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EDITORIAL

Esperant que les vacances hagin omplert d'activitat els socis del CEM,
comencem a escalfar motors de cara a la propera temporada, i per això
us oferim una agenda plena d'iniciatives de les diferents seccions, per
gairebé acabar l'any 2010 en el qual s'estan coent les programacions per
a la celebració del 50è Aniversari el proper any 2011.
Sembla que al CEM li ha tocat la pitjor època de la seva existència per
celebrar les seves noces d'or. Amb l'excusa de la crisi, l'actual equip de
govern de l'Ajuntament de Molins de Rei no ens dóna la partida extraor-
dinària que tradicionalment han rebut totes les entitats de la vila quan
fan un aniversari. No cal dir que això és un greuge comparatiu sense pre-
cedents, on una de les entitats històriques que quantitativament ha orga-
nitzat més activitats obertes a tothom al llarg de molts anys, sembla que
no mereix cap mena de consideració econòmica ni deferència material
pràctica de cara al futur. 
No cal dir que això ha contribuït al desànim i al cansament de l'actual
Junta.
El futur ens depararà un esquema diferent de funcionament intern?
Farem només activitats especialitzades, deixant a banda la filosofia de
l'Excursionisme històric, científic, geogràfic, social i integrador? En
alguns sectors es fa una aposta per la virtualitat de les entitats a través
d'Internet, amb només un despatx dins d'un centre cívic municipal com
a seu social. És això el que volem? 
Durant els actes de celebració del cinquantenari veurem què ha repre-
sentat en les nostres vides, primer la UEC i després el CEM. És obvi que
el que pensaven els fundadors no és el mateix que el que pensen les
generacions actuals. També està clar que 669 socis, de diferents orígens,
ideologies i pensaments, no tenen la mateixa manera de veure les coses.
Si oblidem el nostre actiu cultural i social, i ens dediquem només a ser
un club esportiu, caldrà un nou equip de gent que aposti per això, i esti-
gui disposat a portar-ho a terme. 
El que està clar és que hem arribat fins aquí només amb els nostres
esforços, i som en el millor moment quant a massa social. Feu un equip
de Junta i presenteu-vos a l'assemblea del dissabte 22 gener del 2011!
Que el parèntesi de temps destinat en la gestió de la casa serveixi per
triar un model de centre excursionista amb una propera Junta Directiva
que sàpiga on vol anar durant els propers 6 anys. L’apartat de La Junta
Informa, a les pàgines finals d'aquest butlletí que teniu a les mans, també
parla d'aquest tema.
Us desitgem que gaudiu dels actes de celebració del 50è aniversari. La
Comissió Organitzadora hi ha esmerçat molts esforços! També desitgem
que, després de tot el que acabeu de llegir, reflexioneu sobre el futur i
passeu a l'acció, perquè el gener del 2011 és a la cantonada, i cal una
nova Junta Directiva del CEM! 

Que tingueu una molt bona temporada!
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SETEMBRE

Secció d'Alta Muntanya: Circular al Balaitus (3.144
m). Reunió: dijous 9 i 16 de setembre a les 19.30h al CEM
Sortida: dissabte 18 de setembre a les 18h. Organitzadors:
David, Àfrica, Pedro i Xavi. Recorregut: Dissabte pujada
als estanys d'Arriel per dormir. Diumenge pujada al Balai-
tus per la Gran Diagonal, baixada per la Bretxa Latour,
refugio de Respumoso i baixada a la Sarra. Dificultat:
saber rappelar amb autonomia (haurem de rappelar per la
Bretxa Latour).

Dia 10, divendres, a les 20 hores, al local del CEM. Sec-
ció de Senderisme: Presentació del Cicle de Traves-
sades pel sender GR7. Berguedà - Alt Urgell - Serra del
Cadí - Solsonès. Es lliurarà un dossier als assistents i es
farà una projecció digital dels llocs per on caminarem per
anar fent boca! Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 17, divendres, a les 21 hores, al CEM: Reunió ober-
ta als socis i sòcies que vulguin participar a l'obra de
teatre de la Castanyada 2011. "Arran del 50enari, l'anti-
ga comissió de teatre del CEM voldríem fer una obra de
teatre per la Castanyada, com fèiem anys enrere. D'una
banda, perque l'obra sigui el motiu per tornar-nos a retro-
bar, i de l'altra, per fer gaudir una bona estona als socis i a
la resta de vilatans de Molins de Rei." Si no podeu assistir
a la reunió, però voleu sortir a l'obra, fer de traspunts,
tramoies, maquillatge, sastreria, etc, a Secretaria us facili-
taran els telèfons de les impulsores de la iniciativa: Maria
Rosa Padilla i Maria Lluïsa Domingo.

Dia 19, diumenge. Secció de Senderisme: Cicle de Trav-
essades pel sender GR7. Primer tram: Sorribes - Coll de
Bancs - Tuixent (Berguedà - Alt Urgell). Desplaçament
amb autocar. Sortida de Molins de Rei a les 7 hores.
Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 19, diumenge. Descoberta Cultural: "Bruixes i
Inquisició" a Horta de Sant Joan i Arnes (Terra Alta).
Aproximació històrica a l'entorn de la bruixeria i el tracta-
ment desproporcionat que van rebre les mal anomenades
bruixes per part dels municipis i la Inquisició. Visita guia-
da a les dues poblacions i els seus edificis relacionats més
representatius. Desplaçament en autocar. Sortida a les 7
hores. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dia 26, diumenge. Secció de Medi Ambient: Sortida
Matinal a Castellgalí (Bages). Itinerari suau de 6 km per
la riba del riu Llobregat fins a la confluència amb el riu
Cardener, on visitarem l'aiguabarreig de l'aigua dels dos
rius. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Marià Caimo.

Dia 30, dijous, a les 21 hores al local del CEM: Cinema
de muntanya: "Els Cants de la Sirena Blanca". Un
recorregut pels Pirineus en la seva versió més salvatge i
solitària: la muntanya hivernal. Visitarem els grans massis-
sos de la serralada, llocs inèdits, escoltarem cròniques de
primeres ascensions, escalades en solitari sota les condi-
cions més rigoroses de l'hivern. Veurem com aquesta
estació fa la transició cap a la primavera, les darreres neus
a les portes de l'estiu, el cicle etern d'una bella història
d'amor entre la muntanya i l'home. A càrrec de Francesc
Sànchez i Panadès, de sobrenom "Pako Crestas". Autor de
més de 10 llibres sobre alpinisme i escalada. Al final tin-
drem l'oportunitat de fer-li les preguntes que vulguem i
comprar les seves publicacions. Acte emmarcat en el pro-
grama de la Festa Major 2010 de Molins de Rei. Organitza:
Secció d'Escalada.

OCTUBRE

Secció d'Alta Muntanya: Circular Pic de Sotllo (3.072
m) i Pic de Guins de l'Ase (2.960 m). Recorregut: Presa
de Montalto - Plans de Boavi - refugi Broate - Coll de
Guins de l'Ase -  Pic Guins de l'Ase - Pic de Sotllo - Coll
de Baborte - Refugi de Baborte - Coll de Sallente - Colla-
da de Becero - Planell de Santa Pau - Plans de Boavi -
Presa de Montalto. Organitzen: David, Àfrica, Pedro i
Xavi. Data per concretar. Consulteu l'apartat d'alta
muntanya de la web del CEM: http://cem.molinsderei.net.

Dia 9, dissabte, a les 19 hores al local del CEM: Cicle de
Cinema de Natura: "L'anell de foc: mai hauràs estat
tan a prop d'un volcà". Documental dirigit per George
Casey, del Museu de la Ciència de Minnesota (EE.UU.) 40
min. Els volcans i la vulcanologia, en general, són un
conegut fenomen natural que ara s'ha posat d'actualitat
arran de la recent erupció d'un volcà a Islàndia, i el
col· lapse que va provocar en el nostre tan ordenat, contro-
lat i programat primer món. Organitza. Grup de Senders.

Del 4 d'octubre al 15 d'octubre (fins les 20 hores):
Període d'inscripcions a "La Marxeta" per correu elec-
trònic (marxeta.cem@molinsderei.net) o per fax (93
668 52 84 / 93 680 02 29). En tots els casos cal adjuntar el
comprovant del pagament. Més informació a l'apartat
"Marxeta" de la nostra web: http://cem.molinsderei.net.

Dissabte 9, i diumenge 10. Curset intensiu teòric-pràc-
tic sobre el sistema d'orientació "Dufour" de "La
Marxeta" adreçat a participants novells. El dia 9 a la
tarda, sessió teòrica, i el dia 10 al matí, caminada per
Collserola per practicar amb el recorregut d'un tram d'una
Marxeta anterior. Inscripcions a Secretaria.
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Dies 13, 14, i 15 d'octubre, de 19 a 21 hores: Període
d'inscripcions presencials al local del CEM per partic-
ipar a "La Marxeta". Més informació a l'apartat "Marx-
eta" de la nostra web: http://cem.molinsderei.net.

Dia 17, diumenge: "La Marxeta", 47ena Marxa Sis-
tema Dufour d'Orientació i Regularitat. Dissabte 16, a
les 13 hores, sorteig públic per establir l'ordre de sortida, i
a partir de 19 a 21 hores, recollida de documentació i
gràfics al local del CEM. Més informació a l'apartat
"Marxeta" de la nostra web: http://cem.molinsderei.net.

Dia 19, dimarts: Publicació provisional de la classifi-
cació de "La Marxeta". Consulteu el tauler d'anuncis del
local de l'entitat, o l'apartat "Marxeta" de la nostra web:
http://cem.molinsderei.net.

Dia 24, diumenge. Secció de Senderisme: Cicle de Trav-
essades pel sender GR7. Segon tram:  Tuixent - Sant
Llorenç de Morunys (Alt Urgell - Solsonès). Desplaça-
ment amb autocar. Sortida de Molins de Rei a les 7 hores.
Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 24, diumenge. Descoberta Cultural: Sortida de
Memòria Històrica a Martinet i Montellà (Cerdanya),
amb la Visita guiada pel Parc dels Búnquers fran-
quistes de la "Línia P". El deliri del dictador va fer con-
struir una línia defensiva faraònica des del Cap de Creus
fins el País Basc. Davant el desenvolupament advers de la
II Guerra Mundial per a l'exèrcit alemany, el règim de
Franco va reforçar la frontera pirinenca per mantenir la
seva delicada estabilitat en previsió d'un encalç interna-
cional. Desplaçament en autocar. Sortida a les 7:30 hores.
Inscripcions a Secretaria. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dia 26, dimarts: Publicació definitiva de la classificació
de "La Marxeta". Consulteu el tauler d'anuncis del local
de l'entitat, o l'apartat "Marxeta" de la nostra web:
http://cem.molinsderei.net.

Dia 31, diumenge. Secció de Medi Ambient: La tardor
a l'Espai Natural de la Vall Valcàrquera (Figaró, Vallès
Oriental). Itinerari suau de 8 km, amb diversitat de
paisatge tardoral, en un ambient de bosc de ribera. Sortida
de tot el dia. Cotxes particulars. Inscripcions a Secretaria.
Vocal: Marià Caimo.

NOVEMBRE 

Secció d'Alta Muntanya: Pic de Tempestats (3.290 m) i
Margalida (3.241 m). Recorregut: Des del refugi
"pescadores", pujant i fent nit a la vall de Llosas. 

Organitzen: David, Àfrica, Pedro i Xavi. Data per concre-
tar. Consulteu l'apartat d'alta muntanya de la web del
CEM: http://cem.molinsderei.net.

Dia 6, dissabte, a les 19 hores al local del CEM: Cicle de
Cinema de Natura: "L'Antàrtida: un continent encara
en estat pur". Documental sobre l'Antàrtida, amb les
conegudes però sempre fascinants històries de les primeres
exploracions del segle XIX. 40 min. Museu de la Ciència
de Chicago (EE.UU.) Organitza. Grup de Senders.

Dia 14, diumenge. Secció de Senderisme: Cicle de Trav-
essades pel sender GR7. Tercer tram:  De Sant Llorenç de
Morunys fins a l'Hostal del Pla (Lladurs, Solsonès).
Desplaçament amb autocar. Sortida de Molins de Rei a les
7 hores. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dissabte, 13 i diumenge, 14. Jornades Micològiques:
dissabte, a les 19 hores al CEM, xerrada-àudiovisual, i
diumenge al matí, pràctiques de collir bolets al bosc.
Classificació i exposició a la plaça de la vila, a les 12
hores. Organitza: Secció de Medi Ambient del CEM i l'as-
sociació MYCOS.

Dia 20, dissabte a les 19 hores a la seu social del CEM:
Presentació del projecte "50 anys, 50 cims". Organitza:
Comissió 50 anys del CEM (1961-2011).

Dia 20, dissabte a les 19 hores a la seu social del CEM:
Lliurament de trofeus de "La Marxeta", de plaques
commemoratives de 25 anys de soci, i de medalles de
primeres ascensions a cims de 3.000 m (o cotes superi-
ors). Aperitiu final per a tots els assistents.

Dia 28, diumenge. Descoberta Cultural: "Castells
Catalans": Balsareny (Bages). Visita guiada a les
instal· lacions del Castell. És una fortificació datada el
923 i és un bon exemple de fortalesa d'estil gòtic civil
català. L'edifici actual, força ben conservat, es va constru-
ir durant la segona meitat del segle XIV, en temps del rei
Pere III el Cerimoniós, i es va restaurar durant els darrers
anys del segle XIX. Desplaçament en autocar. Sortida a les
8 hores. Inscripcions a Secretaria. Vocals: Joan Miró i
Enric Solà.

Per a les sortides de la Secció d'Escalada consulteu l'a-
partat corresponent de la web del CEM o poseu-vos en
contacte amb el grup que cada dijous es troba al local
del CEM a partir de les 20 hores.



es entitats excursionistes
tradicionals estan en crisi,
ja que totes les relacions de

sociabilitat que abans només es
podien fer presencialment en un
local, ara es poden gestionar sense
contacte físic entre les persones
que formen part d'una comunitat
virtual". Això ho afirma Francesc
Roma a la seva
tesi doctoral
L'excursionis-
me català a l'i-
nici del segle
XXI (Universi-
tat Autònoma
de Barcelona,
2010). 
Segons aquest
a n t r o p ò l e g ,
totes les entitats
tradicionals han
creat la seva
pròpia pàgina
web, però les
comunitats vir-
tuals (concepte xarxa social 2.0)
són més dinàmiques. Aquestes
entitats virtuals serien com les
entitats de sempre, però obertes les
24 h del dia. Dels nous clubs que
s'han format, molts funcionen
només amb noves tecnologies per-
què els seus socis viuen molt
allunyats els uns dels altres, hau-
rien de tenir un local, serveis.… i a
la vegada, aquest estalvi els per-
met tenir quotes molt baixes i
dedicar els diners a fer altres coses.

La comunitat virtual Mad Team,
per exemple, és un club federat
que funciona completament només
per Internet. I atenció! És el segon
més gran en nombre d'associats a
Catalunya! Per damunt només hi
ha el CEC! Quan vam conèixer el
soci Daniel Horta Fortuny, vam
pensar de seguida que entrevistar-

lo era una oportunitat per descobrir
com es fa aquesta sociabilitat per
Internet aplicada a la muntanya. 

Daniel, fes-nos una mica de res-
senya biogràfica per a les perso-
nes que no et coneguin, si us
plau.

Em dic Daniel Horta Fortuny, vaig
néixer el 1956. La meva professió
és de maquinista metal· lúrgic i
treballo en una empresa multina-

cional de Castellbisbal. Estic casat
amb la Gemma Martí i tinc dos
nois que es diuen Gerard i Dieter.
Vaig néixer a les Corts, i els meus
pares tenien una impremta al
carrer Ponent de Molins de Rei.
Pel que fa a l'esport, entre el 1990
i el 1993, vaig ser president d'un
club de BTT adherit al Club Nata-

ció Molins de
Rei. Vam orga-
nitzar sis curses
i dues cronoes-
calades per a
federats.

Com vas que-
dar enganxat
als cims del
Pirineu?

Jo vaig comen-
çar a mitjans
dels anys 90, ja
de gran. Em va
iniciar el meu

amic Juanjo, que ara té 76 anys i
encara fa muntanya. He pujat a 20
tres mils, però en total n'hi ha 215,
o sigui que no tinc cap pressa. 

Com et documentes per anar a
fer un cim?

Faig servir les ressenyes d'altres
excursionistes que hi ha penjades
al web Pirineos3000. 
També estic subscrit a la revista
“El mundo de los Pirineos”, on hi
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El nostre protagonista “virtual”.

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA

Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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ha propostes d'excursions amb car-
tografia i descripcions de les rutes. 

Què és això del Pirineos3000?

No sóc la persona més adequada
per contestar-ho, ja que només en

sóc un usuari. 
Es tracta d'una comunitat d'Inter-
net, i sé que l'administrador del

web és de Sant Just. Com a usuari,
sí que et puc dir que allà ens tro-

bem virtualment persones amants
de la muntanya, i la finalitat és aju-
dar-nos els uns als altres, pregun-
tant dubtes, intercanviant informa-

ció… Sempre contesta el company
amb més coneixements sobre el
que acabes de preguntar. 

També intercanviem les condi-
cions en què es troba un cim o una

ruta que volem fer: estat de la neu,
etc. 
Aquest espai d'intercanvi està sub-
dividit per modalitats: senderisme,
descens d'engorjats, escalada en
roca, en gel, vies ferrades, BTT,
raquetes de neu, espeleologia… 

Com funciona?

És tan senzill com anar a la panta-
lla www.pirineos3000.com, i pitjar
el botó Agregar. Descrius l'excur-
sió que has fet, poses el mapa de la
zona, fotografies… i ja està. La
teva excursió ja forma part del
banc de dades i qualsevol hi pot
accedir per documentar-se. 
Per exemple, ahir vaig penjar una
ruta de BTT, només vaig haver
d'omplir el formulari, adjuntar
fotografies, el mapa, i el meu relat

Brecha de Roland. Agost de 2008. A la Cabrerès durant l’etapa “BTTera”.

Circ Gavarnie des del refugi Serradets.



de la sortida. Així de fàcil. En el
moment que ja tens algunes excur-
sions posades a la comunitat vir-
tual, disposes d'un perfil propi on
visualitzes els llocs on has estat,

l'època de l'any que hi has anat…
ells et creen la teva pròpia web! 
Som més de 7.400 excursionistes
que fem servir Pirineos3000, i és
totalment gratis.

I la gent queda amb persones
que només han tingut contacte
per Internet per anar a la mun-
tanya junts?

Em consta que sí. Entro poc al
fòrum, el lloc on s'envien missat-
ges que pot llegir tothom. Allà pots
xatejar, mantenir una comunicació
simultània entre diversos indivi-
dus, i l'altre dia vaig llegir una con-
versa entre dues persones que s'ha-

vien conegut virtualment i que ja
havien fet una excursió al Pirineu
amb les respectives parelles. 

Cada quan t'hi connectes?

No tant com voldria! Ja has vist
que tinc dos fills, i a casa només hi
ha dos ordinadors...

Has publicat ressenyes d’excur-
sions teves?

M'he animat a entrar-ne alguna, i
és molt bonic perquè en escriure la
ressenya tornes a reviure l'excursió
que vas fer, la relació amb els com-
panys del dia de l'excursió… 

Cal que un centre excursionista
tingui un local per poder trobar
companys d'excursió?

Més aviat diria que aquesta és la

finalitat quan et vols iniciar a la
muntanya, i necessites un lloc de
trobada per conèixer gent, i tenir-la
a l'abast per fer unes primeres
excursions, per provar si t'agrada.

De totes maneres, penso que tenir
un local dóna caliu, i que si es té,
no s'ha de deixar perdre.

En aquest sentit, un club amb
local és més "tancat" que una
comunitat virtual, on la distàn-
cia i la procedència no són obsta-
cles per comunicar-se? 

No és que sigui tancat, evident-
ment ha de fer servir les noves tec-
nologies, i aprofitar-les. Molta
gent no disposem de temps de lleu-
re els dies feiners per desplaçar-
nos a un local d'un club. 
La relació virtual ens facilita molt
les coses. 
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Al Pic de Tempestats, 3202 m. Darrera es veu el massís de l'Aneto. Vall de Lys (Luchon) amb en Juanjo.

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA 

I TOTS ELS ESPORTS.

10% descompte als socis del CEM

Major, 4
Molins de Rei

Tfn. 93 680 22 39
running2@shop.intersport.es (Només a Intersport)

Distribuïdor productes GPS



La Biblioteca del CEM ja fa
temps que es fa servir més com a
sala de reunions que per consul-
tar llibres…

És que hi ha un tipus d'informació
que aquestes comunitats virtuals
ofereixen, i que els llibres de mun-
tanya i les revistes tradicionals no:
l'actualització de l'estat dels itine-
raris. El llibre pot haver estat
publicat fa un any, però si hi ha
hagut algun canvi físic al camí
després de la publicació del mapa
o la guia, ho sabràs "al moment"
preguntant-ho a la comunitat vir-
tual. 

Els fòrums d'Internet han subs-
tituït els clàssics "llibres de pia-
des"?

Per obtenir informació recent
sobre com es troba el camí de l'ex-

cursió que vas a fer, com per
exemple, a quina cota està la neu,
si calen grampons, si després d'una
glacera hi ha rimaia o no, etc.,

planteges la pregunta a la comuni-
tat virtual i te la contesten a l'acte.
En aquest sentit sí que han quedat
obsolets.     

Tu tens 54 anys i fas servir les
noves tecnologies de la informa-
ció ... 

Entesos, tinc aquesta edat, però
que consti, a la muntanya em sento
com un xaval! D'altra banda, abans
que existís Internet, jo ja era
radioaficionat. Per tant, això de les
tecnologies de la comunicació
sempre m'ha atret. Pensa que amb
la meva estació de ràdio he parlat
amb gent dels cinc continents des
de casa! 

Quina experiència tens amb
altres fòrums d'Internet que no
siguin el de Pirineos3000?

A part de la comunitat virtual de
Pirineos3000, participo en tres
comunitats més: Una que es diu
www.ure.es, i que és de radioafi-
cionats, una segona que es diu
www.webcampista.com, i que està
dedicada al món del càmping, i
finalment un subapartat d'aquesta
darrera, que es diu “campo base”,
per als campistes amants de la
muntanya. La modera un xicot de
Madrid i ens escrivim quasi cada
dia. Fins i tot hem quedat amb la
caravana per anar junts i fer alguna
excursió!

Gràcies per obrir-nos la ment a
noves perspectives, Daniel!
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Grup al cim del Vallibierna (3.067 m), al fons a la dreta la Maladeta i l'Aneto. Grup al Besiberri Sud (3030 m) al 1999.
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PEL FORAT DEL PANY

El que passa per fumar...
...Perds el pes sense parar.

Noia, no t'acostis tant...
...Que tan primes no em van.

El secret de la prova...
...És nedar i guardar la roba.

Vostè que era dels primers...
...Sap quan baixen els raiers?

Cent quilòmetres no es fan...
...Si no et remulles cantant.

Guaita quina "guapada"...
...Una platja privada!
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DESCOBERTA CULTURAL

na experiència força inte-
ressant va ser la visita guia-
da, el dia 20 de juny, de la

mà del Pere del Molí, a Mura, on la
senzillesa del recorregut, acaronats
per la polida riera de Mura ens va
proporcionar una passejada ama-

ble i curiosa, amb la recreació del
curs de l'aigua, on un racó de cai-
guda de l'aigua pels gotimalls de la
tosca, pot representar tota una ses-

sió d'expectatives divertides. 
Després de dinar ens endinsàvem
en el passat no gaire llunyà, encara
que l'origen del Molí del mig és
medieval, fins fa pocs anys i ges-
tionat per la mateixa nissaga, ha
anat fent la seva feina diversa de

fariner i d'oli, fins arribar a la pre-
sentació museística actual.  
Comentari a part mereixen els
cigronets de Mura amb bacallà
amb l'allioli gratinat: una troballa
local de gran prestigi gastronòmic
a Cal Carter. Molt recomanable.

Varem fer tot un recull d'imatges
de la jornada de la que us oferim
un tast.
El mes de juliol, concretament el

dia 25, ens va oferir una matinal
cultural, gens allunyada del passat
trimestre, relacionada amb el medi
natural. O és que l'aigua no forma
part íntima de les nostres vides? I
on millor podríem haver anat a
experimentar amb aquest bé escàs?

Doncs a Cornellà, ves per on! Ben
a la vora teníem l'espectacle de les
aplicacions humanes, més adient.
Després de veure l'aigua en el seu
habitat natural, passem a veure-la
domesticada i sotmesa als capricis
de la civilització. A vegades no cal

anar lluny per tenir bona informa-
ció i molt ben exposada. I la Cris-
tina, la nostra guia biòloga d'Ag-
bar, ens ho va posar en safata amb

les seves pedagògiques i compler-
tes explicacions. Un 10 per aques-
ta senyoreta.
Us esperem al setembre per ence-
tar la temporada 2010 - 2011. No
us ho perdeu !

Enric Solà

U

Pont de Mura. Resistència de materials. Prova superada! No es va trencar.

El grup a l’entrada del recinte.

Vista del poble des de la font Tosca.

Generador al Museu de les aigües.
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iumenge 6 de juny. Mati-
nal guiada i comentada
per l'entomòleg Joan

Condal per descobrir la impor-
tància ecològica i mediambiental
de les papallones.

Malgrat la pluja, unes 30 persones,
la major part no sòcies del CEM,

ens aplegàvem al lloc de sortida
per iniciar una ruta pel rodal de la
vila motivades pels coneixements
de l'estudiós de les papallones, en
Joan Condal. 
A mig matí, una vegada esmorzats
i havent parat de ploure iniciem la
caminada cap als aiguamolls on
per sorpresa nostra en varem veure
moltes, de papallones. 
En Joan ens comenta que passada
la pluja s'ha creat un ambient de
xafogor on les papallones s’hi sen-
ten a gust. 
Les papallones estan estretament
relacionades amb la composició
florística. En moltes espècies les
larves depenen de manera exclusi-
va d'una determinada planta. 
Les papallones adultes dipositen
els ous seleccionant-la molt bé per
tal que les erugues, en sortir, trobin
l'aliment adequat. Aquestes s'ali-
menten majoritàriament dels dife-
rents teixits de les plantes (fulles,

tiges, flors....) en canvi les papallo-
nes ho fan del nèctar de les flors,
es a dir que són unes bones
pol· linitzadores per a les plantes.
Necessiten un aire molt net i molt
de sol, vertical i abrasador, que
actuï com una bateria gegant de la
qual obtenen l'energia vital.    
En el cas de Collserola l'existència

d'algunes espècies va molt lligada
al manteniment de zones obertes,
es a dir que fóra bo que no tot sigui
bosc perquè hi hagi una més gran

diversitat de plantes i en general de
biodiversitat. 
Val a dir que en aquesta sortida ha
vingut força canalla amb els pares
que han gaudit de les amenes i
didàctiques explicacions d'en Joan
Condal.

Dissabte 24 de juliol. Sortida
nocturna a les platges del
Garraf.

Ara que travessem el nucli gro-
guenc de l'estiu no hi ha res millor
per protegir-se de les altes tempe-
ratures que emboscar-se en un
alzinar, una fageda o un bosc de
ribera. 
Així que nosaltres que volíem
caminar per la sorra varem progra-
mar aquesta sortida nocturna a
l'encantador poble del Garraf amb
la seguretat que no trobaríem ni
massa gent ni una calor aclapara-
dora. Per descomptat amb la idea
que qui volgués es capbussés a l'ai-
gua, que és el que varem fer molts
dels que hi anàvem tot i l'excés de
fils de pescar que entre braçada i
braçada ens podíem trobar. 
Be, la nocturna d'aquest any l'hem
fet a la costa i no a la muntanya
com en anys anteriors. La remor
de les onades per la nit, amb la
lluna plena de fons, llum i foscor,

tot reflectit en l'aigua, en el mar
obert i inabastable que ens invita a
tenir sentiments de felicitat i  força
per afrontar allò que volem.

MEDI AMBIENT

D

Marià Caimo

Amenes i didàctiques, les explicacions d’en Joan.

Idíl·liques vistes, les de les platges del Garraf.
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CURS D’ESCALADA

sport i dona, en principi és
un bon al· licient, si el que
realment estàs buscant és

oblidar l'enganxosa rutina diària.
Fins i tot diria que dóna atractiu.
Sobretot quan va arribar la llista
dels inscrits, només dos "nens",

mmm, no sé si m'he equivocat.
Aquest pensament va tornar quan
des del despatx em van trucar i em
van preguntar si havien d'enviar el
comprovant d'ingrés a la federació
catalana de DONES!!!
On m'havia ficat? El primer dia
dins la cava del CEM va ser més
dur d'allò desitjable, moltes dones,
i a sobre es coneixien entre elles
del curs Nivell 1. Doncs per ado-
bar-ho, examen el primer dia!
Però això que es? Que si el Factor
de Caiguda, que si es pot rapelar
per un Despit, que quin tipus de
material farem servir per una via
equipada amb burils i quin per
parabolt, poc jo que sé d'una corda,
no? Ni idea.

Després que “qui ha fet llargs”,
doncs ningú, no? Però si no en
sabem, per això estem aquí, no?
Ufff, massa pressió. La meva com-
panya del costat (Olga) em mirava
de reüll, com pensant: -aquest què
fa aquí?- I jo escoltant l'altre mas-
cle del grup, dels aprenents, que és
clar, mascles n'hi havien, un ins-
tructor (Manel) i el Sherpa (Jordi),
i tornant a l’altre mascle (Joan) va
i diu, -doncs jo vull fer el curs per
no fer les burrades que solem fer
quan sortim a la roca-. 
Céllecs: Primera pregunta: Com
fas quan arribes a una reunió?
Doncs arribo m'ancoro amb aques-
tes bagues, em trec la corda i la
passo per la….. Coooom? Va dir la
monitora (Mireia). 
Com s'ha de fer, noies? I les dues
dones que tenia al costat meu (Isa-
bel i Irene), van contestar al uní-
son: -Doncs arribes, t'ancores amb
aquesta baga (era deu vegades més
prima que la meva i SIMPLE!) i
passes un bucle per l'argolla, fas un
vuit i te l'agafes a l'anella central
amb un mosquetó de seguretat.-
Vinga! 
Jo, no n'havia encertat ni una.
El segon dia a Berga! Diumenge
5:15 a.m. Corbera, sortida de la
Cova, frase textual: "Que no vols
venir a casa perquè has d'anar a
Bergaaaa! Tu ets gay oi?"
Feia molt temps que no somiava
tant amb NUSOS! 
Vaig tenir la intenció de canviar
d'habitació quan va entrar la llum
del dia, però les ganes de retrobar-
me amb les parets de Queralt van
poder més. A més, no conduiria i
podria dormir durant el viatge. Si,
si... Òndia quin viatge, que si la
Salsoteca tal, que si la bachata, que
si no sabeu "menear" la cintura,
res, que aquí no es dorm. 

Arribats a les parets i amb les cor-
des per estrenar, comença el xou:
Assegurar a dues cordes! Però això
què és? Quin embolic, una reunió
de SIS, jo ja no sé ni qui estava
allà: L'Olga, la Sandra, la Mireia…
el Joan esperant-se, no podia ser, i

vinga a fer passades de cordes i
recollir als peus! Que si no, s'en-
tortolliguen!, cridava la Núria.
De sobte es va sentir: PRE-
CAAAARIII! I jo, pensant que
algú li havia tocat el cul a alguna
d'aquelles mosses vaig girar-me i
observo que era la Ma. Rosa que
xisclava perquè no tenia on ficar
els ditets de la mà, aix! 
Quin diumenge! I només eren les
11 del matí. L'àpat d'avui era el
més desitjat, i el Sherpa Tenzig
Jordi, càmera en mà em va captu-
rar, flash!! Estirat al terra com un
gos qualsevol. Feia dies que no
menjava amb les mans tan brutes.
Em va recordar aquells dies quan
de petit et feia mandra rentar-te les

E

Primer dia d'escalada a Céllecs, demos-
trant el que tots sabiem d'abans.

2n dia. Drecera de Queralt, Berguedà.
Comença la festa dels embolics de corda.



mans després de jugar a la sorra
del pati, aix…i em vaig adormir.
I va arribar el dia de la cordada de
tres, després de mil esglaons i no
es per dir, gairebé la palmo, jo i la
resta. Quina manera de suar, i a
sobre ens diuen que hi ha telefèric!
Dia D hora H. Cordada de tres,
Isabel, Íngrid i el subscriptor, una
entrada que ni per anar a robar
pomes al troç de l'avi Esteve,  i la
Núria que em pregunta: -Que

obres tu? 
No -Li responc amablement (es
diumenge, pensava)- vol obrir la
Isabel (li dic amb veueta afable).
No -Em respon ella- Obriràs tu que
encara no t'he vist escalar. TOMA
TOMA TOMA!, ja teníem el
"momentazo"!!
Així que res, resignació, cara de
concentrat i p'alante como los de
Alicante! Uff tot anava bé, fins que
em comenta -Aquesta bola rellis-
ca-. Òndia! Em va començar a tre-
molar tot el cos, no veia les xapes,
ufff, fins que vaig  arribar a la reu-
nió i em vaig col· locar les botes
no vaig respirar! 
A partir d'aquí, la cordada va ser
un èxit. Íngrid fent de Sherpa amb

la motxilla de la "muerte", Isabel
sortint la primera de tot, jo fins i
tot ficant les cordes bé, vam trobar
una pedra on seure al mig de la
via! Avui era el dia, ens pixàvem
de riure de tot, que si fas pudor,
que els castellans tenen més tradi-
ció en això de les demandes, que si
el meu fill juga a futbol i la gran es
una fiestera (normal, pensava jo).
Una cordada de somni! 
A partir d'aquí tinc record

estranys, el Manel penjat d'un
arbre, la Dolors amb un pal, la
Teresa mirant l'arbre amb un car-
tell a l'esquena. La Núria ficant-li
pedres a la motxilla… Crec que va
ser un somni, no podia ser veritat,
que gent tan diversa s'ho passessin
com adolescents de l'ESO. No
volia despertar, feia temps que no
em trobava tan bé amb gent "des-
coneguda", rèiem com bojos i el
temps passava. 
Avui m'he despertat i em feia mal
tot el cos, he anat a la feina, he vist
les fotos del magnífic Sherpa i de
la Sandra, i m'ha fet molta pena
pensar que aquest cap de setmana
no us tornaré a veure, no farem cap
cordada més, i a sobre no tindré

cap excusa per aixecar-me d'hora
el diumenge. Us he començat a
trobar a faltar, doncs crec que hem
fet un bon equip, ens hem oblidat
de tot i hem fet el que més ens
agradava: escalar. Val a dir que les
expectatives del curs s'han multi-
plicat, volia guanyar experiència a

la roca i he après la importància de
la comunicació, coordinació i
entesa. Es molt més segur enten-
dre't amb el company que anar per
lliure a lo "crack", he viscut l'amis-
tat a la natura, i això no venia al
temari. Gràcies a totes per la vos-
tra paciència, afecte, enteniment,
observació, concentració i volun-
tat. Avui sé que Dona i Esport no
son partits de vòlei en bikini, com
sempre. Em rendeixo als vostres
peus per donar-vos les gràcies per
fer-me sentir con una més al grup.
No us oblidaré, i espero que això
sigui el principi d'una gran amistat.

César Dorado
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Tercer dia d'escalada al Llençol, Montserrat. Cordades de tres. Comença el festival
de les reunions nombroses.

4t. dia. Gorra Marinera, Montserrat.
Vam quedar encastats a les escales.



ircular per Alpens. 
16 de maig de 2010.

Heu sentit a parlar alguna vegada
de la roca de Pena? 
I de Santa Margarida de Vinyoles?
I d'Alpens? 

D'aquest poble, segur que sí, per-
què fa poc hi han fet una trobada de
més de 100 forjadors per crear una
escultura col· lectiva al· legòrica
a la colla de diables Rocadepena i
que col· locaran a l'entrada del
poble. 
I, per què us dic tot això? Doncs,
perquè la darrera excursió va
començar i acabar en aquest bonic
poble de la comarca d'Osona, que
val la pena visitar.
Sovint diem que un país es coneix
amb els peus i per això res millor
que resseguir els senders que el
recorren, com si es tractés d'una
teranyina. 
També diem que l'important és allò
que experimentem i descobrim
durant el camí. Però, què vam des-
cobrir, què vam experimentar en
aquesta excursió?
D'entrada, la sensació de trobar-
nos en un restaurant d'amanides:
aquesta primavera els verds de la
natura són excepcionals, iniguala-

bles i tot el bosc fa olor d'humitat.
Tant de bo cada any fos així! I per
postres, el Pirineu nevat, com un
immens pastís de nata, visible
durant bona part del recorregut i
des del puig Cornador, a 1.228 m,
un cim modest, però agraït. 

Aquesta vegada teníem la certesa
que podríem identificar tots els
cims perquè disposàvem d'un bon
plànol d'orientació, però la crescu-
da de la vegetació ens va impedir
gaudir de la panoràmica completa.

També vam descobrir orquídies
arran del camí; cabres, moltes
cabres; el santuari de Santa Mar-
garida de Vinyoles, dalt de la
carena; la font de Matamosses i

una fageda en tot el seu esplendor. 
Finalment, la roca de Pena, mur
natural altiu i solitari, impossible
de conquerir, perquè si algú s'hi

enfilés la nit de Sant Joan rebria
com a recompensa una bossa de
plata. O això és el que diu la lle-
genda. I us deia que havíem acabat
l'excursió a Alpens, però no hi vam
fer la cerveseta, no; hi vam dinar, i

un bon dinar, que en aquest poble
no hi ha només llegendes, diables i
forjadors, també hi ha un casino-
restaurant on recuperar-se de les
emocions del camí.

Comentaris de la roca de Pena.
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Descans a Sta. Maria de Vinyoles.

Foto de grup d'alt del Puig Cornador.



Gallina Pelada. 11 de juliol de
2010.

Quan el cel s'enfada, ningú no el
pot aturar. I si ets dalt d'una care-
na exposada a la fúria de la tem-
pesta, el millor que pots fer és bai-

xar, cames ajudeu-me, per arribar
a l'autocar abans no et toquin els
llamps. 
Per sort, aquest dia ens vam esca-
par del xàfec. Mentre dinàvem al
refugi Delgado Úbeda, ja havíem

sentit els primers trons a la llun-
yania, fet que ens va obligar a
acabar l'àpat més de pressa del
previst. I això que el dia havia
començat radiant.

A mig matí, enfilàvem amb ale-
gria el torrent de les Llobateres,
que ens duria al capdamunt de la
serra d'Ensija. 
Era una alegria manifesta, perquè
alguns senderistes van acompan-
yar els refilets dels ocells del bosc

amb alguna cançó muntanyenca
molt adient, com ara la que diu
"cada dia surt el sol i tot recomen-
ça, i la fosca de la nit amb força
hem de vèncer", que es pot apli-
car, metafòricament, a molts

aspectes de la vida. Però això ja
són figues d'un altre paner.  
Tot i que el torrent era costerut i
pedregós en el tram inicial, més
amunt era un jardí multicolor,

amb neret i altres flors que ho
cobrien tot.
Des de la carena vèiem el Pedra-
forca sense forca, és a dir, per la
cara que si te l'ensenyen en una
foto no saps identificar aquella
muntanya que tots coneixem. 
Caminar pels prats herbats, amb
alguns pins escadussers, fins al
cim de la Creu de Ferro t'indueix
a pensar un cop més: "Que bé que
ho tenen les vaques". 
Arribats en aquest punt, ja podí-
em fotografiar el nostre destí final
i segon cim del dia: la Gallina
Pelada, que amb els seus 2.320 m.
és un mirador excepcional de
pobles i serres veïnes i llunyanes. 
Si hi aneu, fullegeu la llibreta del
cim i jugueu a trobar-hi les nos-
tres impressions. 
Enlairats en aquest pic, ens vam
sentir cofois d'haver pogut assolir
la fita que ens havíem proposat el
mes anterior i que la pluja havia
esguerrat. 
A la vegada, ens vam omplir de
paisatge abans de davallar cap al
refugi a menjar l'entrepà.
El que va venir després ja ho
sabeu: ennegriment del cel, pri-
mers trons, final de l'àpat i baixa-
da, cames ajudeu-me, per un camí
més curt que el de pujada amb la
tempesta al davant, al Cadí, i
només esquitxats per un lleu
espurneig que feia pensar que en
qualsevol moment es podia posar
a ploure a bots i a barrals. 
Però aquest cop només els últims
d'arribar a l'autocar van recollir el
regal del cel.

SENDERISME
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Maria Pujol

L'esperat refugi Delgado Úbeda.

Foto dels que varem fer el cim de la Gallina Pelada.
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roàcia Plitvice, Parc
Natural. 

Si ens va convèncer anar a visitar
aquest país, va ser principalment
per la fama d'aquest parc natural.

És clar que després et trobes amb
d'altres coses de propina molt gra-
tificants, però el motiu principal
era aquest, i el temor també era
que la climatologia no acompan-
yés. 

Tot i les previsions insegures, està-
vem de sort, i el gaudi de l'obser-
vació ens feia no ser conscients de
la quantitat infinita d'imatges que
anàvem acumulant dins de la cap-
seta dels records, que són aquestes

càmeres digitals que no pots defu-
gir d'anar utilitzant a cada moment.
Un no parar, a cada sorpresa, a
cada recó, a cada desnivell geogrà-
fic, a cada llac...Un espectacle
natural ordenat...Però un especta-

cle encisador. Encara que les guies
aconsellen les primeres hores del
matí, nosaltres supeditats al circuit
turístic, ens hi varem incorporar a
primera hora de la tarda, i la veri-
tat és que no va estar gens mala-

ment en quan a compartir visita
amb infinitat de persones de tots
els països del món. No podem
oblidar que és un punt de referèn-
cia internacional, en el conjunt
dels parcs naturals d'Europa. A

500 m d'alçada, amb 16 llacs
comunicats per 92 cascades i cata-
ractes d'aigua. El que no s'havia
donat gairebé mai (com a mínim és
el que ens deien els naturals del
país), és la gran quantitat d'aigua

brollant per tot arreu, que fins i tot
feia aventurat accedir per alguns
indrets, tot i les infinites passeres
de fusta que hi ha instal· lades en
el decurs de tot el recorregut. Els
que no duien un calçat adequat en

pagaven les conseqüències.
Només després de 30 minuts de
camí, ens sorprèn una espectacular
vall, regada per una cascada pano-
ràmica impressionant i tancada per
la caiguda ininterrompuda de cor-

PLITVICE

C

Transbord pel llac al darrer tram del recorregut.

Llacs a diferents nivells.

La primera impresió.

Passeres provisionals.
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PLITVICE

tines capricioses d'aigua i cascades
a diferents nivells que no ens dei-
xaran en tot el recorregut que pot
durar entre 3 o 4 hores, si s'acce-

deix als llacs superiors, on en tot
moment podrem passar pels famo-
sos caminets de fusta, que intenten
fer impossible el contacte directe
amb l'aigua. Fins i tot van haver
d'instal· lar alguns paraments pro-
visionals, a l'estil de com ho fan
amb motiu de l'"Aqüa alta" a
Venècia. Estem definitivament
davant d'una de les joies naturals
de Croàcia, declarada com a Patri-
moni de la UNESCO, el 1979. 
El Parc nacional dels Llacs de Plit-
vicka s'estén per 20.000 hectàrees
(294,82 km quadrats), de boscos i
de llacs al cor dels Balcans. 
Cascades, abundant vegetació,
abundància d'aus i óssos entre la
seva fauna, el parc dels llacs de
Plitvice és una de les joies naturals
d'aquest país, que no fa pas gaire
anys, va estar maltractat per la

superba Sèrvia, que ni tan sols va
ser capaç de respectar aquest
entorn natural, com tants d'altres
monuments del país, veritables

joies de la civilització occidental,
com Dubròvnik al Sud, per exem-

ple. Els llacs del Parc Nacional de
Plitvice estan dividits en dos grans
grups, els llacs superiors i els llacs
inferiors. Hi ha una bona comuni-
cació entre indrets a través d'uns
transbordadors que et duen pel llac

més gran (Kozjak), fins al comen-
çament d'un nou recorregut per
accedir als llacs superiors. Tot
molt ben organitzat i endreçat.
Des de 1949, aquest conjunt natu-
ral al centre de Croàcia, té la cata-
logació de Parc Nacional.
Hi ha zones del parc nacional que
es poden visitar a l'estiu, altres a
l'hivern, i en general, no hi ha llocs
inaccessibles, els problemes són
per l'abundant neu en algunes
cotes en temps de fred rigorós,
però no suposen un impediment
per a la visita al Parc nacional dels
Llacs de Plitvice durant tot l'any,
una joia de la natura, de veritat. 
A vegades et parlen tant d'un lloc
que quan hi vas, al final en tens
una decepció. En aquest cas us he

de dir que ha valgut la pena l'es-
forç, per veure aquesta meravella.
Anar a Croàcia i no visitar Plitvice
és un pecat...Mortal.

Enric Solà

Forn de Pa
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Aus i peixos en harmonia.

Miris on miris, l’aigua crea bellesa.



enasque,  6 del matí del dia
31 de juliol de 2010. 
Estic a punt de fer una de

les ultra trail més fortes del calen-

dari, encara no sóc conscient de
l'aventura, potser sí, ja que m'ha
costat agafar el son a l'hotel, i no
crec que fos pel xivarri d'un grup
de judoques mig enervats, cridant
pel passadís a la una de la nit.
Recullo el dorsal, el 109, i una
bossa plena de coses, quin detall.
La samarreta és força bonica, amb
un estampat ben gran que posa:
ULTRA TRAIL ANETO.
Em col· loco el dorsal al pit, sub-
jectat amb imperdibles i l'sporti-
dent al canell, prèvia fiança de 30
€. Escalfo i faig estiraments.
A l'Avenida de los Tilos, lloc de
sortida, entro en el control de mot-
xilla i després de revisar el mate-
rial obligatori, faig que la pesin  -
el pes mínim és 1'5kg -, la meva
pesa gairebé deu quilos. 
Són les vuit del matí, han acabat
els parlaments i s'engega el tret de
sortida en mig de la cridòria dels
participants. M'incloc, ja que així

ens encoratgem els uns als altres
tot enfilant-nos cap a Senarta.
Després de passar pel control, con-
tinuem cap el refugi de Coronas i

d'aquí, al primer coll, Vallhibierna
a 2730 m. Vaig molt bé de temps,

massa i tot. Decideixo doncs, no
apretar la marxa ni córrer, més
m'estimo gaudir del paisatge brutal
que m'ofereix la natura als meus

peus. Baixem cap a l'estany de
Llauset, una baixada molt dura i
tècnica - grans blocs i pedreres-
però amb agilitat. Ara ens enfilem
cap al coll d'Anglos a 2438 m. Tot
baixant, em prenc la llibertat de
fer-me un banyet a l'estany Roi.
Impressionant, això m'ha deixat
com nou. Menjo una barreta ener-
gètica i més tard un power gel.
Després de passar per l'embassa-
ment de Senet, anem cap a er espi-
tau de Vielha, deixant enrere el
refugi de Conangles. Ens enfilem
al tercer coll, el del port de Vielha
a 2448 m. Ara sí que comença a
endurir-se la marxa. La baixada a
Vielha es fa llarga, però vaig a pas
ràpid. He fet 50 km. Són les sis de
la tarda. Vaig amb més de sis hores
d'avantatge en referència al temps
establert.
De Vielha fins a Artiga de Lin, es
fa molt dur, quasi vint quilòmetres

de pujada, amb un desnivell que
ara sí que es nota a les cames, ja
que les noto molt endurides, però
vaig fent i estic molt bé. 

ULTRA TRAIL ANETO
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Menjo quelcom, bec molt i seguei-
xo. En arribar a Artiga de Lin, ja és
fosc. Són les 22 hores. Em preparo
ara una beguda proteínica i m'enfi-
lo cap a la Picada. 
El desnivell és ara significatiu per
les meves cames, les hores que
porto, la son i l'esgotament, però
pujo amb tranquil· litat fins arribar
al coll a 2477 m. Són les 12 de la
nit. Fa molt fred, em poso una
samarreta tèrmica, el para vent i els
guants, ja que el vent és fort i fred.
Ara sí que estic bé. En el control de
la Picada, introdueixo el xip -com
de costum a la resta de controls- i
em diuen que he d'agafar el camí
que baixa a l'esquerra. Més enda-
vant, em trobo un grup de gent.
Ens hem perdut, escolto. Allà per-
dem quasi bé dues hores buscant el
camí. Amb la foscor és complicat
orientar-se. Trec el mapa i la brúi-
xola, procuro orientar-me. Hi ha

diferències d'opinions. Al final,
trec les meves conclusions i segur
de mi mateix, decideixo anar per
on crec que hauria d'anar. Amb mi,

ve un noi que no ho té clar però em
segueix. Al final em va donar la
raó. Potser vaig fer volta, potser
m'equivocava, però el més urgent

era sortir d'allà, en plena foscor i,
encara que estava "cagat de por",

me'n vaig sortir. Mentre caminava,
amb els ulls oberts com els d'una
òliba, entenia el significat d'aquest
tipus de marxes. Tu et portes el

menjar, tu l'administres i tu t'has
espavilar per anar pel bon camí.
Però tot això barrejat amb la difi-
cultat del traç amb pedres, fang,

aigua, grans blocs, bardisses,
fred... i arribes a la conclusió
donant voltes en torn a si l'any que
ve hi tornaràs. 
Cap a les sis del matí arribo a
Baños de Benasque. D'aquí una
pujada per després baixar a Senar-
ta. Resten prop de set quilòmetres.
Se'm fan molt llargs. Arribo a
Benasque el diumenge 1 d'agost a
les vuit del matí, han passat vint-i-
quatre hores. Estic molt content, la
gent m'encoratja i faig cap a l'arri-
bada en mig d'aplaudiments. Passo
l'últim control. Em feliciten, em
donen una medalla i un diploma.
El diploma et diu el temps parcial,
acumulat i total. 
Aquesta és la ULTRA TRAIL
ANETO, de 98 km i 5900 m de
desnivell acumulat. Ha valgut la
pena. Fins l’any que ve.

ULTRA TRAIL ANETO
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0 anys, 50 Cims"

Ens hem proposat que la com-
plicitat en els actes de celebració al
llarg del 2011, del 50è Aniversari,
ens faci participar d'un
projecte commemoratiu
que es basarà en l'assoli-
ment de 50 cims diferents
de Catalunya, de qualse-
vol alçada, entre l'1 de
gener i el repartiment de
Premis de la Marxeta de
l'any vinent. 
Està adreçat a tots els
socis de l'entitat que vul-
guin posar el seu granet
de sorra en aquest invent,
que al mateix temps serà
una forma més de cele-
bració, en la qual els
implicats aconseguiran
un diploma commemora-
tiu per la seva implicació,
en aconseguir el propòsit
global del projecte,
durant el repartiment de
premis de la Marxeta, que
com tots sabeu, va ser la
primera competició
col· lectiva de marxes
tècniques a la nostra vila
que va engegar l'entitat, i
que aviat també complirà
els seus 50 anys d'exis-
tència.
A l'estatge social del CEM s'ins-
tal· larà un "Cimòmetre" on ani-
rem disposant el progrés dels cims

assolits, amb els noms i la foto de
l'esdeveniment concret. També a
través de la nostra pàgina web, i
concretament a l'apartat de la Sec-
ció d'Alta Muntanya, anirà aparei-

xent el progrés d'aquest "Cimòme-
tre" amb les sortides realitzades.
Els interessats, quan arribi el

moment, i dies abans d'assolir-lo
hauran d'avisar del cim triat, per
no caure en repeticions. 
Per posar un exemple: 
-Està demanat o ja s'ha fet el

Pedraforca?
-No.
-Doncs aquest cap de set-
mana l'intentarem fer. 
-Queda registrat! Quan
torneu de la sortida,
envieu un correu electrò-
nic, amb la confirmació
del fet, el nom dels socis
que l'hagin assolit en
aquesta única sortida, i la
foto que ho testimoniarà.
Per aquest motiu és prio-
ritari assabentar l'organit-
zació del cim que vul-
gueu aconseguir, abans
de participar-hi. 
Un cop tinguem les dades
es publicaran en un gràfic
per fer el seguiment i pro-
grés del "Cimòmetre".
Us agraïm per endavant
la vostra predisposició a
participar en aquesta acti-
vitat que estarà inclosa en
la programació de l'agen-
da del 50è aniversari.
Recordeu: a partir de l'1
de gener de 2011. 
Per modest que sigui, fins
als més alts... Feu el vos-

tre "Cim" pel CEM.

EL MOLINET
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Enric Solà
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eia setmanes que teníem
ganes de sortir amb la gent
del Centre Excursionista

Molins de Rei (CEM). Aleshores
encara no n'é-
rem socis. En
David, un dels
vocals de la
secció d'Alta
Muntanya que
vam conèixer
al curs de pre-
venció d'a-
llaus, va con-
vidar-nos a
l’excursió que
anaven a fer al
pic de l'Estan-
yó el primer
cap de setma-
na de Maig,
per tal d'ini-
ciar a la mun-
tanya hivernal gent nova que volia
tastar neu. L'Encarna i jo ja haví-
em pujat aquest bonic cim andorrà,
però no amb  neu. Així que ens hi
vam apuntar...

Dissabte 1 de Maig. 

Un cop hem deixat el poble enrere,
continuem una mica més d'un qui-
lòmetre fins trobar a la dreta la
carretera de la Vall de Sorteny. Poc
després, putada!, una barrera i un
petit esllavissament que hi ha una
mica més amunt ens impedeixen
arribar fins l'aparcament. Donem
mitja volta i tornem a la carretera
principal en direcció a l'estació
d'Ordino-Arcalís. Abans de creuar
un pont i canviar de vessant, pre-
nem a la dreta una pista que entra
a la Pleta del Castellar. Just  on
comença el camí del pic de la
Fontblanca (pal senyalitzador) hi
ha dues petites cabanes que conec

de fa molts anys. Tal com pensava,
la de l'esquerra esta força bé. Serà
la nostra llar per aquesta nit. 

Diumenge 2 de Maig.

A les 5.40 h tanquem la porta de la
cabana. Encara és de nit, fa fred i
el cel està net de núvols… Llàsti-
ma de la boira enganxada a la part
alta de les muntanyes. El nostre
cim es veu enigmàtic, llunyà i
molt, molt amunt. A les 5.55 h
aparco uns metres per sota de la
barrera, al final d'una fila de cot-
xes, alguns dels quals deuen ser de
la gent del CEM, que han decidit
dormir al refugi de Sorteny.
Sense aturar-nos passem per la
casa del parc i prenem la pista de
terra. Aquesta puja en llaçades per
l'abrupte vessant del Grau de la
Llosa, que podem estalviar-nos
prenent algunes dreceres senyalit-
zades. Triguem vint minuts llargs
en arribar al final de la pista (6.31
h, 1905 m). 
Traspassem un mur de pedra i con-
tinuem per la pista-camí que puja

al refugi de Sorteny. Ben aviat tro-
bem a la dreta del camí un pal sen-
yalitzat que indica l'inici del camí
del llac de l'Estanyó (6.33 h, 1916

m). El corriol
ens porta fins
el riu Sorteny
que creuem
sense proble-
mes per una
passarel· la.
A l'altra vore-
ra la ruta
(balisada amb
punts grocs)
segueix a l'est,
més o menys
planera i
paral· lela al
riu. Al cap
d'uns minuts
arribem a uns
prats (Pleta de

Duedra) on segons el mapa es
troba la cabana de l´Eucasser (6.47
h, 1940 m). Per l'esquerra arriba un
corriol que ve directament del
refugi de Sorteny, creuant el riu
per un petit pont de fusta. El nostre
camí creua la Pleta i s'endinsa en
una vessant coberta de pi negre i
rododendres. Comença la puja-
da…
Aviat apareix la neu i desapareix el
camí. Tal com esperàvem la neu
esta dura en superfície però tova
per sota. Algun que altre cop ens
enfonsem fins els "kinders".
Remuntem la vessant boscosa a
poc a poc però sense aturar-nos. Fa
fred i les boires segueixen engan-
xades a les parts altes de les mun-
tanyes. Veiem petjades recents de
raquetes. 
Després de mitja hora llarga d'as-
censió sortim del bosc i el terreny
perd inclinació (7.19 h, 2125 m).
Entrem en una zona de camps de

ALTA MUNTANYA
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neu cada cop menys pendents que
ràpidament ens porten fins un pla
(Pleta del Lomar) envoltat d'espa-
dats rocosos i vessants molt dretes.

La ruta gira a l'esquerra i remunta
un pas estret de la vall (Estret de
l'Estanyó) on les aigües del riu de
l'Estanyó s'escorren per sota d'un
mur de pedra (7.30 h, 2210 m).
Sentim veus. Uns minuts més tard
per fi es produeix l’esperada  tro-
bada amb els amics del CEM (7.35
h). 
Ells en són vuit: Carme (que va
amb esquís) i Emi, Sílvia, Carles,
Gerard, Oriol, Xavi i David que
duen raquetes. Alguns fan cara de
son. Ens expliquen que al refugi de
Sorteny un grup d'adolescents els
ha donat la nit i han dormit ben
poc. 
Anant per l'esquerra (N) de la vall,
remuntem uns camps de neu
situats sota les vessants que baixen
del Roc del Rellotge i assolim  una
mena de collet (8.00 h, 2330 m). El
llac de l'Estanyó resta uns 500 m
en direcció sud i una mica per sota
nostre. 
Ara hem de girar a l'esquerra i
remuntar uns 150 m de desnivell

per uns pendents força drets per
arribar a la carena-cresta del Serrat
del Roc del Rellotge. La neu és
tova. En algunes zones ens enfon-

sem fins els genolls. Però pujant en
línia recta i sense preses anem fent
sense gaires problemes. Un airet

fred gela l'ànima a poc a poc.
La carena s'aixeca i es fa estreta a
mesura que ens acostem a una pri-
mera punta rocosa. Arribats al seu
peu pugem directament per les
roques glaçades. El terreny és sen-
zill però una mica aeri. Alguns

llocs demanen atenció i, sobretot,
no relliscar. Arribats dalt (8.59 h,
2573 m) ens donem un breu respir
abans d'atacar el tram rocós i horit-
zontal que ve a continuació. Molt
senzill i amb força ambient. Maco,
molt maco... Arribem a una bretxa
que es pot assolir per la vessant de
la dreta (S), on hi ha una mena de
corriol per on pugen la Emi i en
Xavi. Definitivament el sol guanya
la partida a la boira i per fi podem
veure el cim de l'Estanyó. Quina
passada de paisatge! Pim pam, pim
pam, fotos venen i fotos van… 
Per sobre de la bretxa superem un
tram curt però molt dret. Després
la cresta canvia de caràcter, es fa
de neu i ens recorda paratges
alpins. Malgrat ens enfonsem fins
els genolls o més, gaudim con nans
obrint traça en una estupenda neu
verge. Amb sensació de llàstima
finalitzem aquesta magnifica sec-

ció i arribem al peu de la piràmide
final. Son les 9.34 h i el GPS diu
que estem a 2670 m d'alçada.
Encara manquen 245 fins el cim…
Tenim gana. Així que ens aturem a
menjar alguna cosa i de passada
ens posem els grampons. 
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El terreny és dret i en bona part
mixt. A poc a poc devorem metres
de desnivell i arribem a una mena
d'avantcim (10.26 h, 2870 m). La

cúpula del cim sembla a tocar de la
mà. Per arribar al peu de la matei-
xa s'ha de creuar una zona horit-
zontal de neu verge i immaculada.
Un corredor de neu que talla una
banda rocosa ofereix una via d'as-
cens evident. Ens hi posem... La
pujada és tant maca com engresca-
dora i ens ho passem d'allò mes bé.
Ja molt amunt, trobem un tram de
roques i passo davant. Després
només resta una rampa de neu que
ràpidament perd inclinació. I arri-
bem al cim… (10.35 h 2915 m)
Estem dalt de la tercera muntanya
més alta d'Andorra, la primera
situada íntegrament dins del princi-
pat. Les altres dues (Comapedrosa
i Roca Entravessada) es troben a la
línia fronterera. Mentre esperem
l'arribada de la resta del grup, men-
gem, bevem i gaudim d'unes vistes
magnífiques que, malauradament,
queden reduïdes per les boires.
Destaca la carena-cresta que uneix
els pics de l´Estanyó, Cabaneta i de
la Serrera, un llarg recorregut amb

un tram de grimpada que fa temps
tenim a la nostra llista de pendents.
També és notable la imatge del
Toumasset jugant a fet i amagar

amb els núvols. Al sud veiem l'Es-
tany Gran de la Vall de Riu. Al
nord, llunyà i a l'horitzó, el massís
de la Pica d´Estats. Gran part dels
pics restants es veuen parcialment
(cas del Casamanya o de l'Arcalís)
o no es veuen… 
Després de romandre prop d'una
hora al cim, a les 11.31 h iniciem la
davallada. Al mateix temps, en
Carles, l'Oriol, el Gerard i el Xavi
treuen les pales de les motxilles.
"The Paleros Team" està a punt de
començar el seu particular show…
Mentre nosaltres baixem a poc a
poc i amb certa cura, ells seuen
damunt les seves pales i, amb el
piolet a la mà per si de cas i una
esbalaïdora desimboltura, es llen-
cen pendent avall. 
La Carme s'ha quedat endarrerida
al cim, traient les pells i preparant
els esquís. Després comença a bai-
xar sense presses, amb girs curts i
força segurs. La veritat és que per
dur setze anys sense fer esquí de
muntanya (segons ens ha dit), ho fa

molt i molt bé. Després comença a
lliscar suaument damunt la neu i
desapareix de la nostra visió quan
entra en una canal que baixa a l'o-
lla on es troba el llac de l'Estanyó.
Quin descens més bonic…! No puc
evitar que una onada d'enveja reco-
rri el meu cos. Em prometo que
abans que s'acabi la neu treuré la
pols dels meus esquís i, si trobo
algú que m'acompanyi i no l'impor-
ti anar amb un esquiador dolent i
poruc, faré alguna sortida senzilla
però bonica. 
El cel cada cop està més núvol i
s'aixeca un vent fred i desagrada-
ble. Asseguts en un muret que hi ha
davant del refugi esperem a que els
del CEM arribin a la Pleta de la
Duedra. A les 15.05 h, ja tots ple-
gats, iniciem el descens per la
pista. Caminem tranquil· lament,
parlant de moltes coses. L'ambient
relaxat i desenfadat que ha caracte-
ritzat tota l'ascensió es manté fins
el darrer moment. Al sud la pertor-
bació descarrega aigua amb ganes i
s'acosta cap a nosaltres. Arribem al
cotxe a les 15.30 h. 
La sortida finalitza amb una llarga
aturada a Ponts per a prendre unes
cerveses i menjar alguna cosa.
Acostumats a sortir sols o amb
poca gent, l'excursió d'avui ha estat
per nosaltres una gran novetat.
L'ascensió ha estat magnífica i
sense problemes, ho hem passat
molt bé i ens sentim molt a gust i
gens estranys amb els amics del
CEM. Amb el ferm propòsit de tor-
nar a sortir junts aviat, poc abans
de les 19.00 h ens acomiadem del
nostres nous amics i enfilem la
carretera cap a Begues. Estem con-
tents, satisfets, en pau… Ha estat
un bon dia…
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JUNY

ACTIVITAT: Exposició-museu: "El
món dels lepidòpters: La màgia de les
papallones".
DATA: del 15 de maig al 6 de juny.
ASSISTENTS: 500 visitants.

ACTIVITAT: Conferència i debat:
"Recuperem el riu Llobregat, el més
contaminat i degradat".
DATA: dijous 10.
ASSISTENTS: 15 persones.

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Visita a la població i
Riera de Mura.
DATA: diumenge 20.
ASSISTENTS: 29 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Caminada guiada per
l'entomòleg Joan Condal per desco-
brir la importància ecològica i medi-
ambiental de les papallones.
DATA: diumenge 6.
ASSISTENTS: 30 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: Sortida circular a la
Serra d'Ensija, amb l'ascensió al cim
de la Gallina Pelada 2.317 m. No
finalitzada degut a una forta pluja.
DATA: diumenge 13.
ASSISTENTS: 35 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensió circular al Pic
de Tristaina 2.878 m.
DATA: dissabte 12.
ASSISTENTS: Jordi, Carme, David i
Xavi.

ACTIVITAT: Pedraforca 2.497 m.
DATA: diumenge 20.
ASSISTENTS: Jordi i Mireia.

ACTIVITAT: Candanchu - Pico

Bisaurin 2.669 m. - Lizara - Pico
Aspe 2.645 m. - Candanchu.
DATA: dijous 24.
ASSISTENTS: Ivan, Juan i Fernando.

ESCALADA

ACTIVITAT: Curs d'escalada nivell I
DATA: del 1 al 15 de juny.
ASSISTENTS: Oriol, Ignasi,
Enrique, Pau, Alexia, Sergi i Lara.

ACTIVITAT: Camí del Tro - Cara
Sud del Pedraforca.
DATA: dissabte 5.
ASSISTENTS: Aitor i Ivan.

ACTIVITAT: Via Vent-Suri-Vent -
Montserrat.
DATA: dissabte 12.
ASSISTENTS: Aitor, Ivan, JuanMa i
Pedro.

ACTIVITAT: Via Aresta Brucs - Sala-
mandra - Montserrat.
DATA: dissabte 26.
ASSISTENTS: Àfrica i Aitor.

JULIOL

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Sortida matinal al
Museu Agbar de Cornellà.
DATA: diumenge 25.
ASSISTENTS: 22 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Sortida nocturna a les
platges del Parc Natural del Garraf.
DATA: dissabte 24.
ASSISTENTS: 20 persones.

SENDERISME

ACTIVITAT: Caminem entre set-
mana! Recorregut a peu d'un dels 10
"Itineraris a l'abast per Molins de
Rei".
DATA: dimecres 14.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Sortida circular a la
Serra d'Ensija, amb l'ascensió al cim
de la Gallina Pelada 2.317 m.
DATA: diumenge 11.
ASSISTENTS: 30 persones.

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensió al Vallibierna
3.067 m. i al Culebras 3.062 m.
DATA: dimecres 7.
ASSISTENTS: Pedro.

ACTIVITAT: Ascensió al Puigmal
2.913 m.
DATA: dimecres 7.
ASSISTENTS: Mireia, Núria i
Miquel.

ACTIVITAT: Ascensió al Noucreus
2.799 m.
DATA: dijous 8.
ASSISTENTS: Mireia, Núria i
Miquel.

ACTIVITAT: Pic de la Pala Clavera
2.721 m., Petit Mont Valier 2.736 m. i
Mont Valier 2.838 m.
DATA: dimarts 13 i dimecres 14.
ASSISTENTS: Lluís i Xavi.

ACTIVITAT: La Munia 3.133 m,
Pequeña Munia 3.096 m., Sierra
Morena 3.090 m, Troumousse 3.085
m. i Pic Heid 3.022 m.
DATA: dissabte 17.
ASSISTENTS: Pedro.

ACTIVITAT: Ascensió al Mauberme
2.880 m per la Vall de Toran.
DATA: dissabte 17 i diumenge 18.
ASSISTENTS: Enric, Encarna, Auro-
ra, Josep, Àfrica, David i Xavi.

26
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RESUM D’ACTIVITATS

ACTIVITAT: Astazus Oriental 3.071
m. i Occidental 3.015 m.
DATA: dissabte 24.
ASSISTENTS: Encarna i Enric.

ACTIVITAT: Aneto 3.404 m.
DATA: dissabte 24 i diumenge 25.
ASSISTENTS: Jordi, Emília, Ester,
Isabelle, Monica, Núria i Carme.

ESCALADA

ACTIVITAT: Escalada esportiva a
Tautavel (França).
DATA: dissabte 17 i diumenge 18.
ASSISTENTS: Isabelle, Jordi G,
Jordi M, Carme, Sílvia, Manel, Núria
i uns amics.

ACTIVITAT: Via dels Sostres +
David Aparicio Barò - Pared de l'Aeri
- Montserrat.
DATA: diumenge 18.
ASSISTENTS: Ivan i JuanMa.

ACTIVITAT: Via Normal - Aguja
Roja - Riglos.
DATA: divendres 23.
ASSISTENTS: Ivan i Carlos.

AGOST

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Ascensió al Bardamina
3.79 m.
DATA: diumenge 1.
ASSISTENTS: Enric i Encarna.

ACTIVITAT: Ascensió al Espigüete
2.450 m. - Alto Carrión - Palencia.
DATA: dimecres 4.
ASSISTENTS: Enric i Encarna.

ACTIVITAT: Pics de Tres Provincias
2.497 m. i Peña Prieta 2.536 m. - Alto
Carrión - Palencia.
DATA: dijous 5.
ASSISTENTS: Encarna i Enric.

ACTIVITAT: Curavacas 2.520 m. -
Alto Carrión - Palencia.
DATA: divendres 6.
ASSISTENTS: Encarna i Enric.

ACTIVITAT: Peñas Malas 2.279 m. -
Alto Carrión - Palencia.
DATA: dissabte 7.
ASSISTENTS: Encarna i Enric.

ACTIVITAT: Esperó NE al Pic de les
Valletes 2.793 m.
DATA: dissabte 7.
ASSISTENTS: Pedro, JuanMa, Ivan i
Jose Luis.

ACTIVITAT: Ascensió a l'Aneto
3.404 m.
DATA: dissabte 7 i diumenge 8.
ASSISTENTS: Mireia i Jordi.

ACTIVITAT: Ascensió al Peña Labra
2.018 m. i al Tres Mares 2.175 m. -
Cantabria.
DATA: diumenge 8.
ASSISTENTS: Enric i Encarna.

ACTIVITAT: Ascensió al Vallibierna
3.067 m. i al Culebras 3.062 m.
DATA: dissabte 14.
ASSISTENTS: Isabelle, Aurora,
Enric i Carme.

ACTIVITAT: Ascensió al Pic d'Alba
3.118 m. 
DATA: dimarts 17.
ASSISTENTS: Enric i Carme.

ACTIVITAT: Ascensió a la Punta
Alta 3.014 m.
DATA: dissabte 21.
ASSISTENTS: Carme, Cristina i
Lara.

ACTIVITAT: Ascensió al Montarto
2.833 m.
DATA: dilluns 23.
ASSISTENTS: Carme.

ACTIVITAT: Literola–Perdiguero:
Punta de Lliterola 3.116 m, Pico Royo
3.103 m, Tica de Lliterola 3.080 m,
Pico Perdiguero 3.2221 m, Hito W de
Perdiguero 2.176 m i Hito E de
Perdiguero 3.171 m.
DATA: dissabte 28.
ASSISTENTS: Enric, Àfrica i Carme.

ACTIVITAT: Pico Gallinero 2.728 m.
DATA: diumenge 29.
ASSISTENTS: Enric, Encarna,
Àfrica i Carme.

ESCALADA

ACTIVITAT: Via Gede - Gorro Frigi
- Montserrat.
DATA: dijous 12.
ASSISTENTS: Oriol i Carme.

ACTIVITAT: Via Gam - Portella Infe-
rior - Montserrat.
DATA: dimarts 17.
ASSISTENTS: Xavi, Síqwlvia i
Imma.

ACTIVITAT: Via Gomez-Xalmet - La
Prenyada - Montserrat.
DATA: diumenge 21.
ASSISTENTS: Aitor, Pau i Juan Car-
los.





LA JUNTA INFORMA

al com manen els Estatuts del CEM, la convocatòria d'elecció de nova junta directiva s'ha de fer per
carta, en un cartell al suro d'anuncis del local social, i finalment també s'ha de publicar al butlletí. 
Amb temps de sobres per a que pugueu presentar-vos com a candidatura, complim amb els estatuts

publicant a continuació la següent convocatòria:
T
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Benvolgut soci / Benvolguda sòcia:

El 20 de gener del 2011 haurà vençut el temps de quatre anys de la Junta Directiva actual. 

Per això, amb aquesta carta fem la CONVOCATÒRIA OFICIAL a tots els socis i sòcies del Centre Excur-
sionista Molins de Rei per fer ELECCIÓ DE NOVA JUNTA DIRECTIVA.

Per constituir la nova junta directiva del CEM n'hi ha prou amb un mínim de 3 persones: un president/a,
un secretari/a i un tresorer/a. A més d'aquests tres càrrecs, la nova junta directiva podrà comptar amb un
o més vicepresidents/es, i els vocals que calguin. Els requisits que cal complir són: ser major d'edat civil i
ser soci/a del CEM.

La presentació de les candidatures que optin a Junta Directiva l'heu de fer a Secretaria, en un sobre tan-
cat, abans del dijous 20 de gener del 2011. L'assemblea anual ordinària de l'entitat serà el dissabte 22 de
gener del 2011, i d'acord amb els estatuts, si només es presenta una única candidatura, es procedirà a la
proclamació directa dels seus components. En cas de que hi hagi més d'una candidatura, es constituirà una
Junta Electoral que organitzarà unes eleccions. 

Tot aquest procés esmentat no afectarà als actes de celebració del 50è aniversari del CEM (1961-2011), ja
que aquests depenen de la Comissió Organitzadora que es va constituir en l'assemblea extraordinària del
7-11-2009.

La Junta Directiva del CEM 
Molins de Rei, 12 de juliol del 2010
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SECRETARIA

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 670

ALTES

MOVIMENT DE SOCIS

BAIXES
Soci Cognoms i Nom d/m/a

1694 NADAL TORRABIAS, CARLES JOSEP 01/06/2010
1695 SANZ ORTIZ, ENRIQUE 15/06/2010
1696 BELTRÁN GARCIA, SÒNIA 15/06/2010
1697 ALVAREZ FERNÁNDEZ, ENCARNA 28/06/2010
1698 VILAPLANA SELLARÈS, NÚRIA 01/07/2010
1699 DE LAS HERAS RODRÍGUEZ, ANGELA 05/07/2010
1700 ARRIERO GARCIA, IGNACIO 20/07/2010
1701 DEL CASTILLO POZA, ENCARNA 22/07/2010
1702 GARCIA MUÑOZ, ENRIC 22/07/2010

Soci Cognoms i Nom d/m/a

0020 ALCARAZ MORENO, JOAN JOSEP 17/06/2010
0775 CARRERAS FABREGAS, TERESA 17/06/2010
1242 GARCIA GUEVARA, JOAN 14/07/2010
1386 NAVARRO ALCARAZ, EDUARD 17/06/2010
1417 VILLENA CARDÚS, DAVID 17/06/2010
1484 ALVAREZ MOLINA, DIDAC 21/06/2010
1552 ISACH DEL BARRIO, MARC 17/06/2010
1555 ROS FIQUERAS, CARLES 08/07/2010

Acaballes de juny, el nostre consoci Josep Maria Arbós i Mas, ens ha deixat. 
Encoratgem a la nostra sòcia Conxita Basco i als seus fills Sandra i Dani, per superar aquest mal tràngol i els desitgem
que aconsegueixin la serenitat i la resignació suficient per seguir endavant malgrat la seva absència.
La seva col· laboració en els millors moments de la seva constant fidelitat, serà un molt bon record per a tots nosaltres.
Transmetem per tant des d'aquesta pàgina, el sentiment del conjunt social de l'entitat.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El mes de juliol ens ha portat una mala nova, la mort inesperada del pare de la nostra Vicepresidenta, Mirèia Sellarès, i
avi dels nostres consocis Miquel i Xènia Mateo. 
En Filibert Sellarès, a qui tots coneixíem a Molins de Rei per la seva trajectòria històrica d'home compromès amb l'Agru-
pació Folklòrica, de la què en va ser President, va deixar la seva empremta en el món sardanístic. Ha estat una altra bat-
zegada que ha afectat la sensibilitat de tots els que el coneixíem.
Des d'aquestes pàgines encoratgem l'important cercle familiar i els nombrosos amics que ha deixat, a superar la seva
absència treballant per aquest món de les entitats de la nostra vila, per mantenir el seu record i el dels homes que com ell
han treballat en el silenci i la constància. 
Descansi en Pau.

Ascensió a l’Aneto. Esperó al Pic de les Valletes.


