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NEIX UN NOU CLUB.  
BÀSQUET MARESME BOET MATARÓ 3 VILES. 
 

Després de molts mesos de treball, l'Associació Esportiva Boet Mataró i el Bàsquet 3 Viles acorden unir esforços 
i iniciar un nou projecte esportiu: el Bàsquet Maresme Boet Mataró 3 Viles. 

 

El Sr. Quim Navarro i Freixas, i el Sr. Carles Canals Sánchez, presidents de l'AE Boet Mataró i del Bàsquet 3 Viles 
respectivament, han mantingut llargues reunions i converses sobre com dur a terme la unió de les dues entitats 
i van acordar, amb els suports dels alcaldes i regidors d'esports dels municipis, crear el Bàsquet Maresme Boet 
Mataró 3 Viles, un club amb un esperit nou però que no oblida les arrels i inicia la seva trajectòria amb una 
base sòlida i ferma. 

El club de Mataró, amb equips en competicions d'àmbit estatal (Liga Femenina 2 i Liga EBA) i el club de Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d'Estrac, amb equips formatius en les més altes 
categories s'unificaran sota un sol nom, un sol escut i una sola estructura. 

El nou Club seguirà duent a terme l'activitat a les diferents seus on ho han fet fins ara: el Poliesportiu Municipal 
Eusebi Millán i el Poliesportiu Municipal Del carrer d'Euskadi, de Mataró; el Pavelló d'Esports de Sant Andreu 
de Llavaneres i el Pavelló Municipal Toni Sors de Sant Vicenç de Montalt. 

La campanya de presentació s'engloba sota un eslògan breu i concís: JUNTS SOM MÉS a través del qual el Club 
vol transmetre la força de la unió i el poder de la col·laboració. 

El desig de l'entitat hauria estat poder fer una presentació oficial del projecte en un espai adient per l'ocasió, 
convidant a tots els membres del club, a les autoritats corresponents, als sponsor i col·laboradors i als mitjans 
de comunicació i poder respondre a les vostres preguntes, però la situació actual no ho ha permès. Tot i això, 
esperem poder organitzar un acte per presentar-nos com cal. 

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu dirigir-vos l'àrea de comunicació a través d'aquesta adreça electrònica: 
comunicacio@basquetmaresme.com 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ 
Bàsquet Maresme Boet Mataró 3 Viles 


