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La Matagalls-Montserrat omple les
3.000 places en menys d’un dia
 El CE Gràcia tem que els esportistes que no van registrar-se participin a la marxa pel seu compte
ARXIU/EUDALD REDÓ

EXCURSIONISME

Pol Carreras i Xavier Salarich
EL PROJECTE
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La marxa Matagalls-Montserrat, que celebrarà enguany la a
edició, va omplir totes les . places disponibles en només  hores, un temps rècord a causa de la
possibilitat de registrar-se per Internet. El Club Excursionista de
Gràcia, l’organitzador de la travessa, està ara preocupat, però, per
si les persones que van quedar fora
de la inscripció faran la marxa pel
seu compte. La Matagalls-Montserrat té lloc el tercer cap de setmana de setembre, enguany els
dies  i el . La travessa, amb un
recorregut de , quilòmetres,
és una de les més emblemàtiques
de Catalunya.
Fins fa dos anys, les inscripcions a la marxa s’havien de fer de
manera presencial al CE Gràcia, a
Barcelona. Va ser en l’edició passada quan es va oferir la possibilitat de registrar-se per Internet,
però els participants es van inscriure «d’una manera gradual perquè era la primera vegada», segons
va explicar ahir el president del CE
Gràcia, Francesc Sanahuja.
Aquest any, però, la majoria
d’interessats ja estaven al corrent
de la data d’inscripció i hi va haver
un boom que va agafar desprevinguts els mateixos organitzadors.
Les inscripcions es van obrir a les
 de la nit, i a les  de la matinada ja hi havia . inscrits. A les
 de la tarda, la marxa tenia totes
les places plenes. A través dels fòrums d’Internet, així com de persones que s’han presentat al CE
Gràcia, els organitzadors saben

El mateix recorregut, però en
una cita de caràcter competitiu
Davant el gran interès per la travessa, el CE Gràcia vol organitzar la Matagalls-Montserrat Ultra, una cita de
caràcter competitiu i amb reclam internacional que s’hauria de fer en
menys de 18 hores per un recorregut
similar al de la marxa popular. La proposta està pendent de la confirmació
del principal patrocinador i es podria
celebrar la primavera vinent, per tal
d’oxigenar la gran demanda per participar en la marxa.

La travessa és una de les més emblemàtiques de tot Catalunya

Les inscripcions, per Internet,
es van obrir a mitjanit, i a les
4 de la matinada ja hi havia
2.500 participants apuntats

El club organitzador destaca
que pot ser perillós, sobretot
durant la nit, que hi hagi més
excursionistes del previst

que excursionistes que desitjaven
fer la travessa i que es van quedar
sense plaça tenen la intenció de
completar-la pel seu compte. Per
això, Sanahuja tem que «la marxa
se’ns escapi de les mans».
El president del CE Gràcia va lamentar que hi hagués persones
que s’haguessin quedat sense places i va assegurar que «la marxa no
ha tocat sostre des del punt de vista organitzatiu, ja que l’entitat té capacitat per organitzar cites de gran

magnitud». Sanahuja va recordar
que els . participants és el límit del CE Gràcia per «garantir les
màximes condicions de seguretat,
en una travessa per muntanya
que transcorre, en part, de nit» i
mantenir «el compromís amb el
medi ambient».
El president del club va advertir, amb un èmfasi especial, que
«l’assegurança específica de la
marxa només cobreix els participants inscrits». El CE Gràcia ja va
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concretar, amb els cossos de seguretat, els aspectes tècnics de la
travessa en una reunió. Intervindran en el control de la marxa els
Agents Rurals, els Bombers de la
Generalitat, els Mossos d’Esquadra
i Protecció Civil.
A més, la cita, que transcorre
pels parcs naturals del Montseny,
de Sant Llorenç i de Montserrat, ha
procurat esdevenir un referent en
el respecte al medi ambient, un
dels segells del qual se senten
més orgullosos els organitzadors.
«Els mateixos participants sempre
han estat molt conscients del medi
ambient i hi han estat sensibles»,
destaca Sanahuja.
D’altra banda, la sortida serà a
Collformic, al poble de Brull, però
a diferència dels altres anys, en què
la marxa començava a / de  de
la tarda, enguany ho farà a les ,
perquè els participants tinguin
més hores de llum i puguin arribar
abans a Montserrat.

Pol Carreras
puja al podi en
el gegant de
Nova Zelanda
ESQUÍ
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Pol Carreras, vallesà resident a la
Cerdanya, va aconseguir la tercera plaça en la prova del gegant que
va tenir lloc a l’estació d’esquí de
Cardrona, a Nova Zelanda, en el
seu debut en categoria absoluta.
Carreras havia acariciat les places
d’honor en classificar-se en la
quarta plaça de l’eslàlom, on el seu
company d’equip, l’osonenc Xavier
Salarich, va aconseguir la victòria.
En el gegant, Salarich va aconseguir la sisena posició. Ambdós esquiadors es van mostrar molt satisfets i il·lusionats pel seu debut
a Nova Zelanda.
La cursa, de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), és la primera de la temporada. Tant Carreras com Salarich, que competeixen amb el Team Atomic, han
entrat enguany en l’estructura internacional de l’equip suís SteffenF. Amb aquest nou projecte, els
esquiadors tenen a l’horitzó competir en els Jocs Olímpics de Sochi . De moment, però, lluitaran per sumar en alguna de les
especialitats els  punts FIS, el tall
que els atorgaria les places per
competir en les grans proves internacionals.

Marc Monclús i Gabriel Polo,
del CT Manresa, guanyen el
torneig juvenil de Terrassa
CT MANRESA

TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

Les piscines de Solsona celebren la gran festa de les activitats poliesportives
 Els infants i joves que participen a les activitats multiesportives de les piscines municipals de Solsona van gaudir
en la jornada de cloenda de les activitats del juliol. Els pobles del món van ser l’eix d’animació d’aquesta proposta
lúdica. Les nenes i els nens van disfressar-se i maquillar-se de víkings, egipcis, hawaians, indis, hindús i van convertir
les piscines de Solsona en un mosaic de cultures, i els més menuts, també, van celebrar una gimcana aquàtica. Més de
220 infants i joves participen enguany a les activitats multiesportives de les piscines, que continuen a l’agost i que
tindran la festa de final d’estiu el diumenge 22 d’aquest mes. D’altra banda, també es va celebrar la cloenda dels
cursos de natació amb una sessió de gimnàstica aquàtica i l’equip de monitors va fer un dinar de germanor.

Marc Monclús i Gabriel Polo, de
l’Escola de Tennis del CT Manresa, van imposar-se al torneig juvenil disputat a les instal·lacions
del CT Atlètic Terrassa, i Mireia
Polo i Pol Botifoll van quedar finalistes. El torneig era puntuable
per al circuit juvenil d’estiu de la
Federació Catalana de Tennis
(FCT). L’entrenador Carles Priego
va acompanyar els joves esportistes del CT Manresa.
En cadet masculí, Gabriel Polo
va ratificar el seu gran nivell de joc
i va aconseguir victòries sòlides en
cada partit, així com Marc Monclús, en benjamí masculí, que va
tombar amb autoritat Gerard Lapiedra a la final (- i -).
En categoria infantil femení,
Mireia Polo va superar totes les

Monclús i Pol Botifoll, amb Priego

rondes amb victòries plàcides,
però, a la final, no va poder superar l’australiana Giula Macdowell
(- i -). En categoria aleví masculí, Pol Botifoll va vèncer Alan Vilaró a les semifinals (- i -) i va
classificar-se per al partit decisiu,
on no va poder guanyar, però, Pol
Julià (- i -).

