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el retro-visor
Jaume Aregall

Fundació Cultural

Miquel Poblet va acumular en el seu palmarès tres victòries d’etapa a la ronda gal·la

Finalment el Tour no ha passat per 
Montcada i Reixac a diferència de 
l’any 1965, quan la volta francesa 
va entrar al nostre municipi per 
l’actual avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo. Però si associem 
el Tour a Montcada, el record que 
en resulta no és el pas d’una eta-
pa sinó un nom: Miquel Poblet, 
un dels millors esprintadors de la 
història del ciclisme i un gran velo-
cista. Dins el seu extens palmarès 
hi figuren un total de 25 victòries 
d’etapa entre les tres grans (Vuel-
ta, Giro i Tour). 

És precisament a la volta francesa 
on Miquel Poblet ostenta el mèrit 
de ser el primer corredor de l’Estat 
espanyol a vestir el mallot groc. I 
ho fa en la que és la seva primera 
participació al Tour, guanyant la 
primera etapa –el 7 de juliol de 
1955–, amb un esprint a 300 me-

tres de la meta. Pocs dies després, 
el montcadenc corona l’ascen-
sió al mític Tourmalet en primera 
posició –malgrat no ser el final de 
l’etapa– després de deixar enrere 
als especialistes en l’escalada, es-
printant a 500 metres del cim. El 
Tour del 1955 l’acaba com el va 
començar, amb victòria. El 30 de 
juliol Poblet s’imposa en solitari a 
París. El cronista de La Vanguar-

dia ho explica així: “De un denso 

pelotón de corredores se ha esca-

pado el español Miguel Poblet, a 

22 km de la meta. No le han po-

dido cazar y ha llegado sólo, des-

tacado y triunfador, a París y al 

Estadio, como una liebre a la que 

intentan dar alcance una jauría 

de lebreles”. La tercera victòria al 
Tour vindrà al 1956, l’any en què 
aconsegueix una nova gesta: gua-
nyar vuit etapes de les tres grans 
competicions.

El Tour més montcadenc

El 30 de juliol de 1955 Miguel Poblet es va imposar en solitari a l’última etapa del Tour

Poblet va ser el 
primer corredor de 
l’Estat espanyol a 
vestir el mallot groc
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Chandran Panchanathan, Gran 
Mestre de l’Índia, va ser el guanya-
dor de la 17a edició de l’Open 
d’Escacs Ciutat de Montcada, que 
es va disputar entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol a l’Espai Cultural Kur-
saal. Després de 9 rondes, el ven-
cedor, que es va emportar un pre-
mi de 1.600 euros, va finalitzar al 
capdavant de la classificació, amb 
set punts. El seu millor paper en 
els enfrontaments directes li va 
permetre trencar l’empat final 
amb altres tres jugadors: el cubà 
Yusnel Bacallao, el peruà Miguel 
Muñoz i el xilè Luis Rojas. El tor-
neig, organitzat per la Unió Escacs 
Montcada amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va comptar amb la 
participació de 119 escaquistes. La 
UE Montcada no va poder acon-
seguir la victòria final, però dos 
dels seus membres, Marc Narciso 
i Jaime Cuartas, van ser sisè i setè 
respectivament.
Tot i que la crisi va obligar a re-
duir la quantitat dels premis, el 
director de l’Open, Reyes Cante-
ro, va valorar positivament el bon 
nivell dels participants. “El nostre 
torneig continua molt viu”, va 
destacar Cantero. “L’organització 
ha fet grans esforços per poder 
celebrar-celebrarcelebrar ho, però gràcies al seu 
treball, l’Open es manté com 
un esdeveniment de referència”,
va dir l’alcalde, César Arrizabala-
ga (PSC), que va estar present a 
l’entrega de premis del 3 de juliol. 

Laura Grau:Rafa Jiménez |  Can Sant Joan

Foto de família dels guanyadors, organitzadors i autoritats durant el lliurament de premis de l’Open d’Escacs Ciutat de Montcada que es va fer el passat 3 de juliol a l’Espai Cultural Kursaal

ESCACS

Esports
laveu.cat/esports

NOVA ETAPAPP DE MARCOS HERMOSO
L’ex capità serà el fisioterapeuta 
i el segon entrenador de la Unió, 
al costat de Quique Berlinguierhi

NOUS ENTRENADORS
Esperanza Hoyos i Gerard Taulé 

dirigiran el sènior femení del CH La Salle 

i l’EF Montcada respectivament 

PÀG. 28 PÀG. 29

el guanyador

Chandran Panchanathan va agafar 
el relleu del búlgar Julian Radulski 
com a guanyador de l’Open Ciutat 
de Montcada. L’indi, de 25 anys, 
va començar a competir en el món 
dels escacs fa 17 i des d’aleshores 
no ha parat de viatjar per Europa 
i altres continents participant en 
campionats locals, nacionals i in-
ternacionals. Actualment, està vi-
vint a la ciutat de Barcelona amb 
altres escaquistes del seu país que 
aprofiten l’estiu per participar en 
diferents tornejos.

Abans de l’última jornada, Pan-
chanathan va arribar al capda-
vant de la taula amb 6,5 punts, 
els mateixos que el cubà Yusnel 
Bacallao. A les seves últimes par-
tides, tots dos van signar taules i 
la classificació va acabar amb un 
empat entre quatre escaquistes. 
El jove jugador indi es va mostrar 
molt content pel primer premi i va 
destacar l’elevat nivell de joc: “He

hagut d’esforçar-m’hi molt i si he 

guanyat és perquè estic en un 

bon moment de forma” | LG
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L’indi Panchanathan guanya una emocionant 
17a edició de l’Open Ciutat de Montcada
El vencedor va acabar al capdavant de la taula amb els mateixos punts que el cubà Yusnel Bacallao, el peruà Miguel Muñoz i el xilè Luis Rojas  
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El Valentine tanca la plantilla a 
l’espera del futur de Raúl Ortega
L’aler Xavier Carvajal Pichel i el pivot Oriol Argemí, nous reforços per a la nova temporada 

BÀSQUET

El Valentine Montcada ja dóna 
per tancada la seva plantilla con-
fiant en la permanència de Raúl 
Ortega a l’equip. De moment, el 
conjunt que entrena Miquel Àngel 
Cortón ha lligat les incorporacions 
de dos jugadors amb experiència a 
la Copa Catalunya. Es tracta del 
montcadenc Xavier Carvajal Pi-
chel, aler de 27 anys format a les 
categories inferiors del FC Barce-
lona, que estava jugant al Sant Boi, 
i el jove pivot barceloní Oriol Arge-
mí, que havia fet les seves primeres 
aparicions al CB Ripollet. “Volem 
una continuïtat després del bon 
paper de la passada tempora-
da. La nostra intenció és donar 
un pas endavant i poder lluitar 
per l’ascens”, ha comentat Marc 
Fabregat, nou director esportiu del 
CB Montcada. 
En el capítol de baixes, el pivot 
Joan Casajuana i l’aler-pivot Òs-

car Bistuer s’afegeixen, per decisió 
tècnica, a l’adéu d’Unai Abrisque-
ta, que es retira. Respecte al futur 
de Raúl Ortega, fonts del club es 
mostren optimistes amb la seva 
continuïtat. El capità vol quedar-se 

al Miquel Poblet i només s’han de 
solucionar alguns petits detalls per 
a la confirmació definitiva. 
La plantilla estarà formada per 11 
jugadors i començarà la pretempo-
rada el 24 d’agost. 

Rafa Jiménez  | Redacció El nou carnet de soci del CD 
Montcada per a la propera tem-
porada tindrà aspecte de targeta 
de crèdit amb un codi de barres. 
Les entrades dels no socis també 
portaran un xip digital gràcies a 
l’acord signat amb l’empresa Neca-
rel. Respecte als preus del abona-
ments, que es posaran a la venda la 
segona quinzena de juliol, la direc-

tiva els manté: 70 euros i 35 per als 
jubilats. L’equip començarà la lliga 
el 6 de setembre rebent la visita del 
Peralada i tots els aficionats que va-
gin als partits de Lliga de casa amb 
una samarreta de l’equip rebran 
una consumició gratuïta.
Per a la pretemporada, el club ha 
tancat un altre amistós que es ju-
garà el 19 d’agost a casa del juvenil 
de Divisió d’Honor del Terrassa.

El CD Montcada llançarà 
un nou carnet de soci

Rafa Jiménez  | Redacció

Serà com una targeta de crèdit i el club manté els seus preus

FUTBOL

Pere Farrés i el jove del planter Joan 
Martínez, noves cares al CH La Salle
Esperanza Hoyos substituirà Juan Manuel Fernández a la banqueta del femení

HANDBOL

El CH La Salle ha presentat les 
últimes incorporacions del sè-
nior masculí i femení. El conjunt 
que dirigeix Dídac de la Torre 
ha fitxat Pere Farrés, de l’OAR 
Gràcia. El jugador pot ocupar els 
dos laterals i sempre ha estat a 
l’equip sabadellenc. Una de les 
particularitats és la seva alçada, 
ja que fa 2,04 metres. D’altra 
banda, Joan Martínez, fins ara 
jugador del  sènior B que la tem-
porada passada ja va debutar 
amb el primer equip, ha donat el 
salt definitiu al sènior A. El con-
junt començarà els entrenaments 
el 31 d’agost i del 10 al 12 de 
setembre celebrarà el tradicional 
stage de pretemporada a la Con-
reria.

Femení. L’altra novetat del club 
es troba a la part tècnica del 
sènior femení, que per primer 
cop estrenarà entrenadora. Es 
tracta d’Esperanza Hoyos, una 
tècnica amb una dilatada trajec-
tòria a les banquetes. Hoyos ha 
dirigit equips com l’OAR Grà-
cia, l’Arrahona i el Pau Casals. 
Hoyos pot aportar experiència 
i saviesa, així com nous aires en 
l’equip femení després de l’etapa 
de Juan Manuel Fernández.

Núria Sánchez  | Plà d’en Coll

Jonathan, jove tancament del Mar-
fil Santa Coloma, ha estat l’últim 
escollit per completar la plantilla 
del Mausa Montcada per a la Pri-
mera Nacional B. El tècnic Juan 
Antonio Jaro fa una valoració 
molt positiva del seu equip: “Hem 
buscat l’equilibri; podíem haver 
portat jugadors amb més nom, 

però crec que hem escollit el 
grup més adient per pujar”.
L’equip tornarà al treball el 26 
d’agost i el club estudia la possi-
bilitat de fer una estada durant un 
cap de setmana. José Andrés i Elies 
Lorda, responsable del material i 
delegat respectivament als últims 
anys, no seguiran al primer equip. 
Fernando Saez dirigirà el juvenil. 

Jonathan, últim reforç 
del Mausa Montcada
José Andrés i Elies Lorda han decidit deixar el cos tècnic

FUTBOL SALA
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L’entrenador Dídac de la Torre, enmig de l’extrem Joan Martínez i el lateral Pere Farrés (dreta)

Xavier Carvajal i Oriol Argemí, nous fitxatges del Valentine, envolten Marc Fabregat
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Rafa Jiménez  | Redacció

> M. Hermoso, segon tècnic de la UE Sant Joan
La Unió Esportiva Sant Joan tindrà com a segon entrenador a Marcos Hermo-
so, qui va ser capità de l’equip la temporada de l’ascens. El tècnic QuiqueBer-
linghieri li ha demanat que sigui el seu segon entrenador. “Li vaig proposar 

perquè és un home que coneix molt bé la casa i els jugadors. La seva expe-

riència ens serà molt útil”, ha comentat el tècnic de La Unió. D’altra banda, 
l’Atlètic Piferrer serà el substitut del Poble Sec al torneig que el club montca-
denc farà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre | RJ

> Nou entrenador per al femení de l’EF Montcada
L’equip sènior femení de l’Escola de Futbol Montcada ja té nou entrenador per 
a la propera temporada. Després de la decisió d’Antonio Moya de deixar la 
banqueta, el club li ha trobat substitut en la figura de Gerard Taulé, que estava 
dirigint el CE Sabadell. La previsió de l’entitat és continuar amb un 90% de la 
plantilla que va aconseguir la permanència a la Primera Catalana | RJ
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El diumenge 6 de setembre, Mas 
Duran serà l’escenari de la 9a 
Fira del Caçador, organitzada per 
l’Associació Fira de Caça de Mont-
cada i Reixac, Asfecamir. La fira 
es farà pel matí, de 8h a 15h, en 
paral·lel al 3r Memorial Domènec 

de Vargas de gossos de mostra 
amb la modalitat caça pràctica 
sobre la perdiu sembrada. D’altra 
banda, l’Asfecamir ha renovat el 
seu conveni amb el Consistori per 
continuar amb la seva seu a les 
antigues escoles del carrer Sant Ra-antigues escoles del carrer Sant Raantigues escoles del carrer Sant Ra
mon de Mas Rampinyo. 

La JAM tanca la temporada 
pensant en el seu 30è aniversari

Rafa Jiménez  | Redacció

El club ha perdut l’infantil Yeli Sagna, que ha marxat amb la seva família a viure a França

ATLETISME

> Ildefons Teruel, tercer al Campionat d’Espanya
Ildefons Teruel (primer de la dreta, a la foto), ex de la JAM que ara corre 
amb el Ripollet Unió Atlètica (RUA), va aconseguir la medalla de bronze, 
als 3.000 metres obstacles de la categoria M45, al Campionat d’Espanya de 
Veterans en pista a l’aire lliure que es va disputar el 4 i 5 de juliol a Vitòria 
(País Basc). El 28 de juny, el montcadenc va ser primer al Campionat de 
Catalunya que es va fer a les pistes de Can Dragó de Barcelona | RJ

TIR AMB ARC

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM) acomiadarà la temporada 
el 26 de juliol amb la presència 
de sis dels seus atletes a la triatló 
de Barcelona. La resta de mem-
bres del club ja ha donat per fina-bres del club ja ha donat per finabres del club ja ha donat per fina
litzada  la temporada i només fan 
entrenaments de manteniment 
fins a les vacances. El president 
del club, Joan Abián, fa una valo-

ració positiva d’aquest curs: “Al-
guns atletes com Aitor Martín 
o Adrià Serrano han canviat 
de categoria. Ara tenen més 
competència i és difícil obtenir 
bons resultats. Tenim un cam-
pió de Catalunya, Joan Riera, 
i un subcampió, Yeli Sagna. 
Carlos Cera ha patit massa le-
sions i no ha pogut participar 
en competicions importants. A 

nivell general, els resultats han 
estat els esperats”.
L’entitat ja ha començat a pensar 
en els actes que farà, a partir del 
setembre amb l’inici de la com-
petició, per commemorar el seu 
30è aniversari. La gran absència 
per al proper any serà la de Yeli 
Sagna. L’atleta infantil, nascut a 
Mauritània, ha marxat a viure a 
França amb la seva família.

Rafa Jiménez  | Redacció

El CCTA Can Piqué suma 
sis ors a la Copa Pirineus

Tot preparat per a la 
9a Fira del Caçador

CAÇA

El Club Català de Tir amb Arc 
Can Piqué va obtenir sis medalles 
d’or a la Copa Pirineus, que es va 
disputar el 28 de juny a Lavelanet 
(França), a l’entorn dels castells 
Càtars i a prop de l’estació d’esquí 
de Mont d’Olmes. Els primers llocs 

van ser per a Isabel Torrelas, en 
arc lliure; Salva Pérez, en arc recor-
bat; Xavi Fernández, en arc recte; 
M. Eugènia Martínez, en arc recte; 
Xavier Sensada, en arc lliure, i No-
elia Silva, que feia el seu debut en 
una competició internacional, en 
clàssic infantil.

Rafa Jiménez  | Redacció

Es farà el 6 de setembre al matí, als terrenys de Mas DuranLa prova es va disputar el passat 28 de juny a terres franceses
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Un mussol, a la fira de l’any passat
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Montcada i Reixac va ne-
dar 50.600 metres a favor 
dels afectats per l’esclerosi 
múltiple. Un total de 55 
persones va participar el 
12 de juliol a la campanya 
‘Mulla’t’, que va tenir lloc 
a la piscina municipal de 
la Zona Esportiva Centre. 
Durant la jornada, es van 
recollir al voltant de 600 
euros, en concepte de do-
natius i a través de la venda 
de productes promocionals 
com samarretes, gorres i 
tovalloles.

Autoritats. L’acte va comp-
tar amb la col·laboració 
d’alguns regidors, com el 
president de l’Institut Mu-
nicipal d’Esport i Lleure 
(IME), Juan Parra, Ana 
Rivas i Sergio Hermoso, 
tots del PSC. També van 
formar part de l’activitat els 
edils José María González 
(ICV-EUiA) i Marta Agui-
lar (Esquerra). Aquesta 
campanya ha estat organit-

zada per la Fundació Escle-
rosi Múltiple i a Montcada 
l’ha coordinat l’IME, amb 
el suport d’un grup de vo-
luntaris que va col·laborar 
amb l’atorgació dels di-
plomes acreditatius i en 
la venda del material pro-
mocional. Arreu de l’Estat 
espanyol hi van participar 
95.000 persones en alguna 
de les 885 piscines que es 
van adherir a la festa.

Montcada neda 50.600 metres 
en favor de l’esclerosi múltiple

MULLA’T

Núria Sánchez | Redacció

Dos tennistes locals, 
sots-campions de 
Catalunya de clubs

TENNIS
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Inici d’inscripcions 
per als jocs escolars

LLIGA ESCOLAR

La festa de presentació és una de les activitats més multitudinàries

Coincidint amb l’inici del 
curs escolar –el 14 de setem-
bre–, el Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada 
(CDEM), l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME) 
i les AMPA de les escoles 
obriran les inscripcions per 
a la Lliga Escolar 2009-10.
El programa inclou les 
disciplines de multiesport, 
psicomotricitat, futbol sala, 
bàsquet, handbol i korfbal.  
També es faran jornades 
d’esports alternatius abans 

que comencin les competi-
cions. Els participants  ce-
lebraran la tradicional festa 
de presentació dels equips 
coincidint amb l’època na-
dalenca i l’acte de cloenda 
es farà al final de curs.

Recerca. D’altra banda, 
el CDEM busca inte-
ressats a fer de monitors o 
àrbitres de la lliga escolar. 
Per a més informació, cal 
adreçar-se a les oficines de 
l’IME (Tarragona, 32) o 
trucar al 935 650 999.

Núria Sánchez | Redacció

> Onzè campionat 
local de natació
L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) va organitzar el 15 
de juliol a la piscina de la Zona 
Esportiva Centre l’onzena edició 
del Campionat de Natació Vila 
de Montcada. En total, un cen-
tenar de nedadors –a la imat-
ge– de les categories prebenja-
mí fins als veterans va participar 
a la competició. L’IME va atorgar 
un trofeu als tres primers clas-
sificats i un obsequi a tots els 
competidors | NS
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Una representació d’autoritats locals es va capbussar al migdia a la piscina municipal

AE ELVIRA LA SALLE

L’AE Elvira-La Salle con-
tinua la seva expansió dos 
anys després del seu naixe-
ment i crearà per a la pro-
pera temporada una secció 
de futbol sala. De moment, 
el club, que només es dedi-
cava al bàsquet, ha inscrit 
un equip de la categoria 

benjamí a la Federació 
Catalana de Futbol. Ara, 
la presidenta de l’entitat, 
Cristina Iniesta, es mar-
ca l’objectiu d’ampliar el 
nombre de conjunt: “Per a 
nosaltres és una satisfac-
ció acollir aquest equip i 
ara volem continuar am-
pliant les categories”.

D’altra banda, l’entitat 
manté obert el període 
d’inscripcions per a tots 
aquells que vulguin fer 
bàsquet o futbol sala. 
Els interessats poden de-
manar més informació 
i formular la inscripció 
a l’adreça electrònica 
elviralasalle@gmail.com. 

L’entitat crea una secció de futbol sala

Els tennistes montcadencs 
Ocean Berlinghieri i Daniel 
Rodríguez, del Club de Ten-
nis Set Ball de Sant Cugat, 
van quedar sots-campions 
del Campionat de Catalu-
nya de clubs en la categoria 
aleví argent. Berlinghieri i 

Rodríguez es van enfrontar, 
juntament amb els santcuga-
tencs Dani Querol i David 
Trillo, al CD Tenis Belulla 
de Canovelles el 4 de juliol i 
van acabar perdent per 3 a 
1. Berlinghieri va ser l’únic 
membre del Set Ball que va 
sumar la victòria a la final. 

Núria Sánchez | Redacció

Núria Sánchez | Redacció

El club organitza activitats com el 3x3

P
IL

A
R

 A
B

IÁ
N

Berlinghieri i Rodríguez van ser la representació local al campionat
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> El play-off canvia de dates
El guanyador de la segona edició de Lliga d’estiu 
de futbol-7 sortirà d’algun dels quatre equips que 
van aconseguir un lloc a les semifinals: Los Be-
lios, Real Club –a la imatge–, Sanjorma i Sparta-
nos de Gijón. Els enfrontaments previs a la final, 
que s’havien de jugar el 15 de juliol, es van sus-
pendre per incidents amb l’àrbitre i al tancament 
d’aquesta edició encara s’havien de disputar. La 
final es jugarà el 17 de juliol a les 21h, mentre que 
el partit per al tercer i quart lloc començarà a les 
20h. En acabar els dos partits, es farà el tradicio-
nal lliurament de premis als guanyadors | NS
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ACTIVITATS ESTIU

Bona participació 
a les activitats 
esportives d’estiu 

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
dut a terme durant juny i 
juliol les activitats esportives 
d’estiu amb una oferta simi-
lar a la d’altres edicions. Du-
rant el juliol, s’han celebrat 
les diades de futbol, bàsquet 
i handbol que han estat or-
ganitzades per l’IME, amb 
el suport de diferents entitats 
esportives del municipi. Així 
com el Casal Esportiu. El 
programa de l’estiu es com-
pleta amb els cursos de roda 

cubana i txa-txa-txà- tango, 
que tenen lloc fins al 29 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, la darrera activi-
tat del programa serà la ma-
rató 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) al 
preu d’1 euro. 
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Nou campus esportiu, 
educatiu i lúdic

CH LA SALLE

El CH La Salle, amb el su-
port de l’AMPA de l’escola 
per organitzar un casal a la 
primera quinzena de setem-
bre per a infants amb edats 
compreses entre els 3 i els 
14 anys. Els participants po-
dran fer activitats lúdiques, 
tant a nivell esportiu (psico-
motricitat i handbol) com 

educatiu (anglès i informàti-
ca). El preu del casal, que es 
farà del 31 d’agost al 10 de 
setembre, de 9 a 14h, oscil·la 
entre els 32 i 70 euros se-
gons la durada, que pot ser 
d’una setmana o de quinze 
dies. Les inscripcions es po-
den fer fins el 20 de juliol a 
la secretaria de La Salle en 
horari de 9 a 13h. 

Núria Sánchez | Redacció

Un dels enfrontaments de la diada de bàsquet davant del Miquel Poblet El curs de rueda cubana, txa-txa-txa i tango es pot practicar en parella

El Casal Esportiu ofereix activitats lúdiques, de lleure i aquàtiques

Una participant fent un llançament a la diada d’handbol al carrer

> Campus de Tecnificació
Una trentena d’infants participa del 29 de juny i 
el 24 de juliol a la primera edició del campus de 
tecnificació de futbol que organitza l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) amb la col·laboració 
de l’EF Montcada.  L’activitat, que està adreçada a 
infants nascuts entre els anys 1995 i 2001, es des-
envolupa a l’estadi de la Ferreria. Els participants 
–a la imatge– aprenen un programa tècnic i tàctic 
i al mateix temps realitzen entrenaments pràctics. 
Aquestes jornades estan dirigides a qualsevol juga-
dor que vulgui millorar les seves condicions tècni-
ques relacionades amb el futbol. L’objectiu és mi-
llorar el joc indiviudal i col·lectiu dels participants, 
així com gaudir d’unes jornades divertides amb els 
companys | NS

La diada de futbol va aplegar un nombre elevat de participació i de públic

El cicle, que ha ofert un programa diverst, ha comptat 
amb el suport de les entitats esportives locals

Es farà del 31 d’agost al 10 de setembre a l’escola

La dansa oriental és una de les disciplines consolidades entre el públic femení

El curs de hip-hop ha tingut l’acollida entre les més joves


