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María Auxiliadora, 171 - TERRASSA - TEL. 937 88 13 22

y participa cada mes en el sorteo
de una cena para 2 personas

Mínimo
2 personas

María AAAAAAAAAAAAuAu ixiliado

BRASERIA

FET AL PUNT

633 794 425

19€

Picoteo+
Parrillada de carne

Sin límite

P�tre + una bebida

JUEVES Y VIERNES NOCHE

MENÚ DEGUSTACIÓN

Premi als valors per 
l’afició del CN Terrassa 
>  El guardó destaca el suport donat als equips aquest any 

La Federación Española de Nata-
ción ha reconegut l’afició del CN 
Terrassa amb el premi Valores De-
portivos de Premaat de la tempora-
da 2018-19, pel suport que ha mos-
trat en els partits dels equips de wa-
terpolo. El delegat de la secció i di-
rectiu Carlos Rodríguez, va recollir 

el guardó a Portugalete, en l’acte de 
presentació de les Lligues de la tem-
porada vinent i de lliurament dels 
guardons de l’últim exercici.  

Entre els esportistes premiats en 
aquest acte, cal destacar el premi al 
màxim golejador de la Lliga regular 
per Víctor Gutiérrez, nou jugador 

del CN Terrassa i component del 
Real Canoe al darrer exercici. Víctor 
Gutiérrez és l’únic fitxatge que ha 
fet el conjunt dirigit per Dídac Co-
bacho de cara a la pròxima tempo-
rada. És la tercera temporada en 
què s’ha proclamat màxim realiza-
dor de la Lliga. 

VOLEIBOL > El CV Terrassa organitza el torneig 
4x4 de Festa Major  
El CV Terrassa ha organitzat la quarta edició del torneig 4x4 de Fes-
ta Major amb una participació rècord de 19 equips. Es va disputar 
en les categories juvenil-sènior i infantil-cadet. A la primera d’aques-
tes categories el guanyador va ser l’equip “Hermandad”, mentre que 
a la segona es va imposar el Team Palomitas 2.  

 

HOCKEY > Majoria terrassenca a la llista de 
convocats de la selecció masculina 
Catorze jugadors terrassencs han estat convocats pel seleccionador 
espanyol, Fred Soyez, per un stage de preparació que tindrà lloc a 
Terrassa del 14 al 21 de juliol. Soyez ha citat un total de 26 jugadors 
per començar a preparar el Campionat d’Europa d’Anvers. Espanya 
jugarà dos partits de preparació amb Escòcia a les instal·lacions de 
l’Atlètic Terrassa. El primer el dissabte 20 de juliol a les 12 del migdia 
i el segon el diumenge 21 a les 11. Els jugadors terrassencs convo-
cats són els següents: Albert Beltran, Marc Boltó, Quico Cortès, Ser-
gi Enrique, Marc García Chicote, Xavi Lleonart, Marc Miralles, Albert 
Pérez, Pau Quemada, Josep Romeu, Vicenç Ruiz, Marc Sallès, Joan 
Tarrés i Ignasi Torras.  

 

HOCKEY > El Júnior de Sant Cugat fitxa el 
jugador del Vallès Esportiu Roger Figa  
El Júnior de Sant Cugat ha incorporat al seu primer equip al jugador 
del Vallès Roger Figa, que aquest mes complirà 19 anys. El migcam-
pista era un dels millors talents del segon equip de l’Atlètic. El Júni-
or ha pagat la clàusula de formació del jugador. 

L’afició del CN Terrassa ha tingut un paper destacat aquesta temporada.  ALBERTO TALLÓN 

 Divisió d’Honor

Els participants en aquesta competició.
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Óscar Oliver, 
reforç parroquial
>  Prové del primer equip del Manacor 

Redacció 

El CP San Cristóbal ha incorporat a 
la seva primera plantilla el defensa 
central Óscar Oliver Jiménez, que 
aquesta darrera temporada ha mi-
litat al Manacor en el grup balear 
de la Tercera Divisió. Óscar ha jugat 
un total de 34 partits amb el con-
junt mallorquí i ha fet un gol. Abans 
del Manacor havia jugat al conjunt 
juvenil de Divisió d’Honor del Ma-
llorca.  

El nou jugador de l’equip parro-
quial té 20 anys i és el desè fitxatge 
d’Oliver Ballabriga de cara a la nova 
temporada. El conjunt egarenc ha 
fitxat fins ara, a més d’Óscar: Joel 
Sánchez (Granollers), Ricki Cala-
mardo (Viladecans), Ruy Gama (Jú-
piter), Xavi Múrcia (Jabac), Gerard 
del Río (Jabac), Ramon Suárez 
(Martinenc), Óscar Sierra (Vilafran-
ca) y Mario Cantí (Sants). 

NATACIÓ > Miguel Durán finalitza en el lloc 25 
als 400 lliure en la Universíada  
El nedador del CN Terrassa Miguel Durán es va classificar en la po-
sició 25 de la prova dels 400 lliure en la Universíada de Nàpols. L’ex-
tremeny va fer un temps de 3’56”85 després d’acabar vuitè a la seva 
sèrie. En els 200 lliure també ha competit ocupant la plaça 32 amb 
una marca de 1’52”34. El nedador del CN Terrassa ha arribat a la com-
petició amb alguns problemes físics que l’han penalitzat. 

 

HANDBOL > Adrián Bonilla s’incorpora                                   
a la plantilla del Handbol Terrassa  
El Handbol Terrassa ha fitxat l’extrem Adrián Bonilla, jugador que 
torna a l’equip egarenc procedent del Barberà. Bonilla va fer la tem-
porada passada 198 gols a Primera Catalana.  

 

NATACIÓ > Tres medalles pel CN Terrassa a la 
prova de Sant Feliu de la Copa Marnaton 
El CN Terrassa va aconseguir tres medalles de la quarta prova de la 
Copa Marnaton eDreams de natació en aigües obertes que es va ce-
lebrar a Sant Feliu de Guíxols. Carla Campo va guanyar la prova fe-
menina d’1,5 kilòmetres amb 23’03”. Albert Puig va ser segon en 
l’apartat masculí amb un temps de 23’06”. El tercer podi local va ser 
per Mario Guillén en els 12 quilòmetres amb un temps de 3.54’31”. 

 

CURSA D’OBSTACLES > Bona actuació egarenca   
a la Eternal Running a Els Pallaresos 
Un grup del gimnàs QSport va participar en l’Eternal Running a Els 
Pallaresos (Tarragona). La prova era sobre 9 quilòmetres i 40 obsta-
cles. Carme Ballesteros va ser tercera de la general, Manuel Lorente 
segon en veterans i Damaris Molina primera sènior. Ballesteros i Lo-
rente van ser la segona parella mixta.El nou jugador parroquial. 

 Tercera Divisió HOCKEY > Les Pedritxes 
acull la dinovena 
edició del Torneig 
Europeu d’Escoles 
El CD Terrassa organitza des d’ahir 
i fins diumenge el Torneig Euro-
peu d’Escoles de Hockey. La par-
ticipació estrangera correspon al 
Sant Albans d’Anglaterra, el US 
Cagnes francès i el Genoa italià. A 
més del CD Terrassa, competiran 
diferents representants catalans 
com Bisbat d’Ègara, Rosella, Atlè-
tic, Línia 22, Matadepera 88, FC 
Barcelona, a més de les seleccions 
catalanes femenina i masculina 
sots-15 i clubs d’altres ciutats es-
panyoles. Prendran part més de 
700 nens i nenes de 76 equips i 150 
voluntaris. 

 

TENNIS > Avui es 
juguen les finals de la 
Yellow Cup a                     
l’Atlètic Terrassa  
Les instal·lacions de l’Atlètic Ter-
rassa a Can Salas acullen avui, des 
de les 9.30 del matí, les finals de la 
Yellow Cup de tennis. En el capí-
tol femeni Laietà i Barcino és dis-
putaran el títol. En el masculí, el 
Barcino jugarà amb el guanyador 
del Stadium - València. 
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