me apasionaba, y Alex
Rojo me ayudaba a ser un poco mejor
jugadora. 

Esas imágenes también me han hecho
revivir cuando decidí que quería jugar a
Tenis en el Andrés Gimeno o mi etapa
de jugadora de hockey en un ya des-
aparecido Olimpia, y que un
Castelldefels Hockey Club hizo renacer
un gran club.

Estoy convencida de que muchos
deportistas de Castelldefels han sido

afortunados de probar y probar y, final-
mente, encontrar el deporte definitivo.
Ese deporte que consideras el mejor
del mundo y del que jamás, jamás te
cansarás. ¿Tú lo has encontrado?
Pádel, Judo, Gimnasia Rítmica,
Balonmano, Ping Pong, Petanca,
Béisbol…, ¿cuál es el tuyo? 

Cuando me preguntan qué es el rugby
para mí, encuentro muchas definicio-
nes, pero todas se podrían resumir en
otro de los amores de tu vida, del que
no te alejarás, del que lo darás todo,
con el que pasarás buenos y malos
momentos y que todo superarás. 

No me olvido de delegados y padres y
madres, o directivos. No obstante, ser
deportista no es fácil, requiere de com-
promiso, humildad, constancia y sacrifi-
cio. 

Esta fiesta es un reconocimiento para
valientes, porque los deportistas lo son.
No todo el mundo sabe priorizar tantas
horas de su vida por algo que ama. Y
aquellos que no tienen constancia, que
fallan, que prometen y no cumplen, hay
que decirles que eso también es depor-
te, una lacra en el deporte y en la vida,
porque si algo te apasiona, no hay excu-
sa. Lo que aprendes en un campo, en
un canal olímpico, en una pista lo apli-
cas en tu vida. Así que espero que vues-
tras vidas estén llenas de espíritu gana-
dor, alegría y actitud positiva. Al final, es
lo que recordaremos, los buenos
momentos. 

Linda López
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SOLIDARITAT

Millor Equip Masculí Sènior (de més de 18 anys)

EQUIP SÈNIOR 
(CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS)

Campionat d’Espanya 2018 K4 B 500 ,3a posició. K4
200 1000 ,finalistes. K2 500 C, 2a posició.
Subcampions de Catalunya del Campionat de
Catalunya K4 2018. Regata Internacional de
Sanabria, 9a posició. Campionat de Catalunya de
Marató K2., campions. 

ARQUERS CLUB CASTELLDEFELS

2019: Medalla d’or al Campionat de Catalunya de Sala amb
arc instintiu Veterà. Medalla de plata al Campionat de
Catalunya de Sala amb arc compost Sènior. Medalla de bron-
ze al Campionat de Catalunya de Sala, amb arc recorb Veterà.
Medalla d’or del ranking de Catalunya de Sala amb arc recorb
Veterà. Medalla de plata del ranking de Catalunya de Sala
amb arc compost Sènior. Medalla de plata del ranking de
Catalunya de Sala amb arc instintiu Veterà. 1èr classificat amb
major puntuació a l’aire lliure amb arc Instintiu Veterà. Record
d’Espanya a l’aire lliure amb arc instintiu a 30mts. de Victor
Manuel Martin Simó. 1r Classificat a l’aire lliure amb arc ins-
tintiu. 1r Classificat a l’aire lliure amb arc recorb . 
2018: Medalla d’or a la Lliga Catalana de Sala, amb arc com-
post Sènior. Medalla de plata a la Lliga Catalana de sala, amb
arc compost Veterà. Medalla de Plata a la Lliga catalana de
Sala , amb arc recorb Veterà . 

EQUIP SÈNIOR 
(HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS)

Equip format amb les bases del Club, que ha aconse-
guit l’ascens de categoria per segon any consecutiu,
ficant al Castelldefels a 2a Divisió i amb possibilitats
d’ascens a la pròxima temporada a 1a Divisió. Un
equip amb un planter de jugadors compromesos,
il·lusionats amb el projecte i amb una mitjana d’edat
de 21 anys. És l’equip menys golejat de la categoria i
el tercer màxim golejador, enllaçant 15 partits conse-
cutius sense perdre.
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ELS MILLORS EQUIPS

Millor Equip Femení de categories formatives

La gran Nit de l'Esport: Reconeixements, premis...
Millor Equip Masculí de categories formatives

JUVENIL FEMENÍ (HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS) Classificació per la lliga de 1a catalana on en la primera fase
assoleixen la 2a posició amb un balanç de 18 victòries de 20 partits (13 de manera consecutiva), 1 derrota i 1 empat; varen
ser l'equip més golejador de la categoria amb 582 gols. Gràcies a aquests resultats van poder-se classificar per la 2a Fase on
varen quedar en 2a posició. Màxim equip anotador d'aquesta 2a fase amb una diferència de +40  amb el següent grup.
Classificació directa pel TOP-4 de 1a catalana celebrat a Ascó on es proclama vencedor del partit de la final amb unes grans
estadístiques, màxim equip anotador/gols a favor, equip amb menys gols en contra i premi a la final a la nostra jugadora Luna
Macaya com a millor jugadora del partit.

EQUIP INFANTIL BASE (CLUB RÍTMICA BARCELONA)
Subcampiones de Catalunya 2018. Classificades per al Campionat d’Espanya Novembre 2018. 1a posició Trofeu
Barcelona Setembre 2018. 3a posició a les fases de Copa Catalana 4t trimestre 2018.
.

EQUIP FEMENÍ DE PÀDEL (CLUB DE TENIS ANDRÉS GIMENO)
Campiones de Catalunya de Menors 1a Categoria febrer 2019. 

EQUIP INFANTILS (CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS)

2019: Subcampiones de Catalunya en Kayak Cross. En la Lliga d’Infantils van segons per clubs i 1r, 2n, 4t i 7è en K1.
3a posició al Campionat Lliga de l’Est. Finalistes al Campionat d’Espanya.
2018: Campionat d’Espanya de velocitat. K2, 5a posició.K2 B,9a posició. K4 B, 6a posició. Campions a la Regata
Deltebre. 4a Prova 2024 d’Habilitats per equips. 1a, 3a i 4a posició.

S16 MIXTE (CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB)

Per tercer any consecutiu han quedat entre els 4 primers equips de la 1a Divisió Catalana a la lliga regular, aportant
jugadors i jugadores a la Selecció Catalana i Espanyola. Estan pendents de disputar el Torneig Nacional d’Espanya on
l’any passat van quedar en 3a posició., el Torneig de Rugby 7 autonòmic i els torneigs de Seven Platja.

EQUIP MASCULÍ DE PÀDEL (CLUB DE TENIS ANDRÉS GIMENO)
Campions de Catalunya de menors 1a Categoria al Febrer del 2019.

GASTRONOMÍA
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La gran Nit de l'Esport: Reconeixements, premis...
Millor Tècnica o entrenadora (categoria femenina)

PAULA LIS MUÑOZ  (CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS)

Paula entrena l’equip d’infantils i alevins del club. En aquest moments estan en primera posició a Infantils A i B i a ale-
vins A i B tant de nens com nenes. L’any passat l’equip Infantil i alevins van quedar en segona posició al campionat de
Catalunya i cinquens al campionats d’Espanya a K2.  Ara han quedat finalistes al Campionat d’Espanya. 

CRISTINA LÁZARO (CLUB BÀSQUET CASTELLDEFELS)
Cristina és una entrenadora que amb només 23 anys porta 3 temporades excel·lents al club, on va treballar com a ajudant en l’equip EBA.
Té la màxima titulació, experiència en totes les categories i un nivell tècnic espectacular. Va ser deixeble d’Héctor Portero, entrenador de
la base. Aquesta temporada està dirigint a l’equip Cadet BBA 2003 que està disputant la segona màxima categoria del bàsquet català. La
temporada passada va haver de dirigir l’últim partit de l’equip de la lliga EBA, on calia remuntar 11 punts al Salt per a mantenir la catego-
ria i ho va aconseguir.

MONTSERRAT RODRÍGUEZ DAFONTE (HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS)
Segona a la seva categoria a la temporada passada i primera de la seva categoria aquesta temporada, mantenint al
seu equip invicte.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA (TENNIS TAULA CASTELLDEFELS)

Creador de l’escola de Tennis Taula que té l’objectiu d’incorporar a la pràctica d’aquest esport als nens i nenes de
Castelldefels així com adults que ho desitgin. Per tal de garantir la necessària qualitat José Antonio García ha cursat
amb èxit, per tant ha obtingut el títol d’Entrenador Nacional Nivell I, impartit i reconegut per la Federación Española de
Tenis de Mesa.

SERGIO MARÍN PERNÍA (HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS)

Campió de la seva categoria a la temporada passada i primer de grup en la seva categoria. Ha mantingut al seu equip
invicte.

IÑAKI ANITÚA 
(CLUB ESPORTIU WAKE ADDICT)

COMERCIO DEPORTE

Millor Tècnica o entrenador (categoria masculina)

2019: Entrenador i capità de la Selecció Espanyola de
Cable Wakeboard. Al Campionat del Mon de Buenos
Aires, Argentina ha obtingut l’ or de Telma Cester i bons
resultats de Raul López i Enrique Cornejo. 
2018: Entrenador OCP WakeSchool, Club Wake Addict.
Al campionat de Catalunya disputat a Castelldefels, ha
obtingut 18 medalles, 7  d’or. Entrenador de la
Selecció Catalana de Cable Wakeboard, programa
ARC. Al campionat d’Espanya van quedar campions
d’Interfederacions, Campions d’Espanya Interclubs
amb 17 medalles ( 7 d’or, 7 plata i 3 bronzes).
Entrenador de la Selecció Espanyola de Cable
Wakeboard. Al campionat d’Europa a Milan , la Telma
Cester va obtenir la primera posició així com els bons
resultats de Raul López, Gala Horas i Enrique Cornejo.

ELS MILLORS TÈCNIC O ENTRENADOR/A
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Inauguración del BAR AUTO STOP

Daniel, Guillermo y Silvia, ahora al frente del negocio, un clásico de Castelldefels: Bar Auto Stop, siguiendo la tradición de ofrecer desayunos, vermuts con tapas y comida
casera siempre con el trato familiar que tanto gusta a los clientes.

Bar Auto Stop - Arcadi Balaguer, 120  (al lado de Lavadero y Garaje Ventura)
Horario de 7 a 22 h - Cerrado: Domingos - Tel. 695 412 944

Ramon Josa, fotografia

Gastronomía

dissabte 4
• 08:00-20:00
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom 
(Lloc: Platja Zona Esportiva c/11 fins c/9)

diumenge 5
• 08:00-20:00
Campionat de beach tennis  (Lloc: Platja entre
c/Colòmbiai i c/Uruguai)
• 08:00-20:00
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom  (Lloc: Platja
Zona Esportiva c/11 fins c/9)

dissabte 11
• 09:00-21:00
VII Trofeu Ciutat de Castelldefels  
(Lloc: Pista Poliesportiva Can Roca)
• 10:00-12:00
Voley Platja Jocs Escolars prebenjamí i benjamí 
(Lloc: Platja entre Av. Banys i c/ 509)
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Minerva Esports con el deporte de Castelldefels
La tienda de deportes que
dirige la joven emprendedora
de Castelldefels,  Minerva.

Hay que destacar que ofrece
unas promociones especiales en
las mejores marcas. A su vez,
posee una gran variedad de
género en artículos de hockey,
fútbol, natación, marchas nórdi-
ca y un largo etcétera. Y todo lo
necesario en cuanto a equipacio-
nes para los colegios.

Minerva Sports ofrece los
servicios a los clubs y las
escuelas: 

UE Castelldefels 
(equipación fútbol)

Escola Jacint Verdaguer 
(uniforme escuela)
Gent gran Castelldefels 
(uniformes)...

Y tienen una gran variedad de
trofeos y placas homenaje, así
como la personalización de cami-
setas.

Minerva Sports es una empresa
comprometida con el deporte de
Castelldefels, para ello será una
de las patrocinadoras del evento
deportivo organizado por el
Castelldefels Rugby Union Club
femenino y quiere aprovechar
para saludar y felicitar a todos los
deportistas de Castelldefels en la
XX Nit de l´Esport.

El Juvenil “A” FSC Ferreteria El Poble ascendeix de
manera brillant a primera divisió
El passat diumenge 14 d'abril, el JUVENIL A
FERRETERIA EL POBLE, després del seu clar
triomf contra Platense Vilanova (4-1), va
assolir matemàticament l'ASCENS a
Primera Divisió quatre jornades abans de la
conclusió del curs.

Enorme èxit per a l'esquadra dirigida per
Lluís Andrés Bonete, merescudíssim per la
magnífica feina desenvolupada al llarg i
ample dels darrers 9 mesos. 20 victòries i
tan sols dues derrotes, amb 94 gols a favor
i només 28 en contra, parlen a les clares de
l'alt nivell que ha mostrat el bloc. Equipàs
amb majúscules. 

Els protagonistes de l'èxit són:

Dani Márquez, Dani Martín, Pau Ndje, Kike
Martínez, Aday Carrillo, Christian Pérez,
Ferran Cantillo, Francesc Tortosa, Sergio
García, Emory Iturralde, Álex Rosell, Albert
Rosell i Íker Capdevila

A banda de l'ascens, ja al 'sarró', cercaran
el títol en dura lluita amb l'Esparreguera.

ESPECTACULAR!!

Enhorabona, nois!
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Ramon Josa, fotografia



11

XX Nit de l´Esport
LA VOZ MAYO 2019

XVI NIT DE L´ESPORT - 2015

XVII NIT DE L´ESPORT - 2016

XVIII NIT DE L´ESPORT - 2017

XIX NIT DE L´ESPORT - 2018

Hace 20 años en el pabellón del Hotel Playafels en la muy olímpica noche del día
15 de septiembre de 2000, con la emoción de la inauguración de los Juegos Olímpicos
de Sidney aún en el aire, La Voz de Castelldefels, el Sr. Bercero, por el Patronato
de Deportes, y la comisión resolutiva rendimos homenaje a los equipos, deportis-
tas y asociaciones deportivas que, con su trabajo, esfuerzo y espíritu, conseguían
situarse en la más alta cima de sus disciplinas.
Cuatro campeones del mundo estuvieron presentes en el acto: Juan Antonio Ramos,
(Taekwondo); Fernando González (Culturismo); Contxi Peña (Tenis transplantados); y

Jordi Sendra (Boxeo). Cerca de 500 personas asistieron a la I edicion de la  elección del
mejor deportista de la temporada 1999-2000. Pedro BARTHE era entonces Director de
Deportes de TVE y, en directo, desde Sidney envió sus mejores deseos a los deportistas
de esta ciudad.

Hoy, 20 años después, nuestro deporte sigue en alza y esperamos que siga siendo así por
muchos años más.

20 años con el deporte de Castelldefels

Ramon Josa, fotografia



XX Nit de l´Esport

12

LA VOZ MAYO 2019


