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EDITORIAL
Hem encetat el trimestre i també nova Junta Directiva. No cal dir que la
generositat dels membres que renoven la seva dedicació és admirable i
mereix la nostra especial atenció, perquè servirà per agombolar d'experiència el nou president, en Ferran Estela, que ha emprès el seu mandat amb
molta il·lusió, que precisament és el que fa que les coses funcionin amb fluïdesa i determinació, tot i que el Ferran sempre s'ha destacat per la seva habitual preocupació per les coses de la casa, quan n'ha tingut l'oportunitat. Li
desitgem tota la saviesa i la sort suficient per dur a terme una tasca positiva
i encertada en la gestió. Felicitats!
El conjunt social respira tranquil (se sent des d'aquesta redacció el sospir
d'alleujament de més de 670 persones, en podem donar fe). No oblidem que
corren temps d'inseguretat en el camp del voluntariat excursionista tradicional.
En el context dels actes de celebració del 50 aniversari, hem tingut una
adhesió extraordinària, la de l'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de
Molins de Rei, que han dedicat la portada del seu programa i un breu recull
històric del CEM a l'interior a la celebració del nostre aniversari, a més d'haver fet editar un mata-segells especial al·lusiu amb motiu de la seva XLIII
Exposició, en el decurs de la 160a Fira de la Candelera, cosa que ens fa estar
molt agraïts per la seva dedicació i també per l'edició de les plaques de cava
amb l'escut commemoratiu de la nostra entitat i una medalla commemorativa.
Des d'aquest editorial els expressem el nostre agraïment i els encoratgem a
seguir en la seva interessant tasca divulgativa, en nom dels lectors del Butlletí, socis i simpatitzants del CEM.
I ja que parlem de la passada Fira, no volem deixar de retre el nostre més
sincer agraïment a les persones que van estar defensant l'estand de l'entitat
en els seus diferents torns, per oferir als visitants de Molins de Rei una difusió contundent dels nostres productes autòctons, tant des del punt de vista
excursionista com del purament gastronòmic. Un excel·lent per a tots els
voluntaris i voluntàries, que de la mà experta i assenyada de la Carme Valldosera, han dedicat el seu lleure per a la causa de la nostra entitat en un any
de celebració que acumularà una despesa considerable, i que serà menys feixuga gràcies a aquest esforç tan important. Un cop més... gràcies!
I amb vista a les coses que estan a punt, només cal dir que després de celebrar, el dia 3 d'abril, la XV Molins de Rei - Montserrat, el dia 16 d'aquest
mateix mes posarem damunt la taula el llibre del 50 aniversari, una feina
molt especial que ha comandat l'actual secretari del CEM i president de la
Comissió del 50 Aniversari, l'Àngel Beumala, aquest producte, segur que us
satisfarà, perquè majoritàriament us hi veureu reflectits en algun moment,
especialment els socis dels darrers 50 anys de vida de l'entitat, i els que fa
poc que ho sou. És una obra, treballada amb molt d'interès i afecte, que tots
els socis s'han de fer seva. No us la perdeu: se n'ha fet una edició assumible
per la quantitat de socis del CEM. Gaudiu-la!
Bona Diada de Sant Jordi ! (una rosa i el llibre del 50 aniversari)
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AGENDA
Diumenge 27 de març. Secció de Veterans: Descoberta
Cultural: excursió i visita guiada al Castell de Montsoriu (la Selva). Farem un recorregut de 45 minuts d'accés a
les instal·lacions d'aquesta emblemàtica fortalesa
medieval, recentment inaugurada a les visites. Retorn amb
una passejada de 30 minuts. Cal anar ben calçat i amb bastons, que no fan mai nosa. Dinarem a l'Hostal Nou d'Arbúcies. Inscripcions al CEM de 7 a 9 del vespre. Vocals: Joan
Miró, Anton Gómez i Enric Solà.

MARÇ
Dissabte 5, a les 7 de la tarda, al local del CEM. Cafè
Tertúlia "Nostàlgies" i... III Projecció tradicional de diapositives de l'antiga Delegació de la UEC-Molins de Rei,
comentades pels seus autors. Acte del 50è Aniversari.
Diumenge 6. Secció d'Escalada: Sortida de via llarga al
sector de Gorros (Montserrat). Vocals: Aitor López i
Carles Moyes.
A partir del dilluns 14 de març comencen les inscripcions per a la XV Molins-Montserrat. Les inscripcions
per a l'itinerari curt (29 km) només es poden fer presencialment al local del CEM. Per a l'itinerari llarg (48,2 km)
podeu venir al CEM o fer la inscripció per Internet. Consulteu l'apartat Molins-Montserrat del web del CEM:
http://cem.molinsderei.net
Dissabte i diumenge 19 i 20. Secció d'Alta Muntanya: la
Canal de l'Ordiguer, de 2.653 m (Serra del Cadí).
Vocals: África Cano, David Pagès i Xavi Armengol.

ABRIL
Diumenge 3. XV Travessada Molins de Rei - Montserrat. Amb dos recorreguts per triar, un de curt de 25 km, i
un de llarg de 48 km. Aquest darrer puntua per la Copa
Catalana de Marxes de Resistència de la Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada (FEEC). Organitza: Comissió
Molins - Montserrat.
Diumenge 10. Secció de Medi Ambient: Marganell (el
Bages). Matinal suau de 8 km que voreja algunes ermites
d'origen romànic entre extensos camps de cereals i la
imatge permanent de l'escarpat massís de Montserrat. Sortida: 9 h matí. Plaça dels Països Catalans. Vocal: Marià
Caimo.

Diumenge 20 de març. Secció de Medi Ambient: l'ermita de Santa Maria de Cervelló, la masia de Can Riera i
la Penya Bruguera (Baix Llobregat). Matinal suau de 8
km en què destaquen les imponents penyes rogenques
esculpides per l'erosió de l'aigua i que han format fantàstiques formes al llarg dels anys. Sortida: 9 h matí. Plaça
dels Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 10. Secció d'Escalada: sortida d'escalada
esportiva al sector de la Font de l'Ametlló (Olèrdola,
Alt Penedès). Vocals: Aitor López i Carles Moyes.

DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU

QUADS
Concessionari Oficial
Av. València, 25 Molins de Rei Tel. 93 668 16 42 - Fax 93 668 94 61 - mail:fcosta@motoscosta.com
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AGENDA
Dissabte i diumenge 16 i 17. Secció d'Alta Muntanya:
pic de Lustou, de 3.023 m, al massís del Culfreda
(Pirineus). Vocals: África Cano, David Pagès i Xavi
Armengol.

vespre a la Secretaria del CEM. Aquesta és una oportunitat única per visitar en un cap de setmana, espais naturals
espectaculars i una zona privilegiada per als amants de la
fotografia i la natura, amb un programa cultural i excursionista apte per a tothom. Acte del 50è Aniversari.

Dissabte 16. Presentació del llibre: El Centre Excursionista Molins de Rei: cinquanta anys d'excursionisme
i cultura (1961-2011). A les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de l'antic Palau dels Requesens. Amb la intervenció de
Francesc Roma i Casanova, sociòleg, doctor en ciències de
l'esport, i redactor de la revista Vèrtex. I després, venda de
llibres fins a exhaurir-los. No badeu o us quedareu sense!!!
Acte del 50è Aniversari.

Diumenge 8. 26a Caminada de Molins de Rei i XXIX
Marxa / Aplec d'Excursionistes Veterans de Catalunya.
Enguany hem convidat excursionistes de tot Catalunya per
donar a conèixer el cinquantenari del CEM a tot el país.
Inscripcions a partir del 2 de maig al local del CEM, de 7
a 9 del vespre. Acte del 50è Aniversari.

Dissabte 23, Diada de Sant Jordi: Fira del Llibre i de la
Rosa de la plaça de la Creu de Molins de Rei. Presència
del CEM amb un estand i venda dels llibres del cinquantenari, escuts del CEM, plaques de cava i altres records. Acte
del 50è Aniversari.

Diumenge 8. Secció d'Escalada: Sortida d'escalada
esportiva a Vilanova de Meià (la Noguera). Vocals:
Aitor López i Carles Moyes.
Dissabte i diumenge 14 i 15. Secció d'Alta Muntanya:
pic de Sotllo, de 3.072 m (Pirineus del Pallars Sobirà).
Vocals: África Cano, David Pagès i Xavi Armengol.

MAIG
Diumenge 1. Secció de Veterans: Descoberta Cultural:
excursió a les Borges Blanques i Arbeca (les Garrigues). Visita guiada al parc temàtic de l'oli, i passejada
per les Borges. Ja mai més podreu dir que no heu baixat
d'Arbeca! El dinar el farem al Restaurant Casa Nostra de
Fondarella, del qual ja teniu referències, sobretot els
amants dels cargols a la llauna. Inscripcions al CEM de 7
a 9 del vespre. Vocals: Joan Miró, Anton Gómez i Enric
Solà.

Dissabte 14, a les 19 h, inauguració de l'exposició interactiva: "L'arbre, font de vida: toca i experimenta tu
mateix!" L'exposició romandrà oberta del 14 de maig al 4
de juny.
A càrrec dels naturalistes Joan Condal i Marià Caimo.
Amb activitats didàctiques adreçades als centres escolars
de la vila. Sortida matinal al Parc de Collserola el dia 5 de
juny. Acte del 50è Aniversari.

A partir del dilluns 2 de maig comencen les inscripcions per a la 26a Caminada de Molins de Rei i XXIX
Marxa / Aplec d'Excursionistes Veterans de Catalunya.

Diumenge 22. Secció de Medi Ambient: Vallgorguina
(el Vallès Oriental). Matinal suau de 8 km per la serra del
Corredor on destaquen els boscos de suredes, l'ermita
romànica de Santa Eulàlia de Tapioles, el dolmen megalític de Pedra Gentil i algunes masies ara restaurades. Sortida 9 h matí. Plaça dels Països Catalans.
Vocal: Marià Caimo.

A partir del dilluns 2 de maig comencen les inscripcions presencials i en efectiu per a l'excursió del 4 i 5 de
juny a Huesca, Siresa i La Selva de Hoza. Places limitades a 55 persones. No badeu i apunteu-vos de 7 a 9 del
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C A RTA A L D I R E C TO R

A

vui voldria fer un gran homenatge al Centre Excursionista
de Molins de Rei per la celebració d'aquest cinquantè aniversari.
Un homenatge als pioners que han fet
possible que avui aquesta festa sigui
una realitat, un homenatge
a tots els presidents i les
seves juntes, que han portat l'entitat i l'han fet créixer, durant aquests cinquanta anys.
Gràcies per tot l'esforç que
tots hi han esmerçat.
Gràcies a tots per ser on
som.
La UEC i, després el
CEM, han estat en la meva
vida i la de moltissímes
persones una peça en l'engranatge de cadascuna de
les nostres vides. Han
estat una referència de
moltes famílies.
Hi ha moltes relacions de
parelles, de matrimonis,
que van sortir de les
primeres excursions que
es van fer. Avui, aquestes
parelles tenen fills, nets,
família... i tot és perquè es
van conèixer allà, en aquelles excursions, en el contacte amb la natura, i n'estic segura que ningú, ningú, no ho pot
oblidar.
En tots aquests anys, i a través de l'entitat, ens hem conegut, hem fet amistat amb persones entranyables.
Avui, algunes d'aquestes persones ja
no hi són, però n'hem de tenir un bon
record perquè totes han ajudat a fer
pujar aquesta entitat, la nostra entitat.

El CEM va ensenyar als nostres fills a
fer les primeres sortides a la
muntanya, amb el Sr. Freixinet, un
gran amant de la natura de qui tinc un
gran record, i moltes altres persones a
les quals es fa difícil d'anomenar.

De més grandets, van anar creixent
amb la passió del Sr. Nicolau per les
herbes de muntanya; era tanta aquesta
passió que fins i tot en feia poemes...
i, avui, els nostres fills transmeten als
seus tots aquests aprenentatges, i això
és molt bonic perquè demostra que la
feina que s'ha fet durant tots aquests
anys ha deixat petjada, i en deixarà,
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segur que en deixarà encara, durant
molts anys, a moltes més persones.
Va ser tan bonic conèixer el nostre
país... les descobertes a Montserrat,
les sortides culturals, el senderisme
quan fèiem la Marxeta, o la Caminada
Molins-Montserrat, o la
Caminada Popular... i els
anys que vam fer teatre
per la Castanyada preservant una gran tradició nostra, i els concursos de
fotografia... i tantes i
tantes coses que s'han fet,
es fan, i que, segur, que
em deixo.
El que sí que no voldria
mai deixar d'aquest anys
ja passats, són les bones
amistats trobades, els
records de la unió de
moltes famílies en els
campaments d'estiu del
mes d'agost a Catalunya,
al Pirineu aragonès, als
Alps a Chamonix, o a
Itàlia. Totes les bones i no
tan bones experiències, les
anècdotes viscudes i
tantes i tantes coses que
podria parlar d'aquest
Centre Excursionista que
ha estat un dels referents
per a moltes persones de Molins de
Rei.
Gràcies per tot, CEM i que per
MOLTS ANYS!!!!
Una sòcia de fa molts anys que estima
aquesta, nostra, molinenca i catalana
entitat.

M. Rosa Padilla

E N T R E V I S TA

E

El CEM neix l'any 1961 Tu ets una de les 23 persones que
com una delegació a aquest any rebrà el premi a la
Molins de Rei de la Unió constància per haver estat 50
Excursionista de Catalunya. Ser anys seguits soci de l'entitat.
una secció de la UEC va facilitar Quin sentiment et provoca això?
molt la legalització d'un club
excursionista a la nostra vila en ple Un sentiment d'alegria, i a la vegafranquisme. L'any 1979, però, es da de nostàlgia perquè em recorda
produeix la separació d'aquesta la joventut, els amics d'aquella
entitat, i a partir d'aquest any ja ens època...
anomenem Centre Excursionista
Molins de Rei.
Però només es
tracta d'un canvi
de nom: les persones són les
mateixes, el local
és el mateix, els
objectius també...
Una de les persones que va viure
més
d'aprop
aquest període
inicial de la UECMolins de Rei és
en Salvador Castellví. Si us trobeu en una de les Un “cinquantenari” en tota regla.
activitats multitudinàries del Quants anys tenies quan et vas
CEM, saber on es troba el Salva- fer soci del CEM?
dor és ben fàcil. Només us heu de
fixar en les rialles i la fressa que fa Vaig néixer l'any 1945, i em vaig
el grup de persones que es troba al fer soci l'any de la fundació, el
seu voltant. I és que aquest home 1961, o sigui que tenia 16 anys d'eno para de fer gresca i transmetre dat.
bones vibracions a tothom qui l'envolta. Si a aquesta bonhomia li El primer any només éreu 38
sumem el seu compromís cívic i la persones sòcies. Què et va motiseva intel·ligència tenim una de les var a fer-te soci d'un grup tan
persones més valuoses amb les reduït? No teníeu la sensació que
quals ha pogut comptar aquesta éreu quatre gats?
entitat al llarg de la història.
Aquesta és l'entrevista que li hem Jo em vaig fer soci del CEM perfet a una de les persones més esti- què tenia uns amics de Barcelona
mades del CEM.
que eren de la UEC i en fer-se aquí
una delegació ja sabia de què

7

anava i vaig decidir apuntar-m'hi.
No sóc dels que va portar endavant
la iniciativa, ni molt menys, només
tenia 16 anys! La Delegació la van
fundar persones grans als meus
ulls d'adolescent, homes de 30 o
40 anys. Jo vaig començar participant a les excursions que s'organitzaven. Eren pels rodals i hi anàvem 15 o 20 persones, la majoria
joves com jo, i
molts eren els
fills
d'aquests
socis "grans" que
van fundar la
Delegació.
Entesos, però a
la segona junta
directiva (19651969)
només
tenies 20 anys i
ja t'hi trobem en
el càrrec de
“comptador”. El
tresorer era en
Manuel Borràs.
Quina era la
teva tasca?
Bé, aquí he de matisar que després
del primer any de Junta vaig haver
d'anar a la mili.
Per cert, que em va tocar fer el servei militar a l'Àfrica, a Ceuta. En
aquella època "el servei" durava
15 mesos i només vaig tenir dos
permisos, d'un mes de durada cada
un.
El comptador confeccionava els
rebuts a màquina d'escriure i després els lliurava a una persona que
s'encarregava d'anar a cobrar la
quota a la casa de cada soci. En
aquella època les domiciliacions
bancàries no existien!

E N T R E V I S TA
El 22 de febrer de 1969, es produeix el canvi de l'estatge social i
l'entitat es traslladà a la seu
actual. Això es fa a la tercera
junta del CEM, on tu ja fas de
tresorer. Per què el lloguer es fa
amb un sotsarrendament, en
comptes de fer-se directament
com a UEC-Molins de Rei?

Els socis tenien ofici i entre tots ho
vam fer tot. Però malgrat el treball
voluntari a pic i pala, hi va haver la
despesa grossa del traspàs amb la
propietat. Recordo que vam fer
una reunió al Club Fotogràfic amb
alguns dels socis més representatius i que ja portaven una certa
antiguitat. Se'ls va exposar la

amb mi en privat per donar-me la
seva col·laboració econòmica. I
així en aquest ambient íntim la
Junta va aconseguir els diners per
fer el canvi de local!
Aquesta tercera junta es va
caracteritzar per la seva empenta dinamitzadora amb el lema
"Al Servei de la Cultura i l'Esport".
Això va ser una idea de l'Agustí
Tresserra, el president. Fins llavors
la UEC tenia una connotació d'entitat que només feia muntanyisme i
ell volia donar-li una obertura més
àmplia. Fins i tot ens vam atrevir a
adherir-nos a Òmnium Cultural!
Parlar de cultura en una entitat
excursionista, quan ja hi havia
un Foment Cultural o una
Joventut Catòlica, no va sobtar
al Molins de Rei de l'època?

L’amor venia en taxi. 1984.

Els propietaris en aquella època
tenien por de fer tractes amb entitats, tenien por que quan volguessin fer ús del seu patrimoni no les
poguessin fer fora.
Es creia que si l'arrendament anava
a nom d'una persona física seria
més fàcil fer-la fora en el moment
que convingués. La casa era un
habitatge que va quedar lliure perquè els llogaters van marxar.
Vam optar per llogar-la i fer-hi el
local perquè era cèntrica. Tenia
una cuina de carbó, un pou, i un
estable on ara hi ha la sala de reunions del soterrani ...
Com es va transformar un habitatge tradicional de l'època en la
seu d'una entitat? Es van llogar
paletes, electricistes, pintors…?

necessitat d'un canvi de local i els
socis més grans van estar d'acord a
sufragar el traspàs. Per reservar el

No es pot ni comparar. Per a nosaltres "cultura" era fer un curset de

Un dels tants cims sempre en bona companyia.

secret de la donació que feia cada
soci vaig posar una mampara i
anaven passant d'un en un a parlar
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cançons, participar a les exposicions de la setmana de la joventut.
En canvi aquestes altres entitats

E N T R E V I S TA
feien una programació cultural de
molta més envergadura: actua-

s'apropiés d'elles per fer activitats
subversives. Pensa que abans per
ser president havies de tenir una
antiguitat determinada i no haver
tingut cap problema polític amb
les autoritats de l'època.

Com t'expliques aquest fenomen?

El 1971 la UEC Molins de Rei ja
té 265 socis. Quin buit omplia la
UEC a Molins de Rei per què la
gent se sentís motivada a fer-se
sòcia?

No totes les flors son de plàstic. 1985.

cions d'orquestres, disposaven de
grans sales per portar grans companyies de teatre... Nosaltres les
conferències les havíem de fer a
l'antiga biblioteca de La Caixa de
Pensions, que estava al passeig Pi i
Margall i que en aquella època es
deia Paseo del General Mola.
Aquesta tercera junta presidida
per Agustí Tresserras i Amigó
només té una durada de dos
anys, 1969 i 1970. Per què?
És que abans les juntes tenien una
durada de dos anys. Crec que venia
per una norma que deia que en una
Junta no podien plegar totes les
persones de cop, sinó que només
ho podien fer el 50% dels seus
membres. Això era pràctic pel que
fa al funcionament de l'entitat,
però també ho feien per controlarnos. Deixant només plegar la meitat de la gent el règim s'assegurava
que ningú aliè hi entrés de cop i

Estem parlant d'uns anys molt convulsos políticament. La gent trobava en la UEC una escletxa de llibertat per poder anar sola a la
muntanya. Amb la motxilla a l'esquena i trepitjant el país tenies la
sensació de formar part de tot
aquest moviment que volia canvis.
Pensa que era l'època de la nova
cançó, dels sindicats clandestins...
Per exemple, en el moment que
entraves al tren per marxar o per
tornar de l'excursió, no sabies si hi
havia algun informador del règim
vestit de paisà. Havíem d'anar en
compte amb el que dèiem, i segons
quines cançons ja no les cantàvem.
De quin estrat social procedien
aquests socis?
No és cap tòpic, però la UEC era
molt oberta. No demanàvem el
DNI a ningú, ni en volíem saber la
procedència... Hi havia gent de
tots els estrats socials. Això va fer
molt de bé, va permetre que es
socialitzessin i es coneguessin gent
que d'una altra manera no s'haguessin conegut mai.
Molts socis del CEM som també
socis de l'Agrupació Folcklòrica
de Molins de Rei i viceversa.
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Entrenament per anar al Mont Perdut.
Al Bergadà amb el Rafel Xancó.

Tant a l'Agrupa com aquí es respirava un esperit catalanista, el que
llavors es deia "fer país". Per això
si un tenia aquesta sensibilitat era
normal que estigués als dos llocs.
A part que si t'agradava ballar sardanes no tenies més remei que
anar a l'Agrupa, i si t'agradava la
muntanya, havies de ser del CEM.
I si t'agradaven les dues coses,
doncs et feies soci dels dos llocs!
Trobes alguna raó per la qual
aquestes dues entitats hagin
arribat als 50 anys i avui estiguin
més vives que mai?
Senzillament perquè els seus
valors inicials encara es mantenen.
Malgrat haver-hi activitats competitives com la Marxeta o els concursos de sardanes a l'Agrupa, el
substrat era el valor del companyerisme. Tot i això, he de dir que avui
es miren més els avantatges perso-
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nals que et pot comportar fer-te
soci d'una entitat. Abans no era
així, et feies soci d'una entitat perquè ho senties. Era una qüestió d'identitat, el poder dir: "Jo sóc del
CEM". Era com ser d'un equip de
futbol.

La quarta junta directiva és la
presidida per Germà Puiggarí,
té una durada de cinc anys però
les renovacions de càrrecs són
constants. Per exemple, tu
comences els dos primers anys
com a tresorer i després passes a

I després de tants anys com a
directiu què vas fer ?
La meva dimissió va coincidir amb
la mort del pare, i en haver de tenir
cura de la malaltia de la mare.
Com bé dius a partir dels anys 80

Al cim del Montcau amb cares força conegudes. Juliol del 1965.

25 anys de Teatre. 1986.

Abans ja ens has explicat com va
anar el canvi de local, però, com
és que l'Agrupa va comprar el
seu edifici i el CEM no?

vaig deixar de participar en tasques directives i només he participat en les activitats tradicionals
que programa cada any el CEM.

En l'època que vam fer el canvi de
local no ens vam plantejar comprar-lo perquè no teníem diners.
I compte que l'Agrupa no va tenir
seu fixa fins molt més tard.
Primer va estar a l'Alhambra, després al Foment... i finalment van
comprar la seva seu quan ja eren
altres temps. A part que ells són
una altra mena d'entitat.
En les colles sardanistes els nois
conviuen molt amb les noies
durant els assajos entre setmana,
els caps de setmana quan van als
concursos, i de l'Agrupa en van
sortir molts matrimonis, això feia
que hi hagués un altre esperit.
Però aquesta pregunta els l'hauries
de fer a ells!

ser vocal de cultura juntament
amb el Jaume Miró. Per què
ereu tan belluguets?
Ja t'ho he dit abans, que es permetia canviar cada dos anys.
De totes maneres et confessaré que
vam dimitir els dos de cultura i
més endavant el Llecha, perquè
vam tenir discrepàncies amb president i vicepresident.
Volíem eixamplar el local i convertir-lo més en un auditori.
Ens van dir que sí i vam entrar a la
Junta amb aquesta condició.
Al final no es va fer, ens vam sentir decebuts i vam dimitir.
Malgrat això vam continuar essent
tots amics i treballant per l'entitat.
Al CEM passa molt això, les persones discrepem, ens enfadem,
però no trenquem l'amistat, continuem fent coses junts.
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Com vas encaixar el canvi de
nom de l'entitat que es va fer el
1979, de UEC-Molins de Rei a
CEM?
Ho vaig trobar encertadíssim.
Em va saber greu trencar el lligam
sentimental amb la UEC però les
necessitats econòmiques eren
imperioses i va ser necessari.
També afegeixo que el nou nom de
l'entitat feia peça.
Era el Centre Excursionista de
Molins de Rei i això provoca un
sentiment de pertinença molt gran,
de seguida ens vam sentir molt
identificats amb aquest nou nom.

E N T R E V I S TA
Parlem del grup de teatre del
CEM. Tu gairebé sempre hi has
participat com a actor ...

Tots coneixem que t'apassiona
l'òpera. Com t'hi vas aficionar?

en col·laboració amb l'Espai
Xirgu, i serà dirigida per la Maribel Rodríguez.
La idea inicial de la directora era
que la representessin els mateixos

Va sorgir de la necessitat de trobar-

L'òpera és l'expressió del teatre al
màxim. M'hi vaig aficionar de

Amb l’Antòn Llecha en una marxa.

En Llorenç Canut lliurant-li el 2n Premi del Concurs Regional de Fotografia.

se per celebrar la Castanyada. Primer les representacions teatrals es
feien en un lloc reduït, al local del
Club Fotogràfic, no comprometíem a ningú i no es cobrava cap
entrada. A part que era una cosa
molt familiar. Acabada l'obra es
menjaven les castanyes, es feien
rodolins, s'explicaven acudits, una
mica com si fos un foc de camp.
Tot formava part de les moltes
ganes que teníem de treure'ns de
sobre la grisor del dia a dia. En
aquella època ens conformàvem
amb poca cosa. Després vam anar
a fer les obres a l'antic soterrani del
Mercat Municipal, on ara hi ha el
Caprabo. Allà recordo que muntàvem l'escenari amb les parets dels
estands sobrers de la Fira de la
Candelera. Després també vam
començar a fer una obra per la
diada del soci.

petit perquè sentia sarsuela a casa.
Abans tothom cantava. Recordo
que mentre feia els deures de l'escola cantava tant fort que em sentien des de l'altra banda de la
plaça! A part que les emissores de
ràdio de llavors programaven més
aquest tipus de músiques.

actors i actrius de fa 20 anys. Però
al final no ha estat possible i hi
haurà part del repartiment amb
gent veterana del CEM i gent
nova.

En els actes de celebració del
cinquantenari participaràs amb
una colla d'actors i actrius veterans del CEM en la representació d'una comèdia en el teatre de
la Joventut.
Serà el 31 d'octubre del 2011, la
nit de la Castanyada tal i com
s'havia fet durant molts anys.
Com estan els preparatius per
aquest acte que tots esperem
amb candeletes?

Faig una crida a tots els socis i
sòcies perquè omplin el teatre de la
Joventut el dia de la Castanyada.
Estem assajant l'obra de teatre amb
molta il·lusió i voldríem que el dia
31 d'octubre del 2011 el teatre estigués ple de gom a gom. També
vull acabar donant-vos les gràcies
per haver-me fet aquesta entrevista
per la revista Senderos. Ai! Perdoneu! Aquest era el nom de la revista de la UEC, volia dir per al Butlletí del CEM...

L'obra que representarem la farem
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Vols afegir alguna cosa més a
l'entrevista, Salvador?
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T

uc de Mauberne des de la
vall de Toran.
(...Continuació)

Acostumats a anar sols i callats,
aquesta nova manera de fer muntanya ens sorprèn i encisa alhora:
són els avantatges d'anar en grup i
amb bon ambient. Un camí marcat
amb fites i pintura groga (que

per sota, la moral es posa a cent. A
la pregunta d'on acamparem, contesto que al tercer i últim llac, que
evidentment és el que està més
lluny. Els minuts i els metres passen sense que arribem a lloc, i la
impaciència junt amb el cansament
fan de les seves. El paisatge, el dia,
la imponent visió de la cara oest
del Mauberne que tenim just a

Tornant del cim. Arribant al 3er estany de Mauberne on vam acampar.

suposem que ve del Port d'Arbe),
ens fa fàcil seguir el camí.
Tardem una hora per arribar a la
canal-barranc que baixa del Port
de la Horqueta (18.05 h, 2.300 m).
Després de creuar-lo, baixem uns
metres fins a trobar el GR amb
marques vermelles i blanques, que
ens porta al SE, amb amplis revolts
per pendents herbosos. Les hores
caminades i els metres de desnivell
amb la casa a sobre, comencen a
passar factura. Les cames pesen i
cada passa comença a ser un acte
de fe. Per sort, saber que els llacs
de Mauberne són a prop ens dóna
un plus de resistència que ens permet seguir endavant sense gairebé
abaixar el ritme.
Quan al girar un contrafort rocós,
apareix el llac inferior uns metres

sobre... no hi ha manera de compensar el desgast d'aquest últim
tros de camí. Per primer cop des
que hem deixat el refugi de la
Honería, el grup camina abatut i en
silenci. Ningú no fa traduccions,
no se sent anomenar la Pataki...
això serà, però, per poc temps.
A les 17.50 h arribem a una carena
d'herba i pedres. A sota hi ha el tercer llac del Mauberne. Després
d'una breu baixada i vorejant per
l'esquerra (E) a pocs metres de l'aigua, arribem al costat sud. Allà
passarem la nit. Són les 19.00 h i el
GPS i el mapa diuen que estem a
2.425 m.
El fet d'alliberar-nos del pes de les
motxilles, seure sobre les roques
(l'herba és xopa) i treure'ns les
botes, ens transforma. Sentim que
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tornen els ànims i es recupera l'ambient distès. Cada un s'organitza
com millor li sembla: hi ha qui es
mulla els peus al llac (diuen que
l'aigua és calenta), altres estiren
l'aïllant i s'hi estiren ben amples (el
sol encara té força), d'altres senzillament descansen... poc després
ens posem a treballar per agafar
aigua, muntar les tendes i
instal·lar-nos-hi.
El temps passa volant. A les vuit
tocades comencem a fer el sopar i
l'aire s'impregna de la típica olor
de sopa i menjar liofilitzat. La contemplació i la fotografia d'una llarga i espectacular posta de sol sobre
un mar de núvols dóna un toc
màgic al final d'una memorable
jornada de muntanya. El dia es
mor i anem a dormir. A la tenda de
l'Aurora i el Josep aviat es fa el
silenci. No passa el mateix a la de
l'Àfrica, el David i el Xavi, que
allarguen el vespre amb tertúlia.
No puc entendre el que diuen, però
segur que deu estar relacionat amb
la foto de la Pataki. S'hi està bé
dins el sac.
Diumenge 18 de juliol. Hem dormit molt i bé, però no ens ve de
gust llevar-nos, així que fem el
mandra un quart d'hora llarg dins
el sac abans de posar-nos en
marxa. Ja fora la tenda, veiem que
com esperàvem, el dia és esplèndid.
Tot i que l'aspecte del Mauberne és
salvatge, la pujada és senzilla quan
no hi ha neu. Anirem per la via
normal, que hi arribarem per una
variant que ja vaig fer un dels
altres cops que hi vaig anar.
Comencem direcció nord, deixant
enrere el llac i enfilant-nos a un
coll que tenim just al davant. Un
cop allà (8.15 h, 2.490 m), girem a
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la dreta (E), esquivem per l'esque- ha neu aquesta travessia és molt
rra una aresta calcària i ens plan- exposada i és més aconsellable
tem al peu del vessant oest. Ara anar per l'aresta. Per això proposo
toca remuntar un pendent incòmo- als nostres amics que agafin aquesde i dret, que primer és d'herba, i ta via. S'ho pensen i l'Àfrica, el
després una tartera. Segueix amb David i el Xavi hi van. L'Aurora i
canals i feixes pedregoses i es va el Josep no volen tanta aventura i
fent més dret a mesura que guan- vénen amb nosaltres per la via noryem alçada.
mal. Les dues rutes són maques i
A les 8.40 h arribem al camí de la fàcils, però la cresta guanya en
via normal (2.660 m), pràctica- diversió i espectacularitat. Uns
ment al final del llarg franqueig i minuts després, tots ens trobem a
abans d'una zona de lloses
inclinades que hi ha abans
de l'entrada a la gran canal
oest. La línia del sol és a
tocar de les tendes, que
veiem al costat del llac
molt avall. Els nostres
amics estan sorpresos i, tot
i que ja els ho havíem dit,
no acabaven de creure's
que hi hagués tant bon camí
en aquesta vessant de la
muntanya.
A la vall de Unhòla, observant el Tuc de Mauberne .
El camí remunta la canal
pedregosa fent revolts. Hi ha llocs la primera de les tres enormes fites
on el terreny és inestable, però es que coronen el cim del Tuc de
puja bé: la moral està a tope i no Mauberne (9.20 h, 2.880 m).
notem gaire el cansament d'ahir. Hi ha bones vistes, estem sols en
Tant és així, que anem pujant man- un dels cims més importants de la
tenint una animada conversa que, Vall d'Aran i fins i tot hi ha cobercom no podia ser d'una altra mane- tura telefònica (circumstàncies que
ra, tracta de la vida i miracles de la hi ha qui aprofita ràpidament...).
Pataki i altres com ella. Igual que a Què més es pot demanar? Les
la Noria de Luxe tothom pregunta cares d'alegria i satisfacció estan
i diu el que li ve de gust, sense por més que justificades. Sóc feliç per
de fer el ridícul, sobretot el David, haver pujat aquí amb aquests
que es revela com un consumat amics i que hagin gaudit tant com
tertulià plenament instruït sobre jo d'aquesta preciosa excursió, de
aquests temes. Entre crítiques, opi- la qual, compte! Encara queda un
nions i un tip de riure, arribem a la bon tros per fer...
part alta de la canal, on el camí ara L'ambient és genial. Seguint la
franqueja cap a la dreta (S) per tònica de la broma i la despreocusota la cresta, i segueix una aeri pació habitual, un airet fresc i una
relleix o faixa rocosa, que acaba a mica molest ens obliga a amagarl'aresta que arriba al cim. Quan hi nos darrera una de les fites del cim.
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Allà mengem, bevem, fem les
fotos pertinents, gaudim de les vistes... El David i jo anem a guaitar
a la sortida de la cresta oriental que
puja des del port d'Urets, un itinerari aeri i d'aparença molt seriosa,
però que segons diuen només és
PD, amb un pas curt de III. També
inspeccionem la cresta sud, per on
veiem fites que indiquen una via
de pujada que fa molt bona pinta.
D'haver portat una corda, segurament hauríem baixat per
aquí.
Una de les coses que més
m'agraden d'aquest cim són
les seves vistes. Són fabuloses cap als 360º, o sigui
per tots els costats. Avui el
dia és bo, però no la visibilitat: els paisatges queden
difuminats.
Passem quasi tres quarts
d'hora dalt del cim. En
aquesta estona arriba un
excursionista solitari, que
saluda i, per no molestar, es recolza en una altra de les grans fites.
Em sorprèn aquesta solitud i sospito que durarà poc.
A les 10.03 h tirem avall, anem per
la cresta per on han pujat l'Àfrica,
el David i el Xavi, que és curta i
fàcil, però maca. Ho passem bé
desgrimpant i un cop a la part alta
de la canal, continuem la baixada
pel camí, procurant no tirar pedres
a la gent que puja. A mitja baixada, l'Àfrica es troba un amic de
Pirineos 3000. El món és tan petit
i ella tan coneguda...! Quan acaba
la canal seguim la via normal franquejant tota la cara occidental, i
quan arribem a la petita bretxa de
la cresta NO, on el camí gira a l'esquerra (E) i baixa al llac de Montoliu (10.52 h , 2.626 m), deixem
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el camí per baixar cap al sud, pel El llac de Liat és un d'aquests llocs
dret per un pendent primer pedre- del Pirineu que queden gravats a la
gós i després herbós. Vint minuts memòria: el blau intens de les
més tard, arribem a un petit coll seves aigües contrasta amb el verd
que queda per sobre de les nostres de l'entorn i unes petites illes
tendes, on arribem cap a les 11.15 donen un toc de gràcia a l'estètica
h. El sol i l'agradable temperatura del lloc. Em complau observar les
dificulten les tasques de recollida cares de sorpresa dels nostres
del campament: i és que s'hi està amics. És el lloc idoni per menjar i
tan bé estirat damunt la gespa! ens aturem a l'esquerra (O) de la
Sense presses, amb pauses i resig- sortida d'aigües del llac. Hi passem
nació, desmuntem les tendes i refem les motxilles. A
les 12.00 h tots estem preparats per carregar-nos els
fardells a l'esquena i fent
una última ullada a aquest
lloc tan bonic, comencem a
caminar.
Seguim el GR en sentit contrari al d'ahir. Les vistes són
tan espectaculars com
maques, cosa que ens obliga
a fer moltes parades fotogràfiques. Arribant a la
canal barranc que baixa al A la part baixa del barranc de Güerri.
port de la Horqueta, deixem el una bona estona: uns mengen, d'alcamí, creuem el barranc i ens tres posen els peus en remull, hi ha
situem sobre del primer d'una sèrie qui es queda en calçotets i reconde lloms herbosos i drets que bai- fortat per la deessa Pataki es capxen a la Vall d'Unhòla (12.33 h, bussa a les gèlides aigües del llac...
2.305 m). El Xavi proposa seguir quins collons tens, David...! Menel camí bastant fressat que baixa gem, bevem, ens relaxem, fins i tot
fent giravolts pel llom herbós on cau alguna dormideta.
ens trobem. Em sembla una opció Després de cinquanta minuts llargs
interessant i, tot i que tinc els meus de parada, a les 14.02 h, tornem a
dubtes, accepto ràpidament. La arrencar. Com que els he advertit
proposta resulta ser molt encerta- tant del tros tan pesat que ve ara,
da. El camí fresat és un GR senya- no agafa ningú per sorpresa. Fins i
litzat de vermell i blanc i aviat arri- tot ho troben més suau del que
bem al fons de la vall d'Unhòla esperaven. La pujada al coll de la
(12.55 h, 2.100 m). Agafem un Passada de Güerri té uns 200 m de
camí bastant marcat que puja suau- desnivell. Un camí més o menys
ment cap al NO, i en un quart d'ho- marcat puja cap a l'O - SO per
ra i quasi sense adonar-nos-en, canals i pendents herbosos on hi ha
arribem a la sortida d'aigua del llac les restes de l'antiga explotació
de Liat (13.10 h, 2.143 m).
minera de la zona. Bufa un ventet
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que ajuda molt, i el grup avança
compacte i amb un ritme tranquil,
però constant. Tinc sort i no perdo
el camí. Així, en poc menys de 40
minuts arribem al coll (14.39 h,
2.320 m).
El coll és entre el pic de Güerri (al
nord) i la Pica Palomera (al sud).
Hi passa el GR-211 que va al refugi de Liat (direcció E, a una mitja
hora) i al refugi de la Honería
(direcció O, unes 3 hores).
Nosaltres baixarem per el
GR-211.3, que arriba al
refugi de la Honería pel
barranc de Bedreda, que és
tot baixada. Avui podrem
veure la gorja d'Ermer i la
Coma d'Arbe, que vam fer
de pujada, però que la boira
no ens va deixar veure.
Només el Xavi, que és un
enamorat de les rutes circulars, es queda amb les ganes
de tornar pel barranc de
Bedreda, però entén que
donades les circumstàncies no és
la millor opció. Després de la foto
al pal indicador continuem la baixada. El camí és ample i pedregós
i baixa suau cap l'oest, amb bones
vistes sobre el trapezi herbós del
Tuc d'Ermer. En 10 minuts arribem
al trencall del barranc de Bedreda
GR 211.3, i seguim baixant, ara
més dret, en direcció al fons de la
vall on acaba el barranc de Güerri
(15.04 h, 2.185 m). Després de
reagrupar-nos, baixem pel camí de
Güerri, que és una de les parts més
espectaculars de l'excursió.
Em resulta difícil descriure el camí
de Güerri: aeri, impressionant,
espectacular... El camí és una
audaç obra d'enginyeria de l'època
de les explotacions mineres. Es
recargola amb giravolts i diagonals
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sobre la dretíssima vessant NE del
Tuc d'Ermer i, encara que no té cap
dificultat, cal anar molt en compte
de no relliscar o ensopegar, ja que
es podria sortir cap al barranc on
les possibilitats d'aturar-se serien
mínimes. Al nostre costat, l'estreta

preguntem com és possible que
ahir la pugéssim sense gaire problema, però és evident que la boira
ens va afavorir, fins al punt que ara
creiem que amb bon temps no ens
hi hauríem atrevit. Més giravolts i
un altre franqueig ens porten fins

Final de l’excursió, arribant al refugi dera Honeria.

canal de Güerri s'enfonsa fins a
una gelera que es manté fins ben
avançat l'estiu. Davant, a l'altre
costat de la vall, tenim la llarga
aresta de Crabera i la seva imponent paret sud modelada per diverses canals, que a l'hivern es converteixen en fantàstiques i difícils
vies de glaç.
Ja bastant avall, veiem la cascada
del Corrau deth Miel, que en
aquesta època baixa amb poca
aigua. Deixem enrere els giravolts
i fem un llarg franqueig que té una
lleugera pujada al mig i creua un
contrafort on hi ha la torre d'un
antic telefèric, arribant a un bosc
deliciós. Al nord, davant nostre, la
rampa de la Coma d'Arbre per on
vam pujar ahir té un aspecte poc
recomanable. Quina matada! Ens

al riu Torán, que creuem per un
pont. Uns metres més enllà arribem a la fita que assenyala la pujada de la Coma d'Arbe (16.22 h).
Ens fem una foto a la fita i seguim
baixant.
Fa anys em van dir que la millor
manera d'afrontar una baixada llarga i feixuga és no pensar on és el
final, baixar sense córrer i intentar
distreure's amb el paisatge del voltant. Va ser un savi consell que
sempre procuro seguir. Intento
oblidar-me del rellotge, dels mals
físics, caminar relaxat i observar el
paisatge, i puc assegurar que el
mètode funciona... Avui torno a
aplicar-la i em va molt bé. Gaudeixo del bosc per on passa el camí de
Barret, de les vistes de la gorga del
riu Torán, dels immensos tallats i

circs penjats de la vessant nord del
Tuc d'Ermer...
A les 18.20 h arribem al pont de
Barret, on fem breu parada per reagrupar-nos. Encara queda... Caminem per una pista ampla i de poc
pendent, però tant se val, ja anem
amb el "pilot automàtic" i quasi bé
amb "punt mort". L'últim tram de
l'excursió, el curt camí que baixa
de la pista al refugi, se'ns fa especialment pesat. Curiosament, en
les quatre excursions que he fet per
aquí, sempre ens ha passat el
mateix. Per fi arribem al replà on
hem deixat el cotxe: the treck is
over.
El plaer d'oblidar la motxilla, treure's les botes, canviar-se de roba,
etc. Només falta una cervesa ben
freda per arribar al clímax. Avui no
tenim cerveses, però ens trobem
bé, molt bé, i poc a poc, sense
presses, experimentem la metamorfosi de tornar a ser persones,
pugem al cotxe i comencem el
viatge de tornada. Parem a Pont de
Suert a menjar alguna cosa i celebrar l'excursió amb unes begudes.
Després tornem a la carretera fins
a Castellolí, on ens acomiadem
dels nostres amics.
És prop de mitjanit quan arribem a
casa. Deixem les motxilles i la
resta dels trastos per terra i ens n'anem a dormir, que estem cansats,
però també contents i satisfets. El
còctel de Torán + Mauberne +
CEM + Pataki ha entrat de meravella. Serà qüestió de repetir, i
menys la gent del CEM, provar
amb altres ingredients. El gran
dubte és si es podrà trobar una
altra musa de paper, ara que amb el
duo BlowJob (Xavi i David), qualsevol cosa és possible...
Enric Garcia
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EL MOLINET

E

stem celebrant el nostre
50è aniversari com a entitat, i hem pogut gaudir
d'un dels actes estrella: la conferència audiovisual d'una dona
famosa per la seva carrera alpinís-

rebé un centenar. A més, l'èxit va
acompanyar l'esdeveniment gràcies a la intervenció de l'Ester, que
va deixar relliscar com si fos un
bàlsam de paraules, acompanyant
les imatges espectaculars de les

El flamant President, amb el regidor d’esports de l’Ajuntament.

Àngel Beumala, president de la Comissió.

tica i televisiva, com a càmera del
conegut programa de TV1, Al filo
de lo imposible, l'Ester Sabadell,
plena de futur, de vida i
d'il·lusions. Els afeccionats de la
nostra entitat podran corroborar el
que vaig a dir.
A banda de les presentacions oficials, a càrrec del president, Ferran
Estela, el regidor d'Esports, Víctor
Puntas, i la presentació abastament
documentada del president de la
Comissió del 50è aniversari,
Àngel Beumala, el recinte de la
sala d'actes del pavelló poliesportiu es va fer justet per a totes les
persones que hi vàrem assistir: gai-

l'Ester Sabadell fa força goig. Que
per molts anys.
Tant de bo tots els actes de l'aniversari estiguin tant diversament
concorreguts com aquest.
Avancem que el projecte "50 Anys

L’Ester Sabadell, en plena intervenció.

seves sortides pel món. Com una
actriu de les seves pròpies vivències, s'entreveia la sinceritat del
seu discurs. Ens va agradar el to, la
cadència i la qualitat. Felicitats! I
també felicitem des d'aquest article
els metges que van recompondre el
seu cos, després d'aquell descarnat
accident. Realment van fer una
obra d'art, perquè en l'actualitat,

50 Cims", obert a totes les possibilitats, ja ha superat la meitat del
seu recorregut i hem cobert les
expectatives que ens havíem plantejat, la qual cosa vol dir que moltes vegades les coses senzilles
poden engrescar les persones amb
un gran nivell de complicitat i que
han cregut sempre amb l'entitat
com a ens participatiu. A tots ells
els hem de donar les gràcies i esperem acabar l'objectiu el proper trimestre.

Enric Solà

ESPECIALISTES EN VISIÓ ESPORTIVA
PREUS ESPECIALS PER ALS SOCIS
FEDEROPTICS
BOFILL BASSONS

C. Major, 58 - Av. de Barcelona, 18 · 08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 04 41 - 93 668 72 53
http://www.bofillbassons.com - e-mail: optica@bofillbasssons.com
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CLARABIDES I GÍAS

P

ics Clarabides i Gías - per
Estós. 13 i 4 de novembre
de 2010.

Fitxa tècnica:
Aproximació: Molins de Rei Benasque
Deixem el cotxe: aparcament a 4
km de Benasque
Desnivell: pujada: 1.200 m
Dificultat: mitjana, màx. F+
(màxim, un tram de grimpada per
pujar al pic Gías).
Material: crampons i piolet
Recorregut:
Dissabte: aparcament - refugi
d'Estós. Desnivell: 650 m (2,30
hores)
Diumenge: refugi d'Estós barranc de Gías - Ibón de Gías port de Gías - Clarabide Oriental Clarabide - Clarabide Occidental
(4,30 h) - Brecha de Gías - Gías
(5,00 F+) - Brecha de Gías - vall
de la Coma - Refugi d'Estós (8 h) Aparcament (10 h)
Participants: Jordi García, Francesc Parra, Isabelle Martínez,
Carme Valdossera, David Pagès.
Tinc moltes coses per explicar. I és
que 3 mesos donen per a molta
teca. D'entrada, fa ben poquet hi ha
hagut canvi de Junta, fet que ens
afecta a tots. De fet, a uns quants
de la secció d'Alta Muntanya ens
afecta encara una mica més, perquè
ens hi hem ficat, tot esperant aportar el nostre granet de sorra.

En segon lloc: EL CEM FA 50
ANYS!!!!!!! Hi ha força activitats,
de les quals cal destacar, des d'aquesta secció, el cimòmetre, que
setmana a setmana va pujant.
Un altre fet important, tot i que no
és del nostre club, és que aquest
novembre, com cada any, es va

la Candelera. M'ho he passat teta,
hem currat i hem guanyat uns calerons que serviran per fer moltes
cosetes, com ara comprar material
nou. Aprofitant l'ocasió, volia
explicar que amb els diners de
l'any passat, entre d'altres coses, es
van comprar raquetes, arves, pales

Pic de Gías.

celebrar el Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló:
(http://www.torellomountainfilm.cat).
El documental guanyador va ser
The Asgard Project, del director
Alastair Lee, però es van veure
molts més treballs interessants,
com el Killian’s Quest, Au delà des
Cimes, Birdman of the Karakoram... Crec que és una bona ocasió
per veure documentals molt xulos i
viure un ambient de muntanya en
bona companyia. És a dir que per
al proper any, no us ho perdeu.
Agenda!!!! Un any més, els d'Alta
Muntanya, juntament amb molts
més socis, hem participat al "garitu" que el CEM munta a la Fira de

i sondes per a les sortides hivernals. Gràcies, Carme, per la
paciència i la feina que fas.
Més notícies! Quan escric aquestes
ratlles, encara no ens ha caigut la
baba amb la conferència-audiovisual de l'Ester Sabadell, alpinista i
càmera del programa de televisió
Al Filo de lo Imposible. Espero que
l'hagueu disfrutat.
Finalment, cal recordar que a final
d'any es va inaugurar el desitjat
boulder al poliesportiu antic, gràcies a unes quantes persones
(Mireia, Àngel, Carles, Jordi...).
Moltes gràcies a tots perquè feia
temps que existia la necessitat de
gaudir d'aquesta instal·lació. A dis-

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA
I TOTS ELS ESPORTS.
Major, 4
Molins de Rei
Tfn. 93 680 22 39
running2@shop.intersport.es

Distribuïdor productes GPS
10% descompte als socis del CEM
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CLARABIDES I GÍAS
frutar-lo, que dóna per a moooolt! I
em deixo moltes notícies, però ja
n'hi ha prou de xerrameca.
Torno al tema. Mentre escolto els
Snow Patrol a l'Spotify, penso que
m'agradaria poder-vos explicar
totes les coses que hem fet aquests
tres mesos amb els de la secció,
especialment les altres sortides que
hem fet (el desembre, al Puig
Perics i el gener, al Turbón i la

com també més informacions
sobre nivologia (heu d'anar a Secció d'Alta Muntanya i entrar a l'apartat de "Nivologia"). També us
recomano que feu algun curs, com
ara els que imparteixen els de l'Associació per al Coneixement de la
Neu i les Allaus (www.acna.cat).
Per altra banda, també recomano
que tothom qui vagi a la muntanya
a l'hivern, en ambients no controlats, no vagi mai sol, porti el material de rescat necessari (arva, pala,
sonda) i el sàpiga fer servir, ja que
en el malaurat cas de ser atrapats
per una allau, l'única manera de
sortir-ne amb vida és l'autorescat
dels companys. Finalment, vull
destacar que si el butlletí d'allaus
(http://www.igc.cat/web/ca/allaus_
butlleti.php) indica un perill de
grau 4 o 5, no és gens recomanable
sortir, sinó que és preferible canviar de ruta o quedar-se a casa
Massís del Possets.
jugant a la botifarra.
serra de St. Gervàs), però no hi ha Dit tot això, parlem de la sortida.
prou espai i amb tanta notícia m'es- Era la primera sortida amb neu de
tic enrotllant com una persiana. És la temporada. En principi, s'havia
a dir que anem al gra.
programat una ascenció al TempesAbans d'explicar-vos la sortida, tades i al Margalida, pujant per
voldria aprofitar per recomanar Ballivierna i seguint la cresta, però
que quan sortiu a la muntanya aquest any, l'hivern es va avançar i
hivernal, extremeu les precaucions va deixar de seguida colgada de
per minimitzar el risc de ser atra- neu la pista que porta al refugi de
pats per una allau. Al web del Ballivierna, fet que allargava la
CEM teniu un resum del curs que caminada i ens va fer canviar d'opes va fer l'any passat sobre allaus i ció. Coses de l'ofici. Ja se sap que
es donen algunes indicacions de programar sortides de muntanya
com avaluar el risc d'allau in situ, vol dir no encertar-la, perquè

sovint la meteorologia ens fa ballar
el cap i canviar l'objectiu per no
"pringar" en excés. És per aquest
motiu que, de vegades, les sortides
programades a l'agenda del web o
al butlletí no acaben de quadrar
amb el que acabem fent. Tot i això,
els qui programem les sortides de
la secció ens esforcem, i encara ho
farem més, per mantenir al màxim
les dates i els llocs. M'enrotllo, ja

La Carme pujant al Coll de Gías.

ho sé, però volia explicar els
motius que porten a fer aquest
tipus de canvis perquè quedi clar
que no els fem "per la patilla" ni
per fer emprenyar a ningú.
Per pujar a Estós hi ha 2 aparcaments des de fa temps: l'antic, que
és al costat d'uns edificis baixos, i
una gran esplanada que hi ha un
pèl més avall i que a l'estiu és de
pagament. Des d'allà mateix surt
una pista de terra (hi ha una drecera que surt des de l'aparcament de
dalt) que de seguida passa per la

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA
Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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CLARABIDES I GÍAS
dreta de l'embassament d'Estós.
Més endavant, passem per un pont
que travessa el riu i ens porta a la
seva esquerra. Allà ens trobem
amb uns quants cartells que informen sobre el massís on ens trobem, el perill de trobar-nos allaus a
l'hivern... Crec que està força bé,
això de posar cartells informatius
en alguns punts dels camins molt
transitats, especialment si és per

refugi d'Estós. Allà vam sopar
quasi com a casa, perquè hi havia
quatre gats. D'acord que jugava el
Barça, però dubto que tothom
sigui tan "futbolero" com el guarda
del refugi. Només hi havia dos
bascos i una parella de Lleida amb
dues criatures (quina valentia! Us
felicito"). Havent sopat, al sobre i
a dormir, que demà toquen matines. Per què ens llevem tan d'hora

Al Clarabide Oriental Jordi, Carme, David, Isabel i Francesc.

indicar que hi ha perill d'allaus a
l'hivern o que és zona d'allaus i
s'han d'extremar les precaucions.
Una miqueta després trobem a l'esquerra la cabana de Sta. Ana,
actualment molt ben arregladeta, i
poc després deixem el GR per
enfilar-nos cap a la dreta, tot
seguint el PR-6 fins a arribar a la
cabana de la Coma, una caseta
petita de sostre en volta de canó i
folrat de tela asfàltica. Ens trobem
en un replà, al final del qual trobem les ruïnes de l'antic quarter
militar d'Estós. A partir d'aquest
punt baixem una mica fins a deixar
a la dreta (sense arribar-hi) la
famosa cabana de Turmo. Un xic
més endavant, tot seguint el riu,
retrobem el GR-11, que seguirem
fins a una esplanada amb risc d'allaus, i, finalment, arribarem al

si després som tan lents? Però més
val tard que mai. Al principi no
ens aclarim per on és el camí. Si hi
aneu, el principi del camí és per
sobre dels lavabos (perquè cal dir
que els lavabos del "refu" són fora,
com els d'abans, només aptes per a
machotes i valentes). El camí
segueix la cota fins que travessa
les aigües que baixen del barranc
de Gías i es comença a enfilar de
mala manera per la dreta.
I això no para de pujar fins que
arribem a l'Ibón Pequeño de Gías,
que gairebé no es veu quan hi ha
neu, i després al Ibón de Gías que
el deixem a la dreta. A partir d'aquí, compte!, no us n'aneu cap a la
dreta ni direcció nord, sinó direcció nord-oest, directes al coll més
evident que veieu: el Puerto de
Gías. A l'esquerra del coll queda la
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Punta Gías i a la dreta, el pic de
Gourgs Blancs, el pic de Jean
Arlaud i el Puerto de Oô.
Després d'assolir el coll, girem a
l'esquerra i ens enfilem per la cresteta fàcil que mena al Clarabide
Oriental, després al Clarabide i, si
hagéssim continuat, hauríem pujat
al Clarabide Occidental, que gairebé no sembla un pic. Però el temps
se'ns tirava a sobre i la "meteo"
anava empitjorant, tal com indicava el pronòstic. Així que vam baixar fins a la Brecha de Gías (el coll
entre la vall de Gías i la vall de la
Coma), per valorar si era assumible pujar al pic Gías. I cap amunt.
Cal grimpar i no està de més portar una cordeta o un cordino per si
de cas, però es pot fer bé. Alerta si
es fa amb neu, que la cosa empitjora. En tornar a la Brecha de Gías
decidim baixar per la vall de la
Coma. Error!!!! Es pot baixar? Sí.
Us ho recomano? No. Les marques
no existeixen i el camí no està fressat. Sort de la ressenya, el GPS de
la Carme i la nostra santa intuïció,
que ens va permetre trobar el pas
entre els cingles. I gairebé hi deixo
la pell quan una pedrota immensa
em va passar volant prop del cap.
Gràcies, Jordi, per avisar-me. Mai
saps d'on et pot venir l'ensurt.
Després de flanquejar una bona
estona, arribem al "refu". Temps
per fer un mos, pagar i... avall, que
és tardíssim. Aquesta vegada tirem
pel dret i seguim tota l'estona pel
GR-11. Arribem al cotxe unes 11 h
després d'iniciar l'ascens, ja de
fosc i quan comença a espurnejar.
Quina botifarra! I encara hem de
tornar a Molins! Però, una vegada
més, l'esforç ha valgut la pena.
David Pagès

SENDERISME

S

ortida de Fórnols a la Seu
d'Urgell (16/01/2011)

Quart i últim tram del cicle de senderisme "Buscant el GR-7". Potser
aquesta sigui la vegada que hem

Després de caminar uns tres quarts
d'hora, més o menys pel coll de
Bancs, vàrem esmorzar, com els
senyors els diumenges al matí, cap
a 2/4 de 12.
Suposadament per no fer tard, el

El grup gaudint de l’esplèndid dia.

anar pujant fins al coll de Creus, on
vàrem començar a veure ja la vessant nord del massís del Cadí. A
partir d'aquí ja vàrem anar baixant,
amb alguna pujadeta entremig per
no avorrir-nos. Baixant per un sender enganxat a una paret rocosa,
alguns vàrem reconèixer el lloc on,
fa uns anys, alguns dels assistents
vàrem viure un ensurt majúscul. En
aquest mateix lloc, repeteixo, ja fa
anys i també en una sortida de senderisme, un company va quedar
com fulminat, sense que hi hagués
manera de fer-lo reaccionar. Hom
va poder demanar ajuda via telèfon
mòbil i finalment va venir un helicòpter dels bombers que va recollir
el company i el va portar a l'hospital de la Seu. Allà el vàrem trobar
al vespre, per sort, totalment recuperat.
A les 3 de la tarda arribàvem a la
Plana de la Bastida, on vàrem
poder dinar asseguts en un prat i a

començat a caminar més tard, cap a cap de l'expedició marcava un
2/4 d'11 del matí.
ritme diguem-ne alegre, que va bé
Realment el recorregut fins al per digerir l'esmorzar. Una anècdopoble de Fórnols és llarg i, a més,
amb una última part amb carreteres
estretes i amb molts revolts. Sort
en vàrem tenir que en Diego, el
nostre conductor, és un hàbil pilot
que té molt apamat un autocar gran
com el que dúiem.
Com dèiem, doncs, vàrem iniciar
la ruta en el poble de Fórnols, a la
part alta de la vall de la Vansa.
Cal dir que vàrem gaudir d'un dia
magnífic, climatològicament parlant. Un bon sol i gens de vent,
amb molt bona visibilitat i molt
De baixada cap a la Seu.
bona temperatura, ni fred ni calor. Cercant el pont del riu Bona.
Una de les gràcies d'aquest recorre- ta divertida va ser traspassar el riu ple sol, ja que el dia hi convidava.
gut és que traspassem del cantó sud de Bona, ja que comptàvem a tro- I després, més de pressa que no pas
al cantó nord de la serra del Cadí, bar-hi un pont que no hi era. Des- passejant, vàrem seguir pel mig de
pel seu extrem occidental, on ja ha prés de buscar-lo amunt i avall, bonics boscos la llarga baixada
perdut altura i abruptesa. Però és vàrem optar per la tècnica de saltar final fins a la Seu, on ens esperava
realment interessant poder compa- per pedres, sense que es produís una ben merescuda cervesa.
rar la imatge tan diferent d'un cantó cap remullada digna d'esment.
Superat aquest obstacle, vàrem
i de l'altre.
Salvador Ayala
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MEDI AMBIENT

D

iumenge 16 de gener.
Sortida matinal: l'església de Sant Pere de Reixac, les fonts dels Caçadors i la
dels Avellaners (Montcada i Reixac, Vallès Occidental).

El grup a Sant Pere de Reixac.

Durant aquesta estació de fred
(això que abans anomenàvem
hivern) la boira es gela sobre la
fullaraca i els matolls. Els insectes
han desaparegut del mapa i el paisatge pren un aspecte pàl·lid i sa,
bo per a la naturalesa, ja que neteja de paràsits la muntanya, manté a
ratlla les plagues i revitalitza els
ecosistemes.
Aquest itinerari l'iniciem des de
l'església romànica de Sant Pere de
Reixac que és dins del sector vallesà del Parc de la Serralada de
Marina, i que tots els diumenges
s'obre al públic. És un espai des
d'on també es pot gaudir de magnífiques vistes. Des d'aquest lloc
agafem una pista ampla flanquejada per arbres de diferents espècies
(pi blanc, alzina, roure o arboç)
que ens deixa en 20 minuts a la
font dels Caçadors i més endavant,
un cop creuada la vall de Reixac,
la pista continua ara de baixada
fins que prenem un corriol a l'esquerra que ens porta a la font dels
Avellaners, una font ben curiosa
amb roques esculpides que representen diferents animals. Tornem a

sant Pere de Reixac amb temps de
sobres per aventurar-nos a pujar el
turó de les Maleses, 405 m, per un
camí costerut que s'endinsa per la
muntanya entre plantes i matolls i
el qual assolim al cap de 40
minuts. Des d'aquesta elevació
vàrem contemplar -malgrat la
boira- excel·lents vistes sobre el
Vallès, el Barcelonès i part del
maresme. La baixada al punt de
partida va ser un xic més esforçada, vaja com els agrada als companys senderistes del nostre centre!
Diumenge 20 de febrer. Sortida
matinal: El Torrent Gran d'Abrera (El Baix Llobregat).

franges de boscos (pollancres,
àlbers, avellaners) i matolls d'un
excepcional valor ecològic i paisatgístic. També cal destacar la
importància que té el torrent com a
corredor biològic de circulació i
dispersió d'animals aixi com la de
nidificació de diverses espècies
d'ocells. Ja l'any 2003 algunes
entitats: l'Associació Naturalista
d'Abrera, l'Associació Hàbitats /
Projecte Rius i l'ajuntament d'Abrera, van participar junts en un
projecte compartit de custòdia i
conservació d'aquest espai natural
que situat entre el polígon industrial de Sant Ermengol i la urbanització de can Amat ens ha deixat
aquest oasi de naturalesa i un reco-

El grup per la ruta del Torrent Gran d’Abrera.

La passejada a peu pel fons d'aquest torrent de 5 km de recorregut
i afluent menor del Llobregat va
comptar amb la participació de 20
socis que varem conèixer i gaudir
dels valors naturals d'aquest indret.
El torrent presenta una excepcional vegetació de ribera gràcies a
unes condicions microclimàtiques
fresques i humides pel fet de trobar-se molt encaixonat i tenir
alguns barrancs verticals de curt
recorregut que quan plou desguassen les seves aigües al llit del
torrent. Durant la passejada ens
veiem acompanyats per amplies
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rregut ben condicionat i senyalitzat. Bona feina! En sortir del
ombrívol fons del torrent prenem
un camí amb un paisatge totalment
diferent al que havíem fet uns
minuts abans. Ara el recorregut
travessava pel mig de camps d'ametllers conreats al solell, mes
endavant ens aturàvem per contemplar en direcció nord una bona
panoràmica sobre la muntanya de
Montserrat. Vaja amb la sensació
d'haver fet dues sortides en una.

Marià Caimo

SECCIÓ DE VETERANS

S

embla que la Secció de Veterans entra en una dinàmica
d'aglutinar tot un seguit d'activitats disperses que d'una forma o
altra, formen part del col·lectiu
“sènior” de la nostra entitat, evi-

amb un calendari prou atractiu. Si
a algú li fa por l'edat, que s'ho tregui del cap, perquè com diu una
amiga meva la “joventut acumulada” serveix d'experiència a l'hora
d'exercir la prudència i la contun-

gies, amb motiu del 50è aniversari,
amb una notable participació dels
socis de "totes les edats madures",
hem aconseguit que coses ben senzilles engresquin els nostres veterans, recordant altres aspectes i
esdeveniments de la casa.
Amb la sortida a Empúries, amb
una tramuntana prou forta, vàrem
recuperar la realitat del nostre passat històric, gairebé sempre envaïts
i espoliats (deu ser el nostre destí,

La tradicional i cada cop més multitudinària pujada al Puigmadrona.

Matinal al Museu de Gavà.

dentment obert a totes les edats
que vulguin participar-hi.
No podem oblidar que les sortides
de Descoberta Cultural porten una

perquè encara ara, segueix sent el
mateix: de fora vingueren que de
casa ens tragueren, encara que
aleshores alguna cosa útil ens portaren. No com ara i sempre, que a
part d'espoliar aboquen merda; deu
ser per adobar la collita electoral
espanyola!).
I el futur de les sortides de Descoberta van encarrilades: castell de
Montsoriu, entre Arbúcies i Sant
Feliu de Buixalleu, Arbeca, a les
Garrigues, i el món de l'oli, Ah! I
el Cap de Setmana del Soci, la primera setmana de juny! A veure qui
en dóna més! I més endavant la
Beatulo Romana de Badalona...
Què més voleu?
I tot seguit, un recull d'imatges per
a la història, no fos que no les tingueu.

dència amb una mica d'efervescència, sense que es noti gaire la solvència. Precisament perquè així es
demostra la competència.

El grup a la sortida d’Empúries, aguantant la forta tramuntana.

trajectòria de continuïtat força llarga en el temps, amb una participació molt engrescadora, i a causa de
la pertinença d'aquest conjunt d'organitzadors a l'etapa de dinamització de la Secció Veterans, oferim la
integració d'aquesta activitat com
una possibilitat més per a tothom,

Hem tingut unes sortides hivernals
prou reeixides; a part la Festa d'hivern al Puigmadrona, amb més de
200 persones, i el diumenge 23 de
gener, fèiem una sortida matinal al
Museu de Gavà i al Parc Arqueològic de les mines de variscita.
En engegar les projeccions Nostàl-

23

Enric Solà

P E L F O R AT D E L PA N Y

Mireu amb molta atenció...
...La seva recitació.

Tant per sortir o per entrar...
...El "nap" hauràs de fregar.

Sóc regidor de Fira...
...I aquest estatge m'inspira!

No em miris tant malament...
...O no hi serem l'any vinent.

Aquest beuratge et prendràs....
...Sinó al cim, no arribaràs.

Però si Cimòmetre fas...
...És clar que hi arribaràs!
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P E L F O R AT D E L PA N Y

Fins aquí han arribat...
...Recuperant el passat.

Amb les seves imatges...
...Recordem bells paisatges.

I si et miro fixament...
...Tornaré a l'Ajuntament?

No sabeu que m'ha passat...?
...És que estic emocionat!

A la fira ens han cridat...
...Com cada any, no hi hem faltat.

I si us heu assabentat...
...Les noies ja hem triomfat!

Forn de Pa

“CAL CARDONA”
PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES
i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT
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Plaça de Catalunya, 16
Tel. 93 668 27 81
MOLINS DE REI

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
DESEMBRE 2010
ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Comabona (2.547m).
DATA: Diumenge, 4.
ASSISTENTS: David, Africa i Xavi.

ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Montmalús (2.781m).
DATA: Diumenge, 19.
ASSISTENTS: Ainhoa Oscar i Ivan.

ACTIVITAT: Secció de Senderisme:
Travessada a peu del 4rt tram del GR7: De Fòrnols a la Seu d'Urgell (Alt
Urgell).
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 36 persones.

ACTIVITAT: A l'Escola Alfons XIII
de Molins de Rei: Dinar d'agraïment
per als voluntaris del CEM.
DATA: Dissabte, 11.
ASSISTENTS: 98 persones.
ACTIVITAT: Festa d'Hivern del
CEM. Pujada del pessebre al cim del
Puigmadrona (340 m).
DATA: Diumenge, 12
ASSISTENTS: 216 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada: Sortida al Sector de la Facu (Vilanova i la
Geltrú).
DATA: Diumenge, 12.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Gallina Pelada (2.307m)
DATA: Dissabte, 8.
ASSISTENTS: Aurora, Josep, Africa
i David.

ACTIVITAT: Secció de Medi Ambient: L'Ermita i la font de Sant Cebrià.
DATA: Diumenge, 19.
ASSISTENTS: 30 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada: Via
sol solet (Montserrat).
DATA: Diumenge, 19.
ASSISTENTS: Africa, Aitor, Ester.
GENER 2011

ACTIVITAT: Secció de Medi Ambient: L'església de Sant Pere de Reixac, les fonts dels Caçadors i la dels
Avellaners.
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 33 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada: Sortida al Sector de Cabassers (Priorat).
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 8 persones.
ACTIVITAT: Recollida del pessebre
al cim del Puigmadrona.
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 35 persones.

ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Peña Telera - Gran Diagonal (2.547m)
DATA: Divendres, 7.
ASSISTENTS: Aitor, Ivan i Juan Carlos.

ACTIVITAT: Assemblea General de
socis i sòcies del CEM i canvi de
Junta Directiva.
DATA: Dissabte, 22.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Puigs Perics (2810m).
DATA: Dissabte 18 i diumenge 19.
ASSISTENTS: David, Carme, Jordi,
Enric, Encarna i Francesc.
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R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
ACTIVITAT: Descoberta Cultural:
Sortida matinal amb transport públic
(RENFE), al Museu i Parc Arqueològic de les Mines Prehistòriques de
Gavà.
DATA:Diumenge, 23.
ASSISTENTS: 43 persones.

ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Sant Gervàs.
DATA: Diumenge, 23.
ASSISTENTS: Josep, Aurora, David,
Africa, Encarna, Enric i Francesc.

FEBRER 2011
ACTIVITAT: 7ena Botifarrada del
CEM a la Fira de la Candelera de
Molins de Rei.
DATA: Divendres 4, dissabte 5, i diumenge 6.
ASSISTENTS: 35 voluntaris.

ACTIVITAT: A la sala d'actes del
pavelló poliesportiu municipal: Conferència-audiovisual: "Ester Sabadell
i la passió per la muntanya".
DATA: Dissabte, 12.
ASSISTENTS: 85 persones.

ACTIVITAT: Al local del CEM:
Cafès tertúlia "Nostalgies de la delegació de la UEC-Molins de Rei".
DATA: Dissabte, 19.
ASSISTENTS: 45 persones.

ACTIVITAT: Al local del CEM:
Cafès tertúlia "Nostalgies de la delegació de la UEC-Molins de Rei".
DATA: Dissabte, 26.
ASSISTENTS: 40 persones.

ACTIVITAT: Descoberta Cultural:
"Grecs Ibers i Romans". Sortida de tot
el dia al jaciment Arqueològic d'Empúries.
DATA: Diumenge, 27.
ASSISTENTS: 44 persones.

ACTIVITAT: Inauguració de l'exposició dels "13ens Premis CLIC de
Fotografia".
DATA: Dissabte, 29.
ASSISTENTS: 20 persones.
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L A J U N TA I N F O R M A

A

quests socis agermanats
i que sempre fan bondat.
Que si no mal aniria,
estem de Festa Major,
ja que el nostre centre fa 50 anys
d'alegria i germanor.
Tal com potser diria La Trinca i
l'SGAE,
drets d'autor voldria,
per la feina "no feta",
però sí fer el paperot
per omplir-se el butxacot!

Senderisme, Escalada, Alta Muntanya i El Butlletí.
Vosaltres i nosaltres que formem el
CEM, som els veritables propietaris de la SOCIETAT GENERAL
d'AUTORS ESPECIALS del
CENTRE
EXCURSIONISTA
MOLINS DE REI.
Un record per a aquelles seccions
que ja no hi són: Fotografia, Espeleologia, Tir amb arc, BTT i Submarinisme.

escàner i disc dur extern. Volem
escanejar les fotografies i documents del fons del CEM per crear
un arxiu digitalitzat.
També es farà una reorganització
del material de lloguer i de la seva
ubicació dins del quarto.
El poliesportiu de Molins de Rei
patirà una reforma per ampliar la
zona d'halterofília que afecta el
nostre rocòdrom o bloc d'escalada.
Estem pendents de la reunió amb el

El President s’estrena a la primera sessió del “Nostalgies”.

Hola, a tots i a cadascun dels socis, Ells també van contribuir a fer el
col·laboradors , simpatitzants i pas- CEM tal com el coneixem.
savolants del CEM.
La nova junta ha volgut començar LA JUNTA INFORMA
amb una mica d'ironia, ja que com
a centre excursionista som els Primer de tot, cal agrair a l'Agrupapares, mares i tutors d'exclusives ció Filatèlica i Numismàtica de
com la Marxeta, la Molins - Mont- Molins de Rei la seva col·laboració
serrrat, la Caminada Popular, la perquè han editat una xapa seca de
pujada del pessebre i la desapare- cava, un mata-segell, un segell i un
guda Bruixeta. Que cal dir que ens sobre commemoratiu del cinquantè
hem trobat gent que pregunta si es aniversari del CEM. Així com una
tornarà a fer i, per descomptat, la medalla, durant la 164 Fira de
Molins - Vilafranca.
Molins de Rei.
També volem donar un especial Fites que volem assolir i que ja
agraïment a aquells que fan possi- hem començat: reordenar la biblioble les diferents seccions de Des- teca, amb criteris reals d'utilitat;
coberta Cultural, Medi Ambient, comprar una impressora nova amb
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regidor d'Esports per saber com
ens afecta.
Naturalment no podem oblidar la
imminent presentació del llibre "50
anys d'excursionisme i cultura"
editat pel CEM, el dia 16 d'abril,
on esperem veure a tots els socis
interessats en la vida de la nostra
entitat.
La junta us demana la màxima
col·laboració i implicació en totes i
cadascuna de les activitats del cinquantenari.

La Junta

S E C R E TA R I A

El nostre consoci Àngel Buscà i Canals, ens ha deixat. Era el soci 106 de la nostra entitat i naturalment, des d'aquestes
pàgines ens solidaritzem amb la seva família i amics en aquests moments, on els sentiments i l'enyor fan que aquest tràngol ens apropi a la seva trajectòria personal que va ser intensa i generosa envers el teixit social de la vila. En quedarà un
record inesborrable.
Des d'aquesta pàgina hem de transmetre el nostre condol a la nostra consòcia Isabelle Martínez, per la mort del seu pare.
Al saber la mala notícia hem cregut oportú fer-ho avinent al conjunt social i especialment als membres de la secció d'Alta Muntanya amb la que hi està força vinculada.
També hem d'esmentar la pèrdua de la mare de la nostra consòcia Montserrat Roig, a qui des d'aquí fem avinent el nostre condol que li arribarà també de part de totes les persones que participem a les sortides de Descoberta Cultural. Ànims
i endavant, Montse!

FE D’ERRADES
En el passat número del Butlletí constava com a autor de l'article del Capcir de BTT l’Àngel Beumala
quan en realitat aquest article és d’en Francesc Domingo.
MOVIMENT DE SOCIS
ALTES

BAIXES

Soci

Cognoms i Nom

1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723

CENTENO LLOBET, MARCEL
PIÑOL GÀMEZ, ALBERT
PASCUAL SIERRA, ALBERTO
TOMAS RAFALES, MIGUEL
TORAL LÓPEZ, ARACELI
AUGÉ RUIZ, PAU
FERNANDEZ MARTINEZ, JOAN CARLES
RUANO BOZAL, BORJA
MARTÍNEZ CAZORLA, ADRIÀ
BRUCART I SANAHUJA, NÚRIA
MATEU OLLÉ, JORDI
COS GARCIA, JORDI
CAPDEVILA BERTRAN, JORDI
RESTOY JIMENEZ, DIANA
SUBIRÀ CODOSERO, JOEL

d/m/a
13/12/2010
13/12/2010
16/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
22/12/2010
23/12/2010
03/01/2011
03/01/2011
04/01/2011
10/01/2011
11/01/2011
14/01/2011
20/01/2011
10/02/2011

Soci Cognoms i Nom
1349
1350
1372
1373
1394
1452
1457
1496
1526
1537
1663
1664
1542
1144
1602
1619
1228
0106
1275
1276
1585
1586
1145
1662
1687
1676

SANTIAGO CABEZA, EMILIO
SANTIAGO CRESPO, ALBERT
CLARAMUNT PUIG, MARIA
MATAS MONTSERRAT, JOSEP
MASSANA MILÀ, JOSEPA
ALBA VALLE, JAVIER
MAMPEL LAMIEL, M. LLUISA
LLOPART SERRA, JOAN
COLLADO MUÑOZ, ANNA Mª
FERNÁNDEZ MENA, RAÚL
GONZALEZ HERNANDEZ, ROSER
GONZALEZ ESCUDERO, J. JOSÉ
SALA GIL, ESTHER
MUMANY LAS, JOSEP
CAHUÉ POMAR, FRANCISCO
OLLÉ CAMATS, NIL
ROIG MARGARIT, RAMON
BUSCA CANALS, ANGEL
PONS ROTLLAN, JOSEP Mº
SUMALLA PERERA, TERESA
JULIÀ GALLEL, MARC
GRACIA SEGARRA, MARTA
CAPDEVILA LAS, MIQUEL ANGEL
SIERRA CATOT, AIDA
ALCAIDE PINO, ALFONSO
DE LAS HERAS CUENCA, ENRIC

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 656
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d/m/a
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
03/01/2011
18/01/2011
24/01/2011
01/02/2011
07/02/2011
11/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
03/03/2011

