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EEDDIITTOORRIIAALL
Estem d'estrena: la nova pàgina web del CEM ja és a la xarxa. La nostra adreça
http://cem.molinsderei.net serà a partir d'ara la referència electrònica de la nostra
entitat, arreu. Això, després d'haver lluitat durant una colla d'anys per fer-nos un
lloc en aquest món virtual, i estem parlant de l'any 1998, quan la nostra sòcia Núria
Gea i Garriga, ens va dur pel camí de la xarxa, a la nova concepció de la comuni-
cació. 
Avui, per iniciativa del nostre President, Àngel Beumala i els responsables de la
nostra web, l'Oriol Solà i en Xavier Armengol, gaudim de la nova web que, amb el
col·lectiu d'entitats de la Vila, és a l'abast de tots els que vulgueu contactar i ser pre-
sents en les novetats que aniran succeint.
És ben cert que després del gruix d'activitats d'aquest trimestre passat, arriba la
canícula i dos mesos de sortides i activitats més escadusseres, però no per això
menys intenses. Arriba el moment de les excursions particulars o en família durant
els mesos de juny, juliol i agost, que no per això han de passar més desapercebudes,
perquè els socis del CEM tenen aquesta tribuna per fer-nos arribar les seves expe-
riències, que ens poden servir a tots per a futures sortides.
Ara parlem de les coses que han passat: un experiment original i de conseqüències
insospitades, ha estat la Talaia Sonora, a càrrec de l'Edu Comelles, amb una com-
plicitat molt intensa de la Secció de Senderisme.
Els antics rentadors i safaretjos públics del passat, va ser una exposició fotogràfica
molt interessant que va coincidir amb els actes de celebració del dia internacional
de la dona, a càrrec dels molinencs i consocis Maria Isabel Damunt i Alonso Pallí.
La II edició de la Molins de Rei - Vilafranca del Penedès ha batut el rècord de par-
ticipació amb 600 inscrits, i ha comptat amb les felicitacions de participants i fede-
ratius per la seva excel·lent organització. Des d'aquestes pàgines els fem extensiva
la felicitació.
També hem tingut una experiència esportiva destacable, quant al panorama vilatà:
uns partits de futbol sala, on gairebé tothom, per un miracle de la naturalesa i la sort,
n'ha sortit sa i estalvi, per deixar-nos en un bon lloc, per ser la primera vegada que
participàvem en aquest esdeveniment. Cal remarcar, però, que seguirem pensant
que l'excursionisme és més segur, físicament. 
Sant Jordi ens va portar una nova cara cultural de la celebració, amb l'actuació d'en
Sebastià Pi, el responsable dels "resistencialistes" (participants en les marxes de
resistència) de la casa, com a cantant i intèrpret de velles cançons i alguna de colli-
ta pròpia, que ens va fer recordar algun foc de camp gairebé oblidat pel pas del
temps.
L'exposició de maquetes romàniques d'en Francesc Insensé, que va tenir una res-
posta molt interessant de públic i que va comptar amb la col·laboració dels Amics
del Museu, el dia de la presentació.
La Caminada, un cop més, va protagonitzar una diada excursionista multitudinària,
amb més de 400 participants que van gaudir d'una jornada excel·lent, climatològi-
cament parlant i un itinerari felicitat per tothom.
Finalment, volem fer esment de la participació del Cap de Setmana del Soci, a
Aïnsa, Bielsa i la Vall de Pineta, on els que van ser a temps de poder inscriure-s'hi
van gaudir de dos dies de relació social en aquest entorn inimitable del Pirineu d'Os-
ca, malgrat el mal temps de diumenge, que van sembrar desitjos de repetició per a
l'any vinent. Passeu unes bones i merescudes vacances!
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JUNY 2008

Dia 1, diumenge. Grup de Caminades de Resistència:
Participació a la XII Marxa Reus-Prades-Reus (55
km). Més informació a la Secretaria del CEM. Vocal:
Sebastià Pi.

Dia 6, divendres, al local del CEM, a les 20:30 hores:
Projecció del video "Talaia Sonora 7.0" Sessió de músi-
ca experimental a la natura a càrrec del músic Edu
Comelles, enregistrada al cim del Puigmadrona (Collsero-
la) el passat 2-3-2008. 

Dia 8, diumenge. Secció Escalada: Via llarga al sector
de Gorros (Montserrat). Reunió preparatòria, dijous, 5
de juny, a les 20:00 hores, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

Dia 8, diumenge. Secció de Medi Ambient: Visita guia-
da de tot el dia al Parc de Foix: Un indret d'interès
ecològic i paisatgístic, regat pel pantà i el riu Foix (Santa
Margarida i els Monjos, Alt Penedès). Inscripcions a la
Secretaria del CEM. Vocal: Marià Caimo.

Dia 8, diumenge. Grup de Caminades de Resistència:
Participació a la V Marxa de Resistència dels 7 Cims
(Penedès) (60 km). Més informació a la Secretaria del
CEM. Vocal: Sebastià Pi.

Dia 11, dimecres. Caminem entre setmana! Recorregut
a peu d'un dels 10 "Itineraris a l'abast per Molins de
Rei". Sortida a les 9:00 hores a la plaça dels Països Cata-
lans. Cadascú s'ha de portar el seu esmorzar i beguda. 

Dia 14, dissabte. Grup de Caminades de Resistència:
Participació a la II Marxa Cap de Rec (Cerdanya) (51
km). Més informació a la Secretaria del CEM. Vocal:
Sebastià Pi.

Dia 15, diumenge. Secció de Senderisme: Sortida del
cicle "Cavalls del Vent" (part 3): Travessada del Refu-
gi del Rebost fins a la Massella (Parc Natural Cadí -
Moixeró). Desplaçament amb autocar. Inscripcions a la
Secretaria del CEM. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 29, diumenge, Sortides de Descoberta Cultural:
Sitges, el Cau Ferrat, el Maricel, i el Romàntic. Dinar a
Olèrdola. Autocar + dinar: 34 ! socis; 37 ! no socis.
Guiatge local: 4 ! socis; 5 ! no socis (a satisfer el dia de
l'excursió). Inscripcions a la Secretaria del CEM. Vocals:
Joan Miró i Enric Solà.

JULIOL 2008

Dia 5, dissabte, a les 19:00 hores, al local del CEM: Pro-
jecció digital de "Les Excursions de Senderisme del
CEM de l'any 2007". Obra pòstuma i inèdita del consoci
Francesc Albert, traspassat el 7-4-2008, i que serà visiona-
da a la seva memòria. Organitzen: Fernando Coronas i
Jesús Jiménez.

Dia 6, diumenge. Secció Escalada: Via ferrada de les
Gorges de Salenys (Romanyà de la Selva). Nivell molt
fàcil. Aquesta via, sense ser pròpiament d'escalada, remon-
ta la bonica gorja del riu amb passos equipats amb ele-
ments fixos que ajuden a superar-los sense que calgui cap
especialització més enllà d'unes mesures elementals
d'assegurament. Reunió preparatòria, dijous, 3 de juliol, a
les 20:00 hores, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

Dia 6, diumenge. Secció de Senderisme, sortida del cicle
"Cavalls del Vent" (part 4): Travessada des del
Mirador del Gresolet (Saldes, Berguedà) fins al Pas
dels Gosolans (Cerdanya). Parc Natural Cadí - Moix-
eró. Desplaçament amb autocar. Inscripcions a la Secre-
taria del CEM. Vocal: Jesús Jiménez.

Dies 5 i 6, dissabte i diumenge. Grup de Caminades de
Resistència: Participació a la XVIII Travessa "Núria -
Queralt " (92 km). Més informació a secretaria. Vocal:
Sebastià Pi.

Dia 9, dimecres. Caminem entre setmana! Recorregut a
peu d'un dels 10 "Itineraris a l'abast per Molins de
Rei". Sortida a les 8:00 hores a la plaça dels Països Cata-
lans. Cadascú s'ha de portar el seu esmorzar i beguda. No
cal inscriure's.

Dia 19, dissabte. Secció de Medi Ambient: Sortida noc-
turna al Turó de Valldaura (Collserola). Recorregut de
1,5 km que arriba fins al cim d'aquest turó (419 m), des
d'on es contemplen unes panoràmiques extraordinàries
sobre el Barcelonès, a una banda, i sobre la plana valle-
sana, a l'altra. Inscripcions a la Secretaria del CEM. Vocal:
Marià Caimo.

Dia 27, diumenge, Sortides de Descoberta Cultural:
Matinal guiada al món de la ceràmica noucentista de la
Fàbrica Pujol i Bausís, i del Museu de la Rajola de
Mostra de Can Tinturé (Esplugues de Llobregat).
Desplaçament amb transport públic. Guiatge: 4 ! socis; 5
! no socis (a satisfer a la Secretaria del CEM el dia de la
inscripció). Vocals: Joan Miró i Enric Solà.
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PEL FORAT DEL PANY

Fins i tot hi era el Casals...
...Per curar-los tots els mals.

Amb l’”Escombra” s'ha acabat...
...La bona feina ha triomfat!

I us he de comunicar ...
...Que m'he fet mal a la mà!

La música, com l'amnèsia...
...També pot ser anestèsia.

Si!, l'arbre dona energia...
...Ho diu la mitologia.

No és un somni! És real...
...L'excursionista ideal!



i aneu un dijous al CEM us
trobareu una munió de
gent que amb prou feines

caben a la sala de la Biblioteca.
Són el grup d'alta muntanya i esca-
lada, i el més curiós és que la
majoria no són de Molins de Rei.
N'hi ha que són de Sant Andreu de
la Barca, de Barcelona, de Cor-
nellà... 
Són d'aquelles coses
que, ni fetes expressa-
ment haguessin sortit
tan bé. Trobar aquest
ambient al CEM fa
molt de goig, i està clar
que molts d'ells estan
destinats a ser el relleu
generacional de la nos-
tra entitat.
Avui entrevistarem
una noia que cada
dijous fa un ús regular
de les sales del CEM
per programar ascen-
sions a cims, escala-
des... i a la vegada tro-
bar-se amb altres per-
sones i fer-la petar. És
una sòcia que el passat
29-4-2007 va fer el seu
primer 4.000, l'anome-
nat Dôme de Neige
(4.015 m) als Alps
francesos, i el passat 17-11-2007
va rebre la medalla commemorati-
va que el CEM atorga cada any als
socis i sòcies que fan el seu primer
cim de 3.000 m, 4.000 m, 5.000 m,
etc. Quan li vam demanar el nom
per gravar-lo a la medalla ens va
dir: "Isabelle Martinez, sense
accent". Això, al costat del català
perfecte que parla, ens ha intrigat
fins que la curiositat no ha pogut
més i li hem demanat  que ens con-
cedeixi una entrevista. Sabíem que
la seva exquisida amabilitat i sim-

patia no admetrien un "no" per res-
posta. Ens l'ha concedit i aquí la
teniu. No us la perdeu i continueu
llegint!

Ja veus que som tafaners de
mena. La primera pregunta
podria ser aquella de "estudies o
treballes?" No tenim remei...

Bé, jo no sóc de parlar gaire i quan
es tracta de parlar de mi, pitjor
encara! Vaig néixer a Valence
(França), fa 35 anys. 
El meu nom és Isabelle Martinez.
Sí, només tinc un cognom perquè a
França ens donen un o més noms
(jo en tinc 3!!) i el cognom del
pare. La dona pren el cognom del
marit quan es casa, així que el cog-
nom de la meva mare no surt a la
meva documentació oficial... però
sí a l'extraoficial, i això li fa molta
il·lusió! Tinc 1 germà petit, Philip-

pe, nascut el 1974. No estic casada
i no tinc fills.

Com has anat a parar de Valen-
ce al Baix Llobregat?

A França vaig cursar una carrera
titulada Llengües estrangeres apli-
cades  (no té equivalent a Espan-

ya), és una barreja
d'estudis d'anglès i
castellà amb assigna-
tures d'empresarials.
Aquests estudis em
van portar a fer un any
d'Erasmus a Saragossa
els anys 1992-1993 on
vaig acabar d'aprendre
castellà, i més enda-
vant a fer unes pràcti-
ques al departament
comercial d'una
empresa del Baix Llo-
bregat. 
Aquesta empresa em
va fitxar i ara porto
mercats europeus,
entre d'altres, els de
parla francesa.

I el català, com el vas
aprendre ?

Va ser un procés
curiós. 
Quan vaig arribar, no parlava ni
entenia el català i, la veritat, és que
no tenia ganes d'aprendre'l perquè
em semblava que amb el castellà
en tenia prou... 
Però em vaig trobar amb una reali-
tat ben diferent, a la feina la majo-
ria dels meus companys parlaven
català, els amics també i vaig
veure el català com la llengua del
país on estava vivint. 
A partir d'aquest punt, només era
qüestió de temps...
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L’encantadora entrevistada.
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ENTREVISTA

Si fem números, veiem que vas
volar ràpid del niu familiar...

Vaig estar vivint a casa dels pares
(a França) fins als 18 anys. Un cop
el 'bac' (batxillerat) a la butxaca,
vaig marxar de casa per estudiar;
vaig estar vivint 3 anys a Greno-
ble, 1 a Saragossa i 1 a París.

És corrent, a França, marxar de
seguida de casa els pares? Ho dic
perquè aquí, qui més qui menys,
ens hi hem estat fins als 30
anys... 

Sí, crec que és bastant normal mar-
xar de casa als 18-20 anys, nor-
malment quan marxem a la univer-
sitat. En el meu cas, no tenia més
remei perquè Valence és una ciutat
petita i no tenia universitat, així
que vaig haver de marxar per
poder estudiar el que m'agradava.

Descriu-nos una mica el paisatge
de Valence. Ens pots recomanar

un parell d'excursions a peu per
la teva regió?

Valence és la capital del departa-
ment de la Drôme, és al mig de la
vall del Roine, entre Lió i Avinyó,
a uns 600 km de Molins de Rei. Té
els Alps a l'est i el Massís Central
a l'oest. 
A mitja hora de cotxe cap a l'est hi
ha el Vercors, un massís calcari,
paradís per a escaladors i excursio-
nistes.
Jo recomanaria donar una volta pel
Vercors justament, veure les for-
macions calcàries de Combe-

Laval, els Grands i Petits Goulets i
visitar el poble penjat de Pont en
Royans. Més al Sud descobrir la
zona del Diois que permet combi-
nar excursions molt maques com
la pujada als Trois Becs amb un
bany al riu Drôme. Per la banda
oest del riu Roine, baixar les gor-
ges de l'Ardèche (a ser possible, en
canoa)... 

El departament dels Pirineus
Orientals, o Catalunya Nord,
com l'anomenem nosaltres, ens
queda molt a prop, i molts cata-
lans som socis protectors de la
xarxa d'escoles Bressola, per evi-
tar que s'apagui la flama de la
llengua catalana en aquesta
terra. Segons l'atles de la Gran
Enciclopèdia Catalana, el nom
occità de Valence és Valença...
Què en queda de la reivindicació
occitana a la teva terra natal? És
un tema "tabú"? O és un tema
que es debat i que es parla al
carrer?

Realment, no hi ha gaire reivindi-
cació lingüística; França és un
estat molt centralitzat i no deixa
gaire lloc per reivindicacions d'a-
quest tipus. 
A alguns pobles de l'Ardèche enca-
ra hi ha gent que parla un dialecte
d'origen occità però és bastant
minoritari.

Forn de Pa
“CAL CARDONA”
PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES

i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT

Plaça de Catalunya, 16
Tel. 93 668 27 81

MOLINS DE REI

A Islàndia, cascada de Seljalandsfoss.

Arribada de la Molins-Vilafranca, abril 2008.



Canviem radicalment de tema. A
part del Dôme de Neige, quins
altres cims has fet?

He fet uns quants cims als Piri-
neus, entre ells la Pica d'Estats,
l'Aneto, el Montardo, el Carlit, a
Itàlia vaig pujar el Monte Paradi-
so, al Marroc el Toubkal, uns vol-
cans a l' Equador i a Islàndia.

De quin en guardes un millor
record? Per què?

Sense dubte del Dôme de Neige,
l'any passat. Més enllà de fer un
bonic 4.000, en guardo un molt
bon record per l'ambient que hi
havia entre els 4 components de la
expedició, els Xavis, en Pedro i jo.
Va ser un cap de setmana increïble
que recordaré molt de temps!

Ens pot explicar alguna anècdo-
ta que t'hagi passat a la muntan-
ya?

La primera que em ve al cap és el
rescat de l'any passat a la Vall
Fosca. Vàrem marxar el cap de set-
mana a fer una sortida sense cap
dificultat i ens van haver de venir a
buscar els bombers ... Malgrat les
condicions adverses - difícil orien-
tació per culpa de la tempesta de
neu, fred, humitat, bivac incòmode

- va acabar sent una experiència
positiva perquè el grup va reaccio-
nar bé... Tot va acabar bé i es va
convertir en això, una anècdota!

Qui et va animar a fer-te sòcia
del CEM?

Va ser una amiga meva que m'ho
va suggerir; ella havia compartit
un curs d'alpinisme amb el Xavi
Armengol i alguna sortida oficial i
s'ho havia passat molt bé. Llavors
m'hi vaig apropar un dia i m'hi
vaig quedar... estic molt contenta
d'aquesta decisió.

Quina va ser la teva primera
impressió de l'entitat?

Recordo que vaig estar molt ben
acollida. Sóc una persona bastant
tímida i em va costar una mica
atrevir-me a anar al CEM perquè
no hi coneixia ningú; aquesta rebu-
da va ser molt important. I em vaig
sentir integrada molt ràpidament.

A la parada del CEM del passat
mes de febrer, a la Fira de la
Candelera de Molins de Rei, vas
estar una pila d'hores fent entre-
pans. Quan et demanaven el
canvi, deies que no i continuaves
"pencant". Com valores la para-
da del CEM a la Fira de la Can-
delera?

Abans de tot, no tinc la sensació
d'haver pencat tant, i de ben segur
que molts van fer més feina que jo!
A més a més, m'ho vaig passar

molt bé. 
Crec que tirar endavant la parada
del CEM va ser una decisió molt
encertada i em sembla important
per al centre que es mantingui de
cara als propers anys. El balanç va

ser molt positiu tant pels resultats
com per federar gent de diferents
seccions del centre al voltant d'un
projecte comú; es va enfocar molt
bé.

A part del CEM, ets sòcia d'algu-
na altra entitat?

Sí, sóc sòcia de 2 entitats més, el
Club d'Orientació Natura i Esport
de Vic (Curses d'Orientació a peu)
i l'Associació de Patinadors de
Barcelona.

Com a aficionada a les curses
d'orientació ens consta que has
fet la Marxeta, la marxa d'orien-
tació segons el sistema Dufour
que organitza cada any el CEM.
Quina valoració en fas, tu, que
n'has vist moltes de tot arreu?

Aquí faré un petit aclariment, si
em deixeu!
Les curses d'orientació a peu que
practico al NIE són un esport dife-
rent a les marxes d'orientació o de
regularitat que coneixen els socis
del CEM. 
Són curses que fa un corredor amb
una brúixola i un mapa detallat
d'una zona. El mapa es dóna a cada
corredor en el mateix moment de
la sortida, té uns controls marcats i
el corredor ha de trobar el millor
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Integral de la Pica d'Estats. Juny 2007. Ferrata de les Dames, març de 2008.
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itinerari per recórrer tots els con-
trols en el menor temps possible. A
vegades, tot i que no ens agrada

gaire als 'orientadors', la gent ho
compara a una 'gincana'.
L'any passat, la Marxeta va ser la
meva primera cursa de regularitat;
em va semblar molt divertit tot i
que molt diferent. I molt ben orga-
nitzat.

Quines són les teves aficions, a
part de la muntanya i el patinat-
ge?

M'agrada molt viatjar, fer fotos
(pregunteu als meus companys del
CEM!) i practicar esports de tots
tipus.
També m'agrada anar al cine, lle-
gir, quedar amb els amics o senzi-
llament estar a casa, com tothom!
Ah, i també col·lecciono segells! 

Has parlat de viatges però mai
hem llegit cap crònica teva al
Butlletí! Des d'aquí t'animem a
escriure sobre els teus viatges
per a la nostra revista. A quins
països has estat i què en destaca-
ries de cada un d'ells?

Des de fa uns anys, intento marxar

cada any a algun punt del planeta;
en queden molts per veure i de
moment, destacaria 2 viatges:

Egipte i el Perú.
El viatge al Perú va significar molt
per a mi perquè la cultura inca m'a-
treia des de petita. Caminar per la
zona de Cuzco entre monuments

cada cop més impressionants fins
arribar al Machu Picchu va ser una
delícia. També la Cordillera Blan-
ca ofereix uns paisatges molt
macos i moltes possibilitats d'ex-
cursions i trekkings amb cims de
més de 6.000 metres, llacunes ...
A Egipte crec que s'hi ha d'anar un
cop a la vida! Em va impressionar
molt, és increïble poder contem-

plar  aquests temples i monuments
desmesurats i imaginar què va
poder arribar a ser aquesta civilit-
zació.
Pel que fa a paisatges, Canadà, l'E-
quador i recentment Islàndia em
van agradar molt. A Senegal i
Myanmar (antigament Birmània)
em va encantar la gent i la seva
filosofia de vida. A Veneçuela vaig
aprendre que la seguretat és fona-
mental per la qualitat de vida...

Vols afegir alguna cosa a l'entre-
vista que no t'haguem pregun-
tat?

Doncs si! Tal com ho hem comen-
tat abans, he participat en 2 activi-
tats organitzades pel CEM, la Mar-
xeta i la Molins-Vilafranca; en
aquestes dues ocasions, he pogut
gaudir de l'activitat gràcies a una

impecable organització. Voldria
agrair els esforços de totes les per-
sones que hi col·laboren i a tots els
que feu possible que el CEM tiri
endavant d'aquesta manera!

Moltes gràcies, Isabelle, i que
per molts anys puguem comptar
amb la teva presència al CEM!

ENTREVISTA

Penjant d'una reunió amb les meves companyes habituals d'escalada, febrer 2008.

Paisatges de Canadà, un dels llacs mes macos que ens varem trobar.
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a fa dos anys que al CEM
organitzem una activitat cul-
tural el dia de Sant Jordi.

El dissabte, 28 d'abril de 2007 vam
fer la segona edició del "Foc de
Lectura". Aquest és un joc de
paraules entre "foc de camp" i
"lectura", per recordar els antics
campaments de muntanya, on a la
nit, al voltant d'una foguera, s'ex-
plicaven contes, acudits i anècdo-
tes. 
Sense foc real, l'any passat al CEM
es van aplegar una quarantena de
persones per escoltar contes i tex-
tos relacionats amb el món dels
viatges, la natura i l'excursionis-
me.

Aquest any 2008, no vam fer un
"foc de lectura", sinó un "foc de
cançons", de la mà del consoci i
cantautor Sebastià Pi. 
Fill de pares catalans, el "Sebas"
va néixer el 1966 a Mauberne, a
França, va viure molts anys a
Mollet, i ara fa set anys que viu a
Molins de Rei. Al CEM de seguida
es va implicar en l'equip organitza-
dor de la travessada Molins de Rei
- Montserrat, i l'any passat va pro-
moure el nou grup de caminades
de resistència de l'entitat. 
Per acabar d'arrodonir la seva pre-
sentació us diré que és educador

infantil, que ha escrit obres de tea-
tre, i que també es dedica a l'ani-
mació amb un espectacle propi de
danses escrites per ell.  
L'escenari del concert era el
mateix local de l'entitat, amb un
fons de tela negra, i dos focus a
terra il·luminant en contrapicat,
fruit de l'enginy dels nostres socis
Jaume Gallart, Carles Bueno i
Maria Albertí, que ho van estar
muntant tot la nit abans. Des d'aquí
els agraïm sincerament la seva
col·laboració.
El concert estava plantejat com un
repàs de les músiques que han anat
acompanyant el Sebastià Pi al llarg
de les diferents etapes de la seva

vida. Així, va començar amb
diversos temes compostos per ell.
Després ens va explicar com, fent
de cangur dels seus nebots, va des-
cobrir la col·lecció de discos de
vinil de la seva germana, i entre
ells els discos del cantant xilè Víc-
tor Jara (1932-1973). Després de
cantar-nos-en un parell de temes
vam quedar tots insuflats d'esperit
revolucionari. 
Les següents cançons no van
defraudar el públic, es tractava de
"la Faixa" i el "Far West", del con-
junt La Trinca. A tothom li va sor-
prendre com, cançons que parla-

ven de la situació política de la
Catalunya d'ara fa trenta anys, avui
per desgràcia no han perdut gens
de vigència. 
En Sebas, després, es va referir al
seu pas per l'Esplai de Mollet, vin-
culat a la Fundació Pere Tarrés,
cantant cançons tan entranyables
com "Paf era un drac màgic", o
intentant fer cantar a cànon el
públic assistent. 
La sessió va acabar amb temes de
la seva actual professió d'animador
infantil i tot el públic va gaudir de
valent cantant "el gripau blau
babau", i la mítica "tengo una vaca
lechera", amb mímica inclosa!
Enmig de la diversió general, qui

signa aquesta crònica va agafar el
micròfon i va demanar el bis d'una
cançó canviant lleugerament la lle-
tra: on deia "foc" hi vam posar
"CEM" i va quedar així: "Vora del
CEM venim a fer la gresca / i fora
d'ell fa un fred que glaça el cor /
Veniu, veniu, cantem una cançó /
quants més serem tot anirà
millor!". Una veritat com un tem-
ple. 
Algú, portat per l'eufòria del
moment, va proposar que el Sebas-
tià Pi ens fes una cançó pel cin-
quantenari de l'entitat, l'any 2011...

J

Una faceta més del consoci “Sebas”.

FOC DE CANÇONS

L’“unplugged” més nostrat de l’entitat.

11

Àngel Beumala
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DESCOBERTA CULTURAL

arem un resum trimestral
de les sortides efectuades a
càrrec d'aquesta secció del

CEM, que pretén, entre altres
coses, que la gent que hi participa

tingui la possibilitat de fer dife-
rents excursions curtes de recorre-
gut, però interessants, des del punt
de vista cultural, combinant-les
amb visites d'interès, des de l'as-
pecte arquitectònic, geogràfic,
històric, etc. fins al purament
excursionista.
En primer lloc cal esmentar la sor-
tida de Banyoles del dia 30 de
març, on els participants van fer un
recorregut barreja de naturalisme,
amb la font Pudosa, els aiguamolls
i el misteri llegendari de les Estu-
nes, combinat amb la història local
d'aquesta ciutat emblemàtica de la
mà d'en Rafa.
La segona, del 27 d'abril, va ser
anecdòtica en tots els sentits: per
primera vegada, i abans de sortir

de la vila, vam tenir una avaria
inesperada que ens va costar 45
minuts de retard sobre l'horari pre-
vist. Tot i això, i amb un dia
excel·lent en tots els sentits, vam

aconseguir pujar al cim del Cogu-
lló de Can Torra, a Castellfollit del

Boix, i fer la visita al centre d'heli-
cultura de Cal Jep, per fascinar-nos
amb la vida dels caragols i la seva
reproducció que ens va explicar

l'Agustí, amb tota mena de detalls
curiosos i audiovisual (Power
Point) inclòs.
La tercera, del 24 i 25 de maig, que
hem anomenat "Cap de setmana
del Soci", va estar organitzada
conjuntament pel Grup de Senders
i Descoberta Cultural, amb l'Anton
Gómez com a principal impulsor, i
l'ajut de la Teresa Monfort. 
Va consistir en un excel·lent cap de
setmana pel Pirineu d'Osca.
Començant per Aïnsa, després el
confortable Hotel Bielsa, a la
tarda, vam visitar Saint Laury Sou-
lan, al país fronterer, l'endemà a la
vall de Pineta, amb aigua pels des-
cosits.  
Una passada de sortida en tots els
aspectes. 
Ens queda pensar què farem l'any

vinent per superar aquesta. 
Serà difícil, sobretot, si no plou!

Enric Solà

F

El grup al llac de Banyoles.

Tots contents i satisfets a la sortida de Castellfollit.
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FUTBOL SALA

í, ho heu llegit bé! Malgrat
no existir una secció oficial
de futbol sala, els estatuts

permeten que qualsevol grup de
socis pugui representar el Centre
Excursionista Molins de Rei en
qualsevol esport col·lectiu o d'e-
quip.
El passat 1 de maig de 2008 es va
celebrar la 9a edició del Torneig de
Futbol Sala de Cooperació. Orga-
nitzat per l'Agrupament Escolta
"Jaume Vicens
Vives", els
partits es
juguen durant
tot el dia 1 de
maig, a partir
de les vuit del
matí, simultà-
niament a les
dues pistes del
P a v e l l ó
Poliesport iu
de Molins de
Rei. 
Els beneficis
de les inscrip-
cions dels
equips sempre
van a parar a
projectes soli-
daris de coo-
peració amb el tercer món. 
Per tant, es tracta d'un torneig de
caire popular, en què les ganes de
passar-ho bé primen per sobre de
l'esperit competitiu, i amb una
característica que el fa molt pecu-
liar: els equips han de ser obligatò-
riament mixtos, de nois i noies. Dit
d'una altra manera, sempre hi ha
d'haver, com a mínim, una noia
jugant a la pista, mai poden ser tot
nois.
Una colla d'amics fa temps que hi
participem jugant sota els noms
inventats més diversos. Aquest

any, però, la nostra participació
perillava per manca d'efectius
femenins: la recent maternitat d'al-
gunes jugadores, al costat del
temptador pont que hi havia aquest
any amb la festa de l'1 de maig que
va caure en dijous, feia impossible
trobar un mínim de dues noies per
inscriure l'equip al torneig. 
El qui signa aquesta crònica, vocal
de la Secció de BTT durant els
anys 2003-2006, en un atac de

desesperació, va començar a revi-
sar els llistats de les participants a
les sortides de BTT d'aquella
època i a trucar-les. Finalment,
vaig trobar dues voluntàries que,
per sorpresa meva, són futbolistes
que han participat en competicions
oficials de futbol femení: la Mont-
se Casals i la Montse Brucart. Ara
ja només quedava incriure l'equip
al torneig i fer un parell d'entrena-
ments els quinze dies previs per
conèixer-nos tots i totes una mica.
A l'hora de triar el nom de l'equip,
em vaig adonar que la majoria som

socis i sòcies del CEM o simpatit-
zants que més d'una vegada hi han
col·laborat. Sense pensar-ho dos
cops, vam inscriure'ns amb el nom
de l'entitat i vam competir defen-
sant els colors de la samarreta
groga de la Molins-Vilafranca i la
Molins-Montserrat.
En aquest torneig, cada equip juga
obligatòriament tres partits de 25
minuts cada un i, si es classifica,
passa a quarts de final, després a

semifinals i si
ho guanya tot,
juga la final
del torneig a
les sis de la
tarda. I bé, ja
deveu estar
impacients per
conèixer el
paper que vam
fer, oi? Doncs
vam arribar a
quarts de
final! Vam
guanyar 4-2
un equip auto-
anomenat "La
madre de
Paco", vam
guanyar 4-3
un derbi apas-

sionant contra l'equip de l'Agrupa,
i finalment vam guanyar 4-0 un
altre derbi local contra l'equip del
CAU. Després, en el partit de
quarts de final contra l'equip "Pata
arriba", vam caure amb honor amb
el resultat d'1-2. El més important?
Que ens ho vam passar molt bé, i
que l'any que ve hi ha ganes de
repetir-ho. Nota final: noies "fubo-
leres" del CEM, no em feu patir
tant i reserveu-vos l'1 de maig de
2009!

S

Un nou planter pel Guardiola?

Àngel Beumala
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SAFARETJOS

E PATRIMOINE AU FIL
DE L'EAU..... (el patrimo-
ni al fil de l'aigua ....)

Com ja es va esmentar en el But-
lletí del CEM (núm. 56, pàg. 24)
amb motiu de la redescoberta  de
l'antic safareig de la font Calenta
es varen dur a terme diverses acti-
vitats: matinal del 10 de febrer,

exposició i presentació del llibre
Fem Safareig! De les bugaderes a
les rentadores: treball i socialitza-
ció femenina als rentadors. Resulta
si més no simpàtic, constatar que
l'interès pel petit patrimoni lligat
amb l'aigua, com ara fonts, mines
d'aigua, safaretjos, pous, molins,
basses, etc. no és un fet aïllat i es
manifesta arreu del món.
A títol d'exemple, creiem interes-
sant fer-nos ressò de la iniciativa
que, l'any 2006, duu a terme un
grup d'alumnes de la localitat de
Beauzeville a l'Alta Normandia i
que presenta paral·lelismes amb la
intervenció del CEM a Molins de
Rei, en recolzament del nostre
patrimoni.
A França, la Federació Nacional
d'Associacions de Salvaguarda del
Patrimoni (FNASSEM) convoca
anualment un concurs adreçat als
alumnes dels cursos CM1, CM2,
6è i 5è, amb la finalitat de sensibi-

litzar l'interès dels escolars pel
patrimoni i la informàtica. 
Aquesta convocatòria es fa amb la
col·laboració de la revista Arkeo
Junior, amb la finalitat de motivar
els infants en la recerca arqueolò-
gica. Compta també amb el suport
de la Fundació del Patrimoni, el
del Departament Art & Cultura, i
amb l'assessorament del SCEREN-

CNDP (Servei Cultural, Edicions,
Recursos per a l'Educació Nacio-

nal- Centre Nacional de Documen-
tació Pedagògica). 
Conjuntament amb els seus profes-
sors, l'alumnat ha de presentar una
memòria del seu projecte de recer-
ca. Els projectes podran ser artís-
tics i culturals o itineraris de des-

coberta. Es convoca un primer
premi i els treballs seleccionats es
difonen per Internet.
Els professors d'informàtica de
l'escola Pierre Mendès de Beauze-
ville van considerar d'interès que
els seus alumnes participessin en
aquest concurs. 
Decidiren conjuntament començar
el projecte fent una recerca sobre
el safareig de la seva vila, situat a
uns 2 km de l'escola, als afores del
poble, al fons de la vall de Morelle. 
Molta gent ignorava l'existència
d'aquest safareig que estava molt
malmès i sense camí per poder
accedir-hi. 
Els mateixos alumnes parlaven
així de la seva experiència: 
"Vàrem anar a visitar-lo, però
havíem de conèixer la seva histò-
ria. Els nostres avis i la gent gran
de la residència ens van explicar
els seus records."
"Vàrem demanar de parlar amb

l'alcalde per proposar-li que el
netegessin i el reparessin. Ens va
rebre Madam Foyer, tinenta d'al-
calde i regidora d'urbanisme. El
nostre projecte va agradar a les
autoritats."
"Encara que no guanyem el con-

L

Alumnat de l'escola Pierre Mendès de Beauzeville en el lliurament del premi guanyat.

Safareig d'estil normand.
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curs haurem après molt del nostre
entorn."
Però sí que van guanyar el 1r
Premi, el 16 de maig de 2006. 
A més a més, l'alumnat va
col·laborar netejant el camí des de
l'escola al safareig i els voltants, va
plantar flors, va dissenyar panells
informatius sobre la flora i la fauna
que col·locarien pel camí, i un altre

panell informatiu per posar al cos-
tat del safareig de com es rentava
la roba antigament.
El rentador s'inauguraria al voltant
del mes de juny de 2006.
El treball va continuar, fent recerca

dels safaretjos dels altres pobles
del cantó de Beuzeville,  setze en
total. Alguns d'aquests pobles
tenen en compte destacar el seu
valor patrimonial conjuntament
amb altres edificis més rellevants,
com els de Fort-Moville, o Vanne-
crocq, restaurat pel matrimoni

Queval; d'altres han estat restau-
rats arran del treball de recerca.
El resultat final ha estat dissenyar
una Route des Lavoirs (ruta dels
safaretjos) que té un recorregut en
total de 75 km, amb pobles de
costa i d'interior i permet donar a
conèixer als seus habitants indrets
desconeguts.
A França aquesta Route des

Lavoirs no és ni molt menys l'úni-
ca. Les rutes que prenen com a
centre d'interès els safaretjos es
troben arreu de la seva geografia,
tant per a curtes passejades, com
per a senderisme o rutes en BTT.

Si us interessa el tema només cal
anar a Internet i fer una recerca
amb "Route des Lavoirs", escrit
així entre cometes. 
Els safaretjos formen part del que
podríem anomenar "patrimoni de
proximitat" constituït per les peti-
tes construccions que formen part

de la memòria històrica d'èpoques
passades, però encara molt prope-
res. Aquest patrimoni comprèn
elements que solen estar presents
en la ment de tots, com ara cabanes
de pedra seca, rellotges de sol,
molins, torres de guaita o petites
ermites i oratoris. Tanmateix hi ha
altres elements als quals se'ls ha
prestat la mateixa atenció. Entre

aquests testimonis del passat hi ha
els safaretjos, molt sovint associats
a les fonts i a horts ara abandonats.
Encara en queden molts més dels
que podríem pensar i, si per ells
mateixos potser no us sembla que
es pugui justificar una ruta,
almenys quan es trobin presents en
alguna caldria no menysprear-los i
donar-los l'atenció que es merei-
xen. Per fer-ne un recordatori
podem mirar amb orgull els nos-
tres safaretjos al Baix Llobregat
que no van estar presents a l'expo-
sició per desconeixença de la seva
existència i que, a través del nostre
vocal de Medi Ambient, Marià
Caimo, hem pogut recuperar-los
gràficament, com  el de Corbera de
Llobregat o també el d'Abrera,
molt conservat i encara en ús que,
gràcies a la  Sra. Teresa Morral, va
ser possible localitzar.

Isabel Damunt i Alonso Pallí

SAFARETJOS

Safareig d'estil normand sense restaurar.

Safareig d'Abrera. (Baix Llobregat).

Safareig de Corbera de Llobregat.



bans de comentar res de les
noves sortides haig de
demanar perdó amb majús-

cula per una errada comesa en l'ar-
ticle anterior. Es tracta que la per-
sona que va fer 30 anys amb nosal-
tres no es diu Caroline sinó Cateri-
ne. Valguin per a ella les disculpes
concretes. 

Travessada des de Montseny fins
a Aiguafreda.
17 de febrer de 2008.
Vàrem iniciar la travessada en un
llogaret anomenat la Suïssa Catala-
na prop del poble del Montseny.
Descendim fins al riu Tordera. El

travessem pel pont de la Llavina i
ens enfilem fins al Cafè situat al
Pla de la Calma. En aquest tram de
camí es pot veure l'ermita de Sant
Martí del Montseny, el Molí de l'A-
drobau, la font i la masia del Vilar,
indret acollidor on vàrem esmor-
zar.  
Malgrat que aquest tram no repre-
senta cap dificultat, el Cili va mig
caure, al trencar-se una branca on
es va agafar, per una petita tartera
fins que un arbre el va aturar, afor-
tunadament, i va poder continuar la
caminada.
Un cop al Café, descansem de la
darrera pujada i ens fem la foto de
grup amb vistes al turó de l'Home,
les Agudes i el Matagalls. Repre-

nem la marxa pel pla de la Calma
tot gaudint del paisatge i la bona
companyia dels senderistes fins al
peu del Tagamanent. 
Per ser la sortida llarga, la pujada
al Tagamanent era lliure. L'entu-
siasme i les recomanacions de la
Lluïsa, sobre que maco que era
pujar-hi, van fer que tothom hi
pugés. Li estem agraïts per poder
gaudir de les restes del monestir i
les vistes que ens oferia aquest
turonet de 1.056 metres d'altura.
Vam aprofitar aquest indret per
dinar. Ja tips i descansats iniciàrem
la tornada fins Aiguafreda on
vàrem poder fer la cervesa que ja

comença a ser una tradició.

Travessada del Pantà de Marga-
lef a l'ermita de Sant Antoni (Ull-
demolins). 16 de març de 2008.
Aquesta bonica sortida la va pro-
posar l'Oriol Pedrola, coneixedor
del Montsant. Les seves arrels són
d'aquestes terres i el fet que al llarg
dels anys les hagi anat cuidant ha
fet possible i interessant la nostra
estada. Gràcies a ell nosaltres hem
pogut conèixer i gaudir d'una part
d'aquest Montsant. Al quart d'hora
d'haver iniciat la caminada, unes
grans balmes a peu de camí ja ens
impressionaren i veure el pantà
amb força aigua, malgrat la seque-
ra, ens va alegrar la vista. Passar

pels ponts que salven els petits
torrents que desemboquen al pantà,
construïts amb molta cura, no ens
van deixar indiferents, sobretot el
primer, que era penjant. A mesura
que anàvem avançant descobríem
noves meravelles arquitectòniques,
fetes per la naturalesa. Els qui hi
havíem estat, recordàvem allí la
cova de la Columna, curiosa balma
a peu de riu on hi havia un cup de
vi.
Seguint el camí i amb gana per
dinar havíem de creuar novament
un pont penjant, però aquest, no
tan estable com el primer, feia que
solament hi poguéssim estar a

sobre tres o quatre persones i fent
bondat. (L'indret on està situada
l'ermita de Sant Bartomeu de Fra-
guerau és encantador i tranquil, un
fantàstic lloc on vàrem dinar). Ja
cap al final del nostre recorregut,
dins el congost de Fraguerau, les
cadolles Fondes que vèiem des de
dalt varen ser la cirereta del pastís.
I per finalitzar la sortida, vàrem
poder fer la cervesa al refugi que hi
ha a l'ermita de Sant Antoni. 
Gràcies, Oriol, per aquesta bona
pensada; n'esperem d'altres.

1a sortida dels Cavalls del Vent.
13 d'abril de 2008.
Travessada de Saldes a Bagà.
Abans de començar aquest darrer
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Tagamanent, Montseny. El Cafè. Montseny.



article vull agrair al company Fran-
cesc Albert, a qui anomenàvem
Franc, la seva tasca desinteressada

pel Centre i, especialment, en la
nostra vocalia de senderisme on ell
formava part. Molts de vosaltres ja
sabeu que aquest passat 8 d'abril va
morir.
La primera sortida dels Cavalls del
Vent que el Franc havia ajudat a
preparar com tantes altres, va anar
molt bé: cap accident i bon temps
atmosfèric. 
Amb aquestes condicions vàrem
poder veure el poble de Saldes, on
l'autocar ens va deixar, el castell de
Saldes amb el Pedraforca al fons,
creuar un parell de torrents amb
aigua, veure el mirador del Greso-
let des de sota, contemplar grans
paratges des de miradors naturals,
descansar uns moments davant del
refugi del Gresolet, pujar dos colls,
el de la Bauma i el de la Bena, en
aquest vàrem dinar i continuar la
travessada fins arribar a l'autocar,
passant per l'ermita de Sant Martí
del Puig i refrescar-nos a la font

Nostra. Un cop dalt l'autocar ja no
vàrem parar fins a Molins.  

Més informació de Cavalls del
Vent.
Responent a les demandes d'algun
senderista us afegeixo més dades al

cicle de sortides que estem portant
a terme:
Cavalls del Vent és una travessada

d'un centenar de quilòmetres, dis-
tribuïts entre  930 m i 2.510 m d'al-
titud. El recorregut, que no presen-
ta cap dificultat tècnica, enllaça
indrets d'especial interès del parc
natural del Cadí-Moixerò (el mas-
sís del Pedraforca, els boscos del
santuari del Gresolet, els Empe-
drats, el pedró dels Quatre Batlles -
la Tossa- o la vall de Gréixer) alho-
ra que passa per vuit refugis a fi
d'oferir els serveis d'aquests als
excursionistes. Tot el recorregut,
segons l'organització dels Cavalls
del Vent, es pot fer en tres modali-
tats: en menys de 24 h, en menys
de 36 h i la que anomenen "traves-
sada" de diversos dies i les seves
nits. Nosaltres hem fet una quarta
modalitat, que anomenarem la
"seccionada". 
El nom de Cavalls del Vent ve de
les banderes d'oració budista que
es col·loquen  en els cims i els colls
de l'Himàlaia, de manera que
aquestes oracions són repartides

als quatre vents, que envien pregà-
ries de pau i germanor.

SENDERISME

17
Jesús Jiménez

Cova de la Columna. Sortida Margalef - Ulldemolins.

Refugi del Gresolet. Primera sortida Cavalls del Vent de Saldes fins a Bagà.
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ELTA DEL LLOBRE-
GAT (BAIX LLOBRE-
GAT) (58 km). 10 de

febrer de 2008. 

Assistents 22 : Quim Balada, Josep
Codina, Pepi Cuevas, Marcel Hie-

rro, Joan Garrido, Enric Cabrera,
Antonio, Joan Garcia, Coral San-
feliu, Maribel Milà, Marta Torà,
Pau Cifre, Albert Redolao, Magda
Canalda, David Blasco, Joan
Cifre, Josep Campmajó, Mari
Borras, Jose Manuel Caceres,
Anna Roca, Angel Beumala.

Amb aquesta sortida vam tornar a
la càrrega després de la parada
hivernal, però quan va arribar el
moment, com a conseqüència de
les eternes obres a la llera del riu
ens vam veure obligats a canviar
l'itinerari, que es féu una mica més
llarg; però tot i així crec que no va

perdre l'essència de la sortida ori-
ginal, que era arribar al delta del
Llobregat sortint des de Molins de
Rei i resseguint el curs del riu Llo-
bregat. 
Doncs bé, sortint i  amb un pedale-
jar suau i constant amb l'únic inci-

dent de l'abandonament de dos
integrants, vam arribar fins a les

Basses de Can Dimoni (zona d'es-
barjo amb taules i observatori

d'aus). Aquí vam fer un mos i vam
continuar pedalant ara pel camins
agrícoles de Sant Boi i Viladecans.
Finalment vam arribar a la nostra
destinació, justament a l'espai
natural protegit del Remolar, grata
sorpresa per a alguns dels partici-
pants. Aquí el grup es va dividir;
uns van optar per fer una petita
visita al centre d'interpretació i
altres per anar a la platja. 
Jo, personalment, vaig anar a la
platja, però el que m'hauria agradat
és coincidir amb l'horari d'una de
les visites guiades. 
Després vam tornar per uns nous
carrils bici que connecten aquest
espai amb Sant Boi. Aprofito l'oca-
sió per expressar la meva queixa
quant a l'absència, a Molins de
Rei, de carrils bici i projectes de
mobilitat amb aquest mitjà de
transport, la qual cosa ja s'ha dut a
terme a la gran majoria dels muni-

cipis del Baix Llobregat. 
Vam tornar a la llera del riu i

D
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Als carrils bici de Viladecans.

Des de l'observatori del Remolar.
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només restava desfer el camí d'a-
nada. A les 14:00 hores, aproxima-
dament, vam arribar a Molins i
vam donar per acabada aquesta
sortida.
Ara queda que arribi el dia en el
qual acabin les obres al riu i així
posar a la programació la sortida
que es volia fer inicialment.

4 PICS COLLSEROLA 2008
(BAIX LLOBREGAT) (57 km).
9 de març de 2008. 

Assistents 28:
Pere Cases,
Antón Català,
David Blasco,
Joan Garcia,
Antonio, Llo-
renç Pros, Joan
Sabaté, Cristina
Picazo, Quimet,
Enrique, Obi,
Miquel Garcia,
Joaquim Garcia,
Enric Cabrera,
Jose Luis Loza-
no, Joan Garri-
do, Angel Beu-
mala, Quim Fra-
dera, Jose Paja-
res, Miquel Pericas, Oscar Grajera,
Josep Daga, Ricardo, Sergi, Santi,
Enrique, Xavi Carretero

Segona sortida de l'any en la sego-
na edició d'aquesta matinal a causa
de la seva bona acceptació. 

Així que aquest nombrós grup va
sortir de la plaça del Països Cata-
lans, després de les salutacions i el
bon rotllo entre les diferents colles
que hi vam participar. Això sí, el
dia ens va acompanyar, per la qual
cosa no vam patir el fred de l'any
anterior. 
Vam començar fort i, en un tres i
no res, vam arribar al Puigmadro-
na. Estava clar que això només era
per escalfar i vam baixar ràpid ja
que teníem feina. 

A continuació, un tram de conne-
xió per Sant Cugat i ja després de
Can Coll, vam començar el que per
a mi serien les pujades que se'm
van fer més dures. 
També era el moment en què arri-
barien les primeres baixes per

esgotament físic, així que a l'hora
d'esmorzar el grup ja es veia més
petit. 
Sense més entrebancs es va pujar
al Tibidabo i, com no, es féu la
foto de rigor. També es va pujar a
Sant Pere Màrtir i això és meritori,
sobretot per la darrera rampa que
et porta fins a l'emissora. 
Aleshores vam fer la que anome-
nem la trialera del porcs senglars,
la qual ja coneixíem, però que con-
tinuem trobant  igual d'emocionant

i una mica peri-
llosa.
I ara he d'acabar
la meva crònica
en primera per-
sona, perquè
malauradament
jo també em
vaig haver de
retirar, al trencar
el canvi de la
meva bicicleta
amb una branca.
El que sí que us
puc dir és que
tinc les fotos del
grup a Santa
Creu d'Olorda i
que van ser

només setze persones les afortuna-
des que van aconseguir posar la
guinda a aquesta ruta.

David Blasco
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Foto de Santa Creu d'Olorda.

Vols anar de vacances a la Galícia rural?
"O lar de Neus"
A 25 km de Santiago, 

ideal per a famílies amb nens.
Capacitat per a 8 o 10 persones + bressol.

Tel. 93 668 31 12 - 679 965 652
http://es.geocities.com/neusantiago/

Preus especials per a socis del CEM



esprés dels darrers esde-
veniments que havien tin-
gut lloc a la secció d'Alta

Muntanya, no estàvem disposats a
deixar l'activitat de muntanya, amb
la qual cosa havíem  plantejat una
sortida al pic Robiñera, de 3005 m.

Al principi érem  6 persones, de les
quals, solament en quedem 3: Xavi
Armengol, Claudio i jo mateix,
Pedro, però amb moltes ganes d'a-
nar-hi.
Canviem la forma de quedar que
habitualment teníem i, després que
Claudio em recollís a mi, vàrem
anar a recollir en Xavi, i d'aquí cap
a Bielsa. 
Aquesta vegada sortim el diven-
dres per aprofitar el cap de setma-
na, i també ens assegurem una
finestra d'excel·lent temps que pro-
nosticaven per al dissabte, que cer-
tament no va fallar, aquest cop.
Vam arribar a Bielsa i vam anar a
sopar a un bar del poble uns entre-

pans, uns refrescs i un te calentó, ja
que la temperatura començava a
baixar de 0.
Després de sopar vam anar-nos-en
cap al refugi, que dit sigui de pas-
sada s'hi arribava en cotxe, i des-
prés d'instal·lar-nos-hi ens vam

posar còmodes a esperar a dos
amics, Roberto i Sergio, que

venien del nord. Quan van arribar,
les salutacions de benvinguda i

comentaris sobre el que ens espe-
rava al dia següent, i a dormir, ja
que havíem de llevar-nos a les 4:30
h per aprofitar la neu dura del matí.
A l'esmentada hora ens posàvem
dempeus, fèiem les motxilles,
esmorzàvem alguna coseta i sortí-
em amb cotxe fins al poble de Chi-
sagües on, al cap de poc de passar
el poble, vam haver de deixar el
cotxe pel gruix de la neu, fet que
ens va fer allargar la nostra excur-
sió en 1 h 30' més del que era pre-
vist, fins arribar a la font de Petra-
mula.
A les 7:00 hores ens posàvem a
caminar per una pista que anava
agafant alçària poc a poc, encara
que les vistes que començaven a
aparèixer ens deien el que ens
esperava en aquesta excursió. Pri-
merament, un paisatge espectacu-
lar de tot el massís del Perdut per

la seva cara nord, amb la muntan-
ya del Mont Perdut mateix, el

D
ROBIÑERA
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DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU
QUADS

Concessionari Oficial

Av. València, 25 Molins de Rei Tel. 93 668 16 42 - Fax 93 668 94 61 - mail:fcosta@motoscosta.com

Comença la ruta a primera hora.

Espectaculars vistes en ple ascens. 
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Automotrac 3000 S.L.
C/ Juli Garreta, 1-3. Tel. 93 668 08 95
e-mail: ventas@automotrac.com

web: www.automotrac.com
08750 MOLINS DE REI (BARCELONA) 

SERVEI OFICIAL

Cilindre, Añisclo, les Tres Maries,
Pineta, Astazous... vistes que a
mesura que pujàvem anaven guan-
yant en expectació amb el massís
del Vignemale, Infiernos, Balai-

tous, Garmo Negro, Posets, en fi:
tot el Pirineu acompanyat del blau
més net del cel i la més blanca neu
del matí, sense ni gota de vent a la
cresta ni al cim. I per una altra
banda, les pales de neu que havíem
d'afrontar fins a arribar al cim tan
anhelat. 
Arribar a l'aresta ens porta 4 h 30'
després d'una pallissa de caminar
per pales d'uns 30-35 graus d'incli-
nació, des de la font de Petramula
fins a l'aresta cimera. Després una
cresta esmolada, un ambient
impressionant a ambdós vessants,
ens deixava al cim en 30 minuts
més, que sumats a l'hora i mitja de
pista des del cotxe fins a la font

resulten 6 h 30' de pujada constant.
Un cop al cim,  fem una cosa que
va fer que a un dels nostres com-
panys, Claudio, li caiguessin les
llàgrimes d'emoció. Resulta que

aquest pic era, per a ell, el que feia
el cim número 100 dels Pirineus, i
tenia una sorpresa per a nosaltres,
encara que la sorpresa li vam
donar nosaltres a ell. Quan va arri-
bar l'estàvem esperant amb un car-
tell immens, dient felicitats, en
català i en euskera, fet que el va
emocionar molt. 
Després d'uns brindis amb sidra,
les fotos de rigor i haver menjat
alguna cosa per agafar forces, ens
posàvem a retornar el que havíem
caminat, aquesta vegada amb més
rapidesa i passant-nos-ho superdi-
vertit, baixant en culosky, les pales
que abans ens havien costat tant de
pujar.

En 4 hores, des del cim, ja érem al
cotxe. Havíem arribat de dia i amb
l'esforç reflectit a les nostres cares,
tot i que sota d'aquesta fesomia
gaudíem del record de tan fantàsti-
ca ascensió a un dels pics amb
millors vistes de tot el Pirineu,
sobretot a l'hivern.
Ens havia deixat un molt bon
regust de boca, encara que hauria
estat millor si haguessin vingut
alguns companys i companyes que
hem trobat a faltar, però fins i tot
així, estàvem contents amb el que
portàvem a les nostres cames. A la
nit, al refugi, sopàvem de merave-
lla, i comentàvem sensacions per-
sonals de l'ascensió, i rèiem amb
les històries de cadascú. Aviat ens
n'aniríem al llit, ja que estàvem
cansats i, així, després del sopar i
reposar una estona, ens vam posar
al sac i a dormir.
Al matí següent ens vam llevar
sense presa, amb la saviesa de
tenir els deures fets i aprovats amb
bona nota i, tranquil·lament, vam
esmorzar uns croissants i un pa de
pessic amb melmelada i mantega
que ens va semblar la glòria.
Després de tot plegat, vam recollir
les nostres coses i vam baixar al
llac de Javierre, on unes boniques
fotos del grup, amb el circ de Pine-
ta com a teló de fons, van posar
punt i final a tan inoblidable ascen-
sió al bonic cim del Robiñera.

Satisfacció en grup per l’objectiu assolit.

Pedro Caballero
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iumenge 20 d'abril. Mati-
nal pels antics paisatges
rurals de Gallecs (Mollet

del Vallès)
Vam anar a fer un tomb per aquest
territori vallesà que, gràcies a for-
mar part, des del juny del 2002, de
la Federació Europea d'Espais
Naturals i Rurals Metropolitans,
encara conserva la mateixa imatge

que devia tenir en un altre temps,
amb masies disperses entre camps
de conreu i boscos. Aquest espai
agroforestal de 753 ha és gestionat
per un Consorci  que mira d'acon-
seguir una relació equilibrada
entre l'home i la natura.
El recorregut per aquest acollidor
paisatge rural el vam iniciar des de
l'església de Santa Maria de
Gallecs, d'estil romànic, amb vesti-
gis preromànics i paleocristians, i
és el melic d'aquest veïnat . De
l'església enllà, l'itinerari continua-
va pel bell mig d'una plataneda que
ressegueix el torrent Caganell, que
aigües avall desguassa al riu
Besòs. De seguida vam entrar en
un ambient més frescal i humit
propiciat pels aiguamolls de can
Salvi, que compta amb una gran
diversitat de plantes de ribera i d'o-
cells. La passejada continuava per
una zona amb petits horts ben dis-
tribuïts i treballats que fan una fun-

ció social i de suport a l'economia
familiar. Poc després entràvem en
una zona més oberta i de perfils
suaus on l'agricultura és la princi-
pal activitat, amb cultius de secà
com el blat, l'ordi o la civada. A la
primavera, quan els cereals encara
no s'han segat, els camps agafen
un verd immillorable. Vam esmor-
zar davant de la masia de can Jor-

net Xic, on hi ha una petita reserva
de recuperació de cigonyes blan-
ques. En aquestes alçades, el grup

ja s'havia fracturat en petits gru-
pets tot xerrant i gaudint del pai-
satge, l'entorn i la còmoda passeja-
da. Quan vam arribar a la Torre
Malla, una masia fortificada ja
documentada el 904, ens van
impressionar les dues torres de
defensa de planta quadrangular.

Actualment, aquest mas és el cen-
tre d'una explotació agrícola i con-
serva un safareig força ben conser-
vat que es creu que és de l'època
romana. Deixant enrere aquesta
masia, continuem una altra vegada
entre grans extensions de camps de
cereals i farratge fins que ens
endinsem en el bosc de can Veire,
que combina el pi blanc amb algu-
nes alzines i roures. Ja gairebé al
final del recorregut ens va cridar
l'atenció la casa de can Jaume
Magre, ja que arran de camí tenia
unes gàbies de coloms amb les
plomes pintades d'uns colors molt
vius. Vist el nostre interès, el seu
propietari ens va explicar que eren
coloms esportius i en què consistia
aquest "esport". Poc després
arribàvem a Santa Maria de
Gallecs i donàvem per acabada la
sortida matinal per aquest oasi de
tranquil·litat enmig d'autopistes i
zones urbanes on dominen el
ciment i la pol·lució. Tant de bo l'e-

xemple de Gallecs sigui un exem-
ple de gestió habitual del nostre
patrimoni natural per als nostres
responsables polítics elegits
democràticament.

MEDI AMBIENT

D

Frondosos boscos de plàtans van acompanyar-nos en el recorregut.

Marià Caimo

Aturada del grup per plasmar la foto de rigor.
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Cortines, Tendals, Persianes,...
Sistemes de comandament

elèctrics i automàtics.
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ELS ARBUSTS

ÉVOL 

Sambucus ebulus

Castellà: saúco menor 
Família: caprifoliàcies            
Floració: a la primavera    

L'évol és una planta herbàcia i
caducifòlia molt alta, ramificada i
fullosa. S'assembla al saüc, però
mai no arriba a ser arbre. Tota la
planta fa una olor densa, molt
desagradable, i per això també rep
el nom de "saüc pudent". Les flors
són blanques, agrupades en
ramells en forma de para-sol i molt
oloroses. Els fruits són rodons,
negres al setembre, quan són
madurs i tòxics, si bé altres parts
de la planta s'havien usat en la
medicina popular. Els animals que
se n'alimenten són la merla, el
pinsà, el tudó, etc. Creix amb faci-
litat a les vores de rius i rieres com
la de Vallvidrera. 

ARANYONER

Prunus spinosa 

Castellà: endrino
Família: rosàcies     
Floració: de febrer a maig 

Arbust caducifoli d'1 a 4 m d'alça-
da, molt espinós. Les espines són
branques i formen angles gairebé
rectes amb la tija. Aquestes bran-
ques són de creixement limitat i
acaben en punxa, es ramifiquen i
s'omplen de flors blanques amb
cinc pètals a partir de febrer. Les
flors surten abans que apareguin
les fulles, que són petites, ovalades
i finament serrades. Fructifica a
partir del juliol. El fruit, l'aranyó,
és carnós i de color blau fosc. Són
comestibles, es prenen crus o se'n
fan melmelades i ratafies. Aquest
arbust es fa a les bardisses frescals
prop de la riera de Vallvidrera.

GATOSA          

Ulex parviflorus

Castellà: tojo, gatuña
Família: papilionàcies                         
Floració: de tardor a primavera 

És un arbust perennifoli molt rami-
ficat i espinós que pot fer de mig a
un metre d'alçària. És d'un verd
intens, ple d'espines fines i ramifi-
cades que dificulta el pas dels
caminants. Aquesta característica
queda àmpliament compensada
per una exuberant floració groga i
molt olorosa que es produeix al
bell mig de l'hivern. El fruit és un
llegum petit i pelut, d'un centíme-
tre de llargada. És una planta adap-
tada a la sequera, típica dels ves-
sants més assolellats dels turons de
la serra de Collserola, com al bosc
d'en Roca.



TALAIA SONORA

untanya i música nova-
ment. Ho vàrem desco-
brir amb la Simfonia

Alpina i l'Edu Comelles amb la
seva Talaia ens ho ha fet reviure.

Costava fer creure en la nova acti-
vitat. Vàrem comptar amb el CEM
i el grup de senderisme com a punt

de partida. Gràcies a ells, poc a
poc formàvem el petit grup que,
amb l'ajuda d'un nou company, el
GPS, jugaríem a trobar el punt
secret del concert. Una acurada
formació dels caps de grup amb la
tècnica del GPS i la interpretació
dels mapes serviria per assegurar
l'èxit de la prova.
El dia abans vàrem col·locar uns
objectes d'un disseny exquisit, una
espècie de bola transparent, als 7
punts intermedis que cada grup
havia de trobar. Eren el fruit de
passar i tornar a passar, pensant en
la màgia del joc de trobar coses.
Amb l'ajuda del material precís no
va fallar res. Tots van arribar i van
gaudir d'una gran aventura. Arribà
l'instant de la música, desconeguda
però inquietant. De l'equip de
l'Edu rajaven uns sons màgics,
envoltats per la primaveral atmos-

fera d'aquell lloc tant estimat per
tots nosaltres.
No va faltar el cava per celebrar
l'acte. Ara és el moment de portar
els nostres amics, per veure que
aquest lloc d'esplèndida natura té
la màgia de la música, com poden
explicar els companys més impli-
cats en el projecte.

Edu Comelles, què ha suposat
aquesta experiència amb el
CEM?

Ha estat interessant rebre els
comentaris i les impressions de
persones allunyades del món artís-
tic o el món de la Música electrò-
nica experimental. Sempre és inte-

ressantíssim apropar propostes
estranyes a gent que no s'hi apro-
paria mai; d'aquesta manera obtens
una resposta molt interessant i
molt rica. Per a Talaies Sonores, el
participar i col·laborar amb el
CEM Molins de Rei ha representat
un canvi substancial en la manera
d'entendre el projecte.

Com vas descobrir aquesta
música a la muntanya?

Com a estudiant Erasmus amb una
estada d'un any a Estocolm, vaig
poder formar part de la prestigiosa
Acadèmia Real de Belles Arts de
Suècia. Com que tenia accés a
moltes tècniques poc desenvolupa-
des a Barcelona, vaig arribar a l'es-
tudi de so i em vaig quedar mesos
tancat provant i descobrint aquest
nou món. 
Al nord de Suècia vaig seguir
experimentant amb l'ordinador i
em vaig posar a fer-ho enmig de la
natura. 
La sensació produïda va ser molt

especial, ja que el paisatge àrtic
acompanyava força bé el que jo
estava produint amb el meu  portà-
til. Així que em vaig quedar amb
aquesta idea de seguir fent música
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Talaia Sonora 7.0 a Collserola.

Tothom trobà el punt màgic.



a la natura. Parlant amb una amiga
vaig conèixer el món del Geoca-
ching i va néixer Talaies Sonores

on es combina la música electròni-
ca experimental, el senderisme i el
GPS.

Àngel Beumala, creus que
aquesta activitat ha contribuït a
obrir camins en el CEM?

Crec que sí, per la interacció de
tres elements: natura, música
experimental i la tecnologia de l'o-
rientació a la muntanya per GPS.

Jesús Jiménez, com a vocal de
senderisme, què ha suposat
aquesta activitat?

Primerament, voldria aclarir que
quan se'ns va proposar fer-la, vaig
quedar encuriosit. 
Pocs dies abans havia sentit parlar

de les Talaies a la televisió. Ara
tindria l'oportunitat de viure de
prop el què era. No em pensava tot

el que es pot aprendre d'aquesta
activitat.

Vàrem conèixer l'orientació per
coordenades, compaginant mapes i
GPS, concretant un punt del mapa
per trobar un nou testimoni i com

es realitza una Talaia Sonora amb
les seves possibilitats de continuï-
tat pels altres, un treball fet que
engresco a utilitzar-lo.
El tipus de música pot agradar més
o menys, hi ha gustos per a tots,
però el que si és cert es que ens va
fer adonar del gran soroll que es
produeix en les nostres contrades.

Francesc Serracanta, què ha
suposat aquesta Talaia en el
camp musical?

Una mostra de la música espacial,
un tipus de música electroacústica
que integra en la seva estructura
microtonal la natura que l'envolta.
Fora dels aspectes musicals, crec
que va ser una bona ocasió per

demostrar com podem aportar
nous aires a l’entitat.
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Fernando Coronas i 
Francesc Serracanta

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA 

I TOTS ELS ESPORTS.

10% de descompte
als socis del CEM

Major, 45
08750 - Molins de Rei

Tfn. 93 680 22 39 running2@shop.intersport.es

(Només a Intersport)
Descomptes especials en rellotges SUUNTO

TALAIA SONORA

Ara, aquest indret té música.

Els tres compartírem la idea.



MES DE MARÇ

ACTIVITAT: Talaia sonora 7.0, sessió de
música experimental a la natura a càrrec
del músic Edu Comelles, àlies Mensa.
DATA: Diumenge, 2.
ASSISTENTS: 55 persones.

ACTIVITAT: Presentació del llibre Fem
safareig! De les bugaderes a les renta-
dores: treball i socialització femenina als
rentadors.
DATA: Dimarts, 4.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: Mostra fotogràfica "Els
antics rentadors i safaretjos públics del
passat, espai de relació social entre
dones".
DATA: Del 4 al 14.

CULTURA

ACTIVITAT: "Banyoles desconegut",
passejada matinal prop del llac, des dels
Aiguamolls de la Puda fins al paratge de
les Estunes i visita guiada al nucli antic de
Banyoles.
DATA: Diumenge, 30.
ASSISTENTS: 26 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal per la serra de
Collserola. La reserva natural de la Font
Groga.
DATA: Diumenge, 9.
ASSISTENTS: 16 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: "Caminem entre setmana!
Itineraris a l'abast per Molins de Rei".
DATA: Dimecres, 12.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Presentació del cicle de
rutes de senderisme "Cavalls del Vent"
DATA: Dissabte, 15.
ASSISTENTS: 25 persones.

ACTIVITAT: Serra del Montsant: de
Margalef fins a Ulldemolins (Priorat)
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 44 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensions als pics de Tor-
reneules, 2.711 m, el cim de la Coma del
Clot, 2.726 m, puig de Font Negra, 2.722
m, pic de la Pala, 2.477 m i el pic de l'Àli-
ga, 2.428 m.
DATA: Dissabte, 8.
ASSISTENTS: 7 persones.

ACTIVITAT: Intent d'ascensió al Gran
Paradiso, 4.061 m (Vall d'Aosta - Itàlia)
DATA: del 18 al 21.
ASSISTENTS: Aitor López i Xavi
Armengol.

ACTIVITAT: Ascensió al pic del Montar-
do, 2.833 m (Vall d'Aran)
DATA: Dijous, 20.
ASSISTENTS: Rossend Porte i Josep
Villacampa.

ESCALADA

ACTIVITAT: Montserrat, Ferrata de les
Dames.
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: Isabelle Martinez i Carme
Valldosera.

ACTIVITAT: Sortida al sector del pic
Martel, via Mutant World (Garraf)
DATA: Divendres, 21. 
ASSISTENTS: Jordi Garcia, Carme Vall-
dosera, Isabelle Martinez i Mireia Sell-
arès.

BTT

ACTIVITAT: Sortida "Els quatre pics de
Collserola".
DATA: Diumenge, 9.
ASSISTENTS: 27 persones.

MES D’ABRIL

ACTIVITAT: 2a edició de la Travessada
Molins de Rei - Vilafranca del Penedès.
DATA: Diumenge, 6.
ASSISTENTS: 603 persones.

ACTIVITAT: Projecció digital Els 7 cims,
de Rosa Fernández.
DATA: Dissabte, 19.
ASSISTENTS: 27 persones.

ACTIVITAT: Diada de Sant Jordi: Foc de
cançons, concert de guitarra del cantautor
i consoci Sebastià Pi.
DATA: Dimecres, 23.
ASSISTENTS: 22 persones.

ACTIVITAT: 23a edició de la Caminada
Popular de Molins de Rei.
DATA: Diumenge, 27.
ASSISTENTS: 424 persones.

CULTURA

ACTIVITAT: Castellfollit del Boix
(Bages)
DATA: Diumenge, 27.
ASSISTENTS: 21 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal pels antics paisat-
ges rurals de Gallecs (Vallès)
DATA: Diumenge, 20.
ASSISTENTS: 21 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: "Caminem entre setmana!
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Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 93 6681956



27

RESUM D’ACTIVITATS

Itineraris a l'abast per Molins de Rei".
DATA: Dimecres, 9.
ASSISTENTS: 10 persones.

ACTIVITAT: Travessada de Saldes a
Bagà (Serra de Moixeró)
DATA: Diumenge, 13.
ASSISTENTS: 49 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensió al Toubkal, 4.167
m (Atles del Marroc - Àfrica)
DATA: del 30 de març al 5 d'abril.
ASSISTENTS: Emili Santiago i Josepa
Massana.

ACTIVITAT: Ascensió al pic de Font
Blanca, 2.905 m (Andorra)
DATA: Dissabte, 5.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco, David
Nicolau i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: Ascensió per la canal de
l'Ordiguer (Cadí)
DATA: Dissabte, 12.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco i Xavi
Armengol.

ACTIVITAT: Ascensió als pics de Perafi-
ta, 2.752 m; Monturull, 2.761m i pic del
coll de la Barra, 2.631 m  (Estanys de la
Pera)
DATA: Diumenge, 27.
ASSISTENTS: Pedro Caballero, Aitor
Lopez i Xavi Armengol.

ESCALADA

ACTIVITAT: Montserrat, via Cervera -
Taül a la Talaia Gran.
DATA: Diumenge, 6.
PARTICIPANTS: Juanma Muñoz i
Mireia Sellarès.

ACTIVITAT: Oliana, via Sol de Mitjanit.
DATA: Diumenge, 13.

ASSISTENTS: Jordi Garcia i Carles
Moyés.

ACTIVITAT: Sortida a Penya Ginesta
(Garraf)
DATA: Diumenge, 20.
ASSISTENTS: David Pagès, Isabelle
Martinez, Jordi Garcia, Mireia Sellarès i
Àgata.

ACTIVITAT: Oliana, via Bàlsam del
Tigre.
DATA: Dissabte, 26.
ASSISTENTS: Jordi Garcia i Carles
Moyés.

BTT

ACTIVITAT: De Banyoles al llogarret de
Centenys (Pla de l'Estany)
DATA: Diumenge, 13.
ASSISTENTS: 7 persones.

MES DE MAIG

ACTIVITAT: Presentació de l'exposició
de maquetes d'esglésies romàniques i
castells, fetes amb pedra ceràmica pel
nostre consoci Francesc Insensé i Marco.
DATA: Dijous, 15.
ASSISTENTS: 58 persones.

ACTIVITAT: Exposició de maquetes
d'esglésies romàniques i castells, fetes
amb pedra ceràmica pel nostre consoci
Francesc Insensé i Marco.
DATA: del 15 al 30.

CULTURA

ACTIVITAT: "Cap de setmana del soci".
Sortida a les poblacions d'Ainsa, Bielsa,
Saint-Lary Soulant i Vall de Pineta
(Pirineu aragonès)
DATA: Dissabte, 24 i diumenge, 25.
ASSISTENTS: 53 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal per la serra de
Collserola. El bosc de Can Catà.
DATA: Diumenge, 18.
ASSISTENTS: 20 persones

SENDERISME

ACTIVITAT: Travessada de Bagà a
Gréixer (serra de Moixeró, Berguedà)
DATA: Diumenge, 11.
ASSISTENTS: 26 persones.

ACTIVITAT: "Caminem entre setmana!
Itineraris a l'abast per Molins de Rei".
DATA: Dimecres, 14.
ASSISTENTS: 10 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensió al pic de la
Maladeta, 3.308 m.
DATA: Divendres, 2 i dissabte, 3.
ASSISTENTS: Pedro Caballero, Jordi
Garcia i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: Ascensió al pic de Posets,
3.368 m.
DATA: Dissabte, 24 i diumenge, 25.
ASSISTENTS: 8 persones.

ESCALADA

ACTIVITAT: Sortida al sector de
Mediona (Alt Penedès)
DATA: Diumenge, 18.
ASSISTENTS: David Pagès, Carles
Moyés, Pol Moyés, Jordi Garcia, Mireia
Sellarès i Miquel Mateu.

BTT

ACTIVITAT: El pantà de Foix (Garraf)
DATA: Diumenge, 18.
ASSISTENTS: 9 persones.
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uan varen obrir-se les ins-
cripcions ja es veia que el
personal tenia ganes de

fruir la Caminada. El gustet deixat

l'any anterior predisposava a un
nou èxit. 
Finalment 425 persones, entre

grans i petits, van gaudir d'un dia
assolellat, serè, blau, lluminós i
fresquet. 
Per començar amb bons ànims,
sempre va bé una tassa de xocola-
ta desfeta i calenta, acompanyada
d'unes pastes dolces. 
Tal vegada passat el tràmit del pri-
mer control, tothom va rebre un

cartell amb una representació
dibuixada dels arbres més clàssics
de Catalunya.
Una festiva filera de gent, de tota

mena i condició, camina i camina
tot parlant animadament al llarg
del recorregut de 13 quilòmetres,

des de la plaça de Catalunya, pas-
sant pel carrer Verdaguer, l'institut
Lluís de Requesens, la vall de Sor-
gues, can Farrés, Pedrera, puig
d'Olorda, església romànica de
Santa Creu d'Olorda, font del Rec-
tor, riera de Santa Creu, els Cedres,
font del Roca, Riera Nova, carrer
Verdaguer i finalment plaça Cata-

lunya. S'han succeït una sèrie de
paratges i construccions curulls
d'històries i llegendes. I tot això
dintre d'uns paisatges encisadors,

amb la primavera tot esclatant en
una orgia de vida, color, malves,
estepes, timó, falgueres, botons
d'or, granotes, pardals, formigues i
les flaires i aromes, i la molsa i, i,
i...
L'esmorzar sortit del bon ofici dels
cuiners va ser rebut amb gran joia
per tothom, ningú va dir que no,
car la gana estava feta feia estona.
Anem trobant unes fotos ben
maques dels arbres més comuns
que conviuen amb nosaltres i que
fan ombra i van saludant els cami-
nants. 
La selecció del trajecte ha estat un
gran encert, quatre hores més o
menys de bon camí, tot gaudint de
bona companyia i d'unes vistes
extraordinàries de tot el Baix Llo-
bregat d'allò més lluït.

Fins l'any vinent, que farem la 24a
caminada. Passarem llista!

Q
CAMINADA

El gran aplec a l’hora de l’esmorzar.

Arribada amb vermut.

L’equip del “Bona Cuina” del CEM.

Francesc Lucas
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LA JUNTA INFORMA

continuació us resumim els
principals acords presos per
la Junta:

Us animem a visitar la nova pàgina
web del CEM: 
http://cem.molinsderei.net
I a prendre nota del nou correu
electrònic: cem@molinsderei.net

El 13 de febrer de 2008, tres membres
de la Junta van tenir una reunió amb la
senyora Mònica Santamans i Forés,
Regidora de Medi Natural i de Salut
Pública de l'Ajuntament de Molins de
Rei. La trobada va ser a iniciativa de
la regidoria, i des de la Junta valorem
molt positivament l'intercanvi d'im-
pressions i la predisposició per fer
feina de la Regidora.

La Junta felicita el Sr. Jesús Zudaire i
la Sra. Maria Molina, que el 25-11-
2007 van quedar tercers en la 44a
Marxa d'Orientació "El Cuc", organit-
zada per la UEC de Cornellà. Aquest
èxit va fer que sortissin esmentats en
el número 216 de la revista Vèrtex
(gener-febrer 2008), i de retruc el nom
del nostre Centre.

El 27-2-2008 vam ser convocats a una
reunió a la seu central de la FEEC, a
Barcelona, per rebre informació sobre
la marxa reivindicativa del 13 d'abril
per demanar que la Serra de Collsero-
la sigui declarada Parc Natural. Els
ponents eren el senyor Josep Lluís
Moner (CEPA) i la senyora Esther
Argelich (FAVBA), membres de la
Plataforma Cívica per la Defensa de
Collserola. A grans trets, topen dues
visions d'aquesta Serra: segons els
polítics, es tracta d'un espai "multifun-
cional", a l'estil Hyde Park de Lon-
dres, on túnels, vials, trasvassos d'ai-
gua del Besos al Llobregat, etc, tenen
raó justificada de fer-se. En canvi, per
als ecòlegs, Collserola és un espai
"natural", i hauria de tenir el mateix
nivell de protecció que la Serra de
l'Albera (Empordà), o els Ports de

Tortosa-Beseit. En aquesta pugna,
plena d'interessos, la balança es
decanta cap als primers, ja que el Pla
General Metropolità de Barcelona
(1976) no ha estat derogat, té rang de
llei, i permet que es facin equipaments
en un munt d'"illes urbanes" dins del
perímetre del "Parc", que fragmenten i
trenquen la unitat de la Serra. El CEM
va cedir el seu megàfon als organitza-
dors de la marxa i en va fer difusió a
través de cartells en el seu estatge
social. 

El 30 de març, tres voluntaris del
CEM van participar en l'organització
de la plantada de 1.000 arbres als
Aiguamolls de Molins de Rei. Es trac-
ta del vocal de Medi Ambient, Marià
Caimo, i els consocis Joan Cedó i
Anna Maria Mañosas. Des de la Junta
els agraïm l'esforç de dedicar un diu-
menge a aquesta tasca, juntament amb
altres voluntaris de l'Associació de
Defensa Forestal (ADF), a petició de
la regidoria de Medi Natural de l'A-
juntament de Molins de Rei.

El vocal de la Secció de BTT, David
Blasco, ha estat nomenat per represen-
tar el CEM dins d'un grup de treball
del Consorci del Parc de Collserola
encarregat de redactar unes ordenan-
ces per regular la pràctica de la bici-
cleta de muntanya a la Serra. Tots els
que tingueu idees o propostes us
podeu posar en contacte amb ell, a tra-
vés del correu electrònic de la Secció:
btt.cem@molinsderei.net 

L'1 d'abril, el CEM va ser convocat a
la presentació dels pressupostos de la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament
de Molins de Rei, dirigida pel Sr. Víc-
tor Puntas. Entre d'altres coses, es va
acordar que el CEM participarà en
actes públics de la vila, aprofitant el
rocòdrom portable al qual té accés l'A-
juntament a través de la Diputació de
Barcelona. La Junta agraeix a la Sec-
ció d'Escalada el seu compromís per
portar a terme aquestes activitats de

promoció i divulgació de l'escalada i,
de retruc, de la nostra entitat.

El 16 d'abril hi va haver la primera
reunió per preparar la Festa Major
2008, que se celebrarà del 26 al 29 de
setembre. Amb el Regidor de Cultura,
el Sr. Jordi Romeu, vam acordar que
el CEM hi participarà amb la projec-
ció de cinema de muntanya. Concreta-
ment, veurem la pel·lícula "Everest,
més enllà del límit", un documental
que explica pas a pas una ascensió
moderna a l'Everest. El passi serà en
tres parts, que es projectaran, respecti-
vament, els dijous 18 i 25 de setem-
bre, i el 2 d'octubre. Des d'aquí,
agraïm al Grup de Senders del CEM,
la seva iniciativa en proposar aquesta
projecció. Aquest grup està dirigit per
l'Anton Gómez i Xancó, amb la
col·laboració de l'Enric Solà.

El passat 22 d'abril, el director de la
revista del CEM "El Butlletí", va ser
convidat a una taula rodona que tenia
per títol "Els butlletins, present i
futur". L'acte s'emmarcava en el cen-
tenari de la Secció Excursionista del
Foment Martinenc (1908-2008), i el
Sr. Enric Solà va participar-hi repre-
sentant la nostra entitat.

El bibliotecari, el Sr. Jordi Garcia
Laborda, canvia el seu dia de dedica-
ció a l'entitat dels divendres als dime-
cres. Tos els que vulgueu préstecs de
mapes, o parlar amb ell, el trobareu
cada dimecres, de 19 a 21h. 

I ja només ens queda deixar constàn-
cia de la magnífica organització de la
2a Travessada Molins de Rei-Vila-
franca del Penedès, celebrada el passat
6 d'abril, i la 23a Caminada de Molins
de Rei, celebrada el 27 d'abril. La
Junta felicita les respectives comis-
sions  organitzadores, i a tots els
voluntaris i voluntàries que les han
fetes possibles.

A

La Junta Directiva
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SECRETARIA

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 621 

De l'1 al 31 d'agost l'entitat romandrà tancada per vacances. Per aquest motiu, convé que feu les vostres reser-
ves de lloguer de material amb el temps suficient.

Per a les ascensions de cims d'Alta Muntanya contacteu amb el grup que es troba cada dijous de 20 a 21 hores
a la Biblioteca del CEM.

Dins el marc de col·laboració del CEM amb el Centre de Normalització Lingüística Ca n'Ametller, us fem saber
que s'ha engegat un nou torn de "parelles lingüístiques", amb l'objectiu de que les persones nouvingudes apren-
guin el català i s'integrin a les entitats de la vila. Tots els socis i sòcies que estigueu interessats en ser volunta-
ris lingüístics poseu-vos en contacte amb el Servei Local de Català: 93 680 37 32

ALTES

MOVIMENT DE SOCIS

Aquest cop ens ha tocat molt de la vora: el nostre
col·laborador, soci i amic, Francesc Albert i Villaret, com
aquell que diu, al peu del canó, va deixar-nos sobtada-
ment, mentre exercia el voluntariat excursionista, com ja
és habitual a la nostra entitat, per part de les persones
que es fan seu el sentit de pertinença a un col·lectiu com
el nostre.
La seva dedicació, el seu esforç i la seva generositat,
demostrada al llarg d'aquests anys, ens ha de servir d'e-
xemple de continuïtat per a les properes generacions d'excursionistes de la casa. 
El seu record formarà part de la història del CEM.
Volem reconfortar la seva família i amics del Senderisme, en un moment tant trist, des
d'aquesta pàgina que ens representa a tots, socis i directius.

BAIXES
Soci Cognoms i Nom d/m/a

1576 FLORENSA FLIX, GERARD 04/03/2008
1577 SUBIRÀ DOCAMPO, MARC 06/03/2008
1578 CODOSERA POLO, YOLANDA 06/03/2008
1579 PALACIN AISA, ERNEST 28/03/2008
1580 QUINTERO GALLEGO, LURDES 28/03/2008
1581 CAMARGO GARCÍA, RAMÓN 31/03/2008
1582 MARTINEZ VILA, MIQUEL 01/04/2008
1583 MARTINEZ VILA, AMANDA 01/04/2008
1584 ANDUCAS POUS, MARGARIDA 02/04/2008
1585 JULIÀ GALLEL, MARC 22/04/2008
1586 GRACIA SEGARRA, MARTA 22/04/2008
1587 GARCIA CASTELLS, ROSA 25/04/2008
1588 CARDOZO YEGROS, LIZ MARIEL 13/05/2008
1589 PALLÍ AGUILERA, ALONSO 14/05/2008
1590 DAMUNT VERNET, Ma. ISABEL 14/05/2008

Soci Cognoms i Nom d/m/a

0861 TORNÉ PUIG, RAIMON 18/03/2008
1034 RIERA MASRAMON, NATALIA 18/03/2008
1334 TORNÉ RIERA, DUNA 18/03/2008
1313 ALBERT VILLARET, FRANCESC 08/04/2008
1522 TETAS PÉREZ, FRANCESC 14/04/2008
0989 URGELLES CAMPRUBI, FERRAN 15/04/2008




