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Nous temps per a la UD Santa Ma-Nous temps per a la UD Santa MaNous temps per a la UD Santa Ma
ria. El fins ara president, Ricardo 
Moya, ha donat un pas al costat i 
passarà a ocupar la vicepresidència 
segona de l’entitat. A partir d’ara, 
el club tindrà com a caps visibles 
dos homes que fan la seva entrada 
a la junta directiva i que van ser ju-
gadors del club en els seus inicis. 
Es tracta de Francisco Romero i 
Manuel Velasco, que ocuparan els 
càrrecs de president i vicepresident 
primer respectivament. 
La nova junta, que tindrà per da-La nova junta, que tindrà per daLa nova junta, que tindrà per da
vant un mandat de vuit anys, es 
marca com a objectiu recuperar 
l’afició de l’equip i el sentiment de 
club i aconseguir l’ascens a la Pri-
mera Territorial abans que l’entitat 
faci el 50è aniversari, l’any 2014. 
“Hem format una junta seriosa 
que respongui als socis i als ju-
gadors amb l’objectiu de formar 
una bona base esportiva per al 
futur”, ha declarat el nou president, 
propietari d’un conegut restaurant 
al barri de Terra Nostra, que tam-
bé ha confirmat que el club lluitarà 
per recuperar l’antic camp del po-
lígon de la Ferreria, espai on s’ha 
d’ubicar la nova pista d’atletisme. 
La direcció també ha explicat 
que, de moment, descarta formar 
equips de categories inferiors per 
falta d’un camp on jugar. L’entitat 
de Terra Nostra, que arrossega un 
deute de la temporada passada, 
també està buscant nous patroci-
nadors per al seu projecte.

Rafa Jiménez |  Redacció

El nou president, Francisco Romero, al centre, envoltat d’alguns membres de la seva junta que volen millorar el present i el futur de la UD Santa Maria
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ABDUL DEIXA LA UNIÓ
El davanter no seguirà a Montcada 
després de fitxar pel CE Granollers
de la Regional Preferent

MONTCADATCTC , SENSE TSENSE OUR
Finalment, la cursa ciclista més 

important del món no entrarà al 

municipi en el camí a Barcelona

PÀG. 28 PÀG. 29

Una junta amb cares associades a la història del club

L’any 1964, un grup de veïns del 

barri de Terra Nostra es va unir per 

fundar la UD Santa Maria. Sempre 

amb samarreta blanca i pantaló 

negre, l’equip va començar a jugar 

al ‘camp de la bodega’, que estava 

al carrer Poblet. Fins arribar a la 

seva actual ubicació, al nou estadi 

de la Ferreria, el club va passar pel 

‘camp de los Chopos’ –als terrenys 

del col·legi Mitja Costa–, l’estadi 

del carrer Doctor Buixó, el del Ri-

pollet i el camp del polígon de la 

Ferreria. 45 anys més tard, dos ju-

gadors d’aquells inicis com Fran-

cisco Romero i Manuel Velasco, 

que van coincidir al primer equip 

a partir de l’any 1969, han pres 

la iniciativa de revitalitzar el club 

amb l’ajuda d’altres exjugadors 

com Gabriel Valladares, Salvador 

Serrano –també membres d’aquell 

conjunt–, Alejandro Velasco i Jor-

ge Galindo, així com l’expresident 

Joan Castilla. De moment, la seva 

tasca  compta amb el suport de 70 

socis compromissaris i 50 socis 

numeraris | RJ
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La UD Santa Maria inicia un nou 
cicle amb un canvi a la presidència 
Ricardo Moya deixa la direcció del club que ara passa a ocupar Francisco Romero, exjugador als orígens de l’equip

El CD Montcada 
lliga el seu sisè 
fitxatge

El CD Montcada va presentar 
el 26 de juny el seu sisè fitxatge 
per a la temporada 2009-2010. 
Es tracta del migcampista ofen-
siu Daniel Domínguez, de 24 
anys, que estava jugant al San 
Cristóbal. Format a les catego-
ries inferiors del FC Barcelona, 
Domínguez també ha jugat a 
l’Hospitalet, al Binéfar i al Te-
rrassa. El club, que abans havia 
fitxat Israel Serrano, Joan Egaño, 
Marc Burgos, Víctor Pacheco 
i Eric Calvo, encara intentarà 
incorporar un nou migcampista 
per tancar la seva plantilla.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. 1a Catalana

Domínguez, amb el vicepresident Mateo
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Equip de la UD Santa Maria al 1969. Apareixen membres de la junta directiva com Francisco Rome-
ro, Gabriel Valladares i Salvador Serrano, primer, quart i sisè per la dreta, de peu, respectivament
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La família de La Salle fa 
balanç del seu bon curs
L’extrem Enric Escoda no seguirà al sènior masculí

HANDBOL

Uns 250 membres del Club Han-
dbol La Salle, entre jugadors, en-
trenadors, integrants de la junta 
directiva, familiars i seguidors, es 
van reunir el 19 de juny al pati del 
col·legi per fer el tradicional acte de 
fi de temporada. 
Al final del sopar, es van realitzar 
els lliuraments dels premis ‘taron-
ja’ i ‘llimona’ als jugadors més des-
tacats de tots els equips de l’entitat. 
D’altra banda, el club va home-
natjar el conjunt sènior masculí, 
que ha aconseguit el retorn a la 
Lliga Catalana. “Era una tem-
porada molt difícil, però s’ha 
demostrat que hi havia una 
molt bona matèria primera”,
va destacar l’entrenador, Dídac de 
la Torre, que en el seu discurs va 
agrair “la confiança i el suport 
per part de la directiva”. Un dels 
seus jugadors, David Leiva, que es 

retira després de més de 20 anys a 
l’entitat, també va rebre una men-
ció especial.  
El moment més emotiu de la nit va 
arribar amb el lliurament de la in-
sígnia d’or a Josep Maresma Cata-
rineu, expresident durant 10 anys i 
pare de l’actual màxim dirigent del 
club. Josep Maresma fill va fer una 
valoració positiva del curs a nivell 
esportiu: “Tots els equips han 
funcionat molt bé”. El seu germà 
Joan, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, va animar el club “a 
continuar amb la seva tasca de 
formar i educar persones”.

Baixa. L’extrem Enric Escoda 
serà  baixa la propera temporada 
després de no arribar a un acord 
amb l’entrenador per a la seva 
continuïtat. L’entitat treballa ara en 
la confirmació de quatre fitxatges 
més per tancar la plantilla. 

Rafa Jiménez  | Redacció

> Acte de suport al Campionat d’Europa de Barcelona 2010
Representants dels 57 municipis de la província de Barcelona que han firmat el conveni de col·laboració 

amb el Campionat d’Europa d’Atletisme Barcelona 2010 es van reunir, el 25 de juny, per mostrar el seu 

suport a aquest esdeveniment. L’acte, que es va celebrar al Palauet Albéniz de Barcelona, va comptar 

amb la presència, entre d’altres, del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; i el president de la Diputació de 

Barcelona, Antoni Fogué. El representant de Montcada va ser el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC) | RJ

L’equip sènior masculí del Club Hanbdol La Salle va rebre un homenatge per la seva bona temporada i per l’ascens a la Lliga Catalana

La família Maresma va viure una nit màgica La regidora Eva Gonzalo li va donar una placa al club
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David Leiva ha decidit retirar-se

> Dubtes sobre la continuïtat de Raúl Ortega
Després de perdre Unai Abrisqueta, el Valentine es podria quedar també sense 

Raúl Ortega, l’altre jugador de l’equip EBA que va continuar a l’equip després 

del descens. Ara mateix, el capità té el seu futur lluny de Montcada. La seva 

intenció és la de continuar al pavelló Miquel Poblet, però la seva situació pro-

fessional ha canviat i ha rebut importants ofertes d’altres clubs. L’entitat  local 

treballa per buscar una solució que eviti la marxa d’Ortega | RJ

> Abdul deixa la Unió per jugar a Preferent
Abdul, un dels davanters més destacats de la UE Sant Joan al tram final de 

l’última temporada, ha marxat al CE Granollers, de la Regional Preferent. Per 

suplir aquesta important baixa, l’equip de Quique Berlinghieri ha fitxat Albert 

Subirana ‘Subi’, davanter de 24 anys que prové de l’Alella. D’altra banda, el 

club va fer la seva assemblea de socis el 26 de juny que va servir per confirmar 

l’adéu de quatre membres de la junta directiva: Toni Ortega, Juan Luis López, 

Miguel San Nicolás i Francisco Cos. “Entenem la seva marxa per motius per-

sonals i professionals, tot i que continuaran col·laborant amb la junta”, ha 

declarat el president, Pepe González, que es manté en el càrrec. Finalment, el 

Poble Sec no jugarà el torneig de la Unió, que ja li busca substitut | RJ
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El Shi-Kan aconsegueix quatre 
medalles al Campionat de Catalunya 

KARATE

El club Shi-Kan va aconseguir 
quatre medalles al Campionat 
de Catalunya sènior de Kyokus-
hinkai que es va disputar el 20 
de juny al pavelló Miquel Poblet. 
Marc Matllo i José Castillo, en 
categories sènior kyus i absolut 
de més de 80 quilos, van obtenir 
l’or. Marta García, absolut fins a 
60 quilos, i Daniel Hernández, 
sènior kyus fins a 70 quilos, van 
guanyar la plata i el bronze res-
pectivament. El 22 de juny, 50 
membres del club van acomia-
dar la temporada amb un entre-
nament a la platja, entre Badalo-
na i Montgat. 

Rafa Jiménez  | Redacció

Quatre membres del club montcadenc van sumar dues medalles d’or, una de plata i una de bronze

El pavelló Miquel Poblet va ser escenari, el 20 de juny, del Campionat de Catalunya knock-down
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Els alumnes de 4t d’ESO EN IMATGES

i més fotogaleries, a laveu.cat/galeria

La resta de fotos a laveu.cat

> José Ortin, vuitè a la ‘Quebrantahuesos’
El veterà ciclista montcadenc, de 63 anys, va ser vuitè en la categoria 

G (55-64 anys) a la XIX edició de la Quebrantahuesos, prova que es 

va disputar el 20 de juny, amb una distància de 205 quilòmetres amb 

sortida i arribada a Sabiñánigo (Osca). Ortín va fer un temps de 6h 41’ 

30”, a  32 minuts del guanyador, Joaquín Cervantes. “El nivell cada 

vegada és més alt. Però això em motiva i el proper any vindré amb 

ganes de millorar el meu temps”, ha declarat Ortín. La Quebrantahu-

esos està organitzada per la Penya Ciclista Edelweis i va comptar amb 

la participació de 8.485 ciclistes | RJ
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Montcada es quedarà 
sense veure el Tour

Montcada i Reixac no veurà 
entrar en el seu territori el Tour 
de França. La 96a edició de la 
prova ciclista més important 
del món engegarà aquest 4 de 
juliol. El dia 9, la sisena etapa 
unirà les poblacions de Girona 
i Barcelona amb un recorregut 
de 181 quilòmetres. Tot feia in-
dicar que la cursa passaria per 
Montcada, però finalment els 
organitzadors han decidit que 
els ciclistes arribin a la ciutat 
comtal des de Badalona després 
de pujar la Conreira. 
Tot i evitar el pas per Montca-
da, el servei local de Protecció 
Civil es desplaçarà aquest dia a 
Sant Fost de Campsentelles per 
col·laborar amb la Policia Local, 

Mossos d’Esquadra i altres asso-
ciacions en la regulació del tràn-
sit ja que es tallarà la circulació 
de vehicles per la carretera de La 
Roca, la BV-5001, i la carretera 
de la Conreira, la B-500, des de 
les 11 a les 17h.
El dia 10, la desena etapa unirà 
Barcelona amb Andorra i la sor-
tida de la capital catalana es farà 
per Sant Cugat. 
D’aquesta forma, la localitat na-
tal del mític Miquel Poblet no 
podrà repetir l’experiència de 
l’any  1965 quan els carrers del 
municipi van veure als millors 
ciclistes d’aquella època. El Tour 
es disputarà entre el 4 i el 26 de 
juliol i els participants hauran de 
fer uns 3.500 quilòmetres, divi-
dits en 21 etapes. 

Rafa Jiménez  | Redacció

CICLISME

L’etapa amb arribada a Barcelona no entrarà al municipi

La igualtat ha caracteritzat el 
desenvolupament del 17è Open 
d’Escacs Ciutat de Montcada. 
Al tancament d’aquesta edició i 
a manca de dues jornades per al 
final,  la classificació estava encap-
çalada pel cubà Yusnel Bacallao, 
onzè del rànquing inicial. Després 
de set partides, el cubà acumulava 
6 punts, amb un mínim avantatge 
de mig punt respecte a un grup de 
set escaquistes: el francès Matthieu 
Cornette, l’indi Chandran Pancha-
nathan, l’espanyol Marc Narciso 
–membre de la UE Montcada–, el 
peruà Miguel Muñoz, el xilè Luis 
Rojas i l’espanyol Jordi Flu vià. La 
competició, que s’ha estat dispu-
tant a l’Espai Cultural Kursaal en-
tre el 25 de juny i el 3 de juliol, ha 
comptat amb 119 participants. 

Igualtat màxima en el desenllaç final
del 17è Open Ciutat de Montcada
A manca de dues jornades, liderava la competició, amb un mínim avantatge, el cubà Bacallao

ESCACS

L’Espai Cultural Kursaal és l’escenari, per segon any consecutiu, de l’Open d’Escacs
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Rafa Jiménez  | Redacció
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja ha 
posat en marxa les activitats 
esportives d’estiu amb una 
oferta similar a la d’altres 
edicions, amb la diferència 
que el carrer Major, amb 
motiu de les obres, no pot 
ser l’escenari de cap jornada. 
Durant el juliol es viuran les 
diades de futbol, bàsquet, 
handbol i natació. L’IME 
compta amb el suport de 
diferents entitats esportives 
del municipi per organitzar 
aquestes diades.

Oferta. El primer acte del 
programa al carrer, el 3x3 
de bàsquet a Can Sant Joan, 
es va fer el 18 de juny a la 
plaça del Bosc. D’altra ban-
da, el 2 de juliol es va fer 
davant del Miquel Poblet 
la diada de 3x3 de futbol. 
I en el mateix escenari, el 
9 de juliol, tindran lloc les 
diades d’handbol i de bàs-

quet al carrer. Enguany 
repetirà una de les novetats 
de l’estiu passat: la marató 
d’spinning, que es farà a la 
plaça Lluís Companys el 
dia 21. Les inscripcions es 
poden fer a les oficines de 
l’IME (Tarragona, 32) i cos-
ten 1 euro. 
El programa de l’estiu es 
completa amb una nova edi-
ció del ‘Mulla’t per l’esclerosi 

múltiple’, el 12 de juliol, i el 
Campionat de Natació Vila 
de Montcada, que tindrà 
lloc el dia 15. Totes dues ac-
tivitats se celebraran a la pis-
cina municipal de la Zona 
Esportiva Centre. El 29 de 
juny, van començar els cur-
sos de roda cubana i txa-txa-
txà, tango i balls en línia, 
que tenen lloc fins al 24 de 
juliol a la Zona Esportiva 

Centre. En el mateix equi-
pament, el 30 de juny es van 
iniciar els tallers de hip hop, 
dansa oriental i balls llatins, 
que acaben el 30 de juliol. 
Finalment, el 14 i 15 de juliol 
es disputarà a l’Estadi de la 
Ferreria el play-off final de 
la Lliga d’estiu de futbol-7 
entre els quatre primers 
classificats dels dos grups. 
La final serà el dia 16.

ACTIVITATS D’ESTIU

La concentració a la plaça de l’Església per fer spinning va ser una activitat molt participativa a l’edició del 2008

Núria Sánchez | Redacció

Al voltant de 200 
infants participen 
al Casal Esportiu

IME

El júnior del IES Montserrat Miró 
torna a guanyar la lliga catalana 

KORFBAL

Una de les activitats més refrescants i divertides és el curset de piscina

El Casal Esportiu organit-
zat per l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) 
va començar el 29 de juny 
amb la participació de 
200 infants. El Casal du-
rarà fins al proper 24 de 
juliol i es fa de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h. En-
guany, les instal·lacions  
utilitzades són la piscina, 
la pista i el gimnàs de la 
Zona Esportiva Centre, a 
més del CEIP Reixac. Du-

rant tot el mes, els nens i 
nenes practicaran natació, 
bàsquet, handbol, futbol 
i combinats amb tir amb 
arc, patinatge sobre rodes 
i jocs tradicionals. 

Campus. Una trentena de 
nens va començar el 29 de 
juny el campus de tecnifi-
cació de futbol. L’activitat,  
organitzada per l’IME i 
l’EF Montcada, té lloc a 
l’estadi de la Ferreria fins 
al 24 de juliol.

Núria Sánchez | Redacció

L’equip júnior de korfbal 
de l’IES Montserrat Miró 
va guanyar la lliga nacio-
nal de la seva categoria el 
20 de juny davant el Vi-
lanova (6-12). La final va 
tenir lloc a les instal·lacions 
de l’INEFC, a Barcelona. 
Aquest és el quart títol de lli-
ga per a aquest conjunt, els 
tres darrers els va obtenir a 
la categoria júnior i un més 
a la infantil. El resultat final, 
però, no mostra les dificul-
tats que van tenir els mont-
cadencs per desfer-se del 

seu rival, que va començar 
marcant dos punts. Els 
montcadencs van prémer 
l’accelerador i van començar 
a desenvolupar el seu millor 
joc, obtenint un parcial de 5 
a 0 que va deixar el marca-
dor al descans amb un 7 a 3. 
A la represa, el Miró va sen-
tanciar fins al 6 a 12. “La 
qualitat i l’esforç van fer 
que el resultat es decantés 
cap a nosaltres”, han expli-
cat fonts del club. El màxim 
anotador del partit va ser 
Daniel Blanco, del Miró, 
amb sis cistelles. 

Silvia Díaz | Redacció

Fotografia de família del júnior del Miró, amb l’acreditació com a campionsSet membres del Club Wu-
shu Montcada van pujar al 
podi al IV Trofeu de Kung-
Fu celebrat a la parròquia 
d’Encamp (Andorra) entre 
els dies 27 i el 28 de juny.
En la categoria sènior, Emi-
lio Guirado va ser primer en 
la modalitat de sanda i ter-
cer en taolu (formes), acon-
seguint una doble medalla 
que el refermen en l’elit.

En la categoria infantil, el 
Club Wu-shu va acaparar 
la majoria dels premis. 
Andrea Valenzuela va ob-
tenir l’or en taolu i bronze 
en combat. Cal destacar el 
bon paper de Julio Álva-
rez (segon en taolu), Jordi 
Ruaix (3r en taolu i 3r en 
combat), Albert Mijares 
(2n en taolu), Cintia Sán-
chez (3a en taolu) i Daniel 
García (3r en arma llarga).

El club local acapara 
els podis a Andorra

WU-SHU

Lluís Maldonado | Redacció

Tots els integrants del Wu-shu Montcada que van obtenir un trofeu
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L’IME omplirà els carrers 
d’esport i diversió al juliol
El programa d’actes comptat amb la col·laboració de les diferents entitats esportives del municipi

Set competidors van dominar el combat i les formes
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> Torneig a la 
Font Pudenta

L’Associació de Veïns de la Font 

Pudenta-Muntanyeta va organit-

zar el 21 de juny un torneig de 

futbol. Al llarg del matí, el camp 

de futbet del barri, ubicat a la 

muntanyeta, va ser l’escenari 

d’aquesta competició d’estiu. 

Els equips que van participar a 

l’esdeveniment estaven formats 

per veïns del barri | NS

EF MONTCADA

L’EF Montcada signa un acord de 
col·laboració amb el Mercantil

L’Escola de Futbol Mont-
cada i el Mercantil, un dels 
clubs més prestigiosos en 
la formació de jugadors, 
aniran de la mà en el futur 
immediat. Els presidents de 
tots dos clubs, Manel Trias i 
Jordi Grané respectivament, 
van signar el 22 de juny, a 
les oficines de l’estadi de 
la Ferreria, un conveni de 
col·laboració que tindrà una 
vigència d’un any, que es 
podrà anar prorrogant au-
tomàticament si cap de les 
parts hi renuncia. 
L’acord determina que el 
club de Sabadell tindrà pre-
ferència a l’hora de fitxar 
futbolistes que destaquin a 
tots els equips de l’Escola 

mentre que els montca-
dencs podran completar els 
seus conjunts amb jugadors 
que no entrin en els plans 
dels sabadellencs. Així, to-

tes dues entitats es podran 
anar nodrint de l’operació. 
El conveni també fixa que 
l’Escola rebrà una compen-
sació econòmica si alguns 

dels jugadors fitxats pel 
Mercantil acaba entrant en 
una alguna operació amb 
un tercer equip que pagui 
pel seu traspàs. 

CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Font Pudenta

La secció de futbol sala de 
l’EF Montcada ha obert 
les inscripcions per a la 
temporada vinent. El club 
ofereix places per crear 
equips de les categories 
infantil, cadet i juvenil. Els 
interessats a practicar fut-

bol sala només han de tru-
car al telèfon 615 465 293. 
L’entitat ha aconseguit fites 
importants des de la seva 
creació fa quatre anys: els 
conjunts sènior i juvenil 
han assolit a l’última tem-
porada un gran èxit amb 
l’ascens de categoria.

La secció de futbol 
sala busca infants

EF MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

Bona participació a la 
Diada Salvador Benítez

El CB Montcada manté 
obert el termini d’inscrip-
ció per a l’escola de bàs-
quet. Els nens i nenes nas-
cuts entre el 2000 i el 2004 
–ambdós anys inclosos– 
poden apuntar-se a les ofi-
cines del club (Bonavista, 
10) de dilluns a divendres, 
de 18 a 20h, o trucant al 
935 647 171 o bé al 629 
501 347.  L’escola de bàs-
quet del CB Montcada té 
per objectiu promocionar 
l’esport i la diversió en-
tre els més petits. A més, 
l’entitat organitza trobades 
amb altres escoles i activi-
tats alienes al bàsquet per  
motivar els infants | NS

Es mantenen 
obertes les 
inscripcions
a l’Escola

CB MONTCADA

L’objectiu de l’EF és reforçar les seves seccions infantils, cadet i juvenil
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Manel Trias, a l’esquerra, i Jordi Grané fan la signatura protocol·lària de l’acord entre els dos clubs
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El CH La Salle va organit-
zar el 21 de juny la cinque-
na Diada Salvador Benítez 
amb la participació d’un 
centenar de persones i una 
novetat, un torneig escolar 
per a infants de segon de 
primària a primer d’ESO. 
Aquesta competició es va 
celebrar per primer any 
i va comptar amb la par-
ticipació d’una dotzena 
d’equips amb l’objectiu de 
promocionar l’handbol en-
tre els nens i nenes del mu-
nicipi. La resta d’equips de 
La Salle (infantil, cadets i 
sèniors) van disputar par-
tits amistosos entre ells. 

La jornada va acabar amb 
una paella popular per als 
jugadors, pares, mares i 

membres de la junta direc-
tiva que van participar a 
la diada. 

Núria Sánchez | Montcada Nova

El CFS Montcada crearà 
una escola per a infants 
entre 5 i 10 anys. Els inte-
ressats poden obtenir més 
informació trucant al te-
lèfon 620 846 395. Els entre-
naments són els dilluns i els 
dimecres, de 17.30 a 19h. 

Final torneig. El juvenil i el 
femení de l’entitat disputa-
ran la fase final del torneig 
organitzat conjuntament 
entre el club montcadenc i 
el FS Monistrol. Tots dos 
equips jugaran la final el 15 
de juliol al complex espor-
tiu Claret de Barcelona. 

El CFS Montcada crea 
una escola d’iniciació

CFS MONTCADA

Núria Sánchez | Redacció

El Montcada de futbol sala té un equip femení al seu planter

El conveni tindrà vigència d’un any prorrogable i permet als sabadellencs fitxar jugadors locals que destaquin
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Un dels moments dels partits disputats per equips de La Salle

Bons resultats d’Aitor Martín i Paula Teruel

ATLETISME. JAM

L’atleta local Aitor Mar-
tín, de la Joventut Atlèti-
ca Montcada (JAM), va 
acabar en sisena posició a 
la prova de 2.000 metres 
obstacles al campionat 
d’Espanya juvenil a l’aire 
lliure, que es va disputar el 
20 i 21 de juny a Granada. 

D’altra banda, una altra 
atleta del club, la cadet 
Paula Teruel, es va clas-
sificar en cinquè lloc a la 
categoria de 1.500 metres 
obstacles al Campionat de 
Catalunya que es va dis-
putar el 20 de juny al Prat 
de Llobregat | NS Martín amb Frasqui, el seu entrenador
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