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A, és el nou home fort de l’estruc-
tura esportiva del CFS Montca-
da. Ruiz, qui va arribar l’estiu 
passat al club, compatibilitzarà la 
direcció del primer equip amb la 
coordinació de tot el planter en 
substitució d’Emili Domingo. El 
nou responsable compta amb 
l’ajuda de Juanjo Montero i Car-
los Riquelme, segon entrenador i 
jugador del primer equip respec-
tivament. “Sempre havia pen-
sat que era millor tenir un únic 
coordinador, però el temps 
m’ha demostrat que no és el 
més adequat”, ha argumentat 
el president del club, Pedro Li-
trán, per justifi car aquest canvi.  
L’acte de presentació del nou 
equip de coordinació es va fer el 
28 de maig a la Casa de la Vila, 
que es va omplir amb familiars 
dels jugadors, convocats també 
pel club per donar a conèixer el 
seu projecte social i la nova sa-
marreta, que recupera el color 
blau. 
Durant la seva intervenció, el 
nou coordinador va exposar els 
seus objectius i fi losofi a. L’esport 
com a eina per ser millors per-
sones, la recerca de nous talents 
en altres clubs, la modernització 
de l’entitat per tenir una base de 
dades de tots els seus jugadors, 
el respecte als rivals i als àrbitres, 
l’organització de tres campus 
anuals i la formació dels entrena-

dors i de les famílies són alguns 
dels seus fonaments. “Us dema-
no que em doneu confi ança. 
Potser ens equivoquem, però 
garantim molt de treball”, va 
dir Ruiz.
A nivell social, el CFS Montca-
da es planteja dinamitzar el club 
amb l’ajuda dels pares, ampliar 
la seva difusió amb la creació 
d’una pàgina web i estar més 
present als actes de ciutat. 

Inscripcions. Encara es podran 
formalitzar durant els dies 22, 
29 i 30 de juny a les ofi cines del 
club (Tarragona, 3), de 18.30 a 
20h. Per a més informació, es pot 
trucar al telèfon 607 690 549.

Rafa Jiménez |  ���!"#"
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Javi Ruiz, entrenador del sènior A, és el nou coordinador amb l’ajuda de Juanjo Montero i Carlos Riquelme

FUTBOL SALA
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amb canvis a nivell social i esportiu 

El FC Barcelona, de Primera 
Divisió, serà el rival del Bron-
cesval Montcada a la semifi nal 
de la Copa Catalunya que es 
disputarà el 3 de setembre al 
pavelló Nou de Santa Coloma 
de Gramenet. El sorteig de la 
fi nal a quatre es va celebrar el 
8 de juny a la seu central de 
la Federació Catalana de Fut-
bol amb la presència de repre-
sentants dels clubs que es van 
classifi car per a la fi nal a qua-
tre i va determinar que aquest 
partit es jugarà a les 19h, tot 
i que l’horari podria modifi -
car-se segons les preferències 
de TV3, que retransmetrà la 
competició. L’altra semifi nal 
enfrontarà al Marfi l Santa Co-
loma, també de Primera Divi-
sió, amb el CCR Castelldefels, 
campió de Tercera. El dia 4, es 
disputaran el partit per al ter-
cer i quart lloc i la fi nal | RJ 

El FC Barcelona 
serà el rival del 
Broncesval a les 
semifi nals de la 
Copa Catalunya
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Mohamed Agouzal (CE Montornès) 

guanya la cursa de federats de la 

Xa Milla Urbana de Festa Major
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El CFS Montcada va organitzar el 6 de juny un torneig per a jugadors pre-
benjamins i benjamins a les pistes del col·legi Reixac i de la Zona Esportiva 
Centre. Van participar els dos equips prebenjamins del club i el seu benja-
mí A. Les entitats convidades van ser Marfi l Santa Coloma, FS Montmeló, 
FS Manlleu, Unió FS Mollet i FS La Prosperitat. El club farà un altre torneig 
per a jugadors alevins i infantils el 20 de juny | RJ _% .̀* %� ,$%,./.�"�a)." !���)" ,$b�&1.�",%�
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TAMBÉ ha estat NOTÍCIA....

defgehg igjk mnop nq egr shtnuonmhvnef nmugofhr vn qwEF Mont-

cada. El club anunciarà el 30 de juny el nom del seu substitut a 
la banqueta del sènior femení que juga a Primera Catalana. 

El CD Montcada organitza entre el 19 i el 21 de juny a l’estadi 
de la Ferreria la segona edició del seu torneig Vila de Montcada. 

El TT La Unió prepara la quarta edició del Open Vila de Mont-
cada que es disputarà el 27 i 28 de juny al pavelló Miquel 
Poblet. Les inscripcions es poden fer a ttlaunio@gmail.com.

El Club Shi-Kan farà el 20 de juny, a partir de les 10h, la quarta 
edició del Festival de Karate Escolar al pavelló Miquel Poblet.

L’UB MIR organitza un 3x3 de bàsquet amb motiu de la Festa 
Major de Can Sant Joan. Serà el 20 de juny, a partir de les 10h, 
a la plaça del Bosc. Les inscripcions es van tancar el dia 15.

La VIa Marxa del Cardós se celebrarà l’11 de juliol. Les inscrip-
cions, per als dos recorreguts de 42 i 23 quilòmetres, es poden 
fer fi ns al 29 de juny a la pàgina web de la FEEC. 

Un ascens i un descens han defi -
nit el futur de les banquetes dels 
dos equips sèniors del CD Mont-
cada per a la propera temporada. 
La decepció pel descens a Segona 
Catalana del primer equip, que 
es va acomiadar de la categoria 
el 31 de maig amb un empat al 
camp de l’UE La Jonquera (1-1), 
es va veure compensada per l’as-
cens del sènior B a Tercera Cata-
lana. El conjunt de Miguel Ángel 
Romero, que havia empatat a 
l’estadi de la Ferreria en el partit 
d’anada de la promoció contra el 
Canyelles B (1-1), va desplegar 
un gran joc en el partit de torna-
da que es va jugar el 30 de maig, 
guanyant per un espectacular 
2-7 gràcies als gols de Franscisco 
Fresneda (2), Fernando Hernán-
dez (2), Víctor Alcalá, Daniel Ba-
ena i Kevin Robalino.
Tres dies després d’aquest èxit, 
el club va anunciar que Rome-
ro serà l’entrenador del primer 
equip a Segona Catalana i que 
Guillermo Andrés, que prové de 
l’EF Ripollet, dirigirà el sènior B 
a Tercera.   

FUTBOL
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El CD Montcada reestructura les 
banquetes dels seus dos sèniors

 .�(%, ���%, -�/%)�* %, 1)./%) 1%) ," #)%�"* "/� %, &%( &%��� ��!�.!* �&""! 7(,0%* . +).&���", +"&"#�

Més informació a 
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zar la lliga a la tercera posició del 
grup 2n de Segona Catalana grà-
cies a la victòria que va aconseguir 
a l’última jornada disputada el 31 
de maig al camp de la Unifi cación
Llefi à (2-3). La Unió, que va su-
mar 24 dels últims 27 punts en joc, 
es va quedar fi nalment a un punt 
de la promoció d’ascens i ha aca-
bat en una meritòria tercera posi-
ció amb 62 punts i un balanç de 19 
victòries, 5 empats i 10 derrotes. 
Cara al futur, la gran incògnita és 
saber si el tècnic José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’, qui va agafar la direcció 

de l’equip fa quatre temporades 
a Tercera Catalana, continuarà 
o no a la banqueta del club que 
presideix José González. ‘Pinti’ 
reconeix que ha rebutjat ofertes 
d’altres equips perquè es troba 
molt a gust a Can Sant Joan, però 
demana la implicació de més per-
sones en el funcionament diari de 
l’entitat per no marxar: “L’equip 
ha progressat a nivell esportiu i 
ara és el club el que també ha 
de donar un pas endavant. No 
és un tema econòmic, sinó que 
hi hagi gent per poder treballar 
en condicions” | RJ

El tècnic encara no ha confi rmat si continuarà o no al club

L’UE Sant Joan-Atlètic, 
pendent del futur de ‘Pinti’

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Després de dos ascensos seguits, 
l’EF Montcada no va poder asso-
lir la permanència a 1a Catalana. 
A l’última jornada, disputada el 
31 de maig, l’equip de José Luis 
Carrasco va jugar a la pista del 
segon, el Can Parellada, sabent 
que necessitava guanyar ja que 
l’AD Castellnou havia superat  
l’Ol. Floresta B. Finalment, la 
derrota dels vermells per 12-3 va 
provocar el seu descens. “Hem 
perdut partits contra rivals 
inferiors i ho hem pagat. Tot i 
això, crec que la Segona és més 
adient per a les nostres possibi-
litats”, ha dit Carrasco | RJ 

FUTBOL SALA
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L’EF Montcada perd la categoria i 
tornarà a jugar a Segona Catalana
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Per 2 a 1, el sènior B del CFS Montcada es va emportar la victòria en el der-
bi contra l’AE Can Cuiàs A que es va jugar el 30 de maig. L’equip de José 
Renau ‘Renato’, que no seguirà a l’equip, ha quedat cinquè amb 39 punts 
mentre que els homes de Nando Sáez han estat sisens, amb 36| RJ
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edició de l’Open 
Internacional Ciutat 
de Montcada

Nieto i Cirera, segons 
al rànquing mundial

L’UE Montcada prepara la XXIIIa edició de l’Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada que es tornarà a celebrar a l’Espai 
Cultural Kursaal. El torneig, considerat per la federació com el ter-
cer més important de tots els que es van organitzar a Espanya du-
rant el 2014, es disputarà entre el 25 de juny i el 3 de juliol. Les 
inscripcions es poden fer fi ns al dia 24 i es repartiran 7.500 euros 
en premis. Per a més informació es pot contactar al correu open-

montcada@hotmail.com o al telèfon 657 573 507. Respecte l’any 
passat, no es crearà un tercer grup de competició per a jugadors 
menors de 16 anys. La novetat és que els dies 27 i 28 es faran un 
curs de Chessbase i un torneig Blitz durant el matí | RJ 
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.....Minut i resultat....................................

El Roller Can Cuiàs va organitzar 
el 12 de juny un festa de fi nal de 
curs a la pista poliesportiva del 
barri. La secció de l’AE Can Cuiàs 
va preparar diferents exercicis 
de free-style perquè els familiars 
veiessin la progressió del seu 
centenar d’alumnes | RJ
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Eva Nieto i Carles Cirera, del club 
Endansa/Team Dynamik, ocupen 
el segon lloc al rànquing mundial 
després de participar a la prova del 
WDSF que es va disputar a Viena. 
El 5 de juny, la parella va guanyar, 
en Sènior I Llatí, tres de les cinc 
modalitats (Rumba, Txa-Txa i Jive) 
que s’havien de ballar a la fi nal. El 
dia 7, va ser la millor en Samba | RJ 

BALL ESPORTIU

ÔÓ èÍÓ
éÍ

Soo Mi Jo Lee (Lee Young) va guanyar la 
medalla d’or en màster 1 al Campionat 
d’Espanya de Poomsae que es va disputar el 
30 de maig a Oropesa del Mar (Castelló). Tot 
i estar lesionada en un genoll, Soo Mi –a la 
foto, amb el seu entrenador, José Santiago–, 
va obtenir bitllet per al Campionat d’Europa 
que es disputarà a partir del 26 de juny a Bel-
grad (Sèrbia). A mitjans d’abril, la taekwon-
dista local va guanyar l’Open d’Espanya | RJ

El prebenjamí A, fi nalista 
de la Copa Catalunya 
El prebenjamí A del CFS Montcada 
va perdre el 13 de juny la fi nal de la 
Copa Catalunya que es va disputar 
a Martorell. L’equip que dirigeixen 
Marc Tribaldos i Xavi Costa va caure
en el partit decisiu contra Marfi l 
Santa Coloma per 4-7. Campió de 
la lligueta prèvia, els montcadencs  
havien superat a la semifi nal el CN 
Caldes (7-1) | RJ

F. SALA. CFS MONTCADA 
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La piscina descoberta del carrer 
Bonavista va obrir el 6 de juny i 
romandrà en servei fi ns al 6 de 
setembre, de 10.30 a 19h, de 
dilluns a diumenge. Hi ha preus 
per edats i opcions d’abonaments 
que es poden consultar a la seu 
de l’IME | RJ
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Els sèniors del CK Montcada, 
eliminats en semifi nals
El sènior A del CK Montcada –foto– 
va ser eliminat a les semifi nals de la 
Lliga Nacional després de perdre el 
30 de maig el segon partit de la sèrie 
contra el Vallparadís (15-25). Un dia 
després, el sènior B també va ser 
eliminat pel Castellbisbal B (25-28). 
Feia quatre anys que els dos equips 
del CK Montcada no es classifi caven 
per disputar el play-off | RJ 

KORBAL
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al campionat d’Espanya 
David Ferrer i la seva gossa Sira van 
aconseguir la segona posició al Cam-
pionat d’Espanya d’Agility que es va dis-
putar el 6 i 7 de juny a Oviedo. Ferrer 
i Sira es van proclamar subcampions 
d’Espanya a la categoria mini entre un 
total de 49 gossos d’arreu de l’Estat. 
També a Oviedo, Elisenda Huidrobo, veï-
na de Mas Rampinyo, i el seu gos Drac 
van pujar a la tercera posició del podi a 
la categoria de gossos de mida mitjana. 
El 16 de maig, Elisenda i Drac es van 
proclamar campions de Catalunya per 
equips amb el Club d’Agility Cànic de 
Cabrera de Mar  | RJ

AGILITY
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El Shi-Kan va obtenir 16 medalles al Campionat Nacional WUKO 
que es va disputar el 13 i 14 de juny a Alfaro (La Rioja). En ku-
mite, Francesc Cinca, Lucía Franco, Ayman Khella, Eric Puig i 
Álex Berzosa, a nivell individual, i l’equip sènior format Eric Puig, 
Francesc Carbajal i David Lao es van proclamar campions | RJ
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Els Premis Esportius 2015 
s’entregaran el 2 de juliol 
L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME) ha decidit que 
l’entrega dels Premis Esportius 
2015 es farà el 2 de juliol, i no 
el 3 com s’havia anunciat inicial-
ment. L’acte començarà a les 19h 
al Teatre Municipal situat al com-
plex Montcada Aqua. Les per-
sones interessades a presentar 
candidatures d’esportistes que 
optin a aquests guardons encara 
ho poder fer fi ns al 22 de juny, 
entregant els historials al registre 
d’entrada de l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) | RJ

IME
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campiona d’Espanya de poomsae
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La representació de l’Escola de 
Natació Montcada va aconse-
guir uns grans resultats a la Fi-
nal Nacional dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya que es 
va disputar el 30 de maig a Sant 
Esteve de Sesrovires. L’alevina 
Nadia Misas, en esquena, i els 
infantils Marc Grau i Claudia 
Garrote, en papallona, van acon-
seguir la primera posició a les 

seves respectives curses. Marc 
i Claudia també van ser segons 
en lliures a les seves categories. 
També cal destacar els resultats 
dels alevins Martí Toldos i Eloy 
Quero, segon en papallona i 
quart en lliures respectivament; 
i del cadet Dani Gonzalo, segon 
en papallona i esquena. L’equip 
local està entrenat per Antonia 
Zamorano i Javier Sánchez | RJ

Tres nedadors de l’EN Montcada van guanyar les seves curses

Bon paper local a la fi nal  
dels Jocs Escolars 

Representació de l’Escola de Natació Montcada a la fi nal nacional dels Jocs Escolars de Catalunya
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(CE Montornès) va guanyar el 
31 de maig la cursa de la catego-
ria absoluta per a atletes federats
de la Xa Milla Urbana que es 
va disputar a la Rambla dels 
Països Catalans amb motiu de la 
Festa Major i sota l’organització 
de la JAM i l’IME. Agouzal, de 
29 anys, va fer els 1.600 metres 
amb un temps de 4 minuts i 29 
segons per davant de Moham-
med Azzoz (CE Universitari) 
i Redouan Rouaz (UAT). A la 
categoria femenina, la guanya-
dora va ser Laura Martín (NB) 
amb un temps de 5’56”. La Milla 
Urbana, que va comptar amb 
220 inscrits, també va tenir altres 
curses per a atletes no federats i 
de diferents edats. 
L’atletisme va ser el plat fort 
del programa esportiu de la 
Festa Major 2015 que també va 
comptar amb una jornada de tir 
al plat, un torneig d’escacs i un 
3x3 de bàsquet | RJ  

JAM/IME
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Xa Milla Urbana de la Festa Major
Van participar 220 atletes i el guanyador de la prova absoluta va ser Mohamed Agouzal

5" !()&" "tlètica amb els més petits és una de les més populars i vistoses de la Milla Urbana
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La montcadenca Júlia Joaquin, 
jugadora del Barça CBS, s’ha 
proclamat campiona de Ca-
talunya a la categoria cadet 
femení nivell A. El seu equip, 
que una setmana abans ha-
via guanyat el campionat de 
Barcelona contra l’UESC de 
Sant Cugat, va superar el cam-
pió de Tarragona, el Manya-
net Reus (55-48), a la fi nal que 
es va disputar el 7 de juny a 
Hostalets de Balenyà | RJ 

Va guanyar el títol al nivell A amb el seu equip, el Barça CBS

BÀSQUET
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campiona de Catalunya 

7³,." 7�"'(.�* del Barça CBS

6`6 #% �7&'(%� #"vant del pavelló M. Poblet©,& %&!"!&* protagonistes al carrer Major

> ÀU^ÃV8\Ç XU 9  de curs del CG La Unió
El Club de Gimnàstica La Unió va celebrar el 14 de juny el seu tradicional 
festival de fi  de curs al pavelló Miquel Poblet. En total, va participar un 
centenar de noies d’entre 4 i 16 anys que formen part del club i que van 
realitzar exercicis individuals i col·lectius amb i sense aparells | RJ
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guanyar amb el CN Granollers 
la medalla d’or al Campionat de 
Catalunya d’Escoles de Natació 
sincronitzada que es va disputar 
el 13 de juny a Barcelona. Anna, 
qui forma part del seu club des 
que tenia 4 anys i que ocupa el 
número 30 del ràquing individu-
al d’un total de 113 nedadores, 
repeteix la medalla d’or que ja 
va aconseguir al Campionat de 
Catalunya de l’any passat | RJ 

Repeteix èxit al Campionat de Catalunya amb el CN Granollers

NATACIÓ

<44' Moreno, medalla 
d’or en sincronitzada
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L’EF Montcada va celebrar el 13 
i 14 de juny el torneig Ciutat de 
Montcada. Van participar tots els 
seus equips, des dels més petits 
de l’escola fi ns a sèniors tant de 
futbol com de futbol sala. Es va 
jugar una cinquantena de partits 
amb 20 clubs convidats | RJ 

Torneig de fi nal 
de temporada de 
l’EF Montcada

FUTBOL
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ha baixat de categoria després de 
perdre el 31 de maig a l’estadi de 
Can Sant Joan contra el Mercan-
til (1-3), un rival directe que tam-
bé lluitava per no descendir. El 
partit es va suspendre al minut 
78 després del tercer gol dels visi-
tants a causa de les protestes dels 
jugadors i del cos tècnic local. El 
comitè de competició de la FCF 
va donar per acabat el partit | RJ 

El juvenil A 
vermell baixa 
a Segona Divisió

FUTBOL
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Ismael Vila

UBD passió sense límits. Un tràgic accident de moto, succeït el 19 d’agost de 1999, va estar 
a punt de costar-li la vida quan tenia 23 anys. Miraculosament la seva companya de viatge i actual 
esposa va resultar il·lesa, però ell va patir greus ferides i l’amputació d’un braç, fet que li va supo-
sar un fort trauma i, a priori, la impossibilitat de tornar a pujar a una moto, la seva gran passió des 
de la infància. Fa poc més d’un any, un amic de la seva antiga penya motorista el va animar a in-
tentar-ho després d’haver vist per Internet el cas d’un noi anglès que ho havia aconseguit amb una 
moto adaptada. L’experiment va funcionar i ara Ismael Vila és un habitual dels diferents circuits 
d’Espanya, on corre com a afi cionat, davant la sorpresa del públic. Complert el somni de tornar 
a conduir una motor, Vila es planteja com a nou repte crear un equip de motoristes amb alguna 
discapacitat per participar en competicions.

‘He complert el somni de 
tornar a pujar a la moto”

FGHIJI KMGNI MG OPIHHQRMGTV
Inevitablement és una data que 
sempre recordaré perquè hi va 
haver un abans i un després en la 
meva vida.
Què va passar?

Anava per la carretera nacional 
en direcció a  Girona amb la 
meva dona de paquet. No corria 
excessivament, però un cotxe va 
fer una maniobra incorrecta per 
canviar-se de carril i se’m va endur 
per davant, fent-me xocar contra 
la barrera de seguretat. La tanca 
de metall em va seccionar el braç 
esquerra i gairebé vaig estar a 
punt de perdre la cama del mateix 
costat. Afortunadament la meva 
dona no va patir ferides greus, però 
jo vaig quedar fet un nyap.
Vas trigar molt a recuperar-se?

Van ser 15 operacions durant 
un any i uns quants mesos en 
cadira de rodes. Però el més dur 
va ser la recuperació psicològica, 

l’acceptació que res tornaria a ser 
com abans. Amb 23 anys, tenia la 
vida que volia, una feina d’operari 
de cuines que em permetia guanyar 
un bon sou, una dona meravellosa 
i una afi ció que m’omplia. Vaig 
passar per una forta depressió, de 
la qual me’n vaig sortir gràcies a 
la meva dona i als meus dos fi lls, 
que van néixer pocs anys després 
de l’accident. Ser pare va ser una 
necessitat urgent per a mi després 
del xoc, potser per l’experiència tan 
propera a la mort.
Què va passar amb la feina?

Com era autònom, vaig haver 
d’anar a judici per reclamar una 
paga per la meva discapacitat. 
Vaig guanyar i, a sobre, em van 
haver d’indemnitzar. Tot i així, van 
ser anys molts durs. Vaig deixar la 
feina d’operari per passar a fer de 
comercial d’hostaleria, també pel 
meu compte. Aquesta continua 
sent avui dia la meva dedicació. 

Quan decideix tornar a pujar a la 

moto?

Després de l’accident no volia 
sentir a parlar de motos però, amb 
el pas del temps, em va entrar 
l’enyorança. Fins i tot, somniava 
que corria amb moto, com si res no 
hagués passat. Va ser Rafael Vera, 

un amic meu de la penya Olympia, 
de Santa Coloma de Gramenet, qui 
em va animar a intentar-ho. Em va 
parlar del cas d’un noi d’Anglaterra 
a qui li faltava un braç i una cama, 
que s’havia adaptat la moto. Em 
va semblar molt atrevit, però no li 
va fer faltar insistir molt. Al cap de 
pocs dies, li vaig dir que sí.

Al mercat actual no hi ha motos 

adaptades. Com ho van fer?

El meu amic té coneixements de 
mecànica i molts contactes amb 
tallers. Vam comprar una moto 
esportiva de segona mà i la vam 
començar a adaptar a les meves 
necessitats. L’anàvem a provar a 
un polígon de Badalona i, quan va 
estar llesta, vam començar a anar 
a circuits com el d’Alcarràs, Calafat 
i Castelloli. 
Què va sentir la primera vegada 

que va conduir una moto després 

de l’accident?

No podia parar de plorar. Havia 
complert el somni de tornar a pujar 
a una moto. Conduir pel circuit em 
fa sentir bé, m’ajuda a desconnectar 
de l’estrès de la feina i alhora és 
una activitat que m’obliga a estar 
en forma i a cuidar-me més que 
abans. El següent pas és poder 
conduir la moto a la carretera. No 
sé com ho faré, perquè em van 

retirar el carnet de moto després 
de l’accident ja que, teòricament, 
sense un braç no en pots dur. 
Què en pensa la seva família?

Em donen suport perquè saben 
que això em fa feliç, tot i que al 
principi eren una mica reticents. 
Ara ja s’estan acostumant.  
No li han posat problemes als 

circuits per còrrer?

I tant que sí! En alguns em van 
prohibir l’entrada fi ns que van 
conèixer la meva història. En 
aquest sentit, som pioners. Estem 
obrint camí en el món de la moto i 
els discapacitats, tal com va passar 
fa un temps amb els cotxes. 
Quin és el seu proper repte?

M’agradaria crear un equip de 
persones  amb alguna discapacitat 
que vulgués competir amb motos 
adaptades. Sóc conscient que és 
un projecte complicat, que cal 
buscar patrocinadors i fer molta 
feina, però no tinc pressa.  

“Conduir per circuits 
m’obliga a estar en 
forma i a cuidar-me 
més que abans”

Afi cionat a les motos

A títol personal
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