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sant jordi

SANT CELONI.- Amb 
l’arribada de la primavera i 
la proximitat de Sant Jordi, 
l’ac  vitat cultural creix expo-
nencialment i d’una manera 
molt intensa la presentació de 
novetats literàries o ac  vitats 
que giren al voltant del món 
dels llibres.

D’aquesta manera, destaca 
la presentació de la reedició 
del llibre En Josepet de Sant 
Celoni de l’editorial L’Avenç.

Es tracta d’una reedició de la 
novel·la que en san  ago Rusi-
ñol, un dels escriptors i pintors 
capdavanters del Modernis-
me, va publicar l’any 1918.

El seu protagonista és fi ll 
del secretari de l’Ajuntament 
de Sant Celoni que exercint 
diversos ofi cis arriba a regidor 
de l’Ajuntament de Barcelona i 
ric.  

L’acte de presentació, im-
pulsat per la Lliberia Alguer 7 
i l’Ajuntament de Sant Celoni, 
va tenir lloc el passat dimarts 
19 d’abril a la sala Bernat Mar-
torell de Sant Celoni, a Can 
Ramis, amb la par  cipació ja 
habitual de les presentacions 
literàries, de Ramon Verda-
guer i també de l’historiador 
Josep Abril i Margarida Casa-
cuberta, professora de Litera-
tura Catalana de la Universitat 
de Girona.

Intensa ac  vitat literària a Sant Celoni per celebrar Sant Jordi

En Josepet de Sant Celoni, de San  ago Rusiñol; La víspera de casi todo, de Víctor del Árbol -Premi Nadal 
2016-; i Brilla con luz propia, d’Ernest López ,algunes de les novetats que s’han presentat enguany

L’escriptor de Santa Maria de 
Palautordera, Víctor del Árbol, 
defi ni  vament s’ha conver  t 
en un dels escriptors de re-
ferència novel·les com El peso 
de los muertos, La tristeza del 
samurai, Respirar por la Heri-
da, Un millón de gotas i la da-
rrera La víspera de casi todo 
que enguany li ha valgut  el 
Premi Nadal 2016.

Un mo  u de més per desta-
car el tast de Llibres del passat 
divendres 15 d’abril a la Biblio-
teca L’Escorxador de Sant Ce-
loni a la sala Bernat Martorell. 
Una conversa entre Antonio 
Bueno i Víctor del Árbol que 
va presentar la seva darre-
ra novel·la, La víspera de casi 

Antonio Bueno i Víctor del Árbol en una presentació anterior. 
FOTO: JPP

todo, de l’editorial Des  no.
Una novel·la amb l’es  l pro-

pi de l’escriptor baixmontsen-
yenc on el present sempre 
mira al passat. Una trama amb 
personatges tormentats que 
dia a dia lluiten per tornar a 
començar i mirar endavant.

BRILLA CON LUZ PROPIA

El 16 d’abril al Claustre del 
Carrer Major de Dalt es va pro-
gramar la presentació del llibre 
Brilla con luz propia, d’Ernest 
López, en un acte emmarcat 
dins del Segon Enllaç Cultural 
del Carrer Major de Dalt, amb 
la col·laboració de la llibrewria 
Els Quatre Gats.

El missatge del llibre és 
transmetre tot allò que ens pot 
ajudar a despertar d’aquest 
somni en el qual estem per po-
der viure aquest precís instant, 
de com podem prendre una 
decisió en segons, canviar la 
nostra manera de pensar i ser 
responsables d’això.

Brilla con luz propia repre-
senta la base de tot treball de 
creixement personal, és anar 
d’endins cap a fora. És veure el 
món des de la responsabilitat i 
deixar de ser la víc  ma ja que 
el món exterior representa el 
món interior. És triar prendre 
el mateix camí que fi ns ara o 

triar-ne un altre. És la iden  fi -
cació de la nostra pròpia natu-
ralesa com a éssers i poder es-
collir quin camí seguir. Aquest 
llibre ofereix l’inici d’un canvi, 
des de la foscor a brillar amb 
llum pròpia per compar  r la 
mateixa llum que ens uneix, 
de veure la nostra llum en els 
altres i així donar pas a la uni-
tat, a la fe, confi ança, llibertat i 
a la coherència..

En el llibre es pot trobar un 
procés. Un procés sense es-
forç, sense lluita, sense dub-
tes. És una refl exió del dia a dia 
amb les paraules que et poden 
ajudar a veure la llum on abans 
solament veies foscor.
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d’estudi del procés cons  tuent 
sí que es va centrar en més 
profunditat en el fet que cal 
seguir eixamplant els par  da-
ris de la creació d’un país nou 
i, per això, és del parer que en 
tot aquest camí la gent ha de 
tenir una par  cipació directa i, 
encara va anar una mica més 
enllà “l’11-S d’aquest any hau-
ria de ser el senyal de par  ci-
pació col·lec  va” i incidint en 
el fet que Catalunya Sí Que Es 
Pot no n’hauria de quedar al 
marge. Assegura que el procés 
passa per fer independen  stes 
a molts castellanoparlants i 
per això diu que s’ha de trobar 
la manera d’arribar-hi “perquè 
costa molt”, lamenta el diputat 
al Parlament de Catalunya.

La desobediència també va 
ser una qües  ó recurrent dels 
assistents a l’acte i Lluís Llach 
no se’n va amagar tot i que 
manifesta que no es tracta de 
desobeir per desobeir sinó 
que “Junts pel Sí ha d’escollir 
molt bé el moment de fer-ho”. 
En aquest sen  t emfa  tza en 
el fet que la raó històrica dels 
catalans és que volem ser.

Lluís Llach diu a Santa Maria de 
Palautordera que l’11-S hauria de ser el 
senyal de  par  cipació col·lec  va

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- El diputat de Junts 
pel Sí i president de la comissió 
d’estudi del procés cons  tuent 
va estar el 9 d’abril a Santa Ma-
ria de Palautordera per parlar, 
precisament, sobre el “procés 
Cons  tuent: oportunitat per 
a un país millor!”, en un acte 
- tertúlia, organitzat per l’ANC 
de Santa Maria de Palautor-
dera i celebrat a l’Envelat al 
qual hi van assis  r al voltant 
de les dues-centes persones 
de diversos municipis del Baix 
Montseny.

Llach va insis  r al presents 
de confi ar en la feina que està 
fent el govern català perquè, 
assegura, “estem fent tot allò 
que vam dir que faríem”. En 
aquest sen  t, va recalcar que 
s’està legislant i governant i 
que el procés, malgrat tots 
els entrebancs,  ra endavant. 
L’actualitat també va passar 
per l’intent de formar govern 
a l’Estat espanyol encara que 
fos molt de passada perquè “el 
seguim però tampoc no ens hi 
fi xem massa”.

El president de la comissió
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El Baix Montseny renova fi ns el 2019 el 
conveni de l’Ofi cina d’Habitatge

d’Habitatge està situada al ca-
rrer Bruc, 26 de Sant Celoni, 
però també es compta amb 3 
punts d’informació, per evitar 
desplaçaments innecessaris, 
als municipis amb més pobla-
ció del territori: Arbúcies (ca-
rrer Major, 2), Llinars del Vallès 
(Can Mas Bagà) i a Santa Maria 
de Palautordera (plaça de la 
Vila, 1).

L’Ofi cina d’Habitatge del 
Baix Montseny dóna servei a 
16 municipis: Arbúcies, Breda, 
Campins, Fogars de Monclús, 
Gualba, Hostalric, Llinars del 
Vallès, Montseny, Riells i Via-
brea, Sant Antoni de Vilama-
jor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Pere de Vi-
lamajor, Santa Maria de Palau-
tordera, Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra.

BAIX MONTSENY.- L’Ofi cina 
d’Habitatge del Baix Montseny 
seguirà donant servei als més 
de 73 mil habitants del te-
rritori. A la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Sant Celoni es 
va signar un nou conveni per 
al manteniment de l’Ofi cina 
d’Habitatge del Baix Montseny 
(OHBM) per un període de 
2016-2019.  La signatura va 
anar a càrrec dels alcaldes 
d’Arbúcies, Llinars del Vallès, 
Santa Maria de Palautordera i 
Sant Celoni, assis  ts pels res-
pec  us secretaris municipals.

Des del maig del 2009, 
l’Ofi cina d’Habitatge ofereix a 
la ciutadania del Baix Montseny 
serveis d’informació, assesso-
rament i tramitació sobre te-
mes relacionats amb habitat- 
ge. La seu central de l’Ofi cina

SANT CELONI.- Miquel Olivet 
ha estat nomenat pel ple de 
Sant Celoni nou jutge de pau del 
municipi. Segons que ha expli-
cat l’alcalde Francesc Deulofeu, 
ha estat el candidat escollit dels 
cinc que es van presentar, tot i 
que una persona va re  rar la 
seva candidatura per qües  ons 
laborals. Adela Gener ha estat 
nomenada jutge de pau suplent.

Olivet ha ob  ngut dotze vots 
favorables dels grups munici-
pals (CiU, ERC i CUP), l’abstenció 
del PSC i el vot en contra d’ICV-
EUIA-SCBP-E. Carme Montes, 
regidora d’ICV-EUIA-SCBP-E ha 
jus  fi cat el seu vot en contra

perquè considera que la pro-
posta és del govern i qui hauria 
de fer l’avaluació de la tria és un 
tribunal.

El nou jutge de pau subs  -
tueix Raimon Puchol que es va 
jubilar el mes de novembre de 
l’any passat.

Miquel Olivet nou Jutge de Pau de Sant Celoni
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El Baix Montseny renova fi ns el 2019 el 
conveni de l’Ofi cina d’Habitatge

Palau estrena un «Workout Park» per a l'entrenament espor  u a l'aire lliure
por  va, que han estat par  ci-
pant de tot el procés.

Amb la instal·lació del 
Workout Park, Palau se 
suma a la moda del street 
workout, una nova modalitat 
d'entrenament espor  u que 
es prac  ca en aquells espais 
públics on hi ha aparells de 
gimnàs  ca, i que cada vegada 
té més adeptes.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Palau compta des 
d’ara amb un espai Workout 
Park, és a dir una àrea 
d’entrenament espor  u a l’aire

paral·leles, quatre barres altes, 
una espatllera o escala i una 
escala horitzontal.

La instal·lació d’aquest espai 
workout se suma a l’àrea de 
lleure infan  l i a un espai per 
a la pràc  ca del bàsquet que ja 
disposava el parc, i ha comptat 
amb la implicació i interès d’un 
grup de joves del municipi, 
usuaris d’aquesta pràc  ca es

lliure, situada al parc Pau Casals. 
L’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera ha instal·lat, 
en un lateral de la zona ajar-
dinada, dos aparells de barres

Informació actualitzada cada dia a 
 www.laviladigital.com

i 2016. Així mateix, és con-
sellera delegada del Grup 
d'empreses Lleal, empresa 
familiar en cinquena gene-
ració que des de 1874 de-
dica la seva ac  vitat a la 
fabricació de maquinària 
per a la indústria química.

També formem part del 
Consell de la Delegació Fe-
rran Espona de Productos Ali-
men  cios Gallo, S.L., Carlos 
Ventos de Lucta, S.A., Jordi 
Pursals d'EDV Packaging Solu-
 ons, S.A., Xavier Domènech 

de Compañia Maquinaria 93, 
S.A., Anna Maria Fortuny de 
Notaria Fortuny, Francesc Sa-
galés de l'Empresa Sagalés, 
S.A. i Camil Raich de Raich 
López Royo & Asociados, S.L.

SANT CELONI.- La delega-
ció de la Cambra de Comerç 
de Barcelona al Vallès Orien-
tal ha nomenat el celoní 
Carles Ayats nou president 
del Consell de Delegació. 
Ayats és llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques i Empre-
sarials per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
administrador d’Espai Es-
port Wellness S.L i del grup 
d’empreses Ayats Immobi-
liària, i membre del Consell 
de la delegació des del 2011.

Per la seva part, Rosa Maria 
Lleal, Enginyera Química per 
l’Ins  tut Químic de Barcelo-
na, cedeix el relleu després 
d’haver estat al capdavant de la 
delegació entre els anys 2010

El celoní Carles Ayats, president de la 
Cambra de Barcelona al Vallès Oriental

port a la seva reivindicació del-
sajuntaments de Santa Maria 
i Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Antoni de Vilamajor, Cam-
pins, Hostalric, Riells i Viabrea, 
Vallgorguina, Breda, Sant Celo-
ni, Gualba i Llinars del Vallès.

A més, han aconseguit re-
collir més de 5.000 signatures 
que han portat al Parlament 
de Catalunya, on s’hi han reu-
nir amb representants de la 
Comissió de Salut de tots els 
par  ts.

Actualment, els nens que es 
posen malalts a par  r de les 
set del vespre de dilluns a di-
jous i a par  r de les tres de la 
tarda dels divendres o en cap 
de setmana han de ser traslla-
dats a l’Hospital de Granollers, 
ja que en el de Sant Celoni si és 
que han de ser visitats per un 
metge pediatre.

SANT CELONI.- Més de tres-
centes persones es van mani-
festar el 2 d’abril amb el lema 
“Per una sanitat pública, de 
qualitat, de proximitat i que no 
exclogui als nens” des de Santa 
Maria de Palautordera a Sant 
Celoni reivindicant que el de-
partament de Salut implan   un 
servei de pediatria d’urgències 
a l’Hospital de Sant Celoni, per 
evitar desplaçaments que su-
peren els 25 quilòmetres fi ns 
al de Granollers.

A la marxa també s’hi van 
unir les colles geganteres de 
diverses escoles de Palau i 
Sant Celoni, així com bastoners 
i  mbalers de la zona i polí  cs 
de diversos par  ts de Santa 
Maria de Palautordera i Sant 
Celoni. 

El col·lec  u Mares del Baix 
Montseny, ha aconseguit el su-
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Les «Noies de Calendari» de Sant Celoni recapten 
més de 3.000 euros posant nues

de Salut Integral. 
Recordar que Rebrot Tea-

tre va decidir portar a terme 
aquest calendari benèfi c arrel 
del projecte teatral Noies de 
Calendari que van interpretar 
el passat mes de novembre a 
l’Ateneu Municipal de Sant Ce-
loni. Una obra basada en fets 
reals que no va deixar indife-
rent.

SANT CELONI.- Les actrius 
de Noies de Calendari han fet 
entrega d’un total de 3.295,98 
euros que han recollit de la 
venda del calendari benèfi c de 
2016 en el qual algunes de les 
actrius hi posen nues. El xec 
per aquesta quan  tat de di-
ners s’ha lliurat a la Junta Local 
de Sant Celoni de l’Associació 
contra el Càncer de Catalunya. 
L’acte, celebrat a la sala Bernat 
Martorell de Can Ramis, va es-
tar presidit per Helena Domè-
nec, presidenta de la junta 
local de Sant Celoni, i Magda 
Pellicer, presidenta de la junta 
provincial de Barcelona, seguit 
per una bona afl uència de pú-
blic i aprofi tant la presentació 
del llibre Somriures del Baix 
Montnegre de Pere Tarridas.

Des del Grup Teatral Rebrot 
es manifesta que accions de 
valentia com aquestes en el 
poble, ajuden a sensibilit-
zar a la gent perquè formin 
part de projectes socials 
amb gran il·lusió i empenta. 
Les actrius que han format 
part d’aquest projecte són 
Marta Albert, Pilar Martí, 
Martina Muntasell, Enrique-
ta Nicolau, Helena Novell, 
Marta Perdigó, Glòria Tru-

nas, Teresa Deulofeu, Car-
meRodríguez i Sara Torras, les 
quals han declarat estar molt 
orgulloses d’haver estat par  -
ceps de primera instància en 
un projecte que no esperaven 
assolir tant d’èxit.

També han expressat ale-
gres “que l’estranya vivència 
de veure’s cada dia en un ca-
len dari de paret no passa cada

any. Tot això, no hagués estat 
possible sense la col·laboració 
de Masdeu fotògrafs i els 
puntsde venda com Ferre-
teria Gurri, Can Bilbeny, Lla-
nes Montse Bilbeny, El Llamí, 
L’Estanc Baix Montseny (Av. de 
la Pau), Llibreria papereria 6x3, 
Francesc Perruquer, El Trèvol, 
Ricard Altés Decor, Finques 
Sant Celoni i ISICeloni Ins  tut

BAIX MONTSENY.- Catalun-
ya ja compta amb 300 indrets 
turís  cs accessibles des de 
Google Street View, al marge 
dels milers de quilòmetres de 
carrers i carreteres que aques-
ta aplicació posa al servei dels

Sant Celoni, Palau i Arbúcies entre els 300 atrac  us turís  cs de Catalunya 

com a des  nació turís  ca de 
referència en el camp de l’ús 
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) a 
l’hora de realitzar promoció 
turís  ca. 

Per aquesta raó, aquests 300 
indrets han estat incorporats 
també al web de promoció 
turís  ca de la Generalitat (ca-
talunya.com), de manera que 
s’hi pugui accedir des de la car-
tografi a d’aquest portal.seus usuaris. Gràcies al projec-

te Google Trekker Catalunya, 
impulsat per la mul  nacional 
nord-americana i la Generali-
tat, els usuaris podran accedir 
a rutes i imatges en 360 graus 
de centenars d’indrets geolo-

calitzats a par  r de l’aplicació 
Google Maps. Amb aquest 
projecte, Catalunya es con-
verteix en el territori europeu 
amb més rutes trekkejades 
per quilòmetre quadrat. Entre 
aquests 300 atrac  us turís  cs 
Google Street View inclou Sant 
Celoni, Santa Maria de Palau-
tordera i el Castell de Monts-
oriu (Arbúcies)

El projecte es planteja amb 
un doble objec  u. Per una ban-
da, es vol potenciar l’atrac  u 
turís  c de Catalunya, posant 
en valor el seu patrimoni natu-
ral i cultural arreu del món, per 
tal d’atraure més turistes. Per 
l’altra, es vol mantenir el país
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Moment de l’entrega de la recaptació. Foto: Rebrot Teatre
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agents socials del municipi. 
Els alumnes coneixen el fun-

cionament de coopera  ves del 
territori i tenen la visita de la 
Fundació Seira de serveis fi -
nancers, è  cs i solidaris per 
poder tenir fi nançament per 
l’elaboració i distribució del 
producte. Les ac  vitats que es 
treballen dins i fora de l’aula 
proporcionen a l’alumnat 
l’aprenentatge signifi ca  u de 
valors i habilitats emprene-
dores des d’un plantejament 
integrador i el reforç de les 
competències bàsiques del 
currículum. La fi nalització del 
projecte culminarà amb la ven-
da dels productes dissenyats el 
dimecres 18 de maig al mercat 
setmanal de Sant Celoni.

El projecte de Cultura 
emprenedora està promogut 
per la Diputació de Barcelona 
conjuntament amb les àrees 
d’Educació i Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni.

Alumnes de les escoles Soler de Vilardell i Montnegre
creen una coopera  va

SANT CELONI / LA BAT-
LLÒRIA.- Els alumnes de 5è de 
l’Escola Soler de Vilardell de 
Sant Celoni i de l’Escola Mont-
negre de La Batllòria han for-
malitzat la creació d’una coo-
pera  va donant con  nuïtat 
al projecte de Cultura empre-
nedora, que és un projecte 
d’innovació pedagògica. 

Aquest projecte, que ja és el 
tercer any que es fa, enguany 
s’hi ha sumat l’escola Mont-
negre, té com a objec  u bàsic 
promocionar el treball coope-
ra  u als centres educa  us. Du-
rant el curs escolar, l’alumnat 
crea i ges  ona una coopera  va 
amb el suport de la comunitat 
educa  va, l’Ajuntament i altres 

L’objec  u bàsic és 
promocionar el 
treball coopera  u als 
centres 
educa  us.

Les ac  vitats que 
es treballen 
proporcinen 
a l’alumnat 
l’aprenentatge de 
valors i habilitats 
emprenedores

El projecte 
culminarà amb la
venda dels 
productes el 18 de 
maig al mercat 
setmanal de
Sant Celoni

Alumnes de l’escola Montnegre de La Batllòria. Foto: Aj. Sant Celoni
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La karateca Sara Or  z aconsegueix 
dues medalles d’or al Campionat de 
Catalunya Universitari

BREDA / SANT CELONI.- Sara 
Or  z Armengol, del Karate 
Club Just Sant Celoni, ha acon-
seguit dues medalles d’or a les 
modalitats de Kata i Kumite de 
Sénior Femení al Campionat 
de Catalunya Universitària de 
Karate, que es va celebrar el 
dissabte 9 d’abril a Barcelona.

Or  tz ha tornat a compe  r 
després d’una llarga recupe-
ració d’una lesió espor  va i 
ho ha fet amb uns resultats 
excel·lents. El Club Just es mos-
tra molt orgullós d’aquestes 
dues medalles i assegura que 
la tornada de la celonina ha 
estat magistral.

llarga  ndrà 130 quilòmetres 
i 3.200 metres de desnivell 
acumulat també amb sor  da 
i arribada a Sant Celoni i re-
corrent per Palau, Collformic, 
Seva, Viladrau, Santa Fe i Cam-
pins, Mosqueroles, La Costa 
del Montseny, Turó de l’Home 
(estora xip fi nal) i baixada neu-
tralitzada a Sant Celoni.

La prova transcorrerà total-
ment per les carreteres del 
Massís del Montseny, una 
zona especialment protegida 
de gran interès natural.

Òscar Moles, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, destaca el repte 
que pren el Club Ciclista Sant 
Celoni en organitzar una cursa 
cicloturista de molta en  tat 
ja que suposa un gran esforç i 
ajuda a mantenir el poble més 
viu.

La nova “Terra de l’Aigua-Turó de 
l’Home” l’organitza el Club Ciclista 
Sant Celoni i se celebrarà el 15 de maig

SANT CELONI.- El Club Ci-
clista Sant Celoni pren el tes  -
moni del Club Ciclista Riells i el 
proper 15 de maig organitzarà 
la Marxa Cicloturista Terra de 
l’Aigua – Turó de l’Home que 
enguany ja celebrarà la XII edi-
ció. L’en  tat celonina ha anun-
ciat que la cursa  ndrà dos re-
correguts. 

El president Joan Garcia, ex-
plica que en l’edició d’enguany 
hi haurà un nou format i reco-
rreguts, però con  nuarà sent 
una marxa “dura i espectacular 
que farà pa  r els par  cipants”.

En aquest sen  t qui faci la 
ruta curta hauran de cobrir 85 
quilòmetres i 1.700 metres de 
desnivell acumulat amb sor  da 
i arribada a Sant Celoni, passant  
per Palau, Collformic, Seva, Vi-
ladrau, Santa Fe i Campins.

Per la seva banda, la ruta

Montnegre i El Corredor i tres 
quilòmetres corrent amb un 
temps de 01:17:01. Per darre-
ra seu van entrar Jordi Bonet i 
Daniel Cuartero, tots dos de T-
Bikes Triatló.
En categoria femenina la duat-
leta local, Núria Garcia, va tor-
nar a demostrar que està en un 
bon moment de forma i que en 
aquest duatló és intractable. 
Per tercer any consecu  u va-
pujar al més alt del podi domi-
nant amb autoritat la cursa. El 
recorregut el va completar amb 
01:43:14. Per darrera seu dues 
baixmontsenyenques més, la 
palauenca Marta Alcalde que 
debutava a nivell par  cular en 
un duatló -no es descarta que 
entri a formar part del Club 
Triatló Baix Montseny- i la vall-
gorguinenca Anna Planells del 
Team Dbike.

SANT CELONI.- Més de dos-
cents duatletes van par  cipar 
el 10 d’abril a la quarta edició 
del Duatló popular de muntan-
ya de Sant Celoni que va tenir 
com a fet més destacat el tri-
plet aconseguit tant pel veí de 
Sant Pere de Vilamajor, Albert 
Camps de l’equip Club Triatló 
Medina, com la celonina del 
Club Triatló Baix Montseny, 
Núria Garcia. Tots dos han 
guanyat les darreres tres edi-
cions d’un dels duatlons més 
par  cipats del calendari i que 
enguany va tenir la par  cipa-
ció d’alguns dels millors duat-
letes que prenen part de la 
compe  ció ofi cial del circuit 
català i de la lliga de Clubs.
Albert Camps va completar 
els cinc quilòmetres corrent, 
divuit quilòmetres en bicicle-
ta de muntanya pel Parc del

Triplet d’Albert Camps i Núria Garcia 
en el duatló de muntanya de 
Sant Celoni

Albert Camps i Núria Garcia, tricampions. Fotos: Susana Sánchez
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