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ELS MILLORS ESPORTISTES INDIVIDUALS

SERVICIOS

Millor Esportista Femenina de més de 18 anys

Temporada 2017:  1a Classificada XXXII Triatló de Catalunya – Banyoles. 1a. Classificada Santander Triatló Gavà
Olímpic per parelles. 1a. Classificada Júnior i 5a Classificada general femenina a TriPalafurgell Olímpic. Temporada
2018: 8a Classificada de Catalunya Duatló Prat per equips-campionat de Catalunya: 3a Classificada General Absoluta
i 1a classificada Sub 23– Duatló Viladecans. 4a Classificada general i 1a Júnior – Pujada al Castell 2017. 3a.
Classificada Júnior  10 Km. Cursa Sant Antoni. 7a classificada Sub 23 – Mitja Marató de Barcelona. Mitja Fondo de la
Mussara – 97 Km + 1650 desnivell.

Capitana del sènior femení de 1a Divisió Nacional. 2a Màxima golejadora de la 1a. Divisió Nacional amb 17 gols.
Jugadora indispensable, lluitadora i amb una gran regularitat.

4a al Campionat de Catalunya 2017.  
Campiona de Catalunya d’ Hivern 2018.

Millor Esportista Masculí de més de 18 anys

Subcampió de Catalunya d'hivern 2017.
8è Campionat d'Espanya de velocitat 2017.
Marca i medalla del K4 del Club amb el Campionat de Catalunya de Velocitat 2017 i        
Subcampió en K2 500 i 4t al Campionat de Catalunya 2018. 

Aglutina, dinamitza l'equip sènior masculí del club, gràcies a ell s'ha format un renovat grup d'amics que han tornat al
club. Està dirigint l'equip a l'ascens directe de categoria sent el líder del grup tant en l'àmbit humà i social com tècnic
i esportiu. No només dins de l'equip és un dels millors jugadors, sinó també dins de tota la seva categoria de la com-
petició de 4a. Catalana (realment l'Edu té nivell de diverses categories superiors), perquè roba i recupera 6-7 pilotes
per partit i marca una mitjana de 7 gols per partit. És un jugador referent total, que va començar al club quan tenia 11
anys , fidel i molt seriós.

Campió del Campionat Catalunya 2a Divisió i ascens 1a Divisió. Capità de l’ equip sènior. 
Màxim golejador de la categoria amb 31 gols.

La Nit de l'Esport tornarà a escollir els        millors esportistes de Castelldefels
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COLONIAS DE VERANO

ELS MILLORS ESPORTISTES DE CATEGORIES FORMATIVES 

Campiona de Catalunya en totes les regates de la Lliga de l’any 2018. 
Ha guanyat les tres regates de la Lliga que s ‘han celebrat aquesta temporada. 

Jugadora de l'equip Sub 16, amb una projecció molt bona. Amb el seu equip ha aconseguit la 2a posició a la fase regu-
lar en 1a Catalana. Convocada a la Selecció Catalana Sub 18 per a disputar el campionat de seleccions autonòmiques.
Va realitzar una gran temporada amb l'equip femení, en primera catalana, assolint amb les seves companyes el 3r lloc
en la fase regular. Compromesa  amb el sacrifici, el treball, bona actitud i companyonia.

2a. Campionat Catalunya Sala Cadet Femení GB. Jugadora fixa a l’ equip sènior de la 1a Divisió Nacional
Participa al programa d’ Alt Rendiment Català Sub 16 . Campiona del campionat autonòmic Sub 16 2018 , amb
Catalunya. Convocada a la selecció espanyola Sub 16 per al torneig 6 nacions.

Jugador de l'equip Sub 16, aquest equip ha quedat 2n classificat a la fase regular de 1a Catalana, convocat amb la
Selecció Catalana pel Campionat Autonòmic de Seleccions, jugant de titular tots els partits, perdent la final contra
Madrid. Un exemple de compromís, sacrifici i companyonia a nivell personal i grupal.

1r Classificat a la regata de la Lliga d‘Infantils d'aquest any 2018.
3r a K4 al Campionat de Catalunya velocitat juny 2017
6è a K2 al Campionat de Catalunya velocitat juny 2017

Jugador del juvenil A de la UEC. Ha participat, tot i ser encara juvenil de 2n any, a diversos partits a 3a Divisió amb el
1r equip, marcant el gol de la victòria a Vilafranca del Penedès i convertint-se en el golejador més jove en aquesta cate-
goria a la història del club.

La Nit de l'Esport tornarà a escollir els        millors esportistes de Castelldefels

Millor Esportista Masculí de categories formativesMillor Esportista Femenina de categories formatives
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SAN JUAN 2018

ELS MILLORS ESPORTISTES EN EQUIP
Millor Equip Femení Sènior més 18 anys

SÈNIOR K4 CATEGORIA FEMENINA
Subcampiones del Campionat de Catalunya de Velocitat en  K4 500.

SÈNIOR FEMENÍ DEL CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB
Equip que aquesta temporada ha pujat a 1a Divisió Catalana, després de disputar una fase preliminar quedant en pri-
mera posició.
Després d'una dura competició en aquesta nova categoria, quedant entre els quatre primers equips (de 12 equips),
això li permet accedir als playoffs d'ascens a Divisió d'Honor Nacional (màxima categoria d'Espanya), guanyant els
quarts de final i perdent les semifinals. Posteriorment juguen el partit pel 3r i 4t lloc, quedant 3es classificades a la
màxima categoria catalana.
2es Classificades a la Copa Catalana. Aquest equip només ha perdut en 4 ocasions.
Excel·lent campanya, quedant en 5a posició en el primer any a la Primera Divisió Catalana.

Millor Equip Masculí Sènior més 18 anys

SÈNIOR ESPORTIU CASTELLDEFELS
Integrat totalment per  jugadors de Castelldefels, formats a la base del club. Cohesionen el club en l'àmbit social i
esportiu amb la seva dedicació. Líders del grup de la seva categoria de competició, i consolidaran l'ascens a 3a
Catalana preferent en pocs dies. Estan fent una temporada magnífica com a l'equip més golejador i menys golejat del
grup (30 gols de mitjana per partit).

SÈNIOR CLUB PIRAGÜISME
CASTELLDEFELS
6è al Campionat d’Espanya de Velocitat en K2 (junior
2017).
Campions absoluts de la Regata de Banyoles 2018.
Subcampions de Catalunya Campionat d’ Hivern 2018.

EQUIP QUIROPRÀCTICA MAR
CLUB NÀUTIC CATAMARÀ F18
Campió absolut “Trofeo Hobie Cat Nacional España- Les
Basetes” , València.
3r Classificat F18 a la Copa d’Espanya de Catamarà 2017 –
Pobla Marina, València.
4t Classificat F18  al Campionat d’Espanya de Catamarà
2017 – Puerto Sherry , Càdis.
Campió absolut del 51 “Trofeo de Plata” – Club Nàutic
Castelldefels.
3r Classificat 2017 al Ranking General de F 18 de la RFEV.
Subcampió de Catalunya 2017 de la FCV a la Classe
Catamarà. 
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ELS MILLORS EQUIPS
Millor Equip Femení de categories formatives

EQUIP CADET CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS
Al rànquing final de l'any 2017 de la Federació Catalana de Piragüisme van quedar a les següents posicions: Anna 3a,
Laia 7a, Júlia 11a amb categoria infantil. Verònica 5a. esprint amb categoria Cadets. 5ns en K2 i 6es en  k4  al
Campionat de Catalunya de Velocitat 2017. Aquesta temporada militen totes quatre a la categoria cadet i han format
part de l'equip que ha assolit el 33è lloc al Campionat Nacional d'Hivern celebrat a l’Alcúdia (Mallorca) de 130 clubs
participants.

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

SUB 18 CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB
Equip que ha disputat al llarg de tota la temporada 8 tornejos de la categoria formativa guanyant en totes i cada una
de les seus. Aconsegueix ser l'equip amb més partits guanyats a l'any. En ser una categoria formativa, no hi ha lliga
com a la resta dels esports, juga'n tornejos a 8 seus diferents al llarg de la temporada.

BASE “A” PETIT DETALL FUTBOL SALA CASTELLDEFELS
Subcampió Divisió d’Honor Femení Base 16/17. Subcampió Copa Catalunya  16/17. Subcampió Lliga 17/18.
Classificades per a la final de la Copa Catalunya (es jugarà el 9 de juny).

EQUIP INFANTIL PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

Campionat de Catalunya  de Velocitat,  2ns. en K2 500, 2ns en K4 500 i  3rs  en K4 500

INFANTIL  “A” UNIÓ ESPORTIVA CASTELLDEFELS
Campió 1a Divisió, Grup 11 i ascens a Preferent per primera vegada a la història del club.

SUB 16 CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB
2n Classificat a Primera Divisió Catalana. Màxima categoria Catalana.Gràcies a la gran temporada realitzada aconse-
gueix l'accés directe al Campionat d'Espanya que es va quedar en 3r lloc en la categoria d’or (màxima categoria del
campionat) aconseguint per 1a vegada aquesta classificació a categories formatives. Guanyadors del seu Grup amb
una única derrota. Ascens directe a la categoria superior de 2a. Participació al Campionat de Catalunya, per primer cop
a la història del Club. Participació per primera vegada al Campionat d’Espanya (Almeria), juny 2016.
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La gran Nit de l'Esport: Reconeixements, premis...
ELS MILLORS TÈNICS

Millor Tècnica o Entrenadora 

PAULA LIS MUÑOZ – CLUB PIRAGÜISME CASTELLDEFELS

Paula, estudiant d’educació infantil, està treballant amb els equips de benjamins, alevins i infantils del Club. Els
excel·lents resultats aconseguits  pels palistes parlen de la seva feina ben feta.

CLAUDIA DÖRR-  CASTELLDEFELS RUGBY UNION CLUB
Entrenadora de la categoria SUB 16, ha aconseguit la 2a plaça d'aquest equip. 
Molt compromesa amb el desenvolupament del rugby femení. 
Com entrenadora de l'equip femení Sub 18 a guanyat tots els encontres de la categoria.

NEUS MORALES PEDRO – CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS
Entrenadora de patinatge des del 2002. Entrenadora autònoma de patinatge artístic al nivell oficial de tècnic de grau
2. Organitzadora de tallers de tecnificació, aportant tècniques de nivell internacional que estimulen les bases del pati-
natge. Els resultats obtinguts aquesta temporada han estat: ha aconseguit títols de certificat per a deu de les seves
patinadores, obtenció de pòdiums en les diferents proves que s’ha presentat el club, haver confeccionat enguany un
nou staff de tècnics per atendre les necessitats actuals del club.

IVÁN JIMÉNEZ ROIG - FSC
Entrenador Base A, FS Castelldefels.
Entrenador FS Assessoria Pear Castelldefels. 
Subcampió Divisió d’ Honor Femenina Base. 
Subcampió Copa Catalunya

MIQUEL CARRILLO RUIZ - UEC
Entrenador 1r equip UE Castelldefels. Ha complert aquest any 100 partits a 3a Divisió amb el club (2a màxima de la
història del Club).

MARTÍ ARGUDO - CRUC
Entrenador de l'equip Sub 16, principal impulsor de la gran temporada de la categoria. Per primera vegada fan pujar a
l'equip a la màxima categoria catalana, aconseguint la segona plaça en la fase regular. Un gran gestor d'equip, ha asso-
lit duplicar el nombre de jugadors en la seva categoria, desenvolupant un gran treball en l'evolució dels jugadors en
l'àmbit grupal i individual. Aquest treball és reconegut per la Selecció Catalana convocant a 4 jugadors del CRUC a la
Selecció Catalana SUB 16.

Millor Tècnic o Entrenador 
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L'esport de Castelldefels es vesteix de festa
CASTELLDEFELS CIUTAT ESPORTIVA

XIX NIT DE
L´ESPORT 2018

El divendres 8 de juny, a
les 21 h, se celebrarà la
XIX edició de la Nit de
l’Esport a Castelldefels.

Organitzada per ĺ Ajuntament
i La Voz de Castelldefels,
l’objectiu d’aquest esde-
veniment és premiar
els/les  millors esportistes
de la temporada
2017/2018 de
Castelldefels, així com les
persones i tothom que
hagi col·laborat en l’esport
local.

L'edició d'enguany de La
Nit de l'Esport ha tornat a
comptar amb una eina
que ja es va fer servir en
anteriors edicions, el fet
que els ciutadans podien
votar a aquells que consi-
deressin com a millors
esportistes de la tempora-
da 2017–18 en quatre
categories: “Millor espor-
tista femenina de més de
18 anys”, “Millor esportis-
ta femenina de categories

formatives”, “Millor espor-
tista masculí de catego-
ries formatives” i “Millor
esportista masculí de més
de 18 anys”. De la seva
votació ha sortit un dels
finalistes dels premis, els
altres i la resta dels fina-
listes de les altres catego-
ries han sortit de la deci-
sió del Jurat tècnic dels
guardons.

Així, us animem, en
aquesta nova edició, a
participar-hi més que mai.
Us esperem en la nit més
esportiva de l’any: La Nit
de l’Esport 2018.

L'acte se celebrarà als
Jardins del Castell de
Castelldefels, on es pre-
miaran els/les esportistes
i equips més destacats de
la temporada.

A continuació, se servirà
un sopar. El preu del tiquet
és de 10€ i el podeu adqui-
rir al Complex Esportiu de
Can Roca, del 28 de maig al 6
de juny, en horari de dilluns
divendres (de 8 a 21h)

COMITÈ ORGANITZADOR XIX NIT DE L´ESPORT:

Nico Cerpa -  Regidor d’Esports
Albert Garcia Edo -  Cap de secció de Esports
Manuela Lorenzo - Tècnica d’Esports
Beatriz de las Heras - Secretària de Esports
Carlos de Frutos -  Periodista
Lluís Espanyol -  Club Handbol Esportiu Castelldefels
Juan Ramírez – Club Petanca Castelldefels
Joan Crespo -  Club Bàsquet Joventut Castelldefels 
Óscar López -  La Voz de Castelldefels

COLABORAN:
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Fernando Barbeito, en la Nit
de l´Esport 

DEPORTE

Fernando Barbeito, Alejandro Barbeito y Álex Pascual   

Le recordamos como jugador de
FC Barcelona de balonmano,
durante los años 90, con el
“Dream Team”, equipo que consi-
guió cuatro Champions y ocho
ligas, entre otros éxitos.
Posteriormente, estuvo en el
Portland San Antonio de
Pamplona. Y también le recorda-
mos como entrenador del
Handbol Esportiu Castelldefels y
el Ángel Ximénez-Puente Genil,
antes de marcharse a entrenar a
Bahréin. 

Su hijo, Alejandro Barbeito y Álex
Pascual, hijo de Xavi Pascual
“Pasqui”,  acaban de proclamar-
se campeones de España juvenil
de balonmano con el FC
Barcelona. “Me hizo una ilusión
especial porque han trabajado
muy duro para ganar todos los
partidos de la temporada y se da
la coincidencia de que, hace 31
años, Pasqui y yo formábamos
parte del equipo juvenil del FC
Barcelona que también quedó
campeón de España”. 

Felicitats a tots els esportistes
i fins la propera edició!
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09/06/2018  dissabte
• 09 - 21 h
Torneig de platja de
Rugby a 7
Lloc: Platja entre
c/Masteler i Xiringuito

AGENDA ESPORT

15/06/2018  divendres
• 17-23.30 h
Gala anual hoquei català
Lloc: Castell

16/06/2018  dissabte
• 09 - 17 h
Festival Hoquei Català
2017-2018
Lloc: Xiringuito Iguana

16/06/2018  dissabte
• 17-20 h
Festival final de curs de
Patinatge Artístic
Lloc: Pista Poliesportiva
Can Roca

23/06/2018  dissabte
• 10 -19 h
Regata Social Catamarà
i patí a vela " Regata
Sant Joan"
Lloc: Platja davant Club Nàutic

Castelldefels sede de los XVIII
JUEGOS MEDITERRÁNEOS

Tarragona organizará unos juegos
completamente adaptados a la situa-
ción económica actual y tendrán
lugar del 22 de junio al 1 de julio de
2018 en 16 municipios sede del
territorio, y participarán 33 discipli-
nas deportivas.

Los Juegos, en los 10 días de compe-
tición, llevarán a Tarragona y a su
territorio:
4.000 deportistas de 26 nacionalida-

des diferentes.
1.000 jueces y representantes de las
Federaciones internacionales y
Comité Internacional de los Juegos.
1.000 periodistas de todo el mundo.
3.500 voluntarios para cubrir las
necesidades de organización.
Más de 150.000 espectadores.
Castelldefels será la sede de las
pruebas de piragüismo y remo.
Castelldefels 2018, preparados
para hacer historia.

Juny 28, 29, 30 Juliol 1
• 10 - 20 h
Campionat Mundial de beach
tennis
Lloc: Xiringuito Carita Morena

Juny 16, 17
• 10 - 19 h
Regata Vela ligera Campionat de
España Patín a Vela 2018
Lloc: Platja devant Club Nàutic
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SANT JOAN 2018

Dónde y cómo celebrar
la verbena de Sant Joan
Cenas con familiares o amigos, música que ameniza la madrugada, antorchas, ale-
gría, mucha alegría. Cualquier tradición es válida para celebrar la noche más corta
del año. Y es que no hay excusa para la noche del 23 de junio: Sant Joan se
vive a lo grande. Con el fuego y la pirotécnica como elementos característicos
mientras se saborea una buena cena y luego la coca de Sant Joan.
LOS RESTAURANTES ya están preparados para disfrutar de una de las noches
más mágicas del año.
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