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EDITORIAL
El passat 24 de gener de 2009, una ventada desmesurada va afectar el medi
natural de bona part del país. La natura ha estat desproporcionadament
inclement. Tot just a les portes de la Fira de la Candelera ens ha destrossat
el bosc, que està impracticable en tots els sentits (a la nostra portada en
podeu veure un exemple clarificador) i això és una assignatura pendent de
cara al proper estiu que no sabem com es resoldrà, i no parlem de les acti-
vitats que tenim en portes: la Molins de Rei - Montserrat, el dia 5 d'abril, i
la Caminada de Molins de Rei, el dia 10 de maig, que hauran de fer mans i
mànigues per aclarir o modificar trams dels seus itineraris programats. 
Una feina que farà més complicats esdeveniments que, per la seva trajectò-
ria i experiència, topen amb la desproporció de l'esclafament de la majoria
d'arbres del terme. 
L'inici de l'any ens ha agafat amb desaparicions als dos extrems més sensi-
bles del conjunt social: la franja de veterans, amb la pèrdua d'una icona esti-
mada de l'entitat, el benvolgut Baldiri Burgès, soci actiu, que es podria dir
millor, activista de la casa en tots els aspectes, al llarg de la seva vida i que
s'havia guanyat el prestigi i l'afecte de tothom entre socis i vilatans. I el pas-
sat 8 de febrer perdíem, en un malaurat accident, el nostre consoci Claudio
Tinoco, de 33 anys d'edat. En Claudio ha estat un valor emergent de la nos-
tra potent Secció d'Alta Muntanya i havia obert moltes expectatives de cara
al futur de l'entitat. Per tant, podríem dir que estem de dol intens per aques-
tes dues causes i que trigarem a superar-les definitivament. Vagi per davant
el nostre condol a familiars i amics d'ambdós socis que enyorarem en el nos-
tre record, d'activitats compartides que ens fan còmplices en el nostre sen-
timent de pertinença a l'entitat, que ens ha proporcionat el privilegi de gau-
dir de la seva intensa i exemplar companyia.
Passant a un altre tema, us hem de fer avinent l'exemplar organització de
l'estand del CEM a la Fira de la Candelera que, malgrat la pluja i el vent, va
aconseguir tirar endavant un projecte prou difícil i complex, amb anulacions
i canvis de darrera hora que no van arronsar els participants de l'aventura
que, un cop més, van demostrar la seva fidelitat en el projecte que finalment
serveix per ajudar a potenciar el futur de la nostra entitat. Gràcies a tots ells
per l'esforç i la seva capacitat de resolució. 
Dit sigui de passada que també, un cop més, la nostra seu va acollir l'expo-
sició dels premis CLIC de fotografia, amb una considerable assistència en
el decurs de la Fira de la Candelera.
Aconseguits tots els objectius programats del trimestre anterior, que troba-
reu a les dues pàgines 26 i 27 del resum d'activitats, ens adreçarem de cara
al proper, que ens durà per noves expectatives de les diferents seccions que
trobareu a l'agenda, pàgines 4 i 5, d'aquest número 60, rodó el noi. Esperem
que satisfaci les vostres necessitats informatives o senzillament la vostra
curiositat. Per tant, i com dèiem al principi, hi ha dues activitats de volada
en portes. Per aquest trimestre que no us podeu perdre participant o ajudant:
la 14a. edició de la Molins de Rei - Montserrat, i el mes següent la 24a.
Caminada. Gaudiu-les i abans, recomaneu-les. Us hi esperem! 
Us desitgem una bona primavera a tots i a totes.
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MARÇ

Diumenge 8 de març. Secció de Medi Ambient: Matinal
pel Parc de la Serralada Litoral: Can Girona, Turó del
Castellruf (459 m), Font de la Mercè (Santa Maria de
Martorelles). Itinerari suau de 8 km, que entre pinedes i
alzinars, ressegueix el torrent de Can Gurri, on també tro-
barem alguns camps de cirerers (ara florits) i raïm. Inscrip-
cions a Secretaria. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 15 de març. Secció BTT: Sortida a "L'Oest
de Montserrat". 19 km. Nivell mig. Sortida en bici des de
la població del Bruc (Anoia). 559 m desnivell. Reunió
preparatòria dijous 12 de març, 20 h, al CEM. 
Vocal: David Blasco.

Diumenge 15 de març. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 10ena Marxa dels Castells de la Segar-
ra (51 km). Vocal: Sebastià Pi.

Dimecres 18 de març. Caminem entre setmana! Recor-
regut a peu d'un dels 10 "Itineraris a l'abast per Molins
de Rei". Sortida a les 9 h matí a la plaça dels Països Cata-
lans. Cadascú s'ha de portar el seu esmorzar i beguda. No
cal inscriure's.

Diumenge 15 de març. Secció de Senderisme:  Serra del
Montsant: D'Albarca fins a Cabacés (Priorat).
Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria.
Vocal: Jesús Jiménez.

Dilluns 16 de març. Comencen les inscripcions per la
Travessada Molins de Rei - Montserrat. De 19 a 21 h, de
dilluns a divendres al CEM, o per transferència bancària.
Més informació: http://cem.molinsderei.net. 

Diumenge 22 de març. Sortides de Descoberta Cultur-
al: Monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avel-
lanes (1195), a Os de Balaguer. I després, visita guiada al
Castell d'Os de Balaguer, al Museu de les Campanes i a
l'arxiu "Josep Maria Gavin". Sortida de tot el dia amb auto-
car. Inscripcions a Secretaria. 
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dissabte 28 de març, a les 19 h, al local del CEM,
Reunió de controls de la "Molins de Rei - Montserrat".

Dissabte 28 de març. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 6a Marxa La Selva del Camp -
Muntanyes de Prades (67,5 km). 
Vocal: Sebastià Pi.

ABRIL

Diumenge 5 d'abril. 14ena edició de la Travessada
"Molins de Rei - Montserrat". Amb dos recorregus per
triar: un de curt de 30 km, i un de llarg de 49,9 km. Més
informació: http://cem.molinsderei.net. 

Dimecres 8 d'abril. Caminem entre setmana! Recor-
regut a peu d'un dels 10 "Itineraris a l'abast per Molins
de Rei". Sortida a les 9 h matí a la plaça dels Països Cata-
lans. Cadascú s'ha de portar el seu esmorzar i beguda. No
cal inscriure's prèviament.

Diumenge 19 d'abril. Secció de Senderisme: Caminada
circular "Beuda - Mare de de Déu del Mont - Beuda".
Fantàstic mirador des d'on es pot veure, a banda de bona
part de la Garrotxa, bona part de la plana de l'Empordà, tot
el Pirineu oriental i bona part del Collsacabra. Desplaça-
ment amb autocar. Inscripcions a Secretaria. 
Vocal: Jesús Jiménez.

Diumenge 19 d'abril. Secció de Medi Ambient: Sortida
matinal: Obervació de les diferents aus i ocells que
habiten als aiguamolls de Molins de Rei. Itinerari guiat i
comentat per l'ornitòleg Sergi Sales. Inscripcions a Secre-
taria. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 19 d'abril. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 8a Marxa "Pels camins dels matxos"
(Osona). 61,6 km. Vocal: Sebastià Pi.

Diumenge 26 d'abril. Secció BTT: Ascensió al cim del
Cogulló de Cal Torre (881,9 m), considerat el centre
geogràfic de Catalunya. Gaudirem d'una àmplia vista de
Montserrat i dels Pirineus. 550 m desnivell; 27 km; nivell
mig-alt. Sortida en bici des de Rajadell (Bages). Reunió
preparatòria dijous 23 d'abril, a les 20 h, al CEM. 
Vocal: David Blasco.

Diumenge 26 d'abril. Sortides de Descoberta Cultural:
Mataró, ciutat des de 1702. Recorregut guiat pel centre
històric de la ciutat, per observar les transformacions
socials i urbanístiques que van portar Mataró a ser una de
les ciutats capdavanteres de Catalunya durant els segles
XVII i XVIII. Desplaçament amb transport públic
(RENFE). Inscripcions a Secretaria. 
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Diumenge 26 d'abril. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 7a Marxa Riudoms-La Mola-Riudoms
(Baix Camp). 53 km. Vocal: Sebastià Pi.
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Dilluns 27 d'abril. Comencen les inscripcions per la
24ena edició de la Caminada de Molins de Rei. Durant
quinze dies, de 19 a 21 h, de dilluns a divendres al CEM.

MAIG

Divendres 1 de maig. Participació del CEM al torneig
solidari de futbol-sala de Molins de Rei (pavelló polies-
portiu municipal). L'equip és mixt d'homes i dones. 
Vocal: Àngel Beumala.

Diumenge 3 de maig. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 6a Marxa "Meridià verd a peu" (inici
a Viladrau i finalització al Masnou). 72 km. 
Vocal: Sebastià Pi.

Diumenge 10 de maig. 24ena edició de la "Caminada de
Molins de Rei". Agradable passejada matinal, de només
13 km, per la Serralada de Collserola (esmorzar de botifar-
ra inclòs). 
Inscripcions durant els quinze dies abans, de dilluns a
divendres, de 19 a 21 h, al local del CEM.

Diumenge 9 i 10 de maig. Grup de Marxes de Resistèn-
cia: Participació a la 22a Marxa Romànica de Resistèn-
cia (Navàs, comarca del Bages). 80 km. 
Vocal: Sebastià Pi.

Dimecres 13 de maig. Caminem entre setmana! Recor-
regut a peu d'un dels 10 "Itineraris a l'abast per Molins
de Rei". Sortida a les 9 h matí a la plaça dels Països Cata-
lans. Cadascú s'ha de portar el seu esmorzar i beguda. No
cal inscriure's.

Del 16 de maig fins al 13 de juny. Exposició fotogràfi-
ca: Una mirada íntima a la Riera de Vallvidrera: "La
riera que riu, viu". A càrrec del nostre Vocal de Medi
Ambient, Marià Caimo, i fruit d'haver recorregut tot el
curs de la riera que transcorre pel nostre terme. 
Presentació i inauguració el dissabte 16 de maig, a les 19
h, amb parlaments i la presència de la Regidora de Medi
Natural de la Vila. 

Activitats paral·leles: 

Conferència-debat el dissabte 6 de juny, al voltant de l'es-
tat actual de la riera, etc.

Caminada guiada el diumenge 7 de juny, per descobrir la
importància ecològica i mediambiental de l'ecosistema del
bosc de ribera de la nostra riera. Més informació: Tríptic
informatiu disponible a la Secretaria.   

Diumenge 17 de maig. Secció de Medi Ambient: Parc
Fluvial de can Cabanyes (Granollers). Itinerari matinal
suau per un espai recuperat amb espècies autòctones del
bosc de ribera, a la riba del riu Congost. Inscripcions a
Secretaria. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 17 de maig. Secció BTT: Pobles medievals
del Baix Empordà. Sortirem en bici des de La Bisbal
d'Empordà, i enllaçarem tot pedalant poblets encantadors,
com ara Sant Martí Vell, Madremanya, Corçà, Púbol, La
Pera i Monells. Nivell mig-alt (800 m desnivell). Reunió
preparatòria dijous 14 de maig, a les 20 h, al CEM. 
Vocal: David Blasco.

Diumenge 17 de maig. Grup de Marxes de Resistència:
Participació a la 34a Travessa del Montseny. 46 km.
Vocal: Sebastià Pi.

Dissabte i diumenge 23 i 24 de maig. "Cap de setmana
del soci". Sortida en autocar a les 6 h del matí cap a la
població de Barbastro (visita i esmorzar), i cap a Bielsa
(Pirineu aragonès). 
A la tarda, visita a la població francesa de Piau-Engaly, i a
la nit pernoctació a l'Hotel Bielsa. 
Diumenge proposta de 2 recorreguts a peu per la Vall de
Pineta, de diferents nivells de dificultat. Places limitades a
60. Inscripcions a Secretaria. 
Organització: Sortides de Descoberta Cultural, i Grup de
Senders.

Dissabte i diumenge 23 i 24 de maig. Grup de Marxes
de Resistència: Participació a la 22a Marxa Gràcia-
Montserrat (57 km). 
Vocal: Sebastià Pi.

Dissabte 30 de maig, a les 18 h, al local del CEM. Tots
els socis i sòcies esteu convidats a un cafè-tertúlia per
començar a parlar dels actes de celebració del 50è
aniversari de l'entitat, el proper 2011, i acabar la reunió
creant una Comissió Organitzadora que posi fil a l'ag-
ulla.

Diumenge 31 de maig. Secció de Senderisme: La Volta
al Pedraforca (Berguedà). Desplaçament amb autocar.
Inscripcions a Secretaria. 
Vocal: Jesús Jiménez.



a persona que entrevista-
rem en aquest butlletí és
molt coneguda en els

ambients tradicionals del CEM,
però per als nous socis, que en són
un munt, segur que com a molt el
coneixen com "el senyor de la
Caminada". Quan repasses la seva

trajectòria a l'entitat quedes
impressionat. És un gust poder
entrevistar en aquest número del
butlletí un soci com en Ferran
Massana i Alcaraz. Ell va néixer el
20 de gener del 1949 i és soci de la
nostra entitat des del 1962, amb el
número de soci quaranta-quatre!
Continueu llegint i no us perdeu
l'entrevista que li hem fet!

Com et va venir la idea de fer-te
soci del CEM?

Als 13 anys, juntament amb altres
amics vàrem decidir de fer-nos
socis, per tal de gaudir de l'excur-
sionisme (recordo en Pere Borràs,
en J. Josep Alcaraz, en Pere Baru-
ta, etc.). En aquella època érem els
més petits de l'entitat i totes les
sortides a què assistíem normal-
ment havien de ser organitzades
pels més grans i a les excursions
més llunyanes i de diversos dies

ens havien d'acompanyar persones
adultes. Recordo una excursió al
Ports de Besseit, en què els grups
de joves i petits anàvem acompan-
yats del Jaume Gallart pare, en
Joan Nicolau, en Ramon Gómez,
en Teodor Mateu, en Rafel Xancó i
d'altres de qui he perdut el record.

Ens pots resumir la teva vida
com a excursionista?

La meva vida dins l'excursionisme
es pot definir en tres etapes. La pri-
mera és la que en certa manera ja
he resumit, que va ser la juvenil,
amb un petit lapsus dels d'aquella
època en què es compaginaven les
activitats de l'excursionisme amb
el ball i sortir amb noies, ja que a

l'entitat no era habitual que en vin-
guessin gaires. Després als 17
anys, practicant l'excursionisme,
l'alpinisme, l'esquí i l'espeleologia.
En aquest últim després de fer uns
cursos i acreditar-nos com a tals al
CEC (Centre Excursionista de
Catalunya) vàrem crear el SIRE
(Secció d'Investigació i Recerques
Espeleològiques), fins que la
majoria ens en vam anar a la "mili"
i després no es va continuar.
Aquest grup el formàrem el Ton
Queralto, el Francesc Brull, el
Siscu Haro, el Jordi Hernández, el
Vicenç Figueras, el Juanjo Alca-
raz, el Joan Miró, el Joan Ayala,
etc. 
Més tard ens vàrem casar i tenir
fills. Aleshores torna la tercera
època, en què tornem a gaudir de
la muntanya amb la família.
Recordo marxes, campaments
d'estiu, estades a la casa colònies
de la Rierada, organització per la

nostra entitat de la Marxa General
de Catalunya en què vaig col·labo-
rar decididament, fins arribar a la
junta del CEM.

Del 1988 al 1995 vas agafar les
regnes del CEM com a presi-
dent. 
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Al Cim del Mont Perdut ascensió en un campament d'estiu del CEM.

Sortida de BTT al congost de Montrebei.
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Quines persones van formar el
teu equip de Junta al llarg d'a-
quests set anys?

En els inicis d'aquella junta van ser
els meus companys: Joan Ayala, J.
M. Teixidor, Miquel Mateu i Jordi
Noguero. Al  març del 90 s'incor-
poraren Marc Rodrigo i Josep Ven-
tura. Al gener del 91, J. M. Rodri-
go, Àngel Beumala, Núria Rodri-
go, Francesc Domingo, Ramon

Badosa, M. Rosa Padilla. Al gener
del 93, les incorporacions foren
Manel Maldonado, Carles Massa-
gué, Francesc Bruña, Mireia Pons,
Marc Martí i Jacob Massagué.

Com et vas trobar el CEM quan
hi vas entrar de president? Qui-
nes van ser les prioritats?

El CEM havia quedat reduït a la
trobada, de tant en tant, de dife-
rents socis amb activitats generals,
o sia, projecció o passi de diaposi-
tives, diferents documentals, con-
ferències... tot això una vegada al
mes amb molta sort i les activitats
clàssiques: Marxeta, Caminada,
Molins - Montserrat i para de
comptar. Les activitats dels socis

(sortides a muntanya, esquí, esca-
lada, etc.) es feien des de fora l'en-
titat. El local va quedar reduït a
trobades per fer la partida al dòmi-
no. Nosaltres vàrem intentar
donar-li un nou impuls fent les sor-
tides i cursets d'esquí de fons, ini-
ciativa del J. M. Teixidó i el J.
Ayala, els cursets d'alpinisme, cur-
sets d'esquí de pista, sortides com-
binades... Vàrem intentar tornar a
reflotar els campaments d'estiu,

vam tornar a organitzar setmanes
del soci i culturals, a mantenir les
conferències, i el concurs de foto-
grafia (Clic). Pel que fa al nou but-
lletí, el model actual del qual va
ser obra nostra després de provar
diferents models de revista i que
també va acabar amb un dels grans
atzucacs de la discòrdia que tenia
l'entitat -el nom de la revista-,
nosaltres vàrem acabar amb el pro-
blema posant-hi el nom a votació
en assemblea i en va sortir triomfa-
dor l'actual El Butlletí en comptes
de L'Estrep. Vàrem intentar tornar
a crear la secció infantil, que no
reeixí, i vàrem organitzar a la nos-
tra entitat cursos de monitors de
muntanya homologats per la FEEC
per a seccions infantils.

Recordo que et vas emocionar en
el discurs de clausura final del
teu mandat, cosa que ens va
commoure a tots. Com recordes
aquella època? 

Sí, perquè va ser una època de la
meva vida (7 anys) amb molta
dedicació i sobretot pels companys
que hi vaig tenir, de la seva
col·laboració, i perquè vaig poder
gaudir de la seva amistat. També
n'hi va haver d'altres que ens varen
deixar pel camí i que vaig recordar
en aquell moment.

Sens dubte, ets una de les perso-
nes a qui ha tocat "estirar del
carro" de l'entitat perquè en
aquell moment no hi havia ningú
més que es volgués presentar a
president. Aquesta voluntat de
"fer la travessada del desert",
suposo que quan es transforma
en sacrifici deu tenir un límit, oi?

T'haig de dir que tenint en compte
les dificultats em va omplir i enri-
quir molt, m'ho vaig passar d'allò
mes bé, perquè hi tens relacions
amb molta gent d'entitats de la vila
i de fora, de les institucions, ajun-
taments, Generalitat, Diputació,
empreses, etc., i també és on t'ado-
nes de qui són els teus amics i els
que no ho són. Dintre de les difi-
cultats de trobar col·laboració per
la junta, sempre recordaré amb
recança quan li vaig demanar
ajuda a un destacat membre de
l'entitat i vaig tenir per resposta
que me la busqués dins de la gent
de la meva corda.

Segurament, molts nous socis no
saben que vas ajudar molt  que
la travessada Molins de Rei -
Montserrat  tingués continuïtat

St. Salvador de les Espases: J.Hernandez, P.Montañes, S.Haro, F.Massana i un altre.



cada dos anys, des del 1983.
Durant quins anys vas formar
part de la comissió organitzado-
ra de la Molins de Rei - Montse-
rrat?

Sí, en aquells anys després d'un
inici esplendorós i seguint els
mateixos problemes que l'entitat,
els organitzadors (sigui per l'edat o
per falta d'una organització
àmplia) ho varen deixar, la meva
colla i jo vàrem decidir donar-li
continuat amb diverses innova-
cions, modificacions del traçat,
camins més fàcils per a tothom, i
amb la idea de trobar sempre un
camí més curt per arribar a Mont-
serrat. També vàrem canviar el
cartell per l'actual, que és un
dibuix del J. Madorell i el progra-
ma de mà que inclou el recorregut
en el seu interior.  Vàrem estar des
del 1987 al 2003. Vàrem deixar la
comissió amb l'orgull d'haver fet
una tasca ben feta mantenint el
pavelló de l'entitat i de l'activitat
molt alt i oferint-nos per a qualse-
vol ajuda a la nova comissió.

Quines altres persones hi havia
en aquella comissió?

Són els mateixos que la Caminada.
El Siscu Haro, Joan Beumala, Joan
Ayala, Vicenç Figueras, Ton Que-
raltó, Felip Vila, Màrius Niubó,
Biel Bordoy  i d'altres que varen
col·laborar esporàdicament, i no
ens podem deixar tots els socis del
CEM que any rera any hi han
col·laborat.

Quina va ser la darrera Molins
de Rei - Montserrat que vau
organitzar?

La primera que vàrem organitzar
va ser el 20/09/1987 i l'ultima el
23/09/2003, eren de celebració en
caràcter bianual, o sigui que foren
9 edicions (18 anys).

Per què vau plegar en bloc com a
comissió organitzadora de la
Travessada Molins de Rei -
Montserrat?

Havíem cobert una etapa, alguns
dels nostres ja se sentien cansats, i
hi havia una  baixa inscripció
declinant en els últims anys. Lla-
vors va sorgir un grup de gent amb
idees noves i els vàrem passar el
timó.

Actualment formes part de la
comissió organitzadora de l'a-
nual "Caminada de Molins de
Rei". 
Si et pregunto els noms de la
gent que sou, segurament sorti-
ran els mateixos d'abans. D'on
bé aquesta amistat com a colla? 

Com has pogut veure, ve dels anys
de convivència i amistat dins i fora
de l'entitat.

També ets molt aficionat al món
dels traginers, i a tu i la teva
colla us veiem cada any conduint
un carro en la desfilada dels Tres
Tombs de Sant Antoni. 

Quina és la teva vinculació amb
aquest món?

Tot va sorgir d'un any en què ens
varen demanar la nostra participa-
ció per formar la bandera dels Tres
Tombs i com que ens ho vam pas-
sar bé vam continuar. Aquí ens
vàrem recolzar en el Vicenç Figue-
ras com a home d'experiència per
raons explícites professional-fami-
liar i jo, que a la mili vaig ser a la
granja i alguna cosa vaig agafar.

Sabem que tens una petita sego-
na residència a la Rierada. Va
quedar molt afectada la zona
amb el vendaval del dissabte 24
de gener de 2009?

Bastant, sobretot la zona de la
carretera d'accés i els boscos pro-
pers a ella, però vaig estar de sort.
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ENTREVISTA

Processó del CORPUS quan el CEM era

UEC: P. Baruta J.J. Alcaraz F. Massana.

Avenc de L'Esquirol en la creació del

SIRE A. Queraltó, F. Brull, F. Massana.



Ja que parlem de la Rierada,
com veus la futura urbanització
d'aquest barri de muntanya de
Molins de Rei?

És un error de plantejament, tal
com ho dius. La Rierada ja existeix
com a urbanització; el que es plan-
teja és urbanitzar els carrers que ja
existeixen (posar-hi voreres, pavi-
ments, aigua corrent i clavegueres)
als llocs on no en tenen. 

Professionalment, et dediques al
manteniment industrial en una
fàbrica de ciment. El Departa-
ment de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya obliga
a aprofitar els vostres forns per a
la crema de certs residus.
Davant les plataformes oposito-
res i l'alarmisme social que han
creat, pots ajudar-nos a crear-
nos una opinió amb la teva visió
professional del tema?

Una cosa són les lleis tal com les
veu la gent, i una altra cosa és la
realitat. A molta gent li sembla que
això és tirar alguna cosa dintre
d'un forn de qualsevol manera i ja
està, i realment no és així. 

Es necessita una maquinària molt
sofisticada, compacta i estanca per
poder-hi injectar aquests residus
que abans han hagut de ser tractats

(perquè cremin han d'ésser polvo-
ritzats i per tant mòlts, igual que
fem amb el carbó a partícules de
mil·lèsimes). Un cop injectats
aquests residus dins el forn es con-
verteixen en cendres i les possibles
emanacions d'aquestes queden
recollides per uns filtres molt
potents que no deixen passar res de
res.

Actualment practiques la bici-
cleta de muntanya setmanal-
ment a Collserola i d'altres
indrets de Catalunya. Què desta-
caries d'aquest esport?

És un esport sa i de manteniment
tant per a gent jove com per a gent
de la meva edat, practicat dins la
natura sempre que es guardi el
mínim respecte amb ella.

En tota aquesta dilatada tra-
jectòria, el suport de la família
ha d'haver estat cabdal. Els
volem conèixer!

La meva dona, la Fina, la vaig
conèixer en una excursió del
CEM. Nosaltres dos amb les
meves filles hem gaudit de l'entorn
de la muntanya i la natura.

Quines altres afeccions o dedica-
cions tens que no hagin sortit
encara a l'entrevista, Ferran?

Possiblement de l'esquí, i les
meves petites afeccions a la jardi-
neria, a col·leccions diverses
(segells, plaques de cava...).

Vols afegir alguna cosa més?

Només donar-vos les gràcies per
permetre'm sortir a aquesta finestra
del Butlletí i de poder gaudir
aquest moment amb vosaltres i de
la vostra amistat.

Moltes gràcies, Ferran!
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ENTREVISTA

Tres Tombs amb la bota de la Caminada del CEM amb el T. Queraltó,  J. Beumala, J.

M. Sabat, F. Massana.

Coll de Pendís: V. Figueras, J. Ayala,

Siscu Haro,  F. Massana.
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iumenge 18 de gener.
Matinal pels boscos de
can Roca - els Blaus

(Esparreguera).

L'interès principal d'aquesta sorti-
da matinal era poder conèixer un
fenomen geològic únic a Catalun-

ya: els afloraments de margues
blavoses conegudes com els Blaus.
És situat en una zona forestal dins
el terme d'Esparreguera, molt a
prop dels últims contraforts del
vessant sud de la muntanya de
Montserrat, a la serra de Rubió. 
Vam iniciar el recorregut davant
l'ermita de Santa Maria del Puig,
del segle XI, tot seguint un itinera-
ri senyalitzat per la Fundació Terri-
tori i Paisatge que de primer tran-
sita pel mig del torrent del Puig i
més endavant s'enfila per una pista
ampla voltada de pinedes, on enca-
ra ara s'aprecien força oliveres i
ametllers que donen fe de l'antic
passat agrícola de secà de la zona.
Durant el trajecte hi ha alguns
miradors per contemplar les mar-
gues d'un color blau cendra ano-
menades farina de falla que són
bàsicament el producte de la inten-
sa trituració de les pissarres a l'è-
poca del paleozoic. 
En arribar a la masia de can Roca,

vam iniciar un curt ascens però de
força desnivell que ens deixava a
les faldes de la serra de Rubió on
les roques calcàries es confonien
amb les parets i cabanes de pedra
seca. La pista també ens oferia
unes bones vistes de la vall baixa
del Llobregat. Ja a la part final,

vam passar per una zona més
obaga on les alzines prenien més
protagonisme i poc després sortí-
em d'aquesta zona més forestal per
passar a tocar de la Colònia Sedó
amb el seu aspecte una mica deca-
dent i solitari. Al cap de poc arribà-
vem de tornada a l'ermita de Santa
Maria del Puig, on ens vam fer la
fotografia de grup.      

Diumenge 8 de febrer. Matinal
per la serra de Collserola: la
masia de can Coll i la font de
Sant Pau. 

L'itinerari previst el vam haver de
canviar una mica, ja que els pins
caiguts pel temporal de vent del
passat dia 24 ens van impedir de
continuar el recorregut cap al
torrent de can Cerdà un cop haví-
em visitat la font de Sant Pau. Val
a dir que els pins tenen unes arrels
força superficials per poder aprofi-
tar al màxim l'aigua de pluja que a

terra baixa és tan escassa. La força
del vent a les capçades dels pins va
crear un efecte de palanca que els
va fer caure de soca-rel. Que els
ajuntaments puguin netejar els
milers de pins caiguts abans de
l'estiu dependrà dels diners que els
arribin de les administracions esta-
tals. Ha estat un temporal de vent
mai vist per la nostra comarca  que
no solament va afectar les zones
boscoses, sinó també les urbanes. 
Tornant a la nostra sortida, va
agradar molt la visita comentada
per un voluntari del Parc de Coll-
serola a la masia de can Coll, res-
taurada el 1992 i que és la seu d'un
centre d'educació ambiental, i
consta de molt diverses dependèn-
cies: capella, celler, quadres, cuina
centenària, elements de la llar
antics, entre d'altres. També ens
vam arribar fins al Puig de la

Guàrdia, 199 m, on vam esmorzar
i poder contemplar unes magnífi-
ques vistes sobre la plana vallesa-
na. Aquesta àrea de can Coll situa-
da a Cerdanyola ofereix moltes
possibilitats d'esbarjo, de caminar
o anar en bicicleta. Al matí vam ser
els primers en arribar i quan
marxàvem tot era ple de gent que
venia a dinar i passar el diumenge.

MEDI AMBIENT

D

El grup a la matinal d’Esparreguera.

Marià Caimo

La Font de Sant Pau.
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Cortines, Tendals, Persianes,...
Sistemes de comandament

elèctrics i automàtics.

P E R S I A N E S  

C A R M E N

L a  p r o t e c c i ó  s o l a r  a l  s e u  a b a s t
C/ Miquel Tort, 4 Telèfon 93 668 24 53 Molins de Rei

ELS ARBUSTS

MATABOU   

Bupléurum fruticosum

Castellà: Amarguera, matabuey 
Família: Umbel.líferes           
Floració: de juny a agost    

Arbust perennifoli, sempre verd,
d'1 a 2 m d'alçada. Tiges sense pèls
amb nombroses  fulles de 5 a 8 cm
de llargada inclinades cap amunt
d'un color verd lluent a l'anvers i
més clar i blavenc al revers que,
estretament ovades i endurides,
acaben en punta. Les flors són gro-
gues i petites, i es reuneixen en la
part superior de la tija en forma de
para-sol ( umbel.la ) i solitàries. El
fruit és sec i petit, d'uns 7 a 8 mm.
És una planta que agraeix el sol i la
podem trobar en terrenys de garri-
ga, preferentment sobre calç.
També la podem veure com a plan-
ta de jardí o ornamental.     

MATAPOLL

Daphne gnidium

Castellà: Torvisco
Família: Timeleàcies     
Floració: d'agost a octubre 

Arbust perennifoli, sempre verd,
de 0,5 a 1, 5 m d'alçària. Les tiges
són primes i verticals, carregades
de fulles a la part superior, sense
pèls, lanceolades i molt estretes i
punxegudes. Les flors són blan-
ques i oloroses, petites, i s'agrupen
en inflorescències a l'extrem de les
tiges. El fruit és carnós, de color
taronja tirant a vermell, de la
grandària d'un pèsol; és tòxic, irri-
ta les mucoses i la pell. Aquesta
planta la trobem en qualsevol tipus
de terreny, en llocs oberts, en els
límits dels boscos.

ALADERN DE FULLA ESTRETA

Phillyrea angustifolia

Castellà: Aladierna de hoja estrecha
Família: Oleàcies                         
Floració: de març a abril 

Arbust perennifoli, sempre verd,
d'1 o 2 m d'alçada i tiges primes i
allargades. Les fulles són estretes i
allargades amb un sol nervi princi-
pal i situades una enfront de l'altra.
Floreix a la primavera i les flors
són esblanqueïdes, petites i agru-
pades a l'axil-la de les fulles. Fruc-
tifica d'agost a setembre. Els fruits
són carnosos, petits i negres quan
són madurs. Li agrada de conviure
en els boscos acompanyant el pi
blanc. La seva fusta era molt esti-
mada als forns, ja que produeix
una flama molt activa. 
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primers d'abril el circuit
engega amb la cursa del Pic
del Vent (Caldes de Mont-

bui) amb un recorregut de 1.300 m de
desnivell en 23 quilòmetres. La cursa
combina terreny trencacames, sorra,
pedres i aigua pel llit de la riera de
Caldes, forta pujada al cim del Pic del
Vent i baixada amb trams força tèc-
nics fins a Caldes.
A primers de maig li toca el torn a la
Cursa de Sant Amand (Ripoll).

Aquesta cursa es desenvolupa per
boscos que, amb una forta pujada
final, et porten fins al cim de Sant
Amand per, després d'una baixada en
principi forta que després es fa molt
corredora per bons camins, arribar a la
plaça del monestir de Ripoll.
Quinze dies després anem cap a Paüls,
cursa de muntanya per excel·lència,
dura (1.600 m de desnivell en 24 km)
i molt tècnica (gran part dels quilòme-
tres són de crestes). Aquest any, a
més, és Copa d'Espanya i compta amb
un bon nombre de corredors forts de
la resta de l'Estat. D'altra banda,
córrer a les terres de l'Ebre et dóna
sempre un plus pel caliu de la seva
gent. Els bascos la comparen amb la
marató de Zegama, encara que amb
una distància menor. Després de fer
una volta pel poble de Paüls per esti-
rar el grup, enfilem un fort desnivell
per camins, prats i  roca fins assolir la
carena rocallosa que envolta el poble.

Després la cursa alterna corriols, prats
i crestes de roca enllaçant els diversos
cims que envolten el poble per acabar
enfilant un fort descens per corriols
que ens porta fins als carrers de Paüls. 
Després de l'aturada estival, a finals
de setembre el circuit torna a les
Terres de l'Ebre, a Alcanar, amb la
Cursa del Montsià. Quan arribem tro-
bem tot un poble que viu per  la cursa.
A més, han organitzat una marxa a
peu que coincideix en part amb la

cursa, amb la qual cosa encara hi ha
més ambient. La cursa és llarga, 28
km i amb 1.300 m de desnivell. Una
traca ens dóna la sortida i alternant
(puja i baixa per corriols, roca i fins i
tot una tartera) arribem al punt més alt
del Montsià. Des d'aquí  per corriols i
pistes tornem a Alcanar.
Finals d'octubre: Marató de Muntanya
de Catalunya a Sant Llorenç Savall.
La distància mítica de la marató,
42.197 m i els 1.900 m més que al
final indica l'altímetre, amb part del
recorregut pel parc de Sant Llorenç de
Munt amb l'ascens fins al cim de la
Mola inclòs, fa d'aquesta una cursa
molt entretinguda. El primer terç de la
cursa es fa majoritàriament per pistes
i bons corriols; el segon terç es desen-
volupa dins del Parc. Corriols i un
tram de canal ens portaran fins al cim
de la Mola. Des d'aquí anem perdent
alçada, primer de forma suau i després
per canal i fort pendent fins tornar a

sortir dels límits del parc. L'últim terç
de cursa consta de dues fortes pujades
amb les seves respectives baixades
fins arribar al poble de Sant Llorenç.
Final de festa a Montserrat. Des de
Monistrol combinem pistes i corriols
fins arribar a Santa Cecília, on
comença el tram clau de la cursa. Ens
dirigim a la  Canal de Sant Jeroni. Al
final de la seva ascensió, un curt des-
cens fins trobar les escales que pugen
al cim de Sant Jeroni i des d'aquest es

van combinant escales, corriols (Pas
de Trencabarrals) i pista cimentada de
Sant Joan a Sant Miquel. D'aquí, per
corriols fins a la Santa Cova i per
escales en pujada, anem a buscar el
camí de les aigües que ràpidament ens
farà baixar fins a Monistrol. Han estat
21 km i 1.300 m de desnivell per un
itinerari que encara que és dur, es fa
força ràpid.
Al final els objectius que ens havíem
marcat han estat assolits: en Quim
finalitza 7è a la classificació absoluta
del circuit i 4t a la categoria sènior; i
en Marcos, 18è absolut i 7è a la cate-
goria de veterans.
Quant a la classificació final d'enti-
tats, amb l'ajuda dels punts que acon-
segueix l'Aitana Domenech a  Ripoll i
Montserrat, finalitzem en la 12a posi-
ció.

CURSES DE MUNTANYA

A

En Quim...

Marcos Montero

...I en Marcos.
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PEL FORAT DEL PANY

Amb tisora o amb podall...
...Em transfiguro, carall!

La cabana d'Arion...
...Per sortir va ser un mal son.

I la guia, no cal dir...
...En sabia, ens va omplir.

L'any que ve: inajornable...
...Caldrà fer un desplegable.

Al "Funi" de Gelida...
...Qui el porta, és eixerida.

En fa seixanta aquest any... 
...I amb ningú es fa estrany.
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TORRES DEL PAINE

nvertim sis hores a fer els
300 km que separen El Cala-
fate (Argentina) de Puerto

Natales (Xile). No està malament
per anar en un autobús de línia, per
carreteres patagòniques, i per
haver de fer tràmits fronterers a
mig camí. Arribem a primera hora
de la tarda i el primer que fem és
omplir l'estómac en un restaurant
senzill. 
Estimacions diuen que Puerto
Natales té 20.000 habitants, però a
mi em sembla molt més petita. 
De sobte, unes aus de color rosa
ens criden l'atenció: "Però si són
flamencs!", exclamem l'Anna i jo.
Els flamencs s'alimenten de gam-
bes i crustacis, i per un moment
sospitem que, tot i estar envoltats
de pampa, l'extensió d'aigua que

s'obre al nostre davant no és cap
llac. Mullo el dit a l'aigua i, efecti-
vament, és aigua salada. Som al

seno Última Esperanza, en un fiord
de l'altra banda del continent ame-
ricà, a l'oceà Pacífic. 
Més endavant llegim que aquí hi

vivien tribus kawéskar i aonikenk,
i que la regió va sortir per primer

cop als mapes el 1557, gràcies a
Juan Ladrillero. Aquest navegant
volia confirmar si hi havia algun

nou i ric territori proper a l'estret
de Magallanes, però el clima
patagònic li va confirmar la inco-
veniència de crear noves funda-

cions per aquestes latituds. 
El nom del nostre fiord respon a
l'intent frustrat d'aquest mariner de
trobar una nova ruta nord-sud cap
a l'estret de Magallanes; per això,
quan va veure que no tenia sortida,
no va dubtar a batejar-lo "darrera
esperança". En Ladrillero va tornar
al port xilè de Valdivia el 1559,
amb menys de la meitat de la tripu-
lació amb què havia partit dos anys
abans. 
Tres segles després d'haver carto-
grafiat aquesta zona, s'hi va acos-
tar el 1830 la famosa fragata Bea-
gle, amb en Fitz Roy com a capità
i amb un jove naturalista a bord
que es farà molt famós, en Charles
Darwin. 
Però no és fins al 1870 que algú
gosa caminar i endinsar-se per

I

Tres hores sense creuar-nos amb cap cotxe: natura en estat pur.

Cartell d'entrada al Parc Natural de les Torres del Paine (Xile).
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aquestes ignotes i desolades terres:
Santiago Zamora va ser el primer

occidental a trepitjar la regió
lacustre del Paine, plena de grans
manades de cavalls salvatges o
baguales. 
L'any 1894, els pioners alemanys
Ernest von Heinz i Kurt Meyer van
albirar el riu que desguassa a la
part nord de l'actual ciutat. Ho van
fer la vigília de Nadal i per això el
van anomenar Natalis (naixement,
en llatí). Finalment, un grup de
colons atrets per les possibilitats
de la ramaderia bovina i ovina que
ofereix la regió, s'hi van instal·lar i
van fundar oficialment la ciutat de
Puerto Natales el 31 de maig de
1911.

Després de dinar anem a l'agència
on tenim reservat un cotxe de llo-

guer. Insisteixen que, pel mateix
preu, agafem un tot terreny amb

rodes de claus. Ens diuen que fa
una setmana els ha nevat molt i

que, per la nostra seguretat -i la
seva tranquil·litat amb nosaltres

com a clients-, és millor que l'aga-
fem. No ho dubtem ni un moment:

ens esperen tres hores de solitàries
pistes de terra fins a l'entrada del
Parque Nacional Torres del Paine i
durant el viatge trobem que les
obagues de les carreteres estan ple-
nes de neu i gel. 
Mai havia conduït amb rodes de
claus i és impressionant amb quina
seguretat permeten pujar rampes
completament glaçades. Els llacs
que es van succeint els trobem
glaçats: lago Toro, lago Pehoé,
lago Nodenskjold, lago Sarmiento
i, finalment, la nostra destinació: el
lago Grey.
En arribar tinc ganes d'abraçar el
senyor de l'hostal. Tres hores sense

creuar-nos amb cap cotxe, ni veure
res més que cavalls i natura en
estat pur és molt bonic, però també
produeix una forta sensació de
solitud i de solidaritat quan et tro-
bes amb un altre "homo
sapiens"…
El llac Grey és un dels llocs del
Planeta més bonic que he vist mai.
A davant hi ha una enorme platja i,
al final del llac, la llengua del gla-
cera del mateix nom. Al mig de
l'aigua, centenars d'icebergs de tots
els blaus imaginables suren empe-
sos pel vent. Al davant fa estona
que tenim els imponents Cuernos
del Paine (2.600 m), i als nostres
peus, una guineu vermella es pas-

TORRES DEL PAINE

Icebergs de tots els blaus imaginables suren vora la platja del llac Grey.

Els guanacos pertanyen a les famílies de les llames. Gregaris i àgils com els isards.

Fa estona que conduïm amb els imponents Cuernos del Paine com a teló de fons.



TORRES DEL PAINE

seja tranquil·la per davant del bun-
galow que serà el nostre refugi
durant dues nits. El 20 d'agost de
2008 és el dia sencer de què dispo-
sem per copsar la bellesa d'aquest
Parc Natural: una excursioneta a
peu fins al mirador del llac i una
travessada amb el tot terreny fins
al salt d'aigua del Paine per veure
les famoses Torres. Pel camí ens
creuem amb grans manades de lla-
mes, o guanacos com els anome-
nen per aquí, i fins i tot tenim l'o-
portunitat de veure el primer estruç
patagònic del nostre viatge (choi-
que per als locals).
Des del salt d'aigua, les tres Torres
del Paine ens queden lluny, però la

bondat del dia ens permet apreciar-
les amb nitidesa: la Torre Norte

(2.248 m), la Torre Central (2.800

m), i la Torre Sur (2.850 m). La
primera escalada es va fer a la
nord, i ho va fer el milanès Guido

Monzino, l'any 1958. L'escalada
de la torre central la van fer els

anglesos Chris Bonington i Don
Whillans, l'any 1963. I la torre sud

va ser obra de l'escalador trentí

Armando Aste, també als anys 60.
A l'endemà la bonança continua,
però s'ha girat una mica de vent i la

sensació de fred augmenta espec-
tacularment. Decidim tornar a
Puerto Natales per una carretera
que ens han dit que es troba en
millors condicions que la del pri-
mer dia. Abans de marxar, però,
l'hostaler ens convida a prendre un
pisco sour. Es tracta de la beguda
nacional xilena, i consisteix en
aiguardent, suc de llima, clara d'ou
batuda i bíter. A 10 km de Puerto
Natales visitem l'altra gran atrac-
ció turística de la zona: la cueva
del Milodón. Una immensa balma
on es van trobar les restes d'un ós
peresós gegant, espècie extingida
fa 10.000 anys. Un tros de pell fòs-
sil d'aquest animal va arribar a les
mans de la casa de l'àvia de l'es-
criptor anglès Bruce Chatwin
(1940-1989). Intrigat per la "pell
de brontosaure", com l'anomenava
l'àvia, va explorar tota l'Amèrica
del Sud fins a trobar d'on havia
sortit. Fruit d'aquesta recerca va
escriure A la Patagonia (1977), un
llibre de viatges sensacional que us
recomanem de llegir.  
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Àngel Beumala

La Torre Norte (2.248 m), la Torre Central (2.800 m), i la Torre Sur (2.850 m).

Salt d'aigua del riu Paine.

Els protagonistes de la història al mirador del llac Grey.



ortida 14 de desembre de
2008. Del Figaró a Sant
Feliu de Codines.

La darrera sortida de l'any 2008 va
ser la travessada del Figaró fins a

Sant Feliu de Codines. Fórem 33
senderistes els que sense mandra ni
por a les inclemències meteorolò-
giques vàrem fer aquesta bonica i
tranquil·la excursió.
Com que teníem temps i el dia
estava una mica rúfol, quan està-
vem a prop del poble del Figaró
(punt d'inici de la sortida), vam
demanar al conductor de l'autocar
que ens portés fins als quatre
camins, de l'autovia de l'Atmella,
per fer el cafè (tradició que va arre-
lant entre els senderistes).  Després
del cafè tornàrem amb autocar fins
al Figaró per iniciar la travessada.
Baixàrem del vehicle i un cop
creuada la via del tren que va de
Barcelona fins a Puigcerdà, situats
al final del poble en direcció a
Aiguafreda, agafàrem un corriol
que s'endinsa al Soc del Bac on
vàrem veure, apartant-nos un xic
del camí, el Salt del Prat, una de les
moltes meravelles que la natura

ens té preparades per als enamorats
de la muntanya. Un cop vist i gau-
dit, guanyàrem alçada fins a una
plana sota la Trona. En aquest lloc
férem l'esmorzar a peu dret, ja que
el sòl era moll. Aquest moment ens

va servir per agafar forces i poder
enfilar-nos pel Grau de la Trona
fins dalt de la cinglera. Els graus

són camins d'ascens que aprofiten
les zones més planeres de la paret
de la muntanya i són utilitzats de fa
molts anys per anar d'un poble a un
altre.
Continuàrem la nostra caminada

passant pel coll de Nou, també per
una bassa totalment gelada i ens
aturàrem al coll de les Pereres per
contemplar l'ampli paisatge que es
podia veure gràcies a la bona visi-
bilitat. Vèiem en la llunyania el
Tibidabo, la torre de comunica-
cions de Collserora, les torres bes-
sones de la Barceloneta, Montjuïc,
les grues del port, el mar... i també
en primer pla, a tocar pràctica-
ment, l'ermita de Sant Pere de Bertí
(ermita romànica, referent per als
masos que existien a l'altiplà.
Aquesta és l'antiga parròquia rural
del municipi de Sant Quirze Safaja
situada damunt els Cingles de
Bertí). I al seu darrere, una mica
allunyada, vèiem el Clascar (antiga
domus fortificada del segle X, pos-
teriorment convertida en masia i
transformada a principis del segle
XX en una mena de castell neogò-
tic. Actualment és en runes).
Després de contemplar el paisatge

seguírem el nostre camí passant pel
davant de l'ermita i, a mà dreta,
agafàrem el GR 5 que va just en
aquest tram pel mig d'un bosc cre-
mat on les alzines i altres plantes ja
han recuperat una certa alçada com
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Esmorzar amb la trona al fons (Cingles de Bertí).

El grup al complet.



a signe que la natura, si no és gaire
maltractada, es va recuperant a poc
a poc. El GR 5 ressegueix les cor-

bes de la cinglera oferint-nos en tot
moment una balconada que ens
permet continuar veient el mar i
anar descobrint, a mesura que
anem avançant, nous paratges com
Sant Miquel del Fai i el poble de
Bigues i Riells. 
Sant Miquel del Fai és un monestir
excavat dins una balma al punt on
el riu Tenes salta des de la part alta
dels cingles fins a la zona de Riells
del Fai, al Vallès Oriental. Mones-
tir erigit sobre un cingle en el segle
XV, representa un bell exemple del
gòtic a Catalunya. Es troba situat a
la vall de Riells, dins el paratge
natural dels Cingles de Bertí, en el
terme municipal de Bigues i Riells.
Un cop arribats a Sant Miquel ens
aturàrem per dinar i, com a premi
final, degustàrem uns "bombons",
gentilesa de la vocalia de senderis-
me, com a celebració prèvia de
Nadal.
Iniciada novament la marxa, férem
uns dos quilòmetres per carretera
fins que aquest GR recupera el
bosc i arribàrem al cim d'Àguiles

de Sant Feliu de Codines on l'auto-
car ens va recollir per tornar-nos a
casa.

Sortida 11 de gener de 2009.
De Sant Llorenç Savall a Mura.

La travessada de Sant Llorenç
Savall a Mura és la primera de
l'any 2009. Segueix la mateixa
tònica que les anteriors: són sorti-
des de curta durada que ens perme-
ten contemplar el paisatge amb
certa calma i en la bona companyia
dels senderistes. Aquesta en con-
cret ens ofereix l'oportunitat de
gaudir d'alguns dels paisatges més
curiosos de la Serralada Litoral
Catalana, unes muntanyes de la
perifèria mediterrània que tenen en
els vèrtexs de la Mola i el Montcau
dos dels seus enclavaments més
emblemàtics. 
També, a mida que guanyem en
alçada si el dia és bo descobrirem
altres muntanyes més llunyanes
mentre ens apropem a aquests dos
cims esmentats.
Vàrem començar la travessada al
poble de Sant Llorenç Savall, però
abans d'iniciar-la, al mateix poble
férem el tradicional cafè. Després,

sense perdre més temps, ens  diri-
gírem a la Creu del Racó i conti-
nuàrem per l'antiga zona d'horts

que s'estén sobre la vall d'Horta.
Remuntàrem aquesta vall plana,
pel marge esquerre del torrent
d'Horta fins a la casa de la Munta-
da on vàrem esmorzar. 
En reprendre la marxa, a pocs
metres, divisàrem el Marquet de
les Roques, un gran casal d'estil
neoromàntic situat al fons de la
vall d'Horta. 
Aquest edifici de característiques
històriques fou construït per l'ar-
quitecte Juli Batllevell i Arús (dei-
xeble de Domènech i Muntaner) el
1895 i sobre les restes del que
havia estat l'antic Mas Marquet del
segle XIII. L'edifici actualment és
propietat de la Diputació de Barce-
lona. 
És un punt d'informació del Parc
Natural i espais habilitats on es fan
activitats formatives i recreatives. 
En altres temps va ser la casa pai-

SENDERISME
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Cova Simanya.

Vistes de St. Miquel del Fai.



SENDERISME

ral i residència d'estiueig del poeta
Joan Oliver.

A partir d'aquest punt el camí es
transforma en un sender de mun-
tanya amb un pendent pronunciat
que ens enfila fins al collet de Llor.
Com que teníem temps, als deu
minuts d'haver-lo iniciat, ens
vàrem desviar una mica per visitar
la font del Llor, que ens oferia un
bon doll d'aigua. Aquestes aigües
van a parar al torrent d'Horta, el
qual tributa al riu Ripoll.
Després del collet de Llor en diri-
gírem cap al coll d'Eres, però
abans d'arribar-hi ens aturàrem a
veure la cova Simanya, situada al
vessant est del Montcau, a uns 900
m d'altitud i que té 372 m de reco-

rregut. Aquesta cova és una de les
més accessibles i visitades de les

163 cavitats catalogades al massís
de Sant Llorenç del Munt i serra de

l'Obac. Un cop al coll d'Eres, ani-
mats pel bon temps i la bona visi-

bilitat que teníem ens engrescà-

rem, tots, a pujar al cim del Mon-
cau (1.056 m), des d'on poguérem

veure les muntanyes més conegu-
des: els Pirineus, el Montseny,
Montserrat... Amb aquests fons,
malgrat no es vegi després perquè
el tapàrem, ens férem la típica foto
de grup. Acte seguit, continuàrem
el recorregut per aturar-nos un
moment al coll d'Estenalles, on hi
ha el Centre d'Interpretació del
Parc Natural. 
Després que el visitaren de forma
ràpida alguns senderistes, ens diri-
gírem al coll del Boix, on dinàrem.
Havent dinat, caminàrem una mica
per contemplar la centenària Alzi-
na del Vent, arbre que té un perí-
metre de 2,80 m i 11 m d'alçada.
Per anar acabant la sortida

començàrem el descens fins a
Mura. 
El camí passa pel pla de Serrallon-
ga fins a l'anomenat Turó dels
Ducs. El tram final el férem pel pla
dels Codolosos i la font del Cargol
fins arribar a la riera de Nespres tot
descobrint per fi la bonica localitat
de Mura, un poble medieval que
dorm entre el silenci d'aquestes
muntanyes.
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Jesús Jiménez

El Marquet de les Roques.

Alzina dels vents.

El grup dalt del Moncau.
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BTT

OREJANT EL PANTÀ
DE VALLVIDRERA
16 de novembre de 2008

Nivell de dificultat: baix  
Distancia:7,2 km 

Assistents:  Montse Haro, David
Blasco, Àngel Beumala, Anna
Roca, Anna Jiménez, David Cer-
vera, Arnau Cervera, Francesc
Comelles, Coral Sanfeliu, Cruz
Pardo, Enrique, Rafi Galera, Qui-
met, pare i fill família Vilà.

Sortida de nivell fàcil dins de la
programació de tardor, per poder
arribar a un públic que té ganes de
fer sortides en bici no gaire exi-
gents i a famílies amb nens que
vulguin animar els seus fills a l'ex-
cursionisme en BTT. 
Tot i ser un itinerari relativament
curt de quilòmetres, vam poder

descobrir punts d'interès molt

variats com la casa museu Verda-
guer, el Pantà de Vallvidrera, l'es-
glésia de Santa Maria de Vallvidre-
ra i l'àrea de lleure que porta el
mateix nom. 
Entre tots aquests, cal destacar el

Pantà de Vallvidrera, un dels

racons que més sorprèn de Collse-

rola. Es tracta d'una antiga presa
començada el 1850 i inaugurada el
1864 que recollia les aigües de la
Riera de Vallvidrera. Servia per
alimentar d'aigua la vila de Sarrià i
sembla ser que va estar en servei,

fins al 1960, en què Sarrià ja feia
temps que era un barri de Barcelo-
na. 
Trobo destacable la presa feta de
maó i l'encertat aprofitament de
l'entorn en un ambient aquàtic
recuperat com a hàbitat per als
amfibis del Parc.
La darrera parada d'aquesta sortida
la vam fer a Santa Maria de Vallvi-
drera, església romànica prou
maca que va completar aquest
curiós recorregut que tenim tan a
prop de Molins de Rei.

V
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El grup al peu del pantà.

Al Pantà de Vallvidrera.

David Blasco
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uan arribis a dalt la care-
na, mira el riu i la vall
que has deixat, i aquest

cor que ara guarda la pena tan
amarga del teu comiat".

El comiat va ser el 31 de desem-
bre, com l'any que ens ha deixat.
Es deia Baldiri Burgès i Casas.
Només va poder viure 79 anys
amb aquella intensitat, aquella
presència d'ànim en tot moment,
fins i tot en els moments més durs
de la seva vida, i es
va interessar sempre
pels altres i les seves
causes col·lectives
per la Vila, pel CEM
i la Marxeta. Fou un
col·laborador incan-
sable.
Voldria reflectir el
que ha representat el
Baldiri per a tots
nosaltres, amb unes
frases de la Núria
Gómez, en un
correu electrònic
que em va fer arribar
la nit abans del comiat multitudi-
nari que es va produir a la Parrò-
quia de Sant Miquel: 

"...El trobarem molt a faltar... Jo
de fet ja fa dies que el trobo a fal-
tar, el veure'l cada dia entrar per
la botiga amb el seu bon dia,
"Què, tot bé?" i fer petar la
xerrada... Després marxava esti-

rant el seu carretó d'anar a com-
prar, me'l sentia com el meu avi.
Des que tinc us de raó que el Bal-
diri hi ha estat present. 
En el meu entorn el Baldiri era
com de la família, al Pessebre, a
la Marxeta...

Bé, què vols que t'expliqui, tu el
coneixes de fa més anys que jo,
però estic trista, molt trista per-
què el trobaré molt a faltar. El
Baldiri és així, i ho ha estat sem-

pre, però humilment, a un segon
pla, sense protagonismes. Bé,
quedem-nos amb això. Hem tin-
gut la sort de conèixer i compar-
tir la vida amb un molt bon
home. Tant de bo la seva fortale-
sa ens serveixi d'exemple. 
M'agradaria anar-me'n a dor-
mir d'una altra manera, però
ara toca això, la tristesa de per-

dre algú a qui t'estimes, tot i que
mai li ho hagis dit".

Com la Núria, el conjunt de les
persones que hem compartit histò-
ries amb ell ens sentim orfes d'una
humanitat efervescent i propera,
familiar, sincera... El Baldiri era
això i molt més, en una societat on
els valors de la generositat i el
voluntariat són la senyera més
valuosa que presumim a la nostra
entitat. Ell representava tot això i

ho vivia de veritat.
Sense fer soroll, fent
feina de formigueta
i, dit sigui de passa-
da, molt ben feta.
El Centre Excursio-
nista Molins de Rei
està de dol. Adoneu-
vos de la persona
que hem perdut i
recordeu-lo amb
enyor i, des d'allà on
sigui, que el seu
record ens alliçoni
per comportar-nos
com ell. 

Estigui en pau per sempre i, en els
nostres cors, una pena molt prego-
na.
Des d'aquesta pàgina m'agradaria
expressar el meu més sincer con-
dol a tota la seva família i a tots els
que l'estimàvem. 

EL MOLINET

Q

Sempre et tindrem present.

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) 
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Enric Solà



l Centre Excursionista de
Molins de Rei m'ofereix,
una vegada més, la possi-

bilitat de continuar endavant amb
el grup de caminades de resistència
i, des d'aquí, vull agrair-los el seu
suport més sincer.

Voldria comentar quatre línies
entorn dels objectius del grup. 

Un d'ells és la participació a les
caminades de resistència dins de la
copa catalana; si més no, a les que
cada persona cregui
més oportú partici-
par-hi, en funció de
les seves capacitats
físiques.

Un altre objectiu és
fomentar l'entrena-
ment en grup. 
D'aquesta manera
pot esdevenir una
funció més engres-
cadora i enriquido-
ra, i permet poder
aprendre de cada un
de nosaltres.

D'altra banda, un
altre objectiu és
poder crear un grup de caminades
ferm i emprenedor i, qui sap, poder
arribar a secció dins del Centre.
Però això ja es veurà.

La temporada 2009 del calendari
de marxes comença amb força:

L'Emili i la Josepa faran el dia 28
de febrer, la Transcanaria. De segur
que els anirà molt bé, ja que els
trobo molt motivats. Des d'aquí, els
desitjo molt bona marxa. 

Per part meva, he participat en
algunes curses de raquetes de neu,
proves que considero molt entre-
tingudes i de molt bon entrena-
ment.

Per altra banda, el mes de febrer
vaig participar a la hivernal de la
Núria-Berga. 

Hi participàvem totes aquelles per-
sones que vam baixar de les setze

hores a la marxa que es va fer a
l'estiu.

La sortida la vam fer des de Coll de
Pal i fins arribar a Berga. Només hi
havia neu i molt de fred. 
Van ser prop de 65 km molt inten-
sos, però suficients per començar
la temporada. Val a dir que, aques-
ta marxa, no és dins de la copa
catalana.

La temporada de marxes d'enguany
comença el dia 15 de març amb "la

marxa de la Sega-
rra".  Pel que he
vist a les persones
inscrites, ja en som
uns quants.
Ja us n'anirem
informant.
Per últim, voldria
afegir unes parau-
les de suport als
membres organit-
zadors de la Molins
- Montserrat, ja que
aquest any, amb el
problema de les
ventades del passat
25 de gener, els
boscos han quedat
molt malmesos i hi

ha molta feina per fer.

Bona marxa!

CAMINADES DE RESISTÈNCIA
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Sebastià Pi

Marxa hivernal de la Núria - Berga.
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DESCOBERTA CULTURAL

a primera sortida del passat
trimestre va ser la matinal
guiada al refugi antiaeri

307 del Poble Sec: una sorprenent
i corprenedora visió del que van
ser els bombardejos feixistes sobre
la indefensa ciutadania civil de
Barcelona. 

Desacostumadament fora de les
dates habituals, per motius aliens a

l'organització, la pujada del pesse-
bre al Puigmadrona, en complicitat
amb el grup de Senders i els
col·laboradors habituals de l'equip

Miquel Casanovas and Co. que
tantes satisfaccions ens donen, va
ser el complement nadalenc d'a-
quest intens mes de desembre. I
aquest cop amb 166 persones tor-
nem a superar el llistó de l'any pas-
sat. 
Al gener, i després de la recollida

del pessebre, férem cap a Ulldeco-
na amb una visita al castell i les

oliveres d'Arion amb un guiatge
molt simpàtic. Cal aclarir que el
millor complement gastronòmic
del trimestre va ser aquest.

Per acabar l'hivern, i ja molt més a
la vora i amb l'ajut del transport
públic, vam conèixer una mica
millor Gelida, el "Funi", el seu
castell i els testimonis modernistes
de la població, també amb una
guia molt ben preparada que va
millorar les expectatives que ens

havíem fet. Estem força satisfets
de tots els participants que han fet

possible, un cop més, aquest bon
ambient de convivència i humor
excel·lents.

Enric Solà

L

La tradicional instantània.

Els assistents de la sortida a Gelida.

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

El grup davant les oliveres d’Arion.

Història en primera línia.



DESEMBRE

ACTIVITAT: Exposició de quadres i
centres de flor seca de muntanya.
DATA: del 24 de novembre al 6 de
desembre.

ACTIVITAT: Dinar d'agraïment per als
col·laboradors del CEM.
DATA: dissabte 13.
ASSISTENTS: 130 persones.

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Matinal guiada al refugi
antiaeri 307 del Poble Sec.
DATA: diumenge 14.
ASSISTENTS: 27 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal per la Serralada
de Marina: el poblat ibèric de Puig
Castellar i la font de l'Alzina.
DATA: diumenge 14.
ASSISTENTS: 11 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: Caminem entre setmana -
Itineraris a l'abast per Molins de Rei.
DATA: dimecres 10.
ASSISTENTS: 13 persones.

ACTIVITAT: Travessada del Figaró a
Sant Feliu de Codines.
DATA: diumenge 14.

ASSISTENTS: 33 persones.

ACTIVITAT: Pujada del pessebre al
cim del Puigmadrona (304 m)
DATA: diumenge 21.
ASSISTENTS: 166 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Pic de l'Estany Mort
2.746 m, Pic del Mol Menut 2.779 m i
Pic de la Pala de Jan 2.774 m.
DATA: dissabte 20 i diumenge 21.
ASSISTENTS: Àfrica, Claudio, Jordi,
David, Quico i Xavi.

ESCALADA

ACTIVITAT: Sortida a La Pedriza
(Sierra de Guadarrama - Madrid)
DATA: dissabte 6, diumenge 7 i dilluns
8.
ASSISTENTS: Jordi Garcia, Mireia
Sellarès, Xènia Mateu i Miquel Mateu
Sellarès.

ACTIVITAT: Via Mickey Mouse -
Vinya Nova - Montserrat.
DATA: diumenge 21.
ASSISTENTS: Juanma Muñoz i Pedro
Caballero.

GENER

ACTIVITAT: Assemblea General de
Socis.
DATA: dissabte 17.

ASSISTENTS: 38 persones.

ACTIVITAT: Inauguració de l'exposi-
ció de les obres premiades en el "11
Premis CLIC de Fotografia"
DATA: dimecres 28.
ASSISTENTS: 20 persones.

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Visita a Ulldecona, castell
i oliveres mil·lenàries d'Arion.
DATA: diumenge 25.
ASSISTENTS: 35 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal pels boscos de
Can Roca - els Blaus.
DATA: Diumenge 18.
ASSISTENTS: 24 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: Travessada de Sant
Llorenç Savall a Mura.
DATA: diumenge 11.
ASSISTENTS: 28 persones.
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RESUM D’ACTIVITATS

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA

Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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RESUM D’ACTIVITATS

ACTIVITAT: Caminem entre setmana -
Itineraris a l'abast per Molins de Rei.
DATA: dimecres 14.
ASSISTENTS: 13 persones.

ACTIVITAT: Recollida del pessebre al
cim del Puigmadrona.
DATA: diumenge 18.
ASSISTENTS: 35 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Pic de Casamanya sud
2.740 m, Pic del Mig 2.725 m i Pic de
Casamanya nord 2.752 m.
DATA: Diumenge 4.
ASSISTENTS: Pedro, Anna, Lluís
Arias i Xavi.

ACTIVITAT: Pic de Montmalús 782 m
i Pic de Róbuls 2.827 m.
DATA: dissabte 17.
ASSISTENTS: Pedro, Lluis Arias,
Aitor i Xavi.

ESCALADA

ACTIVITAT: Sortida a Margalef - Serra
de Prades.
DATA: diumenge 18.
ASSISTENTS: Carme, Mònica, Mireia,
Miquel, Isabelle, Jordi Fuster, Jordi
Canals, Andrea, Pol i Carles.

BTT

ACTIVITAT: Sortida pel Vallès 30 km.

DATA: dijous 25.
ASSISTENTS: Montse Haro, Josep
Campmajó, Selva Yeoros i Enric Perez.

FEBRER

ACTIVITAT: Estand del CEM de la
Fira de la Candelera.
DATA: divendres 30, dissabte 31 i diu-
menge 1.

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Visita a Gelida, castell
medieval i nucli de cases modernistes.
DATA: diumenge 22.
ASSISTENTS: 41 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Matinal per la Serra de
Collserola: la Masia de Can Coll i la
font de Sant Pau.
DATA: diumenge 8.
ASSISTENTS: 18 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: Travessada de Mura a
Monistrol de Montserrat.
DATA: diumenge 15.
ASSISTENTS: 26 persones.

ACTIVITAT: Caminem entre setmana -
Itineraris a l'abast per Molins de Rei.
DATA: dimecres 11.
ASSISTENTS: 16 persones.

ESCALADA

ACTIVITAT: Via Mantecas 6a+ (5è
obligat) - Vilanova de Meià.
DATA: diumenge 15.
ASSISTENTS: Juanma Muñoz i Ivan
Coronas.

BTT

ACTIVITAT: Els camins del vi i del
cava - Baix Penedès. 38 km.
DATA: diumenge 8.
ASSISTENTS: 17 persones.

CAMINADES DE RESISTÈNCIA

ACTIVITAT: Núria - Queralt hivernal -
65 km.
DATA: dissabte 7.
ASSISTENTS: Sebastià Pi.

ACTIVITAT: Transcanaria - curta 65
km / llarga 110 km.
DATA: dissabte 28.
ASSISTENTS: Emili Santiago (llarga) i
Josepa Massana (curta).



l passat diumenge 8 de
febrer del 2009, Claudio
Tinoco Ortuño, va

emprendre l'ascensió del cim del
Costabona, al Pirineu del Ripollès
(2.465 m). 
Va sortir de Setcases amb raquetes
de neu, i enmig de l'ascensió el va
sorprendre una allau de neu i gel
provocant-li un accident mortal. 
En Claudio, veí de Rubí de 33
anys, era soci del nostre Centre
Excursionista des de l'any 2007. 

Precisament, el 15 de novembre
del 2008, va rebre la medalla del
CEM al seu primer cim de 3.000
metres fets amb l'escut de l'entitat
(Pic de Robiñera, 3.003 m, 16-2-
2008). 

La seva pèrdua ha estat molt senti-
da per tothom, especialment per la
Secció d'Alta Muntanya. Era un
habitual dels dijous a la tarda, punt
de trobada de tots els membres d'a-
questa Secció, i de seguida es va
fer amb tothom encomanant el seu
entusiasme i la seva passió. El seu
tarannà emprenedor el va fer
implicar-se de seguida en el pro-
jecte social, cultural i esportiu del
CEM. Va participar activament a la
parada de la Fira de la Candelera,

tenia un munt d'idees en ment per
a la celebració del 50è aniversari
de l'entitat (2011) … 
A part, era l'editor de la revista
electrònica "Pirineos 3.000"
(www.pirineos3000.com), on

aportava ressenyes d'excursions
que eren molt valorades per tot-
hom. Prova d'això, són les moltes
mostres de condol que es poden
llegir en l'esmentada web, i també
en els correus electrònics enviats
pels lectors als principals diaris
que han publicat la notícia. La nos-
tra solidaritat i consol per a tots els
seus amics i amigues, i en especial
per a la seva parella, la consòcia
Àfrica Cano Marín, encoratjant-la
en aquests moments de desencís i

dolor, i fent-li saber que compta
amb el suport de tot el conjunt
social de l'entitat.

E

ENS HA DEIXAT EN CLAUDIO
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A reveure, amic!

Àngel Beumala

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
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LA JUNTA INFORMA

l passat 29 de novembre de
2008, el president de l'enti-
tat va assistir a l'Assemblea

Nacional Extraordinària de la
FEEC, que es va fer a Bellpuig
d'Urgell. 
El proper 28 de març de 2009
tenen lloc les eleccions a la pre-
sidència de la FEEC. De moment
s'han presentat dues candidatures.
Actualment la nostra Federació
esportiva compta amb 70.000 fede-
rats.

S'ha rebut un comunicat de la
Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, segons el
qual s'ha aprovat una modificació
del Decret de clubs i associacions
esportives. El text estableix una
nova durada dels mandats de les
juntes directives, que podran ser
entre un mínim de 6 anys i un
màxim de 8 anys, i redueix a tres
el nombre mínim de persones per
constituir un club. La junta actual
del CEM estudiarà si cal adaptar
els nostres estatuts a aquesta nova
legislació, cosa que implicaria un
mandat de com a mínim sis anys
per la nova junta que s'ha d'elegir
el gener de l'any 2011 (actualment
els nostres estatuts marquen un
mínim de dos anys i un màxim de
quatre). 

El 17 de gener de 2009 va tenir lloc
l'assemblea anual ordinària de
socis i sòcies de la nostra entitat.
La Junta agraeix sincerament l'as-
sitència de totes les persones que
van venir. Només començar l'acte,
vam inaugurar la nova ubicació del
quadre original del dibuixant Josep
Maria Madorell (1923-2004), que
va participar a l'exposició que el
passat 2007 es va fer a Ca n'Amet-
ller: "Madorell, una vocació pel
còmic". El quadre s'ha penjat en el

vidre de la porta de Secretaria, per
aconseguir l'efecte colorista que
l'autor va preveure, pintant amb
tinta xinesa de colors, els personat-
ges que anuncien la Caminada
Popular del CEM. Agraïm al con-
soci Jaume Gallart el seu ajut
desinteressat en aquest complex
muntatge.
Després de fer balanç de l'any
2008, cada vocal va exposar els
seus projectes de cara al 2009. En
el balanç econòmic, el tresorer va
destacar la importància dels ingres-
sos de la parada de la Fira de la
Candelera per acabar l'any amb un
saldo positiu. Recordem que, en
comparació amb altres clubs, el
nostre Centre té unes quotes de
soci molt barates, que amb prou
feines cobreixen el lloguer del

local i la llum. Com sabeu, les nos-
tres activitats són organitzades per
voluntaris, amb uns preus per
cobrir despeses, sense cap afany de
lucre. Es demana més implicació
dels socis i sòcies en els torns de
venda de la parada de la Fira, i
qualsevol idea d'ingressos atípics
també serà benvinguda. 
D'altra banda, en el torn obert de
paraules es va acordar crear una
comissió amb tots els voluntaris
que tinguin propostes, o vulguin
participar en l'organització dels
actes del 50è aniversari de l'entitat
(2011). La convocatòria ha estat
feta, a través de l'agenda trimestral
de primavera, per al proper 30 de
maig, a les 18 h, al local del CEM
i és oberta a tothom. Us hi espe-
rem!
La Junta ha rebut la proposta de la
Colla Gegantera de Molins de Rei
de pujar els gegants de la vila fins
un cim de Montserrat. La idea es
podria emplaçar com un dels actes
del 50è aniversari i serà debatuda
en la reunió oberta esmentada
abans, el proper dissabte 30 de
maig. 
Amb el permís de l'administrador
de la finca, s'han reparat les teules
i altres desperfectes que va patir la
teulada del nostre local, a causa de
la ventada del passat 24 de gener. 
En el marc de col·laboració amb el
Centre de Normalització Lingüísti-
ca de ca n'Ameteller, s'oferirà als
nouvinguts que estan aprenent
català, i volen integrar-se a la vila,
una xerrada sobre el CEM, la seva
organització, les seves activitats i
els valors de l'excursionisme. Serà
el dijous 5 de març de 2009.

E

La Junta Directiva

Parlament del president.
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SECRETARIA

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 632 

ALTES

MOVIMENT DE SOCIS

BAIXES
Soci Cognoms i Nom d/m/a

1605 GALDON FERNANDEZ, MARCOS 27/11/2008
1606 SEGUER LÒPEZ, ELISABETH 27/11/2008
1607 BUSCÀ FARRET, FERRAN 03/12/2008
1608 ALMATÓ CUTRINA, MONTSERRAT 08/01/2009
1609 SÀBAT BRUCART, JOAN 09/01/2009
1610 UBACH I BATALLÉ, DOMÈNEC 15/01/2009
1611 DIEZ CIFRÉ, ANNA 22/01/2009
1612 TRULLOLS VILADOMS, ROGER 22/01/2009
1613 MARINÉ CALERO, DAVID 26/01/2009
1614 MILLAN GIBERT, PERE 03/02/2009
1615 BERTOMEU VERGÉS, PEPA 06/02/2009
1616 TORRES VALLÈS, ROBERT 10/02/2009
1617 PRUNERA ALERT, MONTSERRAT 10/02/2009
1618 BONDIA TARRAGÓ, CECILIA 13/02/2009

Soci Cognoms i Nom d/m/a

763 PASTALLE SOLER, MARTA 28/11/2008
1421 CASASAMPERE POCH, M. TERESA 17/12/2008
1584 ANDUCAS POUS, MARGARIDA 29/12/2008
1384 SANCHEZ SIANES, DANIEL 07/01/2009
739 LOPEZ ANADON, ANDREU 20/01/2009
806 LOPEZ ALCAY, GERARD 20/01/2009
1268 SIMON CHIVITE, ANNA M. 23/01/2009
1448 FISA FONOLL, CARME 02/02/2009
1549 TINOCO ORTUÑO, CLAUDIO 09/02/2009

Ja és primavera...al CEM. Us hi esperem!


