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El CTEEC treballa per ampliar l'equip de joves escaladors 
El Centre de Tecnificació 
d'Escalada Esportiva de 
Catalunya (CTEEC) compleix el 
seu primer trimestre de treball. 
Tot i que va ser inaugurat el 25 
de febrer juntament amb el 
Centre de Tecnificació d'Esquf de 
Muntanya de Catalunya, l'equip 
técnic va treballar tot el mes de 

gener per dur a terme les proves 
de selecció de l'actual equip. 
Pep Farré, Jordi Chercoles, 
Josep Terrades, Sergi Padilla, 
Ignasi Cuso, Marc Mlllan i 
Christian Rodrigo son, de 
moment, els joves del CTEEC. 
De fet, els responsables del 
centre continúen realitzant 

proves d'accés a altres 
escaladors perqué l'equip actual 
és ampliable a 10 o 12 
esportistes. Els aspirants van 
haver de superar un examen 
medie al Centre d'Estudis d'AIt 
Rendiment Esportiu (CEARE) de 
la Generalitat, un test de piafó i 
un test físlc al Centre Gimnástic 
Barcelonés i un test de roca a 
Sant Lloren? del Munt. Una 
entrevista personal I un segon 
conjunt de proves, realitzades a 
mitjans de febrer, van permetre 
la selecció de les set joves 
promeses. 
L'entrenador professional Ricard 
Vila I Montolio dirigeix el CTEEC, 
format per l'entrenador técnic, 
David Maciá, el massatgista, 
Ernesto Almazan, els 
equipadors, Txema Gómez i 
Manuel Sánchez, I Dolors 
Serrano, a l'área de secretaria. 
Si bé els entrenaments son al 
Centre Gimnástic Barcelonés i a 
l'estadi Sarrahima de Montjuíc 
de Barcelona ciutat, els caps de 

setmana es fan ais rocódroms 
de Vllanova i la Geltrú, Vic i 
Manresa i a zones d'escalada 
natural com Montserrat, Vilanova 
de Melá o Sant Lloren? del 
Munt. 
La creació deis Centres de 
Tecnificació d'Escalada Esportiva 
i d'Esquí de Muntanya és la 
resposta de la FEEC al projecte 
de tecnificació d'esports de 
muntanya de carácter estatal 
que va dissenyar la Federación 
Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME). 
Catalunya és, per ara, l'única 
comunitat autónoma que 
disposa de dos centres 
d'aquestes caracteristiques. 
Aragó i Madrid gaudeixen d'un 
centre d'esquí de muntanya i 
Euskadi i la Comunitat 
Valenciana entrenen joves 
escaladors esportius. 
Els interessats a fer les proves 
d'accés, podeu trucar al 93 412 
07 77 (dilluns i dimecres de 
19'00 a 21'00 hores). 


