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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle guanya 

els seus dos primers partits a 

Primera Estatal de manera seguida

TEMPORADA 2017-18
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fi tar la festivitat del 12 d’octubre 
per presentar la trentena d’equips 
que ha confeccionat per a aquesta 
temporada, la primera després de 
la unifi cació entre els planters del 
CD Montcada i l’EF Montcada. 
La tribuna principal de l’estadi de 
la Ferreria es va omplir de familiars 
de jugadors que van assistir a un 
acte en el que també van participar 
els dos conjunts sèniors de la UD 
Santa María. Per a la seva primera 
temporada després de la unifi ca-
ció, el FB Montcada ha confec-
cionat un total de 30 equips: tres 
juvenils, tres cadets (tot i que un 
d’ells encara juga amb els colors 
del CD Montcada per mantenir la 
categoria a Primera Divisió), tres 
infantils, sis alevins, sis benjamins, 
tres prebenjamins, un equip de de-
butants i un altre de l’escola. A la 
secció femenina, el club competirà 
amb un sènior i un cadet mentre 
que en futbol sala, s’han creat un 
sènior i un juvenil.

Autoritats. L’acte de presentació va 
comptar amb la presència del regi-
dor d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC),  així com d’una represen-
tació dels presidents de l’UD San-
ta María, Rafa Repiso, i del CD 
Montcada, Modesto Sanchís, qui 
va estar acompanyat pel seu vice-
president, Ramon Castillo. El FB 
Montcada va estar representat pel 

seu màxim dirigent, Antoni Sán-
chez, i el seu tresorer, Manuel Cole-
te. En la seva intervenció, Sánchez 
es va felicitar per haver arribat a un 
acord d’unifi cació i va agrair l’es-
forç de la junta del CD Montcada, 
en especial del seu president, per 
tancar un conveni que va qualifi -
car de “laboriós i benefi ciós” per 
al futbol local. El president vermell 
també va valorar positivament els 
resultats esportius de la temporada 
passada en la que es van aconse-
guir quatre ascensos a la categoria 
benjamina i va demanar un esforç 
per part del quadre tècnic del club 
per donar en el futur “un pas de 
qualitat endavant”. Per la seva 
part, Serratosa va elogiar la predis-
posició d’ambdós clubs per acor-
dar la seva unifi cació que, segons 
va dir, ajudarà “a tenir uns equips 
amateurs més potents i a que 
només es parli de temes espor-
tius en relació al futbol local”.

Reconeixement. L’acte, que va 
fi nalitzar amb una foto de juga-
dors, tècnics i directius, també va 
servir per homenatjar Juan Da-
vid Fuentes, jugador del cadet B 
del FC Barcelona que va iniciar
la seva formació a l’EFM. Fuen-
tes, que ha participat en un entre-
nament de la selecció espanyola 
sots-15, va rebre com a regal la 
samarreta de color vermell del 
FB Montcada –la segona, fruit de 
l’acord amb el CDM, és verda.  

El nou club, fruit de la unifi cació dels planters del CD Montcada i l’Escola, va presentar el 12 d’octubre la seva trentena d’equips

El futbol formatiu llueix amb orgull la seva 
unió durant la presentació del FB Montcada
Rafa Jiménez | !" #erreria

La gespa de l’estadi de la Ferreria es va omplir amb la trentena d’equips que el Futbol Base Montcada ha confeccionat aquesta temporada
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denat dues victòries consecutives 
al grup 2n de 1a Divisió. Les ‘reds’ 
van guanyar el seu primer partit el 
8 d’octubre contra el CE Mercan-
til (3-1) i van repetir triomf quatre 
dies més tard al camp del FC Sant 
Quirze (2-6), en un partit de la 2a 
jornada. Les montcadenques, que 
són cinquenes amb 7 punts, juga-
ran l’1 de novembre el matx ajor-
nat al camp de l’AEM C | RJ
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El sènior A del CH La Salle 
ha reconduït la seva situació, 
després de tres derrotes conse-
cutives, de la mà d’un inspirat 
Albert Maresma, màxim gole-
jador del grup D de Primera 
Estatal amb 40 dianes en cinc 
jornades. Gràcies a les dues 
victòries seguides contra el CH 
Bordils B (29-24) i l’H. Palau-
tordera (31-34), l’equip de Pau 
Lleixà ha pujat fi ns a la novena 
posició amb 4 punts. 

HANDBOL
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El sènior A del CH La Salle guanya 
dos partits de manera seguida

Van obtenir a Miami aquesta posició per segon any seguit

BALL ESPORTIU
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subcampions del món
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Els components del primer equip lassal·lià, satisfets després de la primera victòria a la lliga

FUTBOL SALA
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dues primeres jornades de Segona Catalana

El Broncesval Montcada conti-
nua demostrant el seu gran po-
der ofensiu com a visitant. Una 
setmana després d’encaixar al 
pavelló Miquel Poblet la prime-
ra derrota contra el Grups Ar-
rahona (1-3), els montcadencs 
van golejar a domicili l’FS Cas-
tellar (2-9), amb un hat-trick de 
Nacho Caño. L’equip d’Álex 
Fernández suma un total de 9 
punts i ocupa la segona posició 
al grup 1r de Tercera Divisió 
Nacional | RJ 

FUTBOL SALA
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El Broncesval fa 9 gols a Castellar i es 
retroba amb les sensacions positives
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Bryan Flores, en una acció del primer partit del Broncesval contra el CFS Premià de Mar (8-1) 
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¤¥ sènior masculí 
del FB Montcada 
es manté invicte al 
grup 2n de Sego-
na Catalana des-
prés de la disputa 
de dues jornades. 
L’equip que di-
rigeix José Luis 
Carrasco va debu-
tar el 7 d’octubre 
amb una victòria 
a la pista del Futsal Polaris Sant Martí B (2-5) i va empatar, una 
setmana més tard, a la Zona Esportiva Centre contra l’AEE Institut 
Icària-CET 10 (3-3). Amb aquest balanç, els montcadencs ocu-
pen la cinquena posició amb 4 punts | RJ 
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Tercera Catalana amb un empat a la seva pista

L’AE Can Cuiàs, que 
la temporada pas-
sada va ser últim al 
grup 6è de Tercera 
Catalana, ha iniciat
un nou projecte sota 
la direcció tècnica 
de l’ex-jugador An-
tonio Moreno. De 
moment, els mont-
cadencs, que han 
passat al grup  4t, 
han començat la 
competició amb un 
empat a casa contra el CFS Matadepera B (3-3). El seu últim partit a 
la pista de la Penya Barça Barberà del Vallès es va haver d’ajornar | RJ 
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partit la temporada passada a Lliga 
Catalana, el femení del CH La Salle
ha iniciat amb bon peu la seva par-
ticipació al grup B de Primera Ca-
talana amb dues victòries contra el 
BM Pau Casals (26-32) i el CE Mo-
lins de Rei-Sant Llorenç (33-21). 
D’altra banda, el sènior B masculí 
va guanyar el seu primer partit a 3a 
Catalana a Santpedor (20-31) | RJ

Bon inici del femení 
lassal·lià a Primera 
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cada B, que la temporada passada 
no va poder evitar el descens des 
de 2a Catalana, inicia un nou pro-
jecte sota la direcció de Juan Anto-
nio Sarto. Després de debutar amb 
derrota a la pista del CE Vacarisses 
B (9-2), els montcadencs van su-
mar el primer triomf contra el CE 
González-Serra B (2-1) | RJ

Primera victòria del 
sènior B a Tercera
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Eva Nieto i Carles Cirera, del 
club Endansa, es van procla-
mar subcampions del món a la 
categoria sènior 1 llatí durant la 
competició que es va disputar el 
15 d’octubre a Miami, als Estats 
Units, amb la presència de 60 
parelles de 15 països diferents. 
Amb aquest nou èxit, els mont-
cadencs es consoliden a l’elit 
mundial d’aquest esport ja que 
repeteixen la mateixa posició 
que van aconseguir l’any passat 
al Mundial de Bilbao. Nieto i Ci-

rera van ser els millors al ball de 
rumba i van obtenir a la fi nal un 
total de 540 punts, acabant per 
darrera dels vigents campions 
del món, els italians Valentino 
Esposito i Laura Zaccagnino, i 
per davant dels alemanys An-
dreas Hoffmann i Isabel Krue-
ger. “Estem molt contents per 
haver reafi rmat la segona po-
sició en un Mundial, guanyant 
en rumba i superant parelles 
de gran nivell internacional”, 
ha afi rmat Nieto | RJ 
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.....Minut i resultat....................................
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MiR presenta tots 
els seus equips el 22 
d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet
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BÀSQUET El pavelló Miquel Poblet acollirà el 22 d’octubre la presentació de 
tots els equips que l’UB MiR ha confeccionat per aquesta tempora-
da. L’acte començarà a les 16h amb la desfi lada de tots els conjunts 
i, posteriorment, es disputaran els partits dels sèniors A i C masculí 
contra el Bàsquet La Mina i l’UB Llefi à B, respectivament. A nivell 
esportiu, el primer equip blau –a la foto– ha encadenat tres victòries 
seguides contra l’ABB (62-63), l’UB Llefi à (79-57) i el BC Grame-
net (46-49). Després de cinc jornades disputades, el conjunt que 
dirigeix Miquel Ángel Ganella ocupa la quarta posició al grup 3r de 
Tercera amb 8 punts. D’altra banda, el sènior femení va aconseguir 
el 15 d’octubre contra el CB Parets (57-38) la seva primera victòria 
al grup 3r del Campionat Territorial de Tercera | RJ

EXCURSIONISME
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quilòmetres que es va fer a la Serralada de Marina en el marc del cicle 
Montcada Camina que promouen El Cim, el CEAV i el Centre Excursio-
nista de Can Cuiàs amb la col·laboració de l’IME. La propera sortida es 
farà el 5 de novembre en direcció al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs | RJ  

La 37a edició de la Pe-
dalada Popular que va 
organitzar l’AV de Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll 
el 8 d’octubre va reunir 
una cinquantena de par-
ticipants, cent menys que  
al 2016. Elies Martí, pre-
sident de l’AV, creu que 
aquesta disminució s’ex-
plica per la coincidència 
amb altres activitats. “La pedalada va anar bé perquè no es va produir 

cap incident i esperem que el proper any puguem augmentar la 

quantitat de participants”, ha dit Martí | RJ 

CICLISME
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les subvencions en funció de la categoria de cada club

Sequera golejadora del 
CD Montcada a la Ferreria
L’equip de José Antonio Montes encadena 
tres partits com a local sense marcar. Després 
d’empatar sense gols de manera consecutiva 
contra l’At. Sant Pol i el CE Llavaneres, els verds 
–tot i que van vestir de rosa per donar suport a 
la lluita de l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’ contra el 
càncer de mama– van perdre davant de l’EF Ma-
taró, un dels dos líders del grup 2n de Segona 
Catalana, per 0 a 2. Entremig, els montcadencs, 
que ocupen la novena posició amb 11 punts, van 
ser capaços de guanyar al camp de l’altre líder, el 
CE Europa B, per 1 a 3 | RJ

L’entitat de Can Sant Joan ha expressat públicament el seu malestar perquè 
considera que l’Ajuntament hauria d’atorgar les subvencions econòmiques 
en funció de la categoria que cada club defensa. Després d’anunciar que 
faria una acte de protesta i que la junta directiva s’estava plantejant la seva 
dimissió, la situació es va poder reconduir amb una reunió dels dirigents 
del club amb l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC). Serratosa ha avançat que, cara al proper any, 
el consistori està treballant en un nou model de repartiment de les ajudes 
que tingui en compte les despeses federatives de cada club. A nivell espor-
tiu, l’equip de Paco Hidalgo és onzè al grup 1r de 1a Catalana amb 9 punts 
després de derrotar el FC Cardedeu (4-1) | RJ
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L’UD Santa María es refà de la 
primera derrota marcant sis gols
Una setmana després de perdre el seu primer partit 
al camp del FC Vilamajor (1-0), l’equip de Robert Villa 
es va recuperar amb una contundent victòria a l’estadi 
de la Ferreria contra el CE Farners (6-2). Després de 
la disputa de set jornades, els de Terra Nostra ocupen 
la quarta posició al grup 9è de Tercera Catalana amb 
16 punts. D’altra banda, l’UD Santa María B va perdre 
el seu tercer partit al camp del VDF Roureda (4-1) i és 
dotzè amb 4 punts al grup 8è de Quarta Catalana | RJx)Ì (
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La secció de muntanya de la JAM 
va estar representada per un total 
de 16 atletes a la 9a edició de l’Ul-
tra Trail Guara Somontano que es va 
disputar entre el 6 i el 8 d’octubre 
a Alquézar (Osca). Amb un temps 
de 4 hores, 46 minuts i 52 segons, 
Francisco Serrano –a la foto– va ser 
el millor a la categoria Màster (sent 
el 46è a la classifi cació general) a la 
Trail, cursa de 38 quilòmetres amb 
2.200 metres de desnivell. Héctor 
Bastida i Javier Carmona també 
van córrer aquesta distància. A l’Al-
quézar Trail, amb un recorregut de 
13 km i +355 metres, van competir 
Cristina Ortiz, que va ser quarta a la 
categoria sots-23, i Sara Zamarreño. A la Long Trail (52 km i +3.100 m), la 
representació local va estar formada per Chema Marín, José Sanchís, Jor-
di Casanovas, Pedro Fernández, Carlos Carrillo, Jordi Flores, Enric Maya, 
Enric Dalmau, José Serrano i Juanjo Bonil. Óscar Amposta va ser l’únic 
atleta montcadenc que va participar a l’Ultra Trail (102 km i +6.000 m) | RJ

ATLETISME
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de la categoria màster a la Trail Guara Somontano
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manté invicte al Top A

Després de tres jornades, el con-
junt de David Rúa és líder del Top 
A –format només per cinc equips– 
amb un balanç de dues victòries 
contra el KC Barcelona (17-15) 
i el CK Castellbisbal (17-27) i un 
empat contra l’Assessoria Vallpara-
dís (22-22). Al Top B, que també 
està format per cinc equips, el CK 
Montcada B només suma un triomf 
–contra el CK Barcelona B (22-9)– 
en tres jornades. A Segona Divisió, 
l’AEE Montserrat Miró només ha 
jugat un partit que va fi nalitzar amb 
victòria contra el KC Sant Llorenç 
(21-20) | RJ

IME
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la mort de Rafi  Delgado
La treballadora de l’IME va morir 
el 16 d’octubre, als 50 anys, des-
prés d’una llarga malaltia.  Delgado 
mantenia un contacte directe amb 
les entitats esportives locals que 
van expressar de forma pública 
el seu condol a familiars, amics i 
companys de l’IME | RJ
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na se celebrarà el 22 d’abril de 2018, recuperant el format de tres curses. 
Les inscripcions encara no estan obertes i el club treballa perquè es pugui 
incorporar al calendari de la FEEC. La JAM també ha creat la seva pròpia 
aplicació per a dispositius mòbils als sistemes Android i Apple | RJ

Confi rmada la data per a la 6a Montescatano
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.....Viu l’Esport................

�� cadet A femení del CH La 
Salle es manté invicte i lidera, 
amb 4 punts, al grup A de Lli-
ga Catalana després d’haver 
disputat dos partits. L’equip 
que dirigeix Àlex Expósito va 
debutar l’1 d’octubre a la pis-
ta de l’EH Sant Vicenç (24-25) 
i, després d’una jornada de 
descans, va repetir victòria al 
pavelló Miquel Poblet contra 
el BM Granollers (35-27). D’al-
tra banda, el cadet masculí las-
sal·lià ha perdut els dos partits 
que ha disputat fi ns ara al grup 
B de Lliga Catalana contra el 
FC Barcelona (47-11) i el BM 
La Roca (34-42). 

Convocats. El CH La Salle va 
comptar amb una representació 
als entrenaments que les seleccions 
catalanes cadet masculina i femeni-
na van fer el 14 i 15 d’octubre per 

preparar el campionat autonòmic 
que es disputarà al gener a Galícia. 
Els convocats locals van ser Quim 
Bosch, Ainhoa Riera, Mireia Here-
dia i Claudia Girondó. 

HANDBOL

�� 	
�� � ������ ��� �� �
 �
��� ��

líder a Lliga Catalana amb dos triomfs
Quatre jugadors del planter van ser convocats per entrenar amb les seleccions catalanes

Rafa Jiménez | yz{"||}~

El cadet femení del CH La Salle ha començat amb bon peu la seva participació a Lliga Catalana
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Raúl David (sènior 1), 
Ángela Rodríguez (sè-
nior 2) i Izan Mateo 
(benjamí) van aconse-
guir la medalla d’or a 
la competició que es va 
disputar el 15 d’octubre 
a Barcelona. Lucas 
Fernández (cadet A) 
va guanyar la d’argent, 
mentre que el bronze va ser per a Miriam Caravaca (sènior 1), Angi Sun, 
Diego Martínez (ambdós infantils A) i Lucía Santiago (alevina B) | RJ

FUTBOL
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El Hierros Iserte Montcada B –a 
la foto– ha iniciat la temporada 
al grup 1r de 1a Divisió amb un 
balanç d’una victòria i una der-
rota. Els montcadencs, que van 
guanyar en el seu debut a la pista 
del CFS Arenys de Munt (1-2), 
van perdre el primer partit a casa 
contra el CN Sabadell B (2-3).

Convocats. Marc Hermosel i David 
Segovia, jugadors del juvenil A del 
CFS Montcada, van participar el 
16 d’octubre en un entrenament 
que la selecció catalana sots-19 va 

fer a Cervelló. El seu company 
Bernat Batllori també va ser con-
vocat per a una sessió de treball 
que la sots-19 va fer el dia 9 | RJ

Tres jugadors del planter han entrenat amb Catalunya sots-19

El juvenil B suma una 
victòria i una derrota

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA
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butar el 30 de setembre a la fase 
prèvia del grup 11è del Nivell 
B amb una derrota contra l’AE 
Sant Andreu-Natzaret B (63-67). 
Els blaus, que van descansar a 
l’última jornada, jugaran el 21 
d’octubre contra l’AB Premià | RJ

El cadet A de 
l’UB MiR perd 
en el seu debut
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nada al grup 31è de 2a 
Divisió al camp de l’EF 
Planadeu es va ajornar i 
els vermells van debutar 
el 14 d’octubre a la Fe-
rreria amb una golejada 
contra l’UD Tibidabo To-
rre-Romeu (6-3) | RJ

Després de debutar al 
grup 7è de 1a Divisió 
amb una derrota al 
camp del FC Carde-
deu (1-0), els verds 
han sumat dos triomfs 
seguits contra l’At. Po-
linyà (2-0) i el CF Po-
nent (1-3) que els han 
situat al sisè lloc | RJ 
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RaÞ  Delgado Delgado
16 d’octubre de 2017

El món de l’esport montcadenc ha perdut una gran 

professional i nosaltres, una gran companya.

Gracias RaÞ  por todos los momentos compartidos y 

esa bonita sonrisa que siempre guardaremos en el 

corazón.

Els teus companys i companyes de Montcada Comunicació, 

l’IME i l’Ajuntament de Montcada i Reixac



Jon Martín

/01345 067846590:65;< Als seus 35 anys, el montcadenc Jon Martín s’ha convertit en uns dels instruc-
tors catalans de zumba amb més repercussió a nivell europeu i mundial. Membre d’una familía que fa 18 
anys va fundar l’escola de ball JYM’S al barri de Can Sant Joan, Martín va començar al món de l’aeròbic 
fi ns que, al 2013, va descobrir per casualitat una modalitat esportiva que ha canviat la seva vida personal 
i laboral. Exregidor com a independent al govern socialista de María Elena Pérez, fa dos anys va agafar 
una excedència del seu lloc de treball a l’Ajuntament per dedicar-se professionalment a donar classes de 
zumba. Actualment, dissenya les seves pròpies coreografi es, té milers de seguidors a les xarxes socials 
i pot viure de la seva gran passió: de dilluns a divendres, fa de monitor a l’escola familiar i durant el cap 
de setmana viatja per dirigir classes magistrals multitudinàries. Pensant en el futur, está treballant en un 
nou projecte d’abast internacional que tindrà la seva seu a Montcada.

‘Ballar zumba em permet 
comunicar el que sóc’ 
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mana va canviar la seva vida.

Sempre m’havia dedicat al món de 
l’aeròbic, però la vaig haver de subs-
tituir com a instructor de zumba a la 
nostra escola. Em va agradar i dos 
anys més tard, em van convidar a par-
ticipar a una convenció que es va fer a 
Orlando (EE.UU). A partir d’aquí, vaig 
començar a tenir molts contactes i ara 
faig classes magistrals per tot el món.
A quins països l’ha portat el zumba?

Als Estats Units, Qatar, Dubai, Bèlgica, 
Alemanya, França, Suècia, Noruega, 
Alemanya, Dinamarca... Tinc força re-
percussió a nivell internacional i mol-
ta gent creu que sóc de fora. De fet, 
l’anglès està molt present a la meva 
vida perquè la meva parella, que tam-
bé és instructor de zumba, és belga.   
Enguany va participar en un creuer 

de zumba entre Barcelona i Roma.

Sí, va ser espectacular i un moment 

molt bonic perquè molta gent que ha-
bitualment no ve a Can Sant Joan, em 
va poder veure en acció. Va anar tan 
bé que es tornarà a fer al mes de juny 
del proper any. 
Treballa de dilluns a divendres do-

nant classes al gimnàs JYM’S i viatja 

per tot el món. Quan descansa?

Ara estic més tranquil perquè la tem-
porada forta comença a la primavera. 
Aquest és un treball de 24 hores que 
no acaba quan fi nalitza una classe. 
Tinc 7.000 seguidors a Instagram i 
haig de transmetre alegria durant tot 
el dia. Donant classes de zumba, he 
trobat la forma de comunicar el que 
realment sóc. He passat per molts 
llocs i feines, però ara em sento una 
persona plena.
A més, dissenya les seves pròpies 

coreografi es.

Això em permet tenir el meu segell i 
em fa més atractiu perquè em con-

tractin. Fer una coreografi a que sigui 
fàcil de seguir és complicat, ha de te-
nir musicalitat i ser visual perquè qui 
rep la classe oblidi que està seguint 
algú. El zumba és un llenguatge uni-
versal que permet que gent que mai 
aniria a un gimnàs faci esport. 

Molta gent ja el coneixia per la seva 

tasca com a regidor en l’anterior 

mandat. 

Vaig començar a treballar a 
l’Ajuntament al 2005 per muntar 
l’Ofi cina Local d’Habitatge. Cinc anys 
després, vaig entrar a les llistes com 

a independent, ja que no sóc mili-
tant del PSC. Va ser una etapa dura 
a nivell personal i polític, però no em 
penedeixo de res. Vaig conèixer molta 
gent que ara forma part de la meva 
vida i és molt enriquidor poder dir que 
has estat regidor al teu poble.   
Ara es troba en excedència. Es veu 

de nou assegut en una ofi cina?

Al zumba no hi ha una edat per a la 
retirada, però tot depèn del teu cos. 
Òbviament, ja no tinc l’energia d’un 
noi de 20 anys, però si et cuides amb 
una bona alimentació, pots mantenir-
te en actiu durant molt de temps. En 
tot cas, estarè encantat si haig de tor-
nar a treballar a l’Ajuntament perquè 
hi vaig ser molt feliç. 
Què va sentir quan va rebre un guar-

dó als últims Premis Esportius?

Encara m’emociono quan penso en 
aquell moment, va ser com rebre 
un Oscar. Després de portar tan de 

temps dedicat al món de l’esport, ob-
tenir aquest reconeixement reafi rma 
que vaig donar el pas correcte en el 
moment indicat. 
Quins projectes de futur té?

El 2018 serà un any molt especial per 
al JYM’S perquè tenim una idea que 
encara no podem fer pública. L’escola 
ja té 18 anys, és major d’edat, i ha 
d’agafar una nova volada. He anat 
agafant idees en els meus viatges i 
muntarem una cosa mai vista a Mont-
cada, amb instructors de tot el món. 
Com s’explica que a Montcada hi 

hagi tantes escoles de dansa?

Hi ha molta gent que no s’ho creu 
quan els hi dic que al meu poble hi ha 
set escoles de ball. Jo en faig bandera 
perquè és molt enriquidor. Només cal 
veure la dimensió que té el Carnaval, 
una cita que per a mi és imprescindi-
ble. De fet, cada any bloquejo la meva 
agenda per poder-hi participar.

instructor de zumba

A títol personal
UVWA JIMÉNEZ
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‘El meu treball dura 

24 hores i no fi nalitza 

amb la classe. Haig 

de transmetre alegria 

durant tot el dia’


