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DADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITAT    
 
TIR ARC OLESA 
CL. Colon nº 98, baixos 2na    /  Notificació: Apartat Correus 209 
Telèfon: 937785132   /  
 
WWW.arcolesa.org   taolesa@arcolesa.org  
www.facebook.com/taolesa www.twitter.com/arcolesa 
 

Nª Registre entitats esportives:     06577 

N.I.F. G59815894 

Antiguitat:  10/09/1990 

Nom del President: Sr. Sergio Abayà Martínez 

 

JUNTA DIRECTIVA:  

    President:    Sr. Sergio Abayà Martínez 

   Vicepresidenta:  Sra. Gemma Cases Menta 

   Vicepresident:    Sr. Domènec Paloma Sancho 

   Vicepresident:    Sr. Manuel Llamas Muñoz 

   Secretari:    Sr. Josep Lluís Amador Núñez 

   Tresorer:    Sra. Roser Taravilla Pardo 

   Vocal:      Sr. Carlos Pla 

                    Sra. Lourdes Barba Segura 

                    Sr. Emilio Alcazar Benito 

           Sr. Josep Teruel Alcalà 

                                    Sr. Basili Garcia Mercè 

                                    Sr. Maximo Salamanca Salamanca 
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PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    

 

Tir Arc Olesa va ser creada l'any 1990 con a resposta d'un grup de persones 
per tal de poder practicar l'esport per  tothom de forma organitzada. 

L'objectiu prioritari del Tir Arc Olesa és desenvolupar aquest esport del tir amb 
arc amb projectes i estratègies basades la promoció mitjançant el tir amb arc en 
les seves diferents modalitats: olímpic i sala, i un total de les 6 modalitats 
esportives del tir amb arc. 

Actualment Tir Arc Olesa hi ha més de 100 socis i compte amb 85 llicencies 
federatives, espanyola, catalana i federació de discapacitats. (7) Monitors 
títulats i (1) Jutge.                                                                              

Tir Arc Olesa s'encarrega fomentar, organitzar cursets iniciació, jornades de 
promoció i campionats per a tothom. 

Pero no és tot competició, també s'organitzen activitats de promoció, aixi com 
xerrades i jornades de sensibilització. 

MISSIÓ 

Promocionar, gestionar i coordinar la practica esportiva per a tothom. Així 
mateix, fomentar la integració a la societat mitjançant l’esport adaptat 
(competició, promoció, oci i lleure,...) i aplicar tecniques necessàries per a que 
totes les persones com o sense discapacitat  puguin accedir a l’esport, així com 
a les instal·lacions esportives. 

VISIÓ 

Convertir-se en l’entitat del tir amb arc per a tohom inclós l’esport adaptat de 
referència per a les persones amb discapacitat,  centrant-se bàsicament en la 
vessant esportiva del tir amb arc, saludable i lúdica, cercant la col·laboració 
d’altres entitats de caràcter esportiu i social a fi de que l’esport per tothom sigui 
també  totalment inclusiu per a persones amb discapacitat. 
El lema d’aquest club és “ESPORT PER TOHOM” 
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Memòria esportiva 2014Memòria esportiva 2014Memòria esportiva 2014Memòria esportiva 2014    

 
 

Un cop més valorem molt positiva aquesta temporada, tant en 
l’apartat esportiu com organitzatiu. La Memòria reflexa  la trajectòria 
dels nostres esportistes, així com, organitzacions que han estat sota 
la responsabilitat del club.  
 
 

• S’ha d’organitzat al camp de tir amb arc municipal diferents 
activitats esportives:  Campionat Provincial Barcelona i Vila 
d’Olesa com el Trofeu Agustí Valls. Dues Jornades de Lliga 
Catalana Aire Lliure.  6ª Lliga Local Joan Gil que ha tingut 8 
jornades. Organització de  la 2ª Tirada Mixta en arc recorbat. 
S’han realitzat 3 Cursets d’Iniciació dirigit a nens i nenes entre 
6 a 16 anys i per adults. També cursets dirigits al col·lectiu de 
persones amb discapacitats. Hem esta present per Cinquè any 
consecutiu a la Mostra d’Entitats. Cursos iniciació a  empreses. 
Hem fet xerrades a escoles, aquest any Escola Puigventós. 
 

 
• En participació individuals destaquen, Campionat d’Espanya 

Cadet i Menors de 14 anys en Almussafes  –València-. En aire 
lliure participen, Adriana Pla, Carlos Alcazar   i Jaume Abayà. 
Catalunya per autonomies es queda les portes de medalla amb 
Adriana Pla a l’equip de Catalunya 

 
• L’arquer paralímpic Jesús López González  es proclama 

subcampió d’Espanya aire lliure en Almussafes a la categoria 
d’arc compost WR2 . 
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ESDEVENIMENTSESDEVENIMENTSESDEVENIMENTSESDEVENIMENTS    PREVIST PREVIST PREVIST PREVIST     ANY ANY ANY ANY 
2020202011115555    

 
 

TIR ARC OLESA CELEBRA EL 25 ANIVERSARI 1990/2015 
 

Entre altres organització esportives per la present temporada 
esportiva 25 ANIVERSARI Tir Arc Olesa   organitzarà: Campionat 
de Catalunya Cadet i Menors , Campionat Provincial de 
Barcelona i Vila d’Olesa Trofeu Agustí Valls, 7ª Ll iga Local Joan 
Gil i la 3ª Tirada Mixta Aire Lliure.   Continuar la progressió del 
Cursos d’Iniciació per a tothom i Cursos Especials a Persones amb 
Discapacitat. 
 
A l’apartat d’equips: Tir Arc Olesa , participarà a la Lliga Nacional. 
Els arquers@s i els Paralímpics,  participaran a la lliga nacional i 
catalana per lluitar estar presents a la fase final del XVIè Campionat 
d’Espanya per equips en arc recorbat com compost.  
 
Seran clars objectius pels arquers de primer nivell del nostre club  
participar els dos Gran Prix Internacional classificatoris per la fase 
final d’equips. Els arquers de base Cadets i Menors de 14 anys, 
lluitaran altre any a la lliga nacional i als seus corresponents 
campionats d’Espanya de Sala en Valdemoro (Madrid) i d’aire lliure 
a Madrid  
 
 
Entre altres objectius dels arquers de Tir Arc Olesa , a l’apartat 
individual sènior i arquers de base, participen en la Lliga Catalana, 
Local i participació als  Campionats d’Espanya integrats Absolut i 
Paralímpic que es celebren a Cambrils (Tarragona).  
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AAAArquers i rquers i rquers i rquers i equips del equips del equips del equips del Tir Arc OlesaTir Arc OlesaTir Arc OlesaTir Arc Olesa    
 
 

 
 San Vicente de Raspeig 
–Alacant- es celebra el 
Campionat d’Espanya 

absolut i III Para-
Archery  

 
 
 
 

La localitat alicantina San 
Vicente de Raspeig organitza 
els dies10 al 13 de juliol el 
campionat d’Espanya 
absolut i III campionat 
Adaptat  amb una participació 
de 137 esportistes i dos 
olesans: Manel Souto  i en 

para-archery Jesús López . En arc compost Manel Souto  i Jesús 
López a part de participar en 
individual, també ho fan com 
integrant de la selección Catalana 
absoluta  que acaben 9è. L’arquer 
Tir Arc Olesa Jesús López  en 
para-archery categoria WR2 
categoria cadira de rodes es 
medalla de plata. 
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Els nostres 
cadets 

donen la 
cara al 

nacional 
celebrat en 
Almussafes  

 

La ciutat d'Almussafes      va ha acollir el campionat d'Espanya cadets i 

menors de 14 anys que ha tingut la participació de 109 esportistes 

representant a 15 comunitats autonòmiques, entre ells, tres del Tir Arc 

Olesa.   

Bon campionat pels nostres representats on  Adriana Pla es la millor 

catalana amb 504 punts. Adriana va guanyar en 1/16 de final amb 

claredat 6/0 i en 1/8 no té sort i es te que enfrontar a la recent 

subcampiona d'Espanya la navarresa Irati Zurbano que s'imposa a 

Adriana per 6/0, cada set es va resoldre per un punt de diferencia 

favorable a la navarresa. Adriana finalitza 7à. Jaume Abayà 9è al sumar 

562 punts. En les rondes d'eliminatòries Jaume guanyava els 1/16 de 

final en una eliminatòria titànica favorable pel representat local que 

s'impossava Jaume per 6/5, amb la fletxa desempat on el 10 li dona el 

pas a 1/8 de final, on va caure davant el madrileny Cavanillas 6/0. i 

Carlos Alcazar es 17è, suma 514 punts a les sèries 278/236 aquesta 

ronda  amb problemes adaptació al vent. A les eliminatòries Carlos no 

pot amb el recent campió d'Espanya el català Arnau Peña que li va 

guanyar 2/6. Per autonomies Catalunya formada amb: Arnau Peña i 

Adriana Pla acaba 5à amb 1107 punts, a tant sol 43 de la medalla de 

bronze de Galicia. 
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Tir Arc Olesa 
arrasa al 

campionat de 
Catalunya amb 8 

títols de campions 
i 16 medalles  

La ciutat de Palafrugell i sota 

una gran organització de la FCTA i dels clubs Arquers Esclanyà i Figueres on hi 

va haver una participació de 175 esportistes, 23 del nostre club el Tir Arc Olesa, 

que assoleix 16 medalles amb els campions de Catalunya de sala 8 d’Or, 3 de 

plata i 5 de bronze:Manel Souto, Basili Garcia, Adriana Pla, Aitor 

Bautista, Nil Saumell, Clara Soberbio i l’arquera  Marta Alarcon i Josep 

Lluís Amador en Para-Archery i bronze en veterà absolut . Medalles de plata 

per: Jordi Olivella, Ingrid Aguilar i Roc Rubio. Medalles de bronze: Sergio 

Llamas, Carlos Alcazar, Maria Cabeza i Aina Pla. 

 
Deu medalles pels 

arquers Tir Arc Olesa 
en la Lliga Catalana de 

Sala 2014/2013. 

Després de quatre jornades 
disputades finalitza la Lliga 
Catalana de Sala amb 10 
medalles pels esportistes Tir Arc Olesa, que guanyen 4 medalles d’Or, Adrina 
Pla, Aitor bautista, Raül Crespo i Clara Soberbio.  En arc recorbat 
categoria Esquirol, destacar al guanyador Raül Crespo,  que suma 722 punts 
es proclama campió. Altra destacada Clara Soberbio  que suma 793 punts i 
mostra el seu potencial. En 2n lloc, Aina Pla  amb 632 punts. En categoria 
Infantil masculí un dominado clar: Aitor Bautista  campió infantil al sumar 
1614 punts. Referent aleví, Nil Saumell , es queda a30 punts de la medalla de 
bronze. En categoria Cadet masculí Carlos Alcazar  guanya la medalla de 
plata aconseguint sumar 1526 punts. Altre medallista, Jaume Abaya a l’assolir 
el bronze amb 1425 punts. En femení, destacar Adriana Pla  guanya la 
medalla d’or a ser campiona amb 1506 punts.  
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Vuit títols i tretze 
medalles pels 

arquers Tir Arc 
Olesa la català 

celebrat a 
Tarragona  

La ciutat de Tarragona amb 

una participació de 144 esportistes amb la presencia del president FCTA 

l'olesà Francesc Altarriba i Matilde Teruel membre de la junta 

directiva FCEDF es celebra el doble campionat de Catalunya absolut i 

Para-Archery on els representants Tir Arc Olesa aconsegueixen 13 

 medalles, vuit 1ers llocs, 2 medalles de plata i tres de bronze i un 

record de Catalunya en veterans. 

 

  

El millor campionat 
d'Espanya cadet i 
menors amb nivell 
molt alt 

En febrer a Cambrils  s'ha 
celebrat el campionat 
d'Espanya Cadet i per Menors 
de 14 anys que ha estat el de 
millor nivell dels últims anys. 

No ha pogut ser, els nostres joves representants  amb lluitat però les 
posicions de pòdiums no han estat possible. 
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Lliga Catalana d’Aire 
Lliure 2014 amb quatre 
títols . 

En aire lliure els resultats dels 
nostres arquers i arqueres a la 
Lliga Catalana 2014 ha estat 
bons on han assolit 9 podis :  
quatre  campionats ,  3 segons   
i 3 tercers  llocs .  
 
Els guanyadors han estat: Manel 

Souto  en sènior Compost, Aina Pla  en Aleví,  Clara Soberbio  en benjamí i 
Pere Sucarrats  que ho fa en aleví compost. Dos  subcampionat en arc 
compost per Jesús López  en sènior masculí i Adriana Pla  en cadets femení. 
3 tercers llocs: Julia Galera  en benjamí, Lucas Maner  en aleví i Jaume 
Abayà  en cadet.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Provincial de 
Barcelona celebrat a 
Olesa proclama a 16 

nous campions 
Olesa acull el XXXVIIIè 

Campionat Provincial en Aire 

Lliure de Tir Amb Arc  que ha 

tingut un bon temps i una participació de 59 esportistes sota 

l’organització del club Tir Arc Olesa i la FCTA. A Olesa s’han proclamats 

quatre campions: Clara Soberbio, Pere Sucarrats, Ingrid Aguilar i el 

sènior para-archery Jesús López. 
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Arnau Peña-Irene Bifet 
campions de la 2na 
Tirada Mixta per 
Parelles  

Onze equips formen parelles 

mixta  a 2Na Tirada Mixta Per 

Parelles que ha tingut la 

participació de 24 esportistes  en la matinal del municipal de tir amb 

arc Agustí Valls on s'ha proclamat campiona l'equip format per: Arnau 

Peña/Irene Bifet que s'imposen en la gran final a Roger 

Hermosilla/Julia Piquer.   

 

El final de la Lliga 
Local proclama als 
seus campions 
El municipal de tir amb arc Agustí 
Valls s'ha vestic de gala per 
cel·lebrar l'última jornada de la 6à 
Lliga Local Trofeu Joan Gil que 
ha tingut 8 jornades i ha 
proclamats a 18 nous 
campions.  En arc recorbat 
sènior masculi guanya Pascual 

Aquilar  domina la categoria amb 2025 punts. En dones Magda 
Cervelló 1847. En femení a 50 metres Gemma Cases es la guanyadora en 
femení i en masculí José Antonio Galera. Categoria cadet Jaume 
Abayà 2114. En infantil bonica lluita per la primera posició on Nil Saumell es 
el guanyador i molt a prop Bran Rodríguez. En aleví Lucas Marne guanya 
amb 2230. En femení Ingrid Aguilar 2413. En benjamí Roc Rubio es el 
guanyador i en femení Clara Soberbio. Categoria dels més petits Jaume 
Alarcon es el millor i en femení Bruna Soberbio. En arc compost s'ha tingut 
que decidir el primer lloc en l'última jornada on Manel Souto s'imposa al final 
a Jesús López en una ajustada lliga. En la categoria aleví Pere Sucarrats es el 
guanyador. En la modalitat d'arc longbow Ferran Catalan es el dominador. 
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Concentració de 
cadets i menors.  

A  Cambrils en una jornada de 

tecnificació organitzada 

pel CPTB en coordinació amb el 

CCTEEM de la FCTA estan 

concentrats una trentena 

d'esportistes, entre ells, tres 

arquers de Tir Arc Olesa i el monitos i president del club Salvador 

Adrian, els cadets Adriana Pla, Carlos Alcazar i Nil Saumell en la 

categoria de menors. Han faltat a la cita per problemes fisics Jaume 

Abayà i Aitor Bautista.  

 
 

 
JL. Amador dona al 

Museu Olímpic 
material i vestuari 

esportiu  

El mes de març  Josep Lluís 

Amador, dona al Museu Olímpic 

Josep Antoni Samaranch 

material i vestuari esportiu de la seva col·lecció privada, com també, el 

diploma i fotografies, mostra de la seva participació als Jocs Paralímpic 

d'Atlanta 96. La signatura d'acord del contracte al Museu Olímpic va ser 

amb la presencia  Sr. Juli Pernas López -director de la Fundació 

Barcelona Olímpica. 
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ORGANITZACIÓ : 
 
Tir Arc Olesa ha organitzat 
Campionat  Provincial de 
Barcelona Aire Lliure i dues 
jornades de Lliga Catalana . 8 
jornades de la Lliga Local i els 
tradicional Vila d’Olesa Trofeus 
Agustí Valls i Joan Gil. I la 
2na Tirada Mixta per 
Parelles .  Competicions que 
ha tingut una excel·lent 
participació, completant la 
màxima  cabuda d’arquers que 
te el camp municipal amb una 
totalitat de 64 arquers. A doble 
jornada participen 148 arquers. 
 
 
 
 
 

Els treballadors FM  
Logistic per 2n any 

amb nosaltres 

Altre experiència positiva en la 2na 
jornada de iniciació al tir amb arc 
amb treballadors de l'empresa FM 
Logístic. Han participat , 25 
esportistes.  Normes bàsiques del 
tir amb arc. Primer contacte amb 
l'arc. Primeres sensacions de tir. 
Anotació puntuació i sensacions 
de la competició, propicien una 

jornada completa on els participants que van dinar al mateix camp de tir i es 
porten un gran record de l'estància al municipal Agustí Valls. Josep Teruel, va 
lliurar a tots els participant d'un diploma al superar els mínims coneixements 
del tir amb arc 
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SOCIALS  Amic Invisible  
 

Altre any més hem celebrat el 

tradicional Amic Invisible. Ha sigut el 

moment important per desitjar  al 2014 

els millor èxits esportius per tots els 

nostre esportistes. La sorpresa de 

regals que han tingut els més i menys 

petits ha estat molt emotius 

 

 

   La 6a Mostra d'entitats  
 
A l'apartat més social,  Tir Arc lesa  participa altre 
any mes 6a Mostra 
d'Entitats que 
organitza l'Ajuntament 
d'Olesa. Altre cop 

més, destacar que un centenar de persones van 
visitar el nostre estand que van gaudir de les 
primeres sensacions al llançar les primeres fletxes. 
Va ha ver "overbooking"  entre les hores 11:30 fins 
13:30 h al dematí i en jornada de tarda de 17 h fins 
20 h va ser constants.  

                     

                        

CURSETS 

D’INICIACIÓ 
 
 

Tir Arc Olesa  ha 
organitzar 3 cursos d’iniciació amb una 

participació de 21  nous esportistes.   
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13 medalles pels 
arquers Tir Arc Olesa 
al català Round 900 

Campionat de Catalunya 
Round 900 i 1er Para-
Archery amb II Trofeu 
Jordi Adell que va tenir la 
participació 106 esportistes, 
entre ells, 11 del Tir Arc Olesa, 
que assoleixen 7 títols de 

campions, més 3 medalles de plata i 3 de bronze.                                
Els arquers i arqueres de Tir Arc Olesa demostren el seu potencial 
aconseguint 7 títols de campions. En arc recorbat medalla de bronze 
 Jose Antonio Galera suma 700 punts. Els Para-Archery Hèctor Garcia  
campió sénior amb 619 punts, el veterà JL. Amador va ser doble 
medallista, bronze en  veterà absolut i en Para-Archery es proclama 
campió al sumar 740. En arc compost Jesús López es el campió amb 843 
punts. Categoria cadet, Jaume Abayà 2n classificat amb 796. 
Infantil Bran Rodríguez campió 750  i medalla de plata Nil 
Saumell 687. En benjamí Julia Galera campiona 810. En arc compost 
sènior, Manel Souto es subcampió amb 858 punts. En veterà Basili 
Garcia nou títol de campió  864 punts. En categoria júnior, Guillem 
Figueres es el guanyador amb 813 punts. 

 

Quatre podis al Futurs 
Campions, Jaume Abayà, 
Nil Saumell, Miquel Graell i 
Clara Soberbio. 

Els nostres esportistes  aconseguien 4 
podis. Categoria cadet, Jaume 
Abayà amb 615 punts es campió. 
Categoria infantil, Nil Saumell 
domina la prova. En aleví, el debutant 
Miquel Graell aconseguia guanyar la 
categoria amb 611.  En benjamí Clara Soberbio torna a ser la millor amb 
325 punts. La resta de companys: Nil Saumell que ho feia en categoria 
infanti va estar molt competitiu i la més petita, Bruna Soberbio amb 170 
punts es cinquena. 
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Dos podis al 
Trofeu de la Mercè 
i Copa Ciutat de 
Barcelona Femení. 

Al Castell de Montjuïc el 
Trofeu de La Mercè i 1ra 
Copa Ciutat de Barcelona 
femení amb sis arqueres 
Tir Arc Olesa, destacant 
la victòria de Julia 
Galera que empata a 
punts amb la seva companya de club Clara Soberbio amb 331 punts, la 
diferencies dels 10, va descantar el triomf per Julia amb 16 a 12 i 
aconseguien els primers llocs en la categoria benjamí. La resta de 
participants, en categoria sènior: Gemma Cases finalitza al 7à amb 438 
punts. Lourdes Barba es 10à i després de molt de temps sense 
competir, recupera la motivació per la competició. En categoria de les 
més petites, Iria Garcia acaba 4rta amb 171 punts i en 5è lloc Bruna 
Soberbio 110 punts a la distancia de 12 metres. 

 

Júlia Galera batre el 
rècord de Catalunya 
amb 293 punts 

En la 3a jornada de lliga 
catalana que ha agut la 
participació 185 esportistes, 
destaca l’arquera Tir Arc 
Olesa Júlia Galera a batre el 
rècord de Catalunya en distancia 
12 m de categoria benjamí en 
obtenir 293 punts de 300 
possibles. Júlia realitza en la 
sèrie de 30 fletxes, 23 deus i 7 
nous.  
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Sis medalles pels 
arquers Tir Arc 
Olesa al català en 
Torrefarrera. 

Medalla d’or de Basili 
Garcia en veterans arc 
compost i doble 
medallista JL. Amador en 
veterans absolut i Para-
Archery. 

En Torrefarrera –Lleida- 
s'ha el campionat 
de XLVIIè Catalunya abs
olut i VIIIè Para-

Archery amb sis medalles per la representació del tir amb arc olesà 
destacant la medalla d’or de Basili Garcia en veterans arc compost i 
doble medallista JL. Amador en veterans absolut i Para-Archery,  és el 
millor en la fase de classificació al sumar 522 punts, marca que és 
nou record de Catalunya Para-Archery com també, record en la 
primera sèrie que va obtenir 272 punts..   

En Para-Archery,  Marta Alarcon és en séniors campiona femenina i en 
masculí és campió Sergio Llamas. Medalla de plata pel debutant Hèctor 
Garcia.                                                                                             
En séniors absoluts, Salvador Adrian ha estat el millor al sumar 520 
punts i es situa sisè a la general.   Jordi Olivella amb 458 punts torna a 
fer marca persona. En femení, altra destacada Gemma Cases, recupera 
la confiança i és sisena de la general femenina amb 468 punts 
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Vuit medalles pels 
esportites Tir Arc 
Olesa en el català 
celebrat a Sant 
Andreu de la 
Barca. 

  

El XLVIII campionat 
Catalunya en Sala de Cadets i Menors de 14 Anys que te ha tingut la 
participació de 84 esportistes, que representen a 17 clubs, on destaca Tir 
Arc Olesa, el club  que aporta més participants, 14 esportistes.  

La primera competició de l'any 2015 propicia a la representació olesana 
que ha competits a gran nivell aconseguint 3 medalles d’or, 4 de plata 
i 1 de bronze. Dues medalles d’or en categoria aleví en nois Lucas 
Marne domina  la categoria al sumar 549 punts  i en femení la noia  Aina 
Pla torna a ser la millor mostrant al sumar 535 punts. En benjamí 
femení Julia Galera amb 288 ratifica el seu bon moment de forma i es 
proclama campiona, la medalla de plata és per Clara Soberbio amb 269 
punts. En nens, Roc Rubio al sumar 263 punts i és 5è.                       

A la categoria cadet masculí destacar a Carlos Alcazar  en la fase 
d’eliminatòries ha esta brillant i Carlos mostra la bona cara en la gran 
final que no pot davant el favorit Arnau Peña. En cadet femení  Adriana 
Pla té bona fase de classificació en realitzar marca personal temporada 
amb 507 punts, també  Aitor Bautista es 5è i no passa ronda després de 
sumar a la fase prèvia 446 punts.                                                           
                                                                                                            
 En infantil, bon duel entre companys que sumen a la prèvia els mateixos 
punts 534. En les eliminatòries en semifinal es troben els dos companys 
de club Bran Rodríguez i Nil Saumell el pas a la gran final es té que 
decidir en una fletxa de desempat, la sort va caure de banda de Nil que 
no pot en la final i surt derrotat per un ajustat 6/4. Bran Rodríguez es 
4a. En categoria de les més petites destacant Leire Garcia que guanya la 
medalla de plata amb 238 punts i a tant sol 3 punts es situa la seva 
companya de club Iria Garcia que dona la grata sorpresa i es penja el 
bronze. Ona Rubio es 8a al sumar 211 punts. En aleví Arnau Dièguez al 
seu debut en un campionat de Catalunya els nervis li fan una mala jugada 
i va sumar 443 punts i es situa 11è. 
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