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La 7ª Marxa a Montserrat

Infables a l´Open de Pàdel Endeka Sports

Els ‘valents’ que van fer, un any més, la tradicional Marxa a la muntanya màgica
JOSEP LL. CENTELLES
Un gran tro va ressonar a
un quart de quatre de la matinada. El seguiren uns quants
més, acompanyats d’una
tromba d’aigua... Portavem
més de mitja hora escoltant la
pluja que es va intensificant i
el whatsApp començà a treure
fum: ‘Com ho veus?’, ‘Què hem
de fer?’, ‘Estic preparat esperant instruccions’... De fet,
hauria d’haver caigut el diluvi
universal perquè no sortíssim
aquell matí. Tot i així vàrem
arribar al pàrking del Club per
tal d’esperar a tots els ‘guerrers’ que van anar arribant
sota la pluja, alguns completament decidits, d’altres dubtant
una mica. Havíem de prendre
la decisió final.
Després d’un patac d’aigua
espectacular, vàrem sortir 35
valents, direcció cap a Montserrat. Ens esperaven 37 Kms.
plens d’aventura i carregats
d’il·lusions. D’ací a la nostra
meta, el temps ens va respectar i va fer una mica de tot: sol
i pluja d’aigua, sobretot, molta
aigua! Fins i tot pedra a l’hora
de marxar de la muntanya
màgica.
El camí va ser plàcid i diver-

tit. Tots els marxadors portaven
un ritme alt i homogeni que va
produir que tothom podes anar
conversant en un esperit de
companyonia extraordinari.
Travessarem rieres, normalment seques, amb quantitats d’aigua espectaculars.
Construírem passarel·les per
poder fer-ho, convertint-nos en
enginyers de ponts i camins
de pa sucat amb oli..., bé,
de peus sucats amb aigua!
Baixarem per corriols convertits en torrenteres ocasionals,
mullant-nos el peus. A Vacarisses se’ns van unir dos marxadors de la colla als qui se’ls
hi van enganxar els llençols
amb la pluja, i que arribaren
just per a la primera foto de
grup. Coordinació?
Aquest cop vàrem canviar
el camí de pujada al Monestir
des de Monistrol pel camí dels
tres quarts al camí de l’Àngel,
passant així pel monestir de
Sant Benet i arribant a dalt
des del camí de Degotalls. 45
vam arribar a dalt, amb els 8
components que es van unir
a nosaltres a Monistrol. Destacar a la Mercè que, amb
81 anys (!), va completar els
6’54 km i els seus 712 mts
de desnivell positiu que te el

camí de l’Angel, amb les seves
grimpades, anelles i cablejat
incloses... com una gran campiona!
MATINAL INFANTIL AMB
INFLABLES A L’OPEN DE
PÀDEL ENDEKA SPORTS
Del 25 de maig al 1 de juny
es celebra a les instal·lacions
del Club Tennis Sabadell l’Open
de pàdel Endeka Sports.
El campionat compta amb
la participació de 150 inscrits destacant la presència
d moltes de les millors raque-

tes del circuit i la participació
d’ex-tennistes de renom com
el finalista de Roland Garros,
Alberto Berasategui.
El torneig comptarà amb
fruita, begudes, pica-pica,
xocolata Nestlé per a tots els
participants i amb sortejos
en l’entrega de trofeus que
es durà a terme després de
les finals. El dissabte, 1 de
juny, coincidint amb les finals
i amb el patrocini d’Endeka
Sports, tindrà lloc una matinal
infantil amb inflables, cursa
d’obstacles. tobogan i pintacares. entre d’altres sorpreses.
La matinal serà de les 10 del
matí a les 2 del migdia, es durà
a terme a les instal·lacions
esportives ubicades a la cantonada dels carrers Rafel de
Casanova amb Prat de la Riba
i serà oberta i gratuïta per a
tothom, socis i no socis.
TORNEIG ESCOLA BASE
Avui fa vuit dies, es va disputar el darrer Torneig d’Escola
Base pels alumnes més grans
de 10 anys.
En aquesta ocasió es van
celebrar diferents lligues ame-

ricanes, distribuint als alumnes
per edats en tres categories
masculines i dues de femenines. Els guanyadors van ser
els dos primers classificats
de cada lliga, resultat obtingut mitjançant l’enfrontament
entre tots els components de
la lliga.
El repartiment de premis tindrà lloc el proper dijous, 20 de
juny, a la festa de fi de curs de
l’Escola de Tennis.
Els guanyadors d’aquesta
jornada van ser:
Grup 1 masculí. Campió:
Roger Raduà. Subcampió: Ivan
Raya.		
Grup 2 masculí. Campió:
Pau Grima. Subcampió: Pau
Freixa.		
Grup 3 masculí. Campió:
Miquel Ten. Subcampió: Alex
Noé.
Grup 1 femení. Campiona:
Cristina Costa. Subcampiona:
Mireia Cano.
Grup 2 femení. Campiona:
Emma Escudero. Subcampiona: Judith Viñals.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Participants al Torneig Escola Base
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