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juliol, a les 18.30h, la seva parti-
cular festa per reconèixer la tasca 
d’entrenadors, jugadors i directius 
de les entitats esportives locals. El 
Teatre Municipal, situat a Mont-
cada Aqua, serà l’escenari de la 
sisena edició d’aquesta entrega 
de guardons que organitza l’Ins-
titut Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i Montcada Comu-
nicació. 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat esportiva de la temporada 
2015-16, les tres fi nalistes són el 
Club de Ball Esportiu Eva Nieto 
Dansa, el Club Handbol La Salle i 
la Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic. Pel que fa al millor entrenador, 
opten al premi José Manuel Martín 
‘Pinti’ (UE Sant Joan-Atlètic), 
Àlex Expósito (CH La Salle) i 
Alfonso Torres (UD Santa María).
Els esportistes que tenen opcions
a guanyar el premi en categoria 
masculina són l’atleta Carlos 
Cera (JAM) i els jugadors de fut-
bol sala Sergio González (Catgas 
E. Santa Coloma) i Víctor An-
drés (CFS Montcada). En catego-
ria femenina, les nominades són 
la basquetbolista Paula Orenes 
(Femení Sant Adrià), la gimnasta 
Laura Martínez (Club Gimnàstic 
Catalunya) i la nedadora Marina 
Castro (CN Sabadell). 

El jurat dels Premis Esportius, 
que presideix Salvador Serratosa 
(ERC), regidor d’Esports i presi-
dent de l’IME, es va reunir el 28 
de juny per escollir els fi nalistes 
d’aquests quatre premis i atorgar 
els reconeixements personals. En 
l’esport escolar, el col·legi Reixac 
serà premiat per la seva promo-
ció del Joc Net i Josep Maria 
Roca rebrà el guardó per la seva 
tasca altruista. D’altra banda, 
Joan Castilla i Elvira Domingo, 
exdirigents del desaparegut BM 
Montcada femení, seran premiats 
per la seva dedicació al món de 
l’esport federat; Victoria Petrova, 
qui xiula partits de futbol a la Se-
gona Catalana masculina, per la 
tasca que realitza al món arbitral; 
el jugador de korfbal Luis Pablo 
Jiménez (AEE Montserrat Miró), 
per la dedicació a l’esport per a 
discapacitats psíquics o físics; 
Juan Bautista Roa, que va ser 
president del Club Petanca Can 
Sant Joan i va morir al passat de-
sembre als 71 anys, per la seva 
tasca amb les entitats esportives 
i Salva Puig, qui ha anunciat la 
seva retirada de l’handbol pro-
fessional després de 20 anys de 
carrera, per la seva trajectòria. El 
jurat també ha decidit premiar
el muntanyenc Isidoro Aparicio, 
vinculat al CEAV i que, entre 
d’altres fi tes, ha pujat els cims de 
l’Ararat (Turquia) i el Damavand 
(Iran) durant els últims anys.
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Els esportistes locals rebran un homenatge a 
la gala que l’IME organitza per sisè any seguit
Rafa Jiménez | CDEFGGHI

JK MNOPQ RSKT UOSVWT JTXYOQWNT ST
va reunir el 28 de juny. Els seus 
membres són Salvador Serrato-
sa, president de l’IME; Francisco 
Ávila, periodista; Agustín Fuertes 
(CDEM), Ilde Teruel (JAM), Anto-
ni Sánchez (EF Montcada), Enric 
Expósito (CH La Salle), Rafael Re-
piso (UD Santa María), Eusebi De 
Miguel (UE Sant Joan), Yolanda 
Sacristán (UB MIR) i tres repre-
sentants de Montcada Comunica-
ció i del departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament | RJ
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ESCACS 
El XXIV Open Internacional Ciutat de Montcada 

reuneix uns 200 jugadors d’arreu del món
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Carlos Cera (JAM) Sergio González (Catgas E. Santa Coloma)
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FUTBOL. PRIMERA CATALANA
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primera temporada a l’UB MIR 
ha pujat el sènior A a Tercera, serà 
l’encarregada de portar la coordi-
nació esportiva de l’UB MIR. 
Balaguer, de 25 anys, substitueix 
Rogelio Pérez i Lorena Bascón, 
qui abandona l’entitat per motius 
personals. “No podia deixar 
escapar aquesta oportunitat”, 
ha comentat l’entrenadora, qui 
agraeix la confi ança de la junta 
directiva i es planteja l’objectiu de 
“millorar el sentiment de club, 
així com formar i competir al 
màxim nivell possible” | RJ 

BÀSQUET
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Marta Balaguer assumeix el càrrec 
de coordinadora de l’UB MIR

L’UE Sant Joan-Atlètic afrontarà 
el seu debut a Primera Catalana 
amb gran part de l’equip que ha 
aconseguit l’ascens. El club, que 
el 21 de juny va rebre el títol de 
campió de Segona a la Gala de 
la Federació Catalana, ha reno-
vat 18 jugadors: Carlos Mampel, 
Iván Cortés, Carlos Castañeda, 
Rubén del Barrio, Óscar Vega, 
Marc Gràcia, Daniel Moreno 
‘Mono’, Edgar Gómez, Álva-
ro Gómez, Cristian Guerrero, 
Víctor Ruiz, Jonathan Paredes, 

Francisco Javier Espinosa, Ray 
Crespo, Marcos Guerrero, Pablo 
Hurtado, Albert Jiménez i Car-
los Mellado. En el capítol de fi t-
xatges, l’equip de ‘Pinti’ ha incor-
porat Adrián Simón, Francisco
Baena, Arnau Blanco (els tres 
del CD Montcada), Marc López 
(Molletense) i José Sánchez (Pre-
mià), mentre que José Luis Ca-
sillas, Eric Yáñez, Álex Torres, 
Santi López, Gerard Vendrell, 
Txema Buenache i Miguelito 
han deixat el club | RJ 

Ha fi txat tres ex del CD Montcada: Baena, Simón i Blanco

L’UE Sant Joan confi a en el 
grup que ha assolit l’ascens

Amb l’objectiu d’aconseguir el més 
ràpid possible el retorn a 2a Catala-
na, el CD Montcada ha pogut rete-
nir el seu tècnic, José Luis Montes, 
i el gruix de la plantilla amb les re-
novacions d’Álex Dávila, Gerard 
Grau, Nil Encinas, Alberto Muñoz, 
Javier Bujalance, Jorge Berjano, 
Carlos Martínez, Mark Plaza, Ál-
varo González, Kike Capel i Dani 

Menéndez Cabrera. A manca 
d’algunes incorporacions més, els 
fi txatges han estat José Luis Casi-
llas i Eric Yáñez (ambdós de l’UE 
Sant Joan), Alejandro Escruela 
(juvenil del Mollet) i Cristian Vaca 
(juvenil del Sabadell). Francisco 
Baena, Adrián Simón, Arnau 
Blanco i David Olavide han mar-
xat | RJ

Ha renovat gran part de la plantilla i ha fet quatre fi txatges

El CD Montcada ja pensa 
en el retorn a 2a Catalana

FUTBOL SALA
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El CFS Montcada inicia un nou projecte 
sota la direcció d’Álex Fernández
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Álex Fernández compatibilitzarà 
el càrrec d’entrenador del primer 
equip del CFS Montcada amb el 
de director esportiu, formant tàn-
dem amb Míriam Domínguez, 
que dirigirà el juvenil A. Fernán-
dez, de 23 anys, tindrà en el seu 
equip a Xavi Romeo i Xesco 
Ballesteros, que seran el coordi-
nador esportiu i el secretari tècnic 
respectivament. El club inicia un 
nou projecte “amb il·lusió i gent 
nova que té idees renovades i 
ganes de treballar”, ha comen-
tat el president, Pedro Litrán | RJ 

Àk ¹nDpHEDov ED k·ÁÂ {ÃC» Jordi Álvarez, i Marta Balaguer, amb la nova samarreta del club blau

FUTBOL. TERCERA CATALANA
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El XXIV Open Internacional 
d’Escacs Ciutat de Montcada 
que organitza l’UE Montcada 
coneixerà el seu campió el 3 de 
juliol. El torneig va començar el 
25 de juny a l’Hotel Ciutat de 
Montcada amb la participació 
de 210 jugadors, distribuïts en-
tre els grups A i B i el Torneig 
Internacional Tancat. Al tanca-
ment d’aquesta edició, i a manca 
de quatre jornades per al fi nal, 
la classifi cació del grup A esta-
va encapçalada, amb 4,5 punts, 
pel peruà Jorge Cori i el colom-
bià Jaime Cuartas. Al grup B, la 

brasilera Virgina Reis liderava 
la classifi cació amb 5 punts, sent 
l’única participant que havia gua-
nyat les 5 partides disputades.

Blitz. El torneig, amb 55 jugadors, 
que es va disputar el dia 26 al mi-
llor de 10 partides el va guanyar 
l’armeni Karen Grigoryan.

ESCACS
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Rafa Jiménez | CDEFGGHI

Igualtat en el desenllaç fi nal de l’Open 
Internacional Ciutat de Montcada

Áo ½nj¹ ED ¹FnvHGH¹Fovp» durant la jornada inaugural de l’Open que es va fer el 25 de juny
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.....Minut i resultat....................................
TAEKWONDO
ÉÊ ËÌÌ Íoung Montcada tindrà una triple representació al Mundial de 
Poomsae que es disputarà entre setembre i octubre a Lima (Perú)
Christian Villar (Júnior), Soomi Jo Lee (Màster 1) i José Luis Estudillo, formant Parella 2 amb Jo Lee, seran 
els representants del Club Lee Young Montcada al Mundial de Poomsae que es disputarà entre el 28 de 
setembre i el 3 d’octubre a Lima (Perú). Els tres esportistes locals van obtenir la classifi cació després de 
fer un gran paper al Campionat d’Espanya Poomsae Infantil i Adult que es va disputar l’11 de juny a Oro-
pesa del Mar (Castelló). El club local va tornar d’aquesta competició amb un total de 8 medalles: Soomi 
Jo Lee va guanyar l’or en Màster 1 i fent parella amb José Luis Estudillo, qui també va obtenir un bronze 
en Sènior 2 i una plata en Trio 
2 amb Joel Lee Bruna i Sergi 
De Castro. El júnior Christian 
Villar va guanyar la plata i es 
van emportar el bronze Ele-
na González (Sènior 1), Joel 
Lee i José Manuel Ramón 
(ambdós en Sènior 2). D’altra 
banda, el club va obtenir 
una vintena de medalles al 
Campionat de Catalunya de 
Poomsae Infantil i Adult que 
es va disputar el 5 de juny 
al pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona –foto | RJ
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de Llatí i al Campionat de Catalunya de coreogràfi c 

Eva Nieto i Carles Cirera s’han proclamat subcampions d’Espanya en Ball 
Esportiu Llatí a la màxima categoria, la Sènior 1 A Internacional, durant la 
competició que es va disputar el 25 i 26 de juny a Leganés (Madrid) i des-
prés que la montcadenca superés una inoportuna lesió en un ull. L’escola 
Eva Nieto va tornar de Madrid amb altres grans resultats: en Sènior 2 A In-
ternacional, Lourdes Domínguez i Xavier Otamendi van ser subcampions; 
en Sènior 3 A Nacional, Eulàlia Llorens i Jordi Alcántara van guanyar la 
medalla de bronze; en Sènior 2 A Nacional, Jordi Tares i Susana Junquera 
es van emportar l’or i Mati Aranda i Diego Merino van ser semifi nalistes; en 
Sènior 4 llatins, Fuensanta Gil i Antonio López van ser fi nalistes; en Júnior 
1 llatins, Martina Moyano i Rubén López van ser fi nalistes, i en Copa Pro-
moció, Marina i Rafa Rodríguez es van proclamar campions. 
D’altra banda, l’equip de coreogràfi c llatí de l’escola es va proclamar cam-
pió de Catalunya en Open Màster Estil i Samba a la competició que es va 
disputar el 19 de juny a Manresa. El conjunt format per Maria Barcons, 
Miriam de Saint Germain, Marta Garcia, Muriel Pascual, Ainhoa Navarro 
i Miriam Romero també va ser subcampió en Txa-txa-txa. Barcons i Saint 
Germain van guanyar en Duo sots-21 en Samba i Txa-txa-txa | RJ
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Marina Castro 
nedadarà quatre 
proves a l’Europeu 
júnior d’Hongria
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petirà amb la selecció espanyola 
al Campionat d’Europa júnior que 
es disputarà a la ciutat d’Hódme-
zovásárhely (Hongria) entre el 6 i 
el 10 de juliol. En aquest Europeu, 
la montcadenca disputarà les pro-
ves de 400, 800 i 1.500 lliures i el 
relleu 4x200 | ùú
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Gran temporada de 
Ros amb els Barberà 
Rookies de la LNFS
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que juga amb els Barberà Rookies 
a la Serie A LNFS, la màxima cate-
goria del futbol americà a Espanya, 
ha disputat amb el seu equip les 
semifi nals per al títol de lliga. En el 
camí a la fi nal, els barberencs, que 
van pujar la temporada passada, 
van ser eliminats, a partit únic, el 4 
de juny al camp de l’últim campió, 
els València Firebats (17-6) | ùú

�P Penya Blanc-i-blava de Mont-
cada va lliurar el 21 de juny el 
guardó  ‘Perico d’Or’ a cinc nois 
de Montada que juguen al plan-
ter de l’Espanyol. Els premiats 
van ser els benjamins Borja 
Moya i Eric Alcaide, l’infantil 
Darwin Nuez i els cadets Julen 
Álvarez i Sergi Benítez | SA  
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jugadors del planter

Paula Orenes marxa a 
estudiar i jugar als EUA 
Paula Orenes marxarà aquest estiu 
a la ciutat de Casper, a l’Estat de 
Wyoming, per estudiar a l’Escola 
Universitària Casper Collage. Ore-
nes ha rebut una beca completa 
d’estudis i continuarà amb la seva 
formació esportiva, jugant amb els 
Thunder Birds. La montcadenca 
començarà la pretemporada el 18 
d’agost | RJ  
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que va disputar durant la primavera
El CTP Reixac, diri-
git per l’equip tèc-
nic format per Sergi 
Bru, ‘Jano’ Herreros 
i Eduardo ‘Grosso’ 
López, va aconse-
guir un bon balanç 
a les competicions 
que es van disputar 
durant els mesos 
de la primavera. 
Entre tots els resultats, va destacar el rendiment de la benjamina Xènia 
Jezequiel, les alevines Mía Carricondo i Ariadna Jezequiel i els cadets 
Nicole Carricondo, Guillermo Contijoch i Jordi Torruella | RJ
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Representació local a 
la Powerade Non Stop 
Barcelona-Donosti
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tín ha format part de l’equip de 
tres corredors de la botiga de 
bicicletes Tomás Domingo, de 
Barcelona, que va participar entre 
el 10 i el 12 de juny a la Powerade 
MTB Non Stop Barcelona-Sant 
Sebastià. Els ciclistes havien de 
recórrer els 770 quilòmetres que 
separen ambdues ciutats amb un 
total de vuit etapes, fent relleus i 
sense descansar. L’equip Tomás 
Domingo va fer el recorregut en 
un total de 31 hores, 38 minuts 
i 14 segons i va ocupar la tercera 
posició a la classifi cació de equips 
de tres corredors. Martín va con-
tribuir disputant tres etapes, fent 
un total de 260 quilòmetres | ùú
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PATINATGE
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festa al barri per acomiadar la seva temporada 

El Roller Can Cuiàs 
va organitzar el 17 
de juny una festa 
al barri per aco-
midar la tempo-
rada. L’activitat va 
incloure una exhi-
bició de patinatge 
i, posteriorment, 
l’AE Can Cuiàs va 
celebrar una ‘festa 
holly’ –foto  | RJ
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FUTBOL SALA
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i aconsegueix l’ascens a Segona Divisió 

TENNIS DE TAULA
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Campionat d’Espanya de la categoria pre-benjamina

El cadet de l’EF 
Montcada jugarà 
la propera tempo-
rada a 2a Divisió. 
L’equip de Marc 
Tribaldos, que va 
ser segon al grup 
3r de 3a amb 55 
punts, ha pujat 
perquè va ser un 
dels millors segons 
de la categoria  | RJ âå 9û
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.....Viu l’Esport................
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pen als Casals Esportius d’Estiu 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i que 
van començar el 27 de juny. Els 
casals s’allargaran durant el seu 
primer torn, al qual s’han inscrit 
341 nens i nenes –51 al campus 
de futbol–, fi ns al 15 de juliol. 
L’estadi de la Ferreria, el pavelló 
Miquel Poblet, la Zona Esportiva 
Centre i l’escola Reixac són els 
equipaments on es poden practi-
car diferents esports com futbol, 
bàsquet, handbol, voleibol, rugbi, 
futbol sala, jocs de grup, ritmes 
d’estiu, bàdminton o natació. 

El segon torn del casal, amb 195 
alumnes (27, de futbol), es farà 
entre el 18 i 29 de juliol. La infor-

mació sobre places disponibles es 
pot consultar a l’ofi cina de l’IME 
(c/ Tarragona, 32).

IME
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als Casals Esportius municipals
Van començar el 27 de juny i s’allargarà, en dos torns, fi ns al proper 29 de juliol
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Rafa Jiménez | {�ovGFEF
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disputarà el 14 de juliol, a les 
19h, a la piscina descoberta de la 
Zona Esportiva Centre. Les ins-
cripcions, al preu de 2 euros, es 
poden fer fi ns al dia 12 a les ofi ci-
nes de l’IME (c/Tarragona, 32). 
D’altra banda, Montcada Aqua 
acollirà el 10 de juliol una nova 
edició del Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple. El salt conjunt es farà a 
les 12h | RJ 

Arriba una nova 
edició del Trofeu 
Vila de Montcada

NATACIÓ
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El CD Montcada va tancar la 
temporada entre el 17 i el 19 de 
juny amb l’organització del III 
Torneig Vila de Montcada que 
va comptar amb la participació 
de tots els equips del planter, des 
de barrufets fi ns a juvenils. La 
única incidència es va produir 
amb la pluja que va caure el dia 
18 per la tarda i que va obligar 
a suspendre el tringular del ca-
det B. Els clubs convidats van 
ser UA Horta, Fundació Grama, 
CE Sant Gabriel, FC Santboià, 
AE Pere Gol, Montanyesa i UE 
Sant Andreu | RJ  

FUTBOL
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amb el III Torneig Vila de Montcada
Durant tres dies, es van disputar una quarantena de partits a l’estadi de la Ferreria

PE
D

R
O

 D
EL

AM
O

> ka lm n] oep ]	
de]_] `a 	[\b ]dq `a r`b^es]a
Un centenar de gimnastes va participar al festival de fi nal de curs que 
el CG La Unió va fer el 19 de juny al pavelló Miquel Poblet. Entre les 
esportistes, hi havien nenes d’entre 4 a 17 anys i sèniors, d’entre 18 a 
40 anys. Els grups del club van realitzar diferents coreografi es i van fer 
ballar al públic que va omplir la grada principal del pavelló | RJ
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El CD Montcada va reconèixer durant el seu torneig la gran temporada de 
l’infantil femení del CH La Salle. Les lassal·lianes van rebre el passadís de 
les campiones i van ser obsequiades amb una placa commemorativa | RJ    

KORFBAL
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com el millors jugadors cadets de Catalunya

Aitana i Pau Segura, germans 
que formen part de l’AEE Mont-
serrat Miró, han estat escollits per 
la Federació Catalana de Korfbal 
com els millors jugadors de la 
categoria cadet de la temporada 
2015-2016. El dos montcadencs 
van rebre el seu guardó el 18 de 
juny en una gala que es va cele-
brar a Sant Adrià del Besòs | RJ
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El club Shi Kan va organitzar el 18 de juny el seu tradicional festival 
de fi nal de temporada que va comptar amb la participació d’uns 150 
nens i nenes del mateix del club i d’alguns col·legis que van oferir una 
exhibició de les seves habilitats al públic que es va acostar al pavelló 
Miquel Poblet | RJ
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a França amb la selecció espanyola de promeses
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El montcadenc Josep Quirós, del 
BM Granollers, va participar amb 
la selecció espanyola de prome-
ses als dos partits amistosos que 
es van disputar el 24 i 25 de juny 
contra França a Dijon. Espanya 
va guanyar els dos enfrontaments 
(31-35 i 22-27) i el montcadenc 
va contribuir amb un gol en el se-
gon partit | RJ
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Irene Aguado, jugadora del CTT 
La Unió, va ser cinquena al Cam-
pionat d’Espanya Pre-benjamí 
que es va disputar entre el 25 i 
26 de juny a Blanes. La montca-
denca va ser la millor jugadora 
catalana i va caure eliminada als 
quarts de fi nal després de supe-
rar la primera fase i l’eliminatòria 
dels vuitens de fi nal | RJ



Andreu Garcia

�������� de la muntanya. Andreu García, amb només 23 anys, forma part de la junta direc-
tiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), on és el coordinador de senders. 
Aquest jove, que fi ns al passat mes d’abril era el president del Centre Excursionista de Montcada 
El Cim i ara continua vinculat a la junta com a vocal, vetlla perquè els 11.000 km de camins que hi 
ha a Catalunya estiguin en bon estat per tal que els excursionistes els puguin recórrer en les millors 
condicions. Malgrat els esforços, el nombre d’accidents i rescats s’ha incrementat en un 70% en 
els darrers tres anys, especialment durant els mesos de juliol i agost a causa de l’augment d’usuaris 
de la muntanya, cada vegada més inexperts, que venen atrets per les campanyes de promoció de 
la natura i els esports d’aventura. 

‘Tenim un ric patrimoni 
natural que hem de cuidar’

�� què consisteix la seva feina a 

la Federació d’Entitats Excursio-

nistes de Catalunya?

Estem a la seu central de la FEEC, 
a les Rambles de Barcelona, i des 
d’aquí controlem les incidències, 
les variacions, els accidents i els 
rescats a la xarxa de camins de 
Catalunya, que és molt extensa. A 
l’estiu és quan tenim més feina per-
què cada vegada hi ha més perso-
nes afi cionades a la muntanya que 
surten a fer senderisme o a practi-
car algun esport d’aventura.
La gent s’ho pensa dues vegades 

abans de sortir a la muntanya sen-

se assegurança?

No, fi ns i tot hem rescatat turistes 
xinesos que anaven pels camins de 
Montserrat amb xancletes. Els res-
cats són molt cars, poden arribar a 
costar entre 3.000 i 6.000 euros, 
sobretot quan ha d’intervenir un he-
licòpter. Per això, es recomana dis-
posar de la llicència federativa, que 

cobreix totes les despeses. Hi ha de 
diferents tipus segons l’activitat i, 
fi ns i tot, es poden contractar per 
un sol dia.
Quines recomanacions faria per 

gaudir de la natura sense riscos?

S’ha de portar la roba i el calçat 
adequats i una petita farmaciola. 
També és important anar ben equi-
pats amb aigua i aliments per no 
deshidratar-se. Es recomana anar 
acompanyats i comentar a algun 
familiar o amic la ruta que es té 
previst fer.
Quina és la zona on es fan més 

rescats?

El 85% dels rescats es fan als Pi-
rineus i la muntanya on fem més 
serveis és el Pedraforca. L’ascens 
és bastant accessible, però el des-
cens per la tartera és perillós si no 
es porta el calçat adequat. I allà dalt 
només es pot fer el rescat amb he-
licòpter.
Reben trucades de gent que s’ha 

perdut enmig de la muntanya?

I tant! Es recomanable portar un 
mapa o el GPS del mòbil. Abans de 
començar l’excursió es pot trucar 
a la FEEC per rebre informació de 
l’estat dels camins i de quina és la 
millor ruta. 

S’ha perdut alguna vegada?

Ja, ja, ja. Sí, va ser al 2010 amb una 
excursió del Cim. Vam estar perduts 
unes 6 hores pels ecos de Montse-
rrat. Un noi que vam trobar ens va 
dir quin era el camí de tornada.
Què ha de fer una persona que es 

perd o s’accidenta a la muntanya?

En primer lloc, no perdre la calma. 

Sabem que és difícil, però és impor-
tant. En segon lloc, trucar al 112, 
funciona els 365 dies de l’any.
Els senders de Catalunya estan en 

bon estat?

Només la meitat de la xarxa està 
ben cuidada, registrada i senyalit-
zada, però no es pot arribar a tot 
arreu per falta de recursos econò-
mics. Tenir els senders en bon estat 
també contribueix a reduir el risc 
d’incendi.
Quin són els senders més coneguts 

del municipi? Estan en bon estat?

Tenim la PR35 (petit recorregut), 
des de Montcada fi ns al Papiol, 
que està molt neta. També hi ha 
la GR92, de gran recorregut, que 
és la més popular de Catalunya. El 
tram de Montcada va des del po-
blat ibèric de les Maleses fi ns al 
nucli urbà. Es vol canviar el trajecte 
perquè la pujada fi ns al jaciment és 
molt pronunciada i s’han produït di-
verses caigudes. 

Tenim senders locals?

I tant! Tenim un de Montcada a 
l’ermita de Reixac i un altre que 
comença en aquest punt i arriba 
fi ns a les Maleses. Montcada és un 
dels municipis del Vallès amb més 
zona boscosa, tenim un ric patri-
moni natural que hem de cuidar 
però, a la vegada, també l’hem de 
donar a conèixer i posar-lo a l’abast 
de la ciutadania. Estaria bé fer més 
senders locals, sobretot pensats per 
gaudir en família. Estem estudiant 
fer-ne un a la part de la zona 21 de 
Terra Nostra, a la serra de Collse-
rola. 
La FEEC té algun altre projecte 

previst a Montcada?

Sí. La GR3, que comença a Núria, 
als Pirineus, i acaba a Montmeló. 
Esperem que aquesta gran ruta 
fi nalitzi aviat al mar, a Sant Adrià, 
passant per la llera del riu Besòs. 
L’objectiu és que una etapa acabi a 
Montcada.

“Els rescats són molt 
cars, sobretot quan 
intervé un helicòpter, 
per això es recomana 
tenir una assegurança”

coordinador de senders de la FEEC

A títol personal
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