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La decisió de deixar l’handbol 
no ha estat fàcil per a Albert i 
Pau Maresma, després de gai-
rebé 30 anys al club de la seva 
vida. “La situació extraor-
dinària que estem vivint ha 
precipitat la meva marxa”, 
ha admès Pau. Per la seva ban-
da, Albert continuarà vincu-
lat a la plantilla fi ns a fi nal de 
temporada, tot i que ho farà de 
forma puntual. “Ja tenim una 
edat i el cos no aguanta el rit-
me de la competició. A més, 
cada ve   gada es fa més com-
plicat compaginar l’esport 
i la feina”, ha afegit el germà 
gran.
Albert i Pau han crescut en 
el si d’una família amb una 
gran afi ció per aquest esport. 
El seu pare, Josep Maresma, 
exjugador i actual president de 
l’entitat, els va apuntar de ben 
petits, passant per totes les ca-
tegories del planter fi ns arribar 

al primer equip, on han assolit 
èxits històrics per a l’handbol 
local com l’ascens a la Prime-
ra Estatal, la temporada 2010-
2011. El sector es va jugar al 
pavelló Miquel Poblet, que 
l’afi ció vermella va omplir de 
gom a gom durant tot el cap 
de setmana per donar suport al 
seu equip. La Salle va quedar 
en segon lloc i va haver de ju-
gar una segona fase a Gijón, on 
fi nalment va assolir el seu ob-
jectiu. “Sens dubte, aquest és 
un record que guardarem tota 
la vida d’una manera molt es-
pecial”, explica Pau. En l’etapa 
de Primera Estatal, també hi ha 
hagut altres moments destacats 
com la temporada 2015-2016, 
quan La Salle, sota les ordres 
del tècnic montcadenc Jaume 
Puig, va acabar en tercera po-
sició i es va quedar a les portes 
de jugar la fase d’ascens a la Di-
visió de Plata. 

Referents a Primera Estatal. Els 
germans Maresma han esde-
vingut dos dels jugadors més 
destacats de la Primera Estatal. 
En el capítol golejador, han es-
tat dels més prolífi cs de la cate-
goria,  destacant la temporada 
2017-2018, quan Albert va ser 
el tercer màxim anotador del 
grup català amb 186 dianes, i la 
campanya 2018-19,  durant la 
qual Pau va acabar en setè lloc, 
amb 169. “Les lesions dels 
últims anys m’han impedit 
jugar tots els partits, però re-
cordo que aquella temporada 
els vaig poder disputar tots”, 
assenyala Pau. Entre d’altres fi -

tes importants, Albert recorda 
quan al gener del 2017 va debu-
tar amb selecció catalana abso-
luta en un matx amistós contra 
el BM Granollers. “Jugar amb 
els millors jugadors catalans 
va ser una experiència molt 
gratifi cant”, recorda el central. 
Durant la seva trajectòria es-
portiva, els germans Maresma 
han rebut ofertes dels millors 
equips de la categoria, però 
sempre han preferit continuar 
al CH La Salle. “Per a nosal-
tres, l’handbol és un compro-
mís amb el club de la nos-
tra vida i va més enllà d’un 
tema econòmic o de jugar a 
altres categories. Ens ho ha 
inculcat el nostre pare”, ha 
comentat Albert, tot afegint 
que en la decisió de continuar 
al club montcadenc sempre ha 
pesat molt la relació d’amistat 
amb els companys d’equip. 
“El secret de l’èxit d’aquesta 

generació ha estat que èrem 
un grup d’amics que ens 
agradava jugar a handbol i, 
a més, se’ns donava bé”, ha 
dit el central. Pau afegeix que 
“l’handbol m’ha permès fer 
realitat un somni: poder gau-
dir tant anys d’aquest esport 
al costat del meu germà i els 
meus amics”. El germà petit 
va rebutjar el 2018 una oferta 
del Barça B, però la va descar-
tar “perquè ja em va agafar 
una mica gran –28 anys– i 
era complicat compaginar-la 
amb la vida laboral”.

Paternitat. Ambdós germans 
tanquen enguany una etapa, 
tot i que asseguren que en un 
futur n’obriran d’altres amb el 
club local fent altres tasques. 
“A l’abril seré pare i intenta-
ré transmetre al meu fi ll tots 
els valors que m’ha ensenyat 
l’handbol”, conclou Pau. 
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MONTCADA AQUA
El complex ha evitat un nou tancament 
a causa des les mesures anti-covid 
traslladant l’activitat a l’exterior 

HANDBOL. CH LA SALLE MONTCADA
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‘L’ascens a Primera 
Estatal al 2011 és un 
record especial que 
guardarem tota la vida’

Adéu als referents d’una dècada 
El CH La Salle Montcada ha començat el 2021 amb l’adéu 
d’un dels millors jugadors del club al llarg de la seva història. 
Pau Maresma, de 31 anys, va anunciar el passat 8 de gener als 
seus companys d’equip que deixa l’handbol abans del que tenia 

previst –a fi nal d’aquesta temporada– per motius personals. El 
jugador és un referent al club montcadenc juntament amb el seu 
germà Albert, qui, amb 34 anys, també té previst penjar les saba-
tilles a fi nals d’aquesta campanya. Sílvia Alquézar/Lluís Maldonado

Pau Maresma fa broma amb el seu germà Albert en l’escalfament del matx contra l’H. Sabadell d’aquesta temporadaAlbert Maresma va ser el tercer màxim golejador de la categoria la temporada 2017-2018, amb 186 dianes

Pau Maresma fa un llançament a porta a un dels matxs jugats a Montcada a la fase d’ascens a Primera Estatal, el 2011
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LA TRAJECTÒRIA, EN IMATGES
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La Salle agafa oxigen per evitar el 
descens amb dos triomfs seguits
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Víctor Sáez és el jugador més desequilibrant i efectiu de l’equip que entrena Pau Lleixà

‘Perdo molt més 
que dos dels millors 
jugadors del club’

Pau Lleixà
Entrenador
2017-2021

‘Són dos jugadors 
que han marcat una 
època dins del club’

Jaume Puig
Ex-entrenador
2012-2017

‘Han establert les 
bases per tenir l’equip 
a Primera Estatal’

Josep Maresma
President
2003-2013
2020

‘Han estat les dues 
insígnies en atac en 
la darrera dècada’

Xavi Benítez
Ex-jugador
2002-2017

‘Sempre han fet 
pinya dins i fora 
de la pista’

Ricard Presas
Porter
2010-2021

‘No només perdo dos dels 
millors jugadors que ha tin-
gut el club en la seva histò-
ria, sinó també uns amics 
a la pista. Són un referent, 
però ara toca mirar endavant 
per no perdre tot el que s’ha 
aconseguit. Ja portem un any 
treballant amb els més joves 
per prendre el relleu’.

‘L’Albert és el director d’orquestra. 
Ha fet jugar l’equip amb la seva 
visió del joc. El Pau ha estat el so-
lista d’aquesta orquestra, amb una 
qualitat tècnica excepcional. És un 
plaer veure el que és capaç de fer 
amb una pilota a les mans. Ambdós 
germans han estat imprescindibles 
per assolir i mantenir aquests anys 
la categoria. Són dos jugadors que 
han marcat una època dins l’equip’

‘Com a pare i president, em 
sento orgullós de la seva trajec-
tòria. Amb el club, han arribat al 
màxim possible i han establert 
les bases per mantenir l’equip 
a la Primera Estatal.  Estic con-
tent que, entre els seus plans 
de futur, hi hagi la possibilitat 
de retornar a les noves genera-
cions l’après com a jugadors’.

‘Han estat les dues insígnies en 
atac del CH La Salle Montcada. 
Entre els dos movien l’equip i 
marcaven bona part dels gols a 
cada partit. Són els referents de 
l’última dècada. Sense ells no 
hauria estat possible ni l’ascens 
a la Primera Estatal ni el fet de 
mantenir la categoria durant 
tants anys’.

‘Destaco la seva entrega i co-
ratge, a més del seu esperit 
competitiu, perquè són dues 
persones que no es rendei-
xen mai. Són dos jugadors 
d’equip que sempre han in-
tentat fer pinya a dins i fora 
de la pista. Em quedo amb 
tot el que hem compartit 
junts des de ben petits’.

El sènior A del CH La Salle 
ha donat un pas important 
cap a la permanència després 
de sumar dues victòries con-
secutives. Dels tres partits 
disputats el 2021 en tan sols 
una setmana –els dos ajor-
nats per la quarantena i un 
de lliga–, el balanç és positiu. 
El conjunt de Pau Lleixà n’ha 

guanyat dos contra rivals di-
rectes –amb el Banyoles (25-
26) i l’OAR Gràcia (31-26)– i 
n’ha perdut un davant del BM 
Granollers (21-35). 
Per a Lleixà, les dues victòries 
són “un cop de moral molt 
important i una dosi extra 
de confi ança per als més 
joves, que han sabut tirar 
del carro malgrat la pressió 

d’haver guanyar per allu-
nyar-se del descens”. L’entre-
nador opina que aquests bons 
resultats donen tranquil·litat 
a la plantilla per afrontar els 
propers partits contra equips 
de la zona alta de la classifi -
cació. Els lassal·lians s’han 
enfi lat fi ns al novè lloc de la 
taula al grup D de la Primera 
Estatal, amb 11 punts. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les victòries a Banyoles i a casa contra l’OAR donen confi ança a l’equip

PRIMERA ESTATAL

LES REACCIONS AL CLUB

Debut de Pau amb el CHLSM, al 1997  

L’equip va celebrar amb eufòria la permanència a la temporada  2018-19Pau va classifi car l’infantil la 2012-13 als Campionats d’EspanyaL’amistat a dins i fora de la pista, clau de l’èxit del sènior A President i fi lls, a l’homenatge d’ascens

Albert i Pau Maresma estirant després d’una treballada victòria aconseguida el 2014 al pavelló Miquel Poblet contra el Sarrià de Ter
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Amb Juan Carvajal al 1996, amic i company al club
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Albert, a un torneig d’handbol a Cantàbria, 1998


