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Promoció
festesport!

La Nit de
Festesport

Fes-te soci del Pavelló
del dia 2 al 7 de juliol i
no paguis matrícula!

Tota la informació
al Pavelló Municipal
d’Esports

“La Nit de Festesport” arriba enguany 
amb un valor afegit a un doble nivell. D’una 
banda es compleix el 25è aniversari de la 
primera convocatòria de  “La Nit de l’Esport” 
que des del seu naixement pretenia ser 
un acte de reconeixement als esportistes 
selvatans que són l’orgull del nostre poble.

De l’altre, coincideixen amb la celebració 
dels Jocs Mediterranis en els què la 
Selva, com sabeu, acull les competicions 
d’esgrima. I aquest esperit olímpic, hereu 
dels Jocs de Barcelona 92, impregna de ple 
aquesta edició de “la Nit de Festesport”.

Com a alcalde i com a selvatà sempre he 
cregut que el nostre poble és sinònim d’èxit 
esportiu i de valors vinculats a l’esport. I 
la demostració fefaent que la Selva té un 
gran talent ho demostren les generacions 
de selvatans i selvatanes que han transmès 
l’ètica de l’esport als nostres petits, seguint 
un fil històric d’amor i de passió tant per la 
Selva com per la pràctica esportiva que ha 
superat tots els obstacles.  

Precisament per això aquest 29 de juny 
reivindicarem tots junts aquest amor 
selvatà per l’esport i pel nostre poble. Com 
em deia un entrenador  recentment: “jo 
estimo el que faig per aquest instant en què 
dono les instruccions als jugadors abans de 
sortir al camp i els dic: “nois noies, ho hem 
de fer així”. De vegades surt i d’altres no, 
però aquest moment -just aquest moment 
de comunió prèvia al partit- és el que dóna 
sentit a tot el que fem.”

Aquest entrenador selvatà, a qui reivindico 
plenament, ens ensenya quina és realment 
la meravella de l’esport, no només el futbol 

sinó de tots els esports. Perquè és jugant 
en un equip, dels molts que hi ha al poble, 
que hem après què significa guanyar però 
també que suposa perdre. Aquest perdre és 
el que t’ensenya a aixecar-te i a valorar com 
és de difícil després guanyar. Com a la vida. 

Aquest entrenador ens ensenya perquè 
a vegades ha de decidir que jo no jugo, 
perquè ell pensa en tots i no només en mi. 
Ens ensenya que les excuses i els retrets 
no serveixen absolutament per a res i que 
l’art de guanyar s’aprèn en les derrotes. 
Com a persona que havia jugat al futbol del 
poble assumeixo totalment aquestes sabies 
paraules. 

L’esport, doncs, no és tan sols un resultat 
concret sinó que ens forma com a persones 
i ens ensenya valors que després ens 
identifiquen en les múltiples facetes de la 
nostra vida quotidiana.

Aquest és, essencialment, l’esperit de l’esport 
selvatà, això és el què commemorarem 
conjuntament aquest 29 de juny amb La Nit 
de Festesport  i per això espero que tots i totes 
ens sumem a aquest equip guanyador que 
basteix cada dia aquest somni de fraternitat, 
benestar i justícia que identifiquem amb la 
Selva del Camp.      

 Josep Masdeu Isern
Alcalde de la Selva del Camp
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NIT DE
L’ESPORT
RELACIÓ DE GUANYADORS

ANY GUANYADOR EDICIONS DISCIPLINA / ENTITAT

1992 JOAN GUTIÉRREZ MASDEU ESCACS

1993 JOAN FRANCESC CARRETÉ RECASENS CICLISME

1994 XAVIER CARNICER ROIG CICLISME

1995 JOSEP ROIG GASULL SPECIAL OLÍMPICS

1996 JORDI CARNICER ROIG CICLISME

1997 ALBERT FLORES ELÍAS GIL CRISTIÀ

1998 MARIA TABERNA DOMINGO BÀSQUET

1999 GEMMA MASDEU CAÑELLAS CICLISME

2000 ARIADNA CAÑELLAS DOMINGO ATLETISME

2001 ANNA PRATS PÀMIES BÀSQUET

2002 MERCÈ PUIG MARTÍNEZ BÀSQUET

2003 SERGI OLLÉ SIMÓ FUTBOL SES Joan Puig i Ferreter

2004 IGNASI M. MESTRE ALZAMORA FUTBOL 

2005 XAVIER CASADÓ PAGÈS CLUB TENNIS TAULA LA SELVA

2006 FÈLIX JÉREZ TRABALÓN AMICS MOTOR SELVA

2007 POL MASDEU CAÑELLAS CLUB BÀSQUET LA SELVA

2008 ENRIC CASADÓ PAGÈS CLUB TENNIS TAULA LA SELVA

2009 DANIEL MASDEU SABATÉ CLUB CICLISTA SELVATÀ TOT BIKE

2010 MARTA FORTUNY CORT CB LA SELVA
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JOAN GUTIÉRREZ MASDEU
ESCACS I 1992

El 1990-91 començo a jugar al Club Escacs de La Selva del Camp.

El 1992 començo a jugar al Club d’Escacs Reus Ploms.

Aquest mateix 1992:
 Campió cadet  del Baix Camp.
 Campió Cadet de Catalunya.
 Sots-campio d’Espanya  amb l’equip cadet de Catalunya.
 Representant estatal  en el Campionat d’Europa.  
 “Sub-16” fet a Rimavska Sobota (Txecoslovàquia).

Entre el 1995 i el 2012 jugo al Club Escacs Valls com a primer tauler.

El 1996 aconsegueixo el Títol de Mestre Català d’Escacs.

El 1997 tercer classificat en el Campionat Territorial Individual.

Nombroses participacions en campionats d’equips de club i tornejos 
internacionals.

JOAN FRANCESC CARRETÉ RECASENS
CICLISME I 1993

Inici la temporada 1991 participant en proves del campionat Provincial 
de Tarragona.

TEMPORADA 1993
- 1r Classificat campionat de Catalunya
- 1r classificat del campionat d’autonomia Catalana
- 1r classificat Campionat Països Catalans
- 1r Classificat Campionat d’Espanya
- 3r Classificat del Campionat del món, categoria Cadet
TEMPORADA 1994
- 2n classificat campionat de Calalunya
- 4rt classificat campionat d’Espanya
- 3r classificat Campionat dels Països Catalans
TEMPORADA 1995
- 1r Classificat campionat d’Espanya
- 5è Classificat campionat del Món categoria Junior
- 8è classificat campionat de Catalunya
Presencia internacional amb proves disputades a França, Bèlgica, 
Alemanya, república
Eslovaca, república Txeca, Polònia, Japó i Itàlia
TEMPORADA 1997
- 1r Classificat prova Campionat d’Espanya.

XAVIER CARNICER ROIG
CICLISME I 1994

Durant la temporada 93 és 2on. classificat de l’OPEN Provincial BTT, 
1r. classificat del Campionat Provincial Combinada, 10è classificat 
Copa Catalana BTT i 13è classificat Xallenger Païssos Catalans BTT. 
Temporada 94 és “líder” a la Copa Provincial de Tarragona BTT, 8è 
classificat èlit de l’Open Copa Catalana BTT i 19è classificat “Coromas” 
campionat d’Espanya BTT.

JOSEP ROIG GASULL
SPECIAL OLIMPICS I 1995

Al incorporar-se al Taller Baix Camp, Josep va tenir il·lusió per formar 
part de l’equip de futbol. Poc a poc l’esport per a les persones amb 
discapacitat va anar agafant més força i el Taller va començar a 
participar en diferents competicions. Així que, Josep amb la seva gran 
motivació s’apuntava a tot: futbol, bàsquet, atletisme, natació, tennis-
taula... 

Amb il·lusió i molta voluntat va participar diferents competicions, 
destacarem, especialment per la seva importancia els Jocs Specials 
Olympics de Barcelona ( 1992) i de Reus ( 1996). 

A la presentació dels Jocs Special Olympics de Reus va intervenir també 
com a presentador d’un sopar que es va celebrar. 

Durant tots aquells anys, va destacar la implicació de Josep, les seves 
ganes de participar en totes les activitats esportives i competicions 
que s’organitzaven. 

Durant tots els anys que va participar, va seguir fidelment el jurament de 
l’esportista Special Olympics ‘’Vull guanyar, pero si no ho aconsegueixo, 
deixeu-me ser valent en l’intent’’. 
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JORDI CARNICER ROIG
CICLISME I 1996

Comença en el món de la bicicleta l’any 1990 aconseguint el 
subcampionat Provincial de Biketrial en la categoria Cadet i Minime 
l’any 1992. S’inicia en l’especialitat de Mountain Bike el 1994 essent 4rt. 
classificat a la Copa Tarragona en la categoria Junior-K (cadet). L’any 
1995 disputa la Copa Tarragona i Catalana aconseguint estar entre els 
capdavanters. 

El 1996 es situa a la 2ona. posició en la Copa Tarragona i és campió 
provincial de la categoria Junior.

ALBERT FLORES ELÍAS
GIL CRISTIÀ - FUTBOL I 1997

Comença jugant al fútbol sala amb el Col·legi Públic Gil Cristià, on 
assoleix la medalla d’or fins en 3 ocasions en les Olimpíades Escolars. En 
altres modalitats assoleix fins a una vintena de medalles. En edat cadet 
segueix la seva carrera al FC La Selva, on debuta amb el primer equip 
amb 16 anys. Assoleix l’ascens de categoria a 2ª regional i posteriorment 
ficha pel CF Reddis situat a 1ª regional. Una lesió d’esquena fa que hagi 
de deixar el fútbol amb tant sols 25 anys. Actualment des de fa 2 anys 
torna a jugar al fútbol sala a la Selva.

MARIA TABERNA DOMINGO
BÀSQUET I 1998

- Vaig començar a jugar al col·legi Sant Rafel de la Selva del Camp a 
l’edat del 7 anys.
- Categoria mini, jugant amb el pare manyanet de Reus, vaig formar 
part de l’equip de la selecció catalana mini essent campiona d’Espanya.
- Categoria infantil, jugant amb el CB Tarragona vaig jugar tant el 
campionat d’Espanya de clubs com els de comunitat autonòmiques 
amb la selecció catalana.
- Desde categoria mini fins a junior vaig formar part de l’equip de la 
selecció espanyola generació ’86.
- Categoria cadet, vam proclamar-nos campiones d’Espanya amb la 
selecció catalana.
- L’edat de junior, vaig rebre una beca de la federació de basquet i vaig 
incorporar-me internada amb Residencia Blume jugant en categoria 
senior Lliga Femenina 2 al Segle XXI.
- Els primers anys com a senior vaig jugar al BF Viladencans a la 
categoria LF2, jugant dos anys seguits playoffs d’ascens a primera.
- Els últims anys, vaig jugar varis anys a Copa Catalunya acabant la 
carrera esportiva al AES Collblanc. 

GEMMA MASDEU CAÑELLAS
CICLISME I 1999

Ha practicat diferents esports des que va anar al Col·legi Gil Cristià. 
Allí hi va practicar, entre d’altres, bàsquet i futbol. La seva passió per 
la muntanya la va portar, de la mà del Club Ciclista Selvatà Tot Bike, a 
practicar BTT, modalitat en què va arribar a defensar la samarreta de 
la selecció catalana als campionats estatals, on va quedar quarta en la 
seva categoria. Actualment, la bicicleta continua sent el seu esport de 
referència, compaginant-lo amb el muntanyisme, fet que l’ha dut a ser 
membre del Club Excursionista Arítjol.
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ARIADNA CAÑELLAS DOMINGO
ATLETISME I 2000

Comença a destacar per les seves qualitat en l’atletisme el 1996. 
Després de diverses competicions fitxa pel Reus Ploms. L’Ariadna 
practica diverses modalitats aconseguint els següents resultats:

En la modalitat de Cros: la clasificada en el Cros Territorial d’Ascó (3 
km.), 4a classificada en Campionat de Catalunya de Cros, primer llic 
al Cros Internacional d’Andorra i Campiona d’Espanya amb la selecció 
Catalana en els Campionats de Cros estatal celebrats a Madrid.

En la modalitat de Pista coberta: Campiona de Catalunya de 1.000 m. 
llisos, campiona de Catalunya en la prova de relleus de 4x200, amb 
el temps enregistrats aconsegueix la mínima per als campionats 
d’Espanya de Pista Coberta celebrats a Sant Sebastià, cita en la qual va 
aconseguir el 6è lloc.

En la modalitat de Pista descoberta: Campiona de Catalunya de relleus 
4x300 i 4x100. En els Campionats Territorials de Camp Clar aconsegueix 
el 1er lloc en els 1.000 m. llisos. Campiona de Catalunya de Pista 
Descoberta en els 1.000 llisos celebrats a l’Hospitalet de Llobregat.

ANNA PRATS PÀMIES
BÀSQUET I 2001

Comença a practica el bàsquet als 7 anys a l’escola i participa en 
les olimpíades escolars del Reus Deportiu representant el Col·legi 
de Sant Rafel, que hi aconseguí la medalla de bronze. L’any 1997 va 
ser escollida com la millor jugadora la temporada de les jornades 
esportives. Amb 14 anys entra a formar part de l’equip Cadet del CB la 
Selva i, a la temporda següent, de l’equip Junior del Club Reus Ploms 
que aconseguí el segon lloc de la lliga. En la temporada 2000 torna a 
formar part, en la categoria Sènior, del Club Bàsquet la Selva.

MERCÈ PUIG MARTÍNEZ
BÀSQUET I 2002

La Mercè comença a jugar a bàsquet amb sis anys. Des de llavors fins al 1996 
juga al col·legi Sant Rafel, essent la màxima encistelladora del seu equip 
diverses temporades i nominada per a la primera nit de l’esport la temporada 
91-92.

El 1993 assolí la medalla d’or a les Olimpíades escolars i un any després la de 
bronze, quedant també campiona del Baix Camp, en la categoria alevina, i 
essent la màxima encistelladora comarcal. L’any 96 és considerada la jugadora 
més regular del seu equip i invitada a fer la tecnificació a nivell comarcal. 

La temporada 96-97 passa a ser jugadora del Club Bàsquet La Selva, sent-
ne escollida la jugadora més regular en la festa de la ràdio i nominada per 
la nit de l’esport. Les tres temporades següents juga al C.B. La Salle Reus, 
aconseguint la medalla de plata a les Olimpíades del 99 i quedant primera de 
la lliga escolar la temporada 1999-2000. Posteriorment, torna al C.B. La Selva, 
club en el qual es retira uns anys després.

A més del bàsquet, mai ha deixat de practicar altres esports, com el tennis, 
i principalment l’atletisme, obtenint un total de divuit medalles a les 
Olímpiades escolars.

SERGI OLLÉ SIMÓ
FUTBOL SES JOAN PUIG I FERRETER I 2003

Juga a futbol des de petit, esport que alterna amb l’atletisme, en el Cross 
escolar sempre ha pujat al podi, destaca el 5è lloc de la 75ena. edició de 
la Jean Boein de Barcelona l’any 1998, la 2a. posició al Cross d’Andorra 
i la13ena. a les nacionals de Castelló d’Empúries l’any 1999. En les 
Olimpíades Escolars de l’any 1997 obté medalla d’Or en Salts de llargada i 
alçada i plata a la Mini-marató. L’any 2000 medalla d’Or en la mateixa cursa.

Deixa l’atletisme i es dedica a la pràctica del futbol, és seleccionat pel 
projecte esportiu Reus 2002 amb la categoria Cadet de 1er.  any queda 
campió de la 1a. Divisió pujant a divisió d’Honor.
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IGNASI M. MESTRE ALZAMORA
FUTBOL I 2004

FUTBOL BASE
Lliga i Olimpíades escolars del consell esportiu del Baix camp (futbol sala) 
aconseguint els trofeus de màxim golejador i millor jugador.
Des de l´Infantil fins al primer any de Juvenil (F.C. LA SELVA).

FUTBOL AMATEUR
Des del segon any de Juvenil (16 anys) ja forma part del primer equip del FC LA 
SELVA durant 7 temporades seguides (3a Catalana).
La Temporada 2010/2011 fixa pel club esportiu el Catllar (2acatalana) durant dues 
temporades, on l’última aconsegueixen l’ascens a 1A CATALANA.
La Temporada 2012/2013 fitxa per la Canonja C.F. (3a catalana) on aconsegueixen 
ser Campions de lliga i per tant l’ascens a 2a Catalana.
La temporada següent fitxa pel Club Esportiu Unió Astorga on només milita mitja 
temporada per tornar a casa seva al F.C. La Selva on aconseguirien una temporada 
històrica, l’ascens a 2a catalana per primera vegada en tota la història del club.
En l’actualitat segueix militant al F.C. la Selva (3a catalana)

Com a entrenador
Futbol sala: als alumnes del cicle mitjà de l’escola Gil Cristià.
Futbol 11: dues temporades a l’Infantil del F.C. la Selva quedant en 2a posició.

XAVIER CASADÓ PAGÈS
CLUB TENNIS TAULA LA SELVA I 2005

Començo a jugar a tennis taula al 1993, coincidint amb la fundació 
del CTT La Selva assolint resultats destacats amb participacions a 
campionats de Catalunya i Espanya, i nombrosos èxits i ascensos 
de categoria fins a arribar a lligues nacionals. A nivell provincial em 
proclamo campió provincial absolut de parelles i subcampió individual. 
L’any 2010 començo una etapa com a entrenador/jugador fora de la 
Selva, fitxant pel CN Tàrraco, CTT Olesa i CTT Igualada, aconseguint 
com a entrenador diversos campionats de Catalunya i d’Espanya amb 
aquests clubs. L’any 2015 torno al CTT la Selva, aconseguint ascensos i 
tornant el club a la màxima categoria provincial i contribuint a la seva 
regeneració.

Durant la dècada dels 90 practico futbol americà amb els Imperials 
de Reus, on guanyo una lliga junior arribant al primer equip i sent 
convocat en diverses ocasions per la selecció catalana i espanyola, amb 
la que disputo com a més destacat un campionat d’Europa a França 
amb la selecció espanyola.

POL MASDEU CAÑELLAS
CLUB BÀSQUET LA SELVA I 2007

Va començar a jugar a bàsquet als sis anys al Col·legi Gil Cristià i després 
va passar a les files del Club de Bàsquet la Selva, on hi va estar fins els 
17. Entre d’altres esports, ha practicat handbol a l’Institut Joan Puig i 
Ferreter, aeròbic, natació i BTT amb el Club Ciclista Selvatà TOT Bike. 
Actualment, compagina activitats al gimnàs com l’spinning o el ioga 
amb altres esports a l’aire lliure com el muntanyisme o el pàdel.

FÉLIX JEREZ TRABALÓN
AMICS MOTOR SELVA I 2006

Va començar a practicar el motocròs amb 6 anys. L’any 2004 fa un curs 
a l’Escola Off Road Arcarons, i fa curses de motocròs. Aquest mateix 
any realitza 2 cursos de Promovelocitat. I al 2005, amb 9 anys, participa 
a la Copa Catalana de Promovelocitat, quedant 7è classificat al final de 
temporada i 3r. classificat a la cursa nocturna del campionat d’Andorra. 
L’any 2006 realitza les proves de selecció “Cuna de Campeones de 
Bancaja mini GP” i continua a la Copa Catalana de Promovelocitat, 
essent 3r. al Kàrting- l’Escala i 8è classificat a final de temporada. Al 2007 
s’inicia en la categoria de Pre-Gp 125, al “Campeonato Mediterráneo 
de Velocidad”, amb bones classificacions. Al 2008, realitza a Itàlia les 
“Proves Red Bull Rookies Cup”. I va continuar a la competició fins al 
2010.
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ENRIC CASADÓ PAGÈS
CLUB TENNIS TAULA LA SELVA I 2008

5 cops Campió de Catalunya d’equips
2 cops Campió de Catalunya individual
3 cops Campió de Catalunya de dobles
1 subcampionat d’Espanya de dobles
2 3ers llocs d’España per equips
12 cops Campió provincial
4 temporades jugador de 1a Nacional
3 temporades jugador de 2a Nacional
Convocat per la selecció Catalana
3er classificat al torneig internacional de Catalunya
8 podis de Catañunya (2on i 3r)

DANIEL MASDEU SABATÉ
CLUB CICLISTA SELVATÀ TOT BIKE I 2009

El seu esport és la BTT, la Bicicleta Tot Terreny, en l’especialitat de 
descens. Comença a competir en BTT al 2006, en la categoria promoció. 
Al 2007, participa a diverses carreres de la Copa Catalana a la categoria 
d’elit, destacant el seu 11è lloc a Sant Joan de les Fonts. Al 2008, també 
pren part a la Copa Catalana i aconsegueix a la Copa Catalana Urbana 
bons resultats, classificant-se a la general en 10ª posició, després de 
córrer a la Riba, Escaldes, Lleida, Vacarisses i Sant Andreu de la Barca.

També va participar a l’Open d’Espanya, es va classificar a la 
Maxiavalanche, al descens marató Europa i participa a la Megavalanche 
Alpe d’Huez als mítics Alps francesos.

Al 2009 es classifica 17è a la Copa Catalana, 7è a la Copa Catalana 
Urbana i participa a l’Open Espanya a Tartareu i a la Vall d’Uixó.

MARTA FORTUNY CORT
CB LA SELVA I 2010

Vaig començar a jugar a bàsquet amb 8 anys, el 1999. Pujant de 
categoria a mesura que m’anava fent gran. 

Fins al 2013 vaig ser jugadora del CB la Selva. Els tres anys següents, 
fins que vaig complir els 25, vaig estar jugant amb el CB Cambrils a 3ª 
Catalana, any que ho vaig deixar per lesió.

25 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ
DE LES ENTITATS ESPORTIVES

CLUB BÀSQUET LA SELVA
CLUB TENNIS TAULA LA SELVA

CLUB CICLISTA SELVATÀ TOT BIKE
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LUCÍA FLORENTÍN MOLINERO
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Durant la temporada 2011-2012 s’incorpora al club com a gimnasta 
d’escola amb 7 anys. Durant el 2013 competeix a nivell escolar assolint 
podium a les competicions territorials. Als anys 2013 i 2014 es classifica 
i participa als campeonats d’Espanya de conjunts. Al 2015 competeix 
a nivell base individual i des del 2016 fins ara està participant a copa 
catalana.

ALEIX SOLÉ AZNAR
ATLETISME

20-07-99 (18 anys)

Jugador de futbol fins els 15 anys passant pel futbol sala Sant Rafael, CF 
La Selva del Camp i CF Santes Creus.

2016 –  1er classificat Júnior i 6è absolut Circuit
 Curses de Muntanya Camp de Tarragona.
             3er classificat Júnior Copa Espanya KV
              Entro a formar part del Borges Trail.

2017 – Subcampió Júnior de Catalunya de Curses per Muntanya
             2n classificat Júnior Copa Catalana KV
             Entro a formar part del CTCMC (Centre Tecnificació Curses per 
 Muntanya Catalunya).

2018 – 8è classificat Campionat Espanya Júnior Curses per Muntanya

Altres curses a destacar: 3er Andorra Outdoor Games (2016), 3er 
Skyrace Arinsal (2016), 1er Cursa Muntanya Esquella Pardines (2017), 
1er Pujada Miramar (2017), 1er Crono-Pujada Puig d’en Cama amb 
rècord de la prova: 24min 35seg (2016 i 2017), 2n Selva Trail (2018).

ESPORTISTES SELVATANS DESTACATS 
DES DEL 2011 FINS L’ACTUALITAT
MARIA MARTIÁÑEZ VENDRELL BÀSQUET

LUCÍA FLORENTÍN MOLINERO GIMNÀSTICA RÍTMICA 

ALEIX SOLÉ AZNAR ATLETISME

CLARA MASDEU DE MARIA BÀSQUET

POL FIGUERAS LÓPEZ BÀSQUET

DÍDAC BOSQUES CANO FUTBOL “GENUINE”

JORDI ROFES BAIGET FUTBOL “GENUINE”

MARIA MARTIÁÑEZ VENDRELL
BÀSQUET

He tingut la sort de poder jugar cinc campionats d’Espanya amb la 
Selecció Catalana aconseguint cinc medalles a més de ser convocada 
amb la Selecció Catalana Absoluta fa exactament un mes. També he 
estat convocada cada any amb la selecció espanyola aconseguint així 
ser Campiona d’Europa i Subcampiona del Món. Després de formar-me 
durant quatre anys al centre d’alt rendiment Joaquim Blume, formant 
part doncs de l’equip Segle XXI, he estat jugant aquests últims tres anys 
a la millor lliga universitària Americana (NCAA) a la Universitat Oral 
Roberts, Oklahoma.
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POL FIGUERES LÓPEZ
BÀSQUET

En Pol s’inicia en la pràctica del Basquet als 5 anys a l’Escola Gil Cristià. L’any 
següent ja passa al Club Basquet La Selva on juga fins als 12 anys. Encara 
en categoría minibasquet i en el CB La Selva, és convocat per la Selecció 
Catalana Mini pel Campionat d’Espanya de Seleccions Autonomiques. Dels 
12 anys fins l’actualitat ha format part en totes les categoríes inferiors del 
FC Barcelona essent resident a La Masia els últimos 5 anys. També desde 
els 12 anys ha format part de totes les categoríes inferiors de la Selecció 
Catalana i Espanyola fins al moment actual. 

CB La Selva: Campió Territorial Mini   
 5º posició Campionat de Catalunya 
Prinfantil.
Selecció Catalana: Medalla de Plata 
Campionat d’Espanya Mini de Seleccions 
Autonòmiques
4ª Posició  Campionat d’Espanaya Infantil de 
Seleccionas Autonòmiques
Medalla de Bronze Campionat d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques.
FC Barcelona: Campió Catalunya Infantil 
Preferent
Campió de la Minicopa Endesa Infantil.
Campió de Catalunya Cadet Preferent.
Bicampió d’Espanya Cadet.
Bicampió de Catalunya Junior Preferent.

Campió d’Espanya Junior.
 Campió de l’Eurolliga Junior a Berlin.
 Temporada 2016-17 debut a la Lliga 
Endesa.
Actualment al FC Barcelona Lasa B
Selecció Española:  Internacional U12, 
U13, U15.        
Bronze a l’Europeu U16 FIBA a Riga ( 
Letonia )
5ª posició a l’Europeu U18 FIBA a Turquía i 
classificació pel Mundial U19 FIBA.
4ª posició al Mundial U19  FIBA a El Caire 
( Egipte).
 Actualmente forma part de la 
concentració per l’Europeu U20 FIBA a 
Alemanya.

DÍDAC BOSQUES CANO
FUTBOL “GENUINE”

El Dídac va començar a jugar a futbol en el col·legi, després ho va deixar 
perquè no tenia on jugar i gràcies al Nàstic Genuine ha pogut jugar, ja 
que era la seva il·lusió jugar a futbol.

Actualment, juga a la lliga Genuine, on ha fet partits de futbol a Villareal, 
Mallorca, Vigo i Tarragona.

JORDI ROFES BAIGET
FUTBOL “GENUINE”

En quan al recorregut esportiu del Jordi, va jugar a futbol amb l’equip 
del Col·legi Sant Rafael fins acabar la primària, després va seguir els 
estudis en un col·legi d’educació especial, aleshores com que volia 
seguir jugant a futbol el vam apuntar al Futbol Club La Selva on anava 
a entrenar cada setmana però sense entrar a l’equip federat ja que al 
ser una competició estava clar que tot i que li agradava molt el futbol 
no tenia la qualitat per poder jugar junt amb els seus companys.

Ara fa dos anys que ens vam assabentar que el Nàstic de Tarragona feia 
un equip de nois i noies amb discapacitat, el vam apuntar i va cada 
dilluns a entrenar contentíssim, la sorpresa a sigut que aquesta última 
temporada a iniciativa del Nàstic i mitjançant la Federació Español de 
Futbol s’ha muntat la “Lliga Genuine” a nivell Estatal en la intervenen 18 
equips i s’han fet competicions trimestrals en diferents llocs d’Espanya 
(València, Tarragona, Mallorca i Vigo) Cal remarcar que tot i que és una 
lliga per competir, l’esperit de la competició és que tots i guanyem, i es 
tenen en compte molts altres valors apart de la victòria.

CLARA MASDEU DE MARÍA
BÀSQUET

Temp. 10-11: Campiona Mini provincial amb el C.B. LA SELVA.
Temp. 11-12:  Campiona d’Espanya Mini amb la selecció de Catalunya.
Temp. 12-13:  Sots-campiona de Catalunya A-2 amb el C.B. LA SELVA.
  3a classificada al campionat d’Espanya Infantil amb la               
                          selecció de Catalunya.
Temp. 13-14: Campiona de Catalunya Infantil A-1 amb el Basket Almeda.
  Sots-campiona d’Espanya Infantil de clubs amb el Basket         
  Almeda.
  Sots-campiona d’Espanya Infantil amb la selecció
  de Catalunya.
Temp. 14-15: Sots-campiona de Catalunya Cadet Preferent A
  amb el Basket Almeda.
  9a classificada al campionat d’Espanya de clubs
  amb el Basket Almeda.
Temp. 15-16:  4a classificada de Catalunya Cadet Preferent A
  amb el C. B. TARRAGONA.
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DIVENDRES 29 DE JUNY
GIMNÀSTICA RÍTMICA
 17.00 a 18.30 h.
 Classe oberta de gimnàstica rítmica
 Escola Gil Cristià
 Organitza: Club de Gimnàstica
 Rítmica la Selva del Camp

DISSABTE 30 DE JUNY 
  
TORNEIG DE PÀDEL
 9.00 a 23.00 h.
 Mas Passamaner
 Inscripcions:  Whatsapp al 660 088 209 (Jesús andreu)
 Preu: 6 €

PETANCA
 10.00 a 12.00 h.
 Hort d’Iglésies
 El Club de Petanca farà uns
 entrenaments per aprendre
 les disciplines d’aquest esport
 Organitza: Club Petanca la Selva

PARTITS DE FUTBOL 3X3
 Edats: de 5 a 12 anys
 10.00 a 12.00 h.
 Camp de Futbol
 Organitza: Club Futbol la Selva

DIVENDRES 29 DE JUNY

SOPAR DE GALA
“NIT DEL FESTESPORT”
20.30 h. Hort d’Iglésies
SOPAR HOMENATGE ALS ESPORTISTES
que durant 25 anys han contribuït a l’esport selvatà

A les 22.00 h. ENTREGA DE GUARDONS I ACTUACIONS

A partir de les 00.00 h. FINAL DE FESTA amb Dj
Es poden comprar els tiquets al Pavelló Municipal d’Esports

ACTIVITATS
FESTESPORT 2018

29 i 30 DE JUNY i
1 DE JULIOL
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PEDALADA POPULAR PELS VOLTANTS DEL POBLE
 11.00 h.
 Pavelló Municipal d’Esports
 RUTA EN BICICLETA D’UNA HORA DE DURACIÓ
 PELS VOLTANTS DE LA VILA.
 Activitat per a tots els nivells i edats.
 Cal portar casc, roba comode i bicicleta.
 Organitza: Tot-Bike

INFLABLES REFRESCANTS
 11.00 a 14.00 h.
 16.00 a 19.00 h. 
 Pàrquing Piscina Exterior
 Organitza: Pavelló Municipal d’Esports 

AQUAZUMBA
 12.00 a 13.00 h.
 Piscina Exterior
 Activitat gratuïta
 Places limitades
 Organitza: Pavelló Municipal d’Esports

ESCACS
 18.00 h.
 Plaça Portal d’Avall
 Tret de sortida: Dissabtes d’Escacs a la Fresca
 Partides de 5 a 10 minuts
 Organitza: Club d’Escacs la Selva

BÀSQUET
 17.30 h.
 PARTIT ENTRE PARES I MARES
 Pavelló Municipal d’Esports (Pista)
 I en finalitzar, conducció de pilotes botant fins a     
 l’Ajuntament on s’oferirà coca i xocolata
 per tots els participants
 Pavelló municipal d’esports (pista)
 Organitza: CB la Selva

PRIMER SUPER ENDURO AMICS MOTOR SELVA
 CIRCUIT DE MX DE LA SELVA DEL CAMP
 Categories: 
  - Infantil (65 & 85)
  - Amateur
 HORARIS:
  - 16 h: Inscripcions
  - 17 h: Entrenaments lliures i cronometrats
 Organitza: Amics Motor Selva

ZUMBA MASTERCLASS
 19.00 a 21.00 h.
 A càrrec dels instructors:
  LORENA SALVADOR
  MARY LÓPEZ
  RUBÉN DARÍO
  SUSANA RUÍZ
  PREU: 3 € 
 Inscripcions al Pavelló Municipal d’Esports
 Places limitades
 Organitza: Pavelló Municipal d’Esports

DIUMENGE 1 DE JULIOL
PRIMERA LA SELVA NÒRDIC WALKING
 Camí del Rec i Camí de La Terrena
 Circuit Català de Caminades de Marxa Nòrdica
 11 Km + - 340 m.
 Taller De Formació: 9.00 h. Hort d’Iglésies
 Sortida. 10.15 h.
 Organitza: L’Arítjol

ACTIVITATS
FESTESPORT 2018

29 i 30 DE JUNY i
1 DE JULIOL



Organitza
Regidoria d’Esports de

l’Ajuntament de la Selva del Camp

Col.labora
Amics Motor Selva

Club Bàsquet la Selva
Club d’Escacs la Selva
Club Ciclista Tot Bike

Club Excursionista Arítjol
Club Rítmica la Selva

Club Tennis de Taula la Selva
Futbol Club la Selva

Club Pentanca la Selva
Grup de Dones

Creació Tarracus
Aleix Girona Escolà

esports@laselvadelcamp.cat
www.laselvadelcamp.cat


