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Els temps estan canviant
per al Club Muntanyenc L’H
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Homenaje
al veterano
ajedrecista del
Jake Club, Juan
Domínguez

Foto cedida pel club muntanyenc

Travessia pels Pirineus organitzada pel Club Muntanyenc L’Hospitalet

Excursionisme.
El club ha canviat
de junta i ha variat
en part el seu model
d’entitat
Al Club Muntanyenc L’Hospitalet,
l’única entitat dedicada íntegrament
al món de la muntanya a la ciutat,
van renovar la seva junta durant el
2010. Va ser un procés que va durar
mesos perquè l’absència inicial de
candidat a la presidència va obrir un
debat sobre el voluntarisme i el mo
del de club desitjat pels socis.
Fins llavors, el voluntarisme dels
membres de la junta ho abastava tot,
els seus integrants se’n feien càrrec
tant de l’administració de l’entitat
com de bona part de la feina orga
nitzativa de les activitats. L’alternativa
semblava una certa professionalit

zació de l’estructura administrativa,
però finalment els socis ho van des
cartar i van optar per una solució a
mig camí: que la junta administri i els
socis organitzin.
Ara, al club del Centre la junta
posa els seus mitjans quan el cas
ho requereix, però la feina que no
sigui de caire administratiu l’han
d’assumir els associats. El que ells
no organitzin, es deixa de fer. Amb
aquest compromís sorgit de l’as
semblea de l’entitat, Xavi Primo es
va avenir a liderar l’actual directiva.
El seu vicepresident, Cristobal Or
tega, resumeix en una frase el que
considera que, fins a un cert punt,
és un canvi del model: “el soci ha de
tenir un paper més actiu”.
Tot això succeeix en un dels mo
ments més àlgids del club pel que
fa al nombre d’associats, al voltant
dels 400, i quan l’entitat ja comença
a pensar en els actes del 60è ani
versari, que arribarà el 2012.

Activitat oberta
Les activitats del Club
Muntanyenc són tan variades
com les seccions que té:
cursets d’escalada, alpinisme
i espeleologia (tenen escola
de formació reconeguda
per l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya), caminades de
diversos tipus i nivells o el seu
veterà concurs de fotografia.
En els darrers anys també
organitzen la Copa Catalana
d’Escalada. Les activitats
acostumen a estar obertes
també als no socis, amb pocs
requisits, com estar físicament
preparats i disposar de la
llicència federativa (n’hi ha de
temporals). La seu del club
és al carrer de la Reforma, 5,
baixos, del barri Centre.

Amb el nou model, el Club Mun
tanyenc ja no té una agenda d’acti
vitats anuals, com abans, sinó que
es van anunciant i fent cada mes.
En aquest context la web del club
i també l’espai creat a Facebook
esdevenen una eina encara més

Ara són uns 400
socis i ja pensen
a celebrar els 60
anys que l’entitat
complirà l’any 2012
important d’informació. La web
està en procés de renovació amb
la mateixa filosofia, que els socis
la nodreixin amb les seves aporta
cions. y
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www.cmhospitalet.org

El socio del Jake Club L’Hospitalet
Juan Domínguez ha recibido un me
recido homenaje de su club y de la
ciudad por su aportación humana a
su entidad y por su historial deporti
vo. Este veterano ajedrecista de 67
años es socio del Jake desde finales
de los años cincuenta y ha desarro
llado toda su carrera deportiva en
esta entidad. Al acto, además del
presidente del club, Jaime Ventura,
también acudió el teniente de alcal
de de Deportes, Antonio Bermudo,
el concejal Pere Segun y el presi
dente de la Federación Catalana
de Ajedrez, Toni Ayza. Domínguez
recibió sendas placas conmemora
tivas del club y del Ayuntamiento, así
como una litografía. Es el segundo
homenaje que recibe este año ya
que la federación catalana recono
ció sus méritos en su última Fiesta
Anual del Ajedrez.
A principios de los sesenta Juan
Domínguez fue campeón de Cata
lunya y subcampeón de España en
categoría juvenil. Llegó a situarse
entre los mejores ajedrecistas del
país y fue internacional B con Es
paña en varias ocasiones. Entre sus
victorias más preciadas se cuenta
una partida contra el primer maestro
nacional de ajedrez, el mítico Arturo
Pomar. Recientemente también
consiguió con Catalunya el tercer
puesto por equipos en el Campeo
nato de Europa de veteranos. y

