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EDITORIAL
Ja és una realitat. Ha estat publicat i tots els que heu volgut, el teniu
a les vostres mans. Sí, és el llibre dels 50 anys de vida de l'entitat en
el qual, d'una manera estructurada, se succeeixen les juntes directives
i la seva feina realitzada al llarg dels anys en què van tenir la responsabilitat i gairebé totes les activitats coetànies dels seus socis.
És ben segur que en l'anecdotari dispers de cadascú hi deuen figurar
moltes accions i moltes imatges a les quals no haurem tingut accés,
però tot i això hi hem procurat reflectir els esdeveniments més transcendents, rellevants o fonamentals, guiats pels testimonis de la gent
que hi va tenir la influència d'aquell moment.
Per altra banda, i és comprensible, els primers anys van costar de
recopilar per la ja històrica i a bastament comentada misteriosa desaparició del primer llibre d'actes, i perquè els records de la gent
enquestada costaven de recuperar, però els reculls periodístics de l'època, amb el seu estil característic, i els documents dels arxius de l'entitat recopilats a inicis del nou segle, amb l'ajut dels nostres objectors,
van permetre reconstruir la nostra particular memòria històrica. Els
anys posteriors han estat més fàcils, perquè d'una manera o altra la
tecnologia ha facilitat molt més les coses, especialment en l'àmbit
fotogràfic.
Sobre aquesta estructura, un excel· lent guió confeccionat per l'expresident i actual secretari, Àngel Beumala i Raventós, autor indiscutible i ànima del projecte, ha fet que ens sentim orgullosos d'haver
deixat un testimoni molt important als socis que en el futur seguiran
duent a bon port aquesta filosofia excursionista a Molins de Rei i que
els animarà amb aquesta experiència gràfica a inventar-se constantment, per fer la seva pròpia regeneració. Per això serveix la història,
per fer-nos millors cada dia, intentant no cometre errors del passat.
Les persones que hem intervingut en aquest projecte, que ha durat un
any llarg, creiem que ha estat una assignatura pendent realitzada amb
generositat i dedicació i que el conjunt dels nostres socis haurà de
valorar en el seu moment quan, un cop llegit i "mirat", ens puguin fer
la crítica pública amb les seves experiències personals.

Fotos Portada:
Serra d’Ensija
(Refugi i Gallina Pelada al fons)
Parc Temàtic de l’oli
(Les Borjes Blanques)
Llibre del 50 Aniversari
(Comprovant el pas del temps)

Una cosa és segura, com venia a dir l'Àngel el dia de la presentació:
“quan nosaltres ja no hi serem, el llibre sí que hi serà per donar testimoni”. Estem contents per això. Si no el teniu encara, us recomanem
que aneu a la casa dels excursionistes de Molins de Rei, carrer
Major,109 i l'adquiriu: és una part de vosaltres mateixos.
Feu-lo vostre, regaleu-lo a altres persones que tinguin complicitats
amb el CEM o amb Molins de Rei. Segur que quedareu bé.
Feliç aniversari i bon estiu a tots.
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AGENDA
Diumenge 5 de juny: Secció de Senderisme.
Montserrat: de Can Massana a Collbató. Desplaçament en autocar. Inscripcions i informació a Secretaria. Vocal: Domènec Ubach.

JUNY
Del 14 de maig al 4 de juny. Exposició al local del
CEM: "L'arbre, font de vida: Toca i experimenta
tu mateix!". A càrrec dels naturalistes Joan Condal i
Marià Caimo. Acte del 50è aniversari.

Divendres 10 de juny, a les 19:30 hores al local del
CEM: "Passejant pel Comtat d'Urgell: Un viatge
per la seva història i les seves terres". Conferència
audiovisual amb imatges de les excursions de
senderisme del CEM que es van fer en el cicle "Buscant el GR-7". A càrrec de Francesc Serracanta. Tots
els senderistes que van completar aquest cicle rebran
el DVD de regal.

Dissabte i diumenge 4 i 5 de juny. "Cap de setmana del soci", amb motiu del 50è aniversari: Cultura i senderisme a la província d'Osca: San Juan
de la Peña - Siresa - Selva de Oza (Vall d'Hecho).
Sortida per a veterans amb propostes assequibles per
fer a peu: itinerari de la via Romana dissabte a la
tarda, i el camí vell del Puente de Sil el matí de diumenge. Visites culturals a San Juan de la Peña, al
Centre d'Interpretació del Megalitisme a la vall d'Hecho, i a la Catedral de San Pedro de Siresa. Desplaçament en autocar. Vocals: Anton Gómez, Joan Miró i
Enric Solà.

Dissabte, diumenge i dilluns 11, 12 i 13 de juny.
Secció d'Escalada. Les Agulles de Travessany
(2.755 m), Vall de Boí (Alta Ribagorça). Reunió
preparatòria dijous 9 de juny a les 19:30 hores.
Vocals: Aitor López i Carles Moyés.

Diumenge 5 de juny. Secció de Medi Ambient. Sortida matinal al Jardí Botànic de Barcelona. Recorregut guiat i comentat pels Amics del Jardí Botànic
per conèixer les plantes més representatives de la vegetació mediterrània. Inscripcions a Secretaria. Sortida: 9 h matí de la Plaça dels Països Catalans. Vocal:
Marià Caimo.

Dissabte i diumenge 18 i 19 de juny. Secció d'Alta
Muntanya. Travessada amb l'ascensió dels cims
d'Estaragne (3.006 m) i Campbieil (3.173 m)
(Massís de Néovielle, Pirineus). Reunió preparatòria
dijous 16 de juny a les 19.30 h. Vocals: Àfrica Cano,
David Pagès i Xavi Armengol.
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
Divendres, dissabte i diumenge 24, 25 i 26 de juny.
Secció d'Escalada. Sortida als Mallos de Riglos o a
la Serra de Guara (per definir). Vocals: Aitor López
i Carles Moyés.

Dissabte i diumenge 9 i 10 de juliol. Secció d'Escalada. Sortida a Talteüll (Rosselló). Reunió
preparatòria dijous 7 de juliol a les 19:30 hores.
Vocals: Aitor López i Carles Moyés.

JULIOL

Dissabte 16 de juliol. Secció de Medi Ambient.
Passejada nocturna per la platja i bany a la llum
de la lluna plena. Cal portar-se el sopar. Inscripcions a Secretaria. Sortida: a les 9 del vespre a la
plaça dels Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Dissabte i diumenge 2 i 3 de juliol. Secció de
Senderisme. Caminada circular a l'Estany de Sant
Maurici (Pirineus). Pernoctació a l'Alberg Les
Daines de la població d'Espot. Acte del 50è aniversari
del CEM.

Dissabte i diumenge 16 i 17 de juliol. Secció d'Alta
Muntanya. Cresta dels Bessiberris (Pirineus).
Reunió preparatòria dijous 14 de juliol a les 19:30 h.
Vocals: Àfrica Cano, David Pagès i Xavi Armengol.

Diumenge 3 de juliol. Secció de Veterans. Visita
matinal a la Badalona romana. Nou espai de 3.400
m2 que permet descobrir in situ la ciutat romana
de Baetulo.

AGOST
Estada de les Seccions d'Escalada i Alta Muntanya
als Alps. Ascensió al cim del Cervino o Matterhorn
(4.478 m). Més informació: vocals d'aquestes seccions.
De l'1 al 31 d'agost l'entitat romandrà tancada per
vacances.
Per aquest motiu, convé que feu les vostres reserves
de lloguer de material amb el temps suficient.
Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu i us animem a
escriure cròniques de les vostres ascensions,
vacances i viatges per publicar-los al Butlletí.
Recordeu que, si aquest estiu feu el vostre primer
3.000, 4.000, etc, heu de portar a Secretaria una
fotografia acreditativa abans del 30 de setembre amb
el vostre nom, cognoms, el nom del cim, la seva alçada, i la data de l'ascensió. Rebreu una medalla commemorativa per celebrar-ho!

La visita s'inicia a les termes de la ciutat, de finals del
segle I aC, que conserven la totalitat de les estances
que formaven el conjunt: la palestra, el frigidarium, el
tepidarium i el caldarium. La visita segueix sota l'actual plaça de Font i Cussó, zona que es trobava a l'entorn del fòrum de la ciutat romana. Desplaçament
amb transport públic. Vocal: Enric Solà.
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E N T R E V I S TA

L

a Carme ja es va ensumar
que li demanaríem que ens
concedís l'entrevista d'aquest Butlletí amb només rebre un
SMS amb el text "t'he enviat un email, l'has vist?". Quanta perspicàcia i clarividència!
Tot i dir-nos
que per a ella
suposava un
esforç, ens
l'ha concedida i ha contestat a totes
les nostres
preguntes!
Per a qui no
ho sàpiga, la
Carme
va
estar ocupant
el càrrec de
secretària de
l'entitat entre
el gener de
l'any 2007 i
el febrer del
2011.

records en tinc moltíssims i de
molt bons. Van ser molts anys i
moltes experiències de tot tipus. El
meu primer tres mil va ser l'Aneto
i el vaig fer amb el meu pare a l'edat de 12 anys.

En quin centre excursionista et
vas iniciar?

Què és el que et va enganxar al
món de la muntanya?

Em van iniciar a la muntanya els
meus pares. Ja de petita em duien
dins la motxilla asseguda sobre
una caixa de galetes quan encara
no caminava. En aquell temps no
hi havia les motxilles porta bebès!
Als 6 anys em van apuntar a la
UEC Centre, de Barcelona. Allà
vaig conèixer als qui ara encara
són els meus amics. En aquella
època els grups d'iniciació funcionaven molt bé, ja que t'anaven
introduint en totes les modalitats
de la muntanya: escalada, alta
muntanya, espeleologia, esquí,
convivència en campaments... De

Tot. La muntanya té un ventall
molt ampli d'activitats que m'agraden i per a mi és una filosofia de
vida. Destaco sobretot la qualitat
de les amistats que es fan entre la
gent que estimem aquest medi
natural.

Ferrata Dames. Març de 2008.

Durant uns anys vas treballar de
guarda en un refugi. Quins són
els avantatges i els inconvenients
d'aquesta feina?
Jo hi vaig estar des de l'any 1982 a
l'any 1986. Per tant, d'això ja en fa
força temps i em consta que aques-
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ta feina ha canviat moltíssim. En
aquella època, més que considerarho una feina, per a mi era viure un
somni. Els refugis estaven molt
tranquils, no hi anava tanta gent
com ara, i això et permetia afegirte a algunes de les excursions de la
gent que hi
pujava. Era
una
feina
molt exigent
físicament,
perquè tot el
menjar
es
pujava a l'esquena, i al
pic de l'estiu
calia baixar a
comprar cada
dia,
però
com que ho
feies de bona
gana,
no
representava
cap problema. Recordo
una vegada
que vàrem
pujar un congelador penjat d'una
"piguelene", la llitera que es fa servir per transportar ferits, i anàvem
fent torns entre tres persones!
Tu ets nascuda a Barcelona i vius
a Cornellà de Llobregat. Com va
anar que t'acostessis a Molins de
Rei?
Per un seguit de casualitats. Jo no
coneixia res del Baix Llobregat i
durant els anys que vaig viure a la
Vall d'Aran els meus pares es van
traslladar de Barcelona a Cornellà
per qüestions de feina. Quan vaig
tornar a viure aquí vaig buscar per
a la meva filla alguna cosa semblant al grup d'iniciació de la UEC

E N T R E V I S TA
que jo vaig viure de petita, però no
ho vaig trobar i vaig acabar apun-

caminada matinal que organitzava
el CEM.

A la muntanya de ben petita.

tant-la al CAU de Cornellà. Però
per manca de nens aquest CAU va
tancar al cap de poc temps.
Llavors, per uns amics, vam saber
que al CAU de Molins de Rei hi
havia un grup maco de nenes de la
seva edat, i la vaig apuntar allà. La
portava els dissabtes a la tarda i
mentre ella era al CAU jo aprofitava per caminar per Collserola. Al
cap de poc temps, en una festa d'aniversari d'un amic molinenc, vaig
conèixer la Mireia Sellarès, que
per aquella època era vocal d'escalada del CEM. Ella em va convèncer perquè m'acostés al CEM,
encara que jo no podia sortir de
cap de setmana per fer muntanya
perquè estava dedicada en ple a fer
de mare, però sí que veia possible
anar a escalar una estona un matí o
una tarda.
Per la Rua de Carnaval ens vam
tornar a trobar pels carrers de
Molins, i allà ja vam quedar més
concretament per anar a fer una

L'any 2007 vas entrar a la junta
directiva en la tasca de secretària. Recordo que t'acabaves de

nes que són sòcies del CEM des
de que van néixer i quan els
demanem que formin part de la
junta ens diuen: "No m'hi veig
amb cor". Com animaries
aquests socis a llançar-se a la piscina?
Doncs dient-los que és una bona
experiència que val la pena provar.
Jo no coneixia quasi bé ningú, ni
del CEM ni de Molins de Rei, però
sí que coneixia part de la gent que
volia presentar-se per la nova
junta. Ells em van explicar el que
em calia fer com a secretària i ho
vaig veure factible. Penso que és
un centre molt familiar, on hi ha
moltes activitats que ja marxen
soles amb les seves comissions de
voluntaris, i que per poc que es tingui temps per dedicar-hi, val la
pena ja que és molt gratificant.

Escalada esportiva. Març de 2008.

fer sòcia i quan et vam demanar
que necessitàvem algú per fer
aquest servei ens vas dir que sí
de seguida. En canvi hi ha perso-
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Davant les facilitats que donen
les noves tecnologies, què prefereixes, un centre excursionista
virtual o un de presencial?

E N T R E V I S TA
Presencial, petit i familiar, de tota
la vida!!! Potser perquè és el que

vaig heretar sabent que ja funcionava molt bé. Me'n vaig encarregar

Aneto. Juliol de 1975.

he viscut. Els centres grans no em
fan el pes, i el caliu que es fa entre
la gent d'un centre com el de
Molins no me l'imagino virtualment.
De fet jo ja vaig pertànyer a centres més grans de Barcelona, i
també he mirat més d'una vegada
algun dels centres virtuals de
renom que hi ha a Internet, però
personalment no m'atrauen; com
deia abans, m'hi falta el caliu presencial.
Aquests darrers anys has estat
l'organitzadora de la parada
d'entrepans de la Fira de la Candelera per obtenir diners per a
l'entitat.
Fins i tot et demanes un dia de
festa a la feina per poder preparar-ho tot acuradament! En què
consisteix l'organització de l'estand?
L'estand del CEM de la Fira el

perquè vaig pensar que era una
pena que es deixés perdre ja que

havia estat mai a la Fira de la Candelera ni de visitant. Em va sorprendre la magnitud de la Fira i l'èxit de vendes de l'estand; a més a
més, vaig trobar molt divertida i
gratificant l'experiència compartida amb els companys d'alta muntanya i escalada, que eren els que
el portaven els primers anys.
A dia d'avui, el més complicat de
l'organització és coordinar els
torns de la gent. Hi ha una quarantena de voluntaris que s'han de
repartir en cinc torns, procurant
respectar tant la disponibilitat com
l'afinitat entre ells. Ara ja hi participa gent de totes les seccions i
fins hi tot hi ha voluntaris que no
són ni del CEM.
La feina és dura perquè són sis
hores intenses en cada torn, però la
gent s'ho passa molt bé i per regla
general repeteixen d'un any per un

Aneto, 35 anys després.

l'ingrés de diners per a l'entitat és
considerable.
El primer any, més que organitzadora vaig ser aprenent, ja que jo no
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altre. Per a qui no ho hagi provat
mai, que s'anoti la data del primer
cap de setmana de febrer! La resta
de l'organització de l'estand és

E N T R E V I S TA
fàcil. De fet, amb el temps he anat
fent un manual d'instruccions que
només cal anar seguint: confirmar
a l'Ajuntament que repetim Fira,
fer el pagament de l'estand, trucar
els proveïdors per encarregar la
matèria primera i les begudes, fer
pòsters per decorar les parets...
Sempre hi ha hagut gent disposada
per ajudar-me en tot.
Està clar que de no ser així seria
del tot impossible tirar endavant la
Fira any rere any.
L'Ester Sabadell, en la conferència que ens va oferir el 12 de
febrer, va dir rotundament que
si mai tenia cap fill o filla no voldria que practiqués l'alpinisme
perquè una mare pateix molt.
Tu, que ets mare, també penses
el mateix?

ella, sí que hi estaria molt d'acord.
Jo admiro els gran alpinistes però

sota dels cinc mil metres per gaudir-ne tota la vida. No val la pena
afegir-hi les complicacions de la
falta d'oxigen que implica l'alçada.
En aquest sentit sí que penso que
és molt gratificant poder compartir
la muntanya amb pares i fills.
De fet jo ho vaig viure amb el meu
pare, i ho he pogut repetir, en algunes de les seves variants, amb la
meva filla.
Quines són les teves aficions preferides?

Pujant un congelador al Refugi.

sóc de les que penso que, per a mi
i per a la gent més propera, ja hi ha

Moltes de les relacionades amb la
muntanya i els esports a l'aire lliure. M'agrada fer una mica de tot,
sense especialitzar-me en res. Això
sí, fujo de les massificacions i de
les competicions.
Vols afegir alguna cosa que no
t'haguem preguntat?
Vull animar les famílies que tenen
ara nens petits perquè busquin una
fórmula que permeti que tornin a
funcionar els grups d'iniciació
d'infants al CEM. És una cosa que
amb el temps s'ha anat perdent i
personalment crec que valdria
molt la pena recuperar. És una
manera molt sana i gratificant de
créixer per als nens i nenes.

Cim Andorrat. Novembre de 2008.

Doncs al nivell del que va parlar

prou muntanyes i prou diverses per

Moltes gràcies, Carme, i fins
sempre!

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

EXCURSIONISME S. XXI

F

rancesc Roma Casano- pogut fer alguna cosa millor i d'ai- excursionista està de baixa i que
vas (Sant Martí de Cen- xò jo en dic "oportunitats perdu- després d'un president en surti un
telles, 1963) va presentar des". Aquest no és el vostre cas: el altre, té molt de mèrit.
el llibre del cinquantenari a la llibre està molt ben fet, molt ben En aquests darrers cinquanta anys,
Sala Gòtica de Molins de Rei el aconseguit i el resultat és prou els historiadors hem notat un canvi
16 d'abril del 2011. Aquí teniu digne.
transcendental i el vostre llibre el
un resum de la seva intervenció En història, 50 anys és un període reflecteix molt bé. Es tracta del
per a tots els qui no hi vau poder relativament curt. Tens un arxiu fenomen del pas d'un excursionisassistir:
me associatiu a
Una
entitat
un excursioexcursionista a
nisme basat en
casa
nostra
la prestació de
sempre ha estat
serveis.
En
molt més que
l'excursionisuna
entitat
me associatiu,
esportiva o que
l'excursionista
s'hagi dedicat
s'acostava a
només a la
l'entitat amb el
muntanya.
pensament de
Normalment,
treballar pel
les
entitats
país, per la ciuexcursionistes
tat, venia a
a tot el país
veure quina
han tingut una
podia ser la
gran repercusseva aportació
El
professor
Francesc
Roma,
l’alcalde
Ivan
Arcas
i
el
president
del
CEM
Ferran
Estela.
sió en la vida
personal als
cultural i associativa de les ciutats amb una muntanya de papers i has objectius de l'associació. En l'exon estan implantades. El cas de de saber trobar quins són els veri- cursionisme de prestació de serMolins de Rei no n'és cap excep- tablement importants i després veis, en canvi, l'excursionista s'ació, és un cas molt paradigmàtic.
saber escriure per què són impor- costa a l'entitat "a veure què feu, a
Em sembla molt encertada la idea tants. També m'ha agradat molt veure a què m'apunto, quant costa
d'haver decidit fer un llibre pel cin- l'estructuració dels capítols, basa- l'excursió i a quina hora serem de
quantenari de l'entitat. I és que fer da en presidències. És una manera tornada a casa".
un llibre és una empresa arriscada de reconèixer la feina de les perso- I aquesta és la cruïlla en la qual es
perquè conec molts casos de cen- nes que han evitat que l'entitat des- troba l'excursionisme català del
tres excursionistes que, amb molt aparegui en posar-se al capdavant i segle XXI: els nous excursionistes
bona voluntat, volen recollir el seu estirar del carro. Perquè no ens estan demanant als centres que els
passat en un llibre i el resultat final enganyem: en els temps que organitzin les activitats, que els
és pobre. Penses que haguessin corren, ser president d'una entitat ofereixin serveis. Si ens adaptem

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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EXCURSIONISME S XXI
als nous temps i oferim això que
els nous excursionistes demanen,

Això, si no ho fan els centres
excursionistes, ho farà la indústria

L’Àngel Beumala i l’alcalde Ivan Arcas en un moment de la presentació.

reflexiona sobre aquest fenomen i
no sóc ningú per dir el que s'ha de
fer. Però està clar que si pensem
que l'excursionisme només és un
esport, no cal que fem res. Anem a
la muntanya, caminem i és igual si
les entitats excursionistes s'enfonsen. Jo, per fer la tesi doctoral em
vaig entrevistar amb centres excursionistes formats per persones que
ronden la seixantena, que ja han
assumit que el jovent no se'ls
enganxa, però que pensen que
mentre ells puguin anar al local i
es puguin trobar amb el company,
ja en tenen prou. Si l'alternativa és
reformar-se o morir, està clar que
aquests centres han decidit morir.
Ara bé, si pensem que l'excursionisme és un moviment cívic i
social que vol treballar pel país des
de la societat civil, llavors ens hi

l'èxit està assegurat. Els metges
recepten anar a caminar, fer noves

turística, perquè saben que hi ha
mercat. Hi ha gimnasos a Barcelo-

No us el podeu perdre!

El nostre estand de la Plaça de la Creu la passada diada de Sant Jordi.

amistats, etc. Fins i tot podem fer
un pas més enllà i convertir part
del centre excursionista en una
empresa de viatges alternatius i
oferir minitrekkings pels nostres
senders i les nostres muntanyes.

na que estan oferint excursions i hi
ha agències holandeses que fan
servir la foto del Pedraforca per
vendre paquets que inclouen vols,
refugis i trekkings pel Cadí.
Bé, jo només sóc una persona que
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hem de posar sense "manies".
Acabo agraint que m'hagueu convidat i repeteixo: moltes felicitats
per aquest llibre i per aquest 50
aniversari del CEM.
Àngel Beumala

D E S C O B E RTA C U LT U R A L

E

l diumenge 27 de març,
repreníem la temàtica dels
"Castells Catalans", amb la
visita a un dels més característics i
recentment reobert: Montsoriu,
una imponent fortalesa medieval

preromànica amb un absis i restes
d'haver tingut pintures murals
romàniques. Se sap que estava sota
l'advocació de sant Pere.
El segle XIII s'hi van fer grans
ampliacions, un nou recinte sobirà

conèixer la comarca de les Garrigues i el bressol de les olives arbequines, Arbeca, que disposa d'una
història prou farcida d'episodis
rellevants i greuges amb la noblesa
espanyola (la història de sempre).

Davant la porta del Museu de la Gavella.

que senyoreja les carenes de la
Selva i que destaca en l'horitzó.
Format per tres recintes encerclats
per muralles, la part més antiga

amb una sala anomenada "sala
gòtica" edificada davant l'entrada
principal i coberta amb una volta
de canó apuntada, un pati d'armes

El grup al Parc Temàtic de l’oli.

conservada del castell roquer és la
torre mestra o de l'homenatge, de
la segona meitat del segle X, situada al primer recinte, on a la part
nord hi ha l'accés principal amb
una torre lateral i una petita capella

amb una torre quadrada i una fossa
amb un nou emmurallament amb
dues torres cilíndriques angulars
amb espitlleres. Tot un espectacle.
Per coincidències del calendari
pasqual, sortíem l'1 de maig a

12

La Torre de l’Homenatge a Montsoriu.

Dit sigui de passada, la qualitat de
l'oli d'oliva verge extra que es produeix sota la denominació d'origen
"les Garrigues" és extraordinària
per les característiques organolèptiques i la baixa acidesa, a més de
les virtuts gastronòmiques que fan
que sigui el millor oli per al consum en cru i també per als fregits i
guisats. Les propietats de l'oliva
arbequina són moltes; el seu consum habitual es pot relacionar amb
la prevenció de les afeccions cardíaques i del colesterol.
Tot i que no vàrem tenir temps de
visitar la seva plaça porxada, les
Borges Blanques ens oferia el seu
"parc temàtic de l'oli" en un itinerari guiat molt complet amb unes
bones explicacions i, per acabar,
fèiem cap a Fondarella per retrobar-nos amb els seus famosos caragols a la llauna.
Enric Solà

M O L I N S - M O N T S E R R AT

C

om a resum de la Travessada Molins de Rei Montserrat, us fem avinent una
breu estadística:

Es van inscriure 792 participants.
Ho van fer a l'itinerari llarg, 606
persones.
Ho van fer a l'itinerari curt, 186
persones.
Van sortir 782 participants.
Van arribar 720 participants.
Volem esmentar especialment la
col· laboració dels 80 voluntaris
socis i no socis molinencs, que van
participar en els diferents controls
i el personal de l'organització que
han fet possible un cop més, que
aquesta 15a. edició hagi estat un
èxit, malgrat la celebració d'altres
proves de diferent format celebrats
en la mateixa data.
Val a dir que la climatologia ha
ajudat considerablement, especialment en el desenvolupament de la
logística i estabilitat dels controls i
la pràctica de l'excursionisme d'a-

que no s'identifiquen amb aquesta
modalitat que programem i que no
és competitiva.
És una llàstima que no s'aprofiti en
tota la seva intensitat l'esforç que
es fa per cuidar els avituallaments

al Camí dels ¾ del nostre control
d'avituallament. Moltes gràcies.
També ho fem extensiu als diferents municipis per on ha passat la
Travessada que ens han facilitat el
permís i ens han permès realitzar

La participació, esplèndida.

i les recomanacions de l'itinerari
que podrien gaudir els participants
en aquesta travessada, i que no és
així en molts casos per l'afany de
veure qui arriba primer o quin
rècord es pot batre.
Volem agrair la col· laboració de
l'equip de seguretat del Monestir,

El voluntariat, imprescindible.

Les mesures de seguretat, exemplars.

questa prova. Tot i que seguim
pensant que aquesta Caminada de
Resistència no hauria de ser un
camp de proves per a esportistes
de Cros o velocistes de muntanya

el personal del Patronat de la Muntanya de Montserrat i molt especialment a la Guàrdia Urbana de
Monistrol, que amb molt de cel
ens ha facilitat la gestió de l'accés

l'activitat. El personal d'obres
públiques, servei Català de Trànsit
i Carreteres, així com els particulars de finques on s'han instal· lat
controls d'avituallament.
Finalment esperem que tothom
hagi gaudit d'aquest esdeveniment
que organitza el Centre Excursio-

nista Molins de Rei, i que amb
motiu del seu 50 aniversari ha volgut obsequiar a tots els participants
amb un record commemoratiu.
La Comissió de la MM
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A LTA M U N TA N YA

C

ircular Pic de Sotllo - per
Broate
Dissabte 14 i diumenge 15
de maig de 2011

men un conjunt prou engrescador
per acabar trepitjant-los fins que

mal" i dissabte al matí ens mengem les quasi 4 h de fons de la

--------------------------------------------------------------------------------Fitxa tècnica:
Aproximació: Molins de Rei Tavascan.
Deixem el cotxe: Presa de Montalto.
Desnivell positiu: +1.870 m
Dificultat: alta (per la longitud
del recorregut, el desnivell i el
tram de cresta).
Material: Grampons, piolet.
Recorregut:
"Dissabte: Presa de Montalto
(1.400 m) - Pla de Boavi - Refugi
de Broate (2.218 m).
"Diumenge: Refugi Broate - Coll
de Guins de l'Ase (2.864 m) - Pic
de Sotllo (3.073 m) - Coll de
Baborte - Refugi de Baborte
(2.463 m) - Coll de Sellente Collada de Becero - Presa de
Montalto.
Participants: Jordi García, Francesc Parra, Carme Valdossera,
David Martínez i David Pagès.
--------------------------------------------------------------------------------El pic de Sotllo sempre m'ha resultat una mica secundari. És estrany,
perquè de fet és de la categoria
dels 3.000, i això sempre dóna
fama i engresca més gent a enfilars'hi. Molts cims que es queden a
pocs metres per assolir els 3 km
mai aconsegueixen el renom que
es mereixeria pel seu paisatge o
per la seva ascensió. Segurament
és pel veí que té. La Pica d'Estats i
la resta de pics que l'envolten for-

Mirant la meteo al refugi de Broate.

ens trobem davant del Sotllo. Però
aleshores ja no ens queden forces
per pujar-hi.
El Pedro fa temps li va posar l'ull
per a l'agenda de la secció d'Alta
Muntanya i a més li va afegir un
company: el Guins de l'Ase. I
darrere de la proposta ve el Xavi,
"mister circulator", i acaba d'arrodonir la sortida. Així que la tenim
liada!
De fet tot pintava en contra. Ja
només proposar l'itinerari va sorgir
el dubte de com seria la cresta del
Guins de l'Ase al Sotllo, i l'únic
apunt que teníem venia de l'Enric,
que la recordava entretinguda i
"xunguilla". Després s'hi va afegir
la meteo. Els meteoròlegs pintaven
mal temps per al cap de setmana
des de feia dies, tot i que semblava
que només plouria dissabte a la
tarda. Què més? Al final l'Àfrica
ens canvia per una escalada a
Montserrat.
Per fi decidim que "no estamos tan
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Presa de Montalto. Només aparcar
el cotxe miro el cel i penso: no està
gens malament, sembla que el
temps pot aguantar fins arribar al
refugi de Broate. Cinc minuts més
tard es cobreix el cel i cauen quatre gotes. "Ostres! Ja està! Tot sortirà malament. Ens plourà tota l'estona, demà ens llevarem envoltats
de neu, farà mal temps fins a migdia, el refu estarà ple. Ets un fracassat de la vida. Millor et quedes
a casa mirant el Barça TV."
Tot plegat va quedar en un petit
diluvi de 10 minuts i vam arribar al
refu sense cap problema. Ni els
llamps ens van aturar! El camí és
molt maco i és farcit d'aigua i verd
pertot arreu. El refugi de Broate és
de llauna exterior i fusta interior.
Molt acollidor. Fins i tot té llum,
matalassos i mantes força nets
(sembla d'un altre país i tot). I a
fora que fes el que volgués!
L'endemà al matí ens llevem de
puntetes per no emprenyar els déus

A LTA M U N TA N YA
de la meteo. Enfilem cap amunt
entre núvols que freguen la panxa

deliberacions decidim seguir la
cresta que mena al Sotllo. Quin

Per la Cresta del Sotllo.

amb els cims i les valls. Encara
xispegen petites volves. L'hivern
encara es resisteix a marxar de les
terres que més estima. Sota les
botes cruix la neu. Encarem la
vista cap amunt i el sol no apareix.
Si res no canvia en arribar al Coll
de Guins de l'Ase tirarem avall.
Però de vegades s'ha de tenir una
mica de fe per assolir les fites
(sense passar-se, que cal tornar
sans i estalvis). I aquí ve el solet
per alegrar-nos el dia i esvair les
borrasques mentals. Amb uns rajos
de sol tot es veu diferent. De fet és
que abans no es veia ni el sol, ni el
cim ni res de res.
Amb tot això dono per fet que a
aquestes alçades ja enteneu que el
Guins de l'Ase ens el vam deixar
per a una altra ocasió. Ja en teníem
prou amb el que preteníem fer, tot
i que l'hem fitxat per a una altra
ocasió perquè té una cresta interessant.
Després d'uns moments de dubte i

encert! És molt xula i val la pena
fer-la. Només té algunes grimpadetes senzilles, però no té gran
dificultat. Suposo que deu ser un
F+ i amb neu cal anar amb gram-

nevadet i solitari. Però ens queda
encara un llarg camí de tornada.
Primer seguim la carena en direcció sud oest cap als Estanys de la
Coma de Sotllo i el Coll de Baborte. La neu en molts trams és molt
pastosa i ens dificulta molt l'avenç
perquè a cada passa ens enfonsem.
El sol ens fa unes visites llargues
durant quasi tot el dia. Deixem el
refugi de Baborte situat enmig d'un
mar d'estanys de diverses mides i
enfilem el coll de Sellente. Només
queda deixar-nos caure fins al coll
de Becero i finalment destrossarnos el que queda de les nostres
cames en un descens en picat de
950 m per la canal de Becero
(camí molt bucòlic i humit, però
poc fressat).
Després d'unes onze hores i mitja
arribem al cotxe i beneïm el canvi
de calçat. Ara podem dir que el
Sotllo és un senyor cim i que el seu
ascens des de Broate per la cresta
és una passada! La propera a l'Es-

Al Coll de Guins de l'Ase.

pons i ben alerta.
Ole, ole! Des del cim aconseguim
veure el grup de la Pica, l'Estany
d'Estats i el Coll de Sotllo. Tot ben
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taragene i Cambieil (al massís del
Neouvielle), i al juliol cap a la
cresta dels Bessiberris. I a l'agost?
Qui lo sa?
David Pagès

RAQUETES DE NEU

E

l CEM, en la persona de tua també per la Copa d'Europa.
Sebastià Pi i Puig, ha que- La cursa del 5 de febrer a Tavasdat en la posició número 15 can, en modalitat nocturna, orgade la classificació general masculi- nitzada pel Club Excursionista
na de la IV Copa Catalana de Cur- Reddis. El 6 de març a les Valls
ses de Raquetes de Neu 2011. Un d'Àneu, organitzada per l'Espot
lloc molt meritori tenint en compte Esquí Club Valls d'Àneu. I el 20 de
que en total hi ha hagut 45 partici- març a la Molina, organitzada pel
pants.
En la classificació per entitats
el CEM ha quedat en la posició 24 de les 29 participants.
Això darrer té una explicació,
i és que en Sebas ha estat l'únic corredor que ha representat el CEM en aquesta competició. Com sabeu, com més
persones d'una entitat hi participin més punts obté aquella
entitat en la classificació final
del campionat. El guanyador
de la Copa Catalana de
Raquetes de Neu d'enguany
ha estat Gabriel Crosas Sal- Un moment de la cursa.
vans, del Centre Excursionista Centre Excursionista del Penedès.
Serragrenyada i, per entitats, la A part d'aquestes proves competiticampiona ha estat l'Associació ves, la Federació Catalana d'AlpiEsportiva Diedre. En la classifica- nisme i Escalada (FEEC) organitza
ció femenina ha guanyat l'excur- un circuit de sortides no competitisionista Laia Andreu Trias de la ves. Aquest any ha estat la 6a ediUnió Excursionista de Vic i, per ció del Circuit Català No Competientitats, en la classificació femeni- tiu amb un total de 8 excursions.
na ha guanyat el mateix club que Tots els participants que acaben un
en la masculina, l'Associació mínim de 7 sortides tenen un
Esportiva Diedre. La IV Copa premi, i si en finalitzen un mínim
Catalana ha consistit en quatre cur- de 5, reben un accèssit.
ses: la del 23 de gener a Port del D'altra banda, el proper repte del
Compte, organitzada pel Centre nostre Grup d'Atletisme i CaminaExcursionista de Lleida i que pun- des de Resistència del CEM és

afrontar la Isostar Desert Marathon
dels propers 9 i 10 de juliol del
2011. Es tracta de la primera ultramarató desèrtica en semiautosuficiència que se celebra a Europa, a
la zona desèrtica de Los Monegros,
coneguda per les seves peculiars
orografia i climatologia, molt semblants a les del desert nordafricà del Sàhara, ja que està
inspirada en la Marathon des
Sables.
Serà una cursa a peu d'entre
110 i 120 quilòmetres, en les
més dures condicions climatològiques, que se celebrarà
en dos dies, perquè sigui
accessible a tot tipus de corredors. A més, la Isostar Desert
Marathon està basada en un
concepte: la semiautosuficiència, cosa que implica que
els participants hauran de
tenir cura de si mateixos i
carregaran amb tot el material que
puguin necessitar, a excepció de
l'aigua i la beguda isotònica Isostar, que serà repartida per l'organització. L'esperit que inspira la
carrera està basat en criteris conservacionistes, de manera que no
alterarà l'ecosistema de la zona on
es durà a terme. Si voleu formar
part del Grup d'Atletisme i Caminades de Resistència del CEM
demaneu les dades de contacte del
Sebastià a Secretaria.
Sebastià Pi

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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(Només a Intersport)

EL MOLINET

B

envolguts consocis, estem exigir una necessària i imprescinen el 50% de les activitats dible regeneració democràtica,
del 50 aniversari, i sembla social i pública davant la classe
que tots, o gairebé tots (no oblidem política, judicial i administrativa
allò de la diferència entre "socis" i (això ja es va fer palès massiva"usuaris" per pròpia voluntat), ment el passat 10 de juliol), els
estem en un
moment de
transició
generacional.
És allò que el
temps
no
passa en va i
encetem nous
aspectes de
concebre l'entitat,
com
alguna cosa
més que un
grup de gent
que organitza
coses perquè
la resta en
gaudeixi
durant
una
època determinada.
El CEM ha
canviat, no hi
ha dubte. El
que ahir semblava impossible d'assolir,
avui és un fet Tots; tothom; tu, ho saps que ja en tenim 50?
realitzable.
ciutadans no ens hem de quedar a
Però també és cert que cada cop casa, sinó que hem de seguir aposcosta més que la gent es compro- tant per les persones.
meti a fer un voluntariat eficient Per aquest motiu imagino que la
en el seu temps lliure.
nostra societat ha de seguir creient
També és possible que les normati- en els valors que han forjat el nosves i les burocràcies estiguin mal- tre país al llarg dels segles i partimetent les bones intencions de la cipar directament a les entitats,
gent, amb el pretext de la no res- que en definitiva són una plataforponsabilitat dels serveis que hauria ma de sentiments, escola de comde prestar l'administració per ser portament i coneixement cívic de
útil a l'administrat.
la realitat, que ve donada per la
En un moment en el qual la gent es relació personal de tots els seus
revolta indignada a les places per membres en les accions comunes

17

del dia a dia. Ja sigui organitzantles o participant-hi.
Aquest és l'enriquiment personal
de què podem gaudir: en la diversitat, en la discrepància, si convé,
però sempre amb un objectiu: el
coneixement i
millorament
del nostre país
i la seva societat.
Quina és la
fórmula per
tenir èxit en
aquesta pretensió agosarada? Doncs
sí, ho has
encertat: el
compromís
personal. Si tu
no t'ho creus,
no et podrà
convèncer
ningú.
Si disposes
d'unes hores
al dia, si creus
que pots aportar el teu
coneixement
en algun projecte interessant de l'excursionisme, si et vols relacionar
amb persones a qui agraden les
mateixes coses que a tu...Vine al
CEM més sovint, i porta els teus
amics a les sortides.
Ja ho diuen: compartint, la vida és
millor.

Enric Solà

EL CIMÒMETRE

U

na bona mostra que
l'aniversari s'està vivint
intensament és que des que
es va proposar "Fer un Cim pel
CEM", la participació ha facilitat
el projecte. Un projecte que va sorgir sense ambicions, confiant en la
bona voluntat dels socis i simpatitzants de la casa dels excursionistes molinencs, i que, amb el
pressupost més modest del calendari celebratiu, i un equip humà
reduït a la mínima expressió, convidava a la complicitat, tot invocant els valors de l'excursionisme
clàssic, que no cerca el repte personal, ni el lluïment, ni el rècord,
només ser-hi, formar-ne part i fer
possible assolir aquest mig centenar de cims diversos, de diferents
alçades (totes eren vàlides), de tots
els llocs possibles.
No podia fallar: el solitari equip

s'han anul· lat cims demanats i
actualment estem en els darrers

16 d’abril. Lustou 3032 m.

moments per aconseguir el repte.
Els titulars, tots socis, han

12 d’abril. Cabrera 1307 m.

humà es va anar engrandint a
mesura que anaven passant els
mesos i el termòmetre verd pujava
i pujava sense aturar-se. La llibreta
de peticions, cada setmana passava
el full de control amb la confirmació de cada petició. En molt pocs
casos (per culpa de les condicions
climatològiques, majoritàriament)

El Cimòmetre ha demostrat que la
nostra societat, el CEM, viu l'ex-

demostrat que, a banda de les sortides que habitualment organitzen
les seccions del CEM, l'excursionisme de base de l'entitat està treballant el coneixement del país
constantment i és capaç de mantenir viva la trajectòria d'aquesta
entitat, a qui representen en cada
excursió que realitzen.
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cursionisme amb aquest esperit
corporatiu de base civil, independent i participatiu, cadascú amb les
seves capacitats i oportunitats,
compartint el moment, la trobada,
la relació personal, el tracte en la
distància curta, aprofitant un
recinte que ens és comú: les parets
que ens acullen i que són el gresol
de tots els bons resultats aconseguits al llarg de 50 anys d'existència, amb persones diferents, que
són la riquesa de la diversitat canviant a casa nostra, de juntes diferents i de tarannàs diferents. Tot i
això, el CEM sempre hi estarà per
sobre, perquè les persones passarem, haurem tingut la nostra
oportunitat de fer-ho bé o malament, però l'entitat seguirà endavant. Estem a punt de tancar aquest reeixit Cimòmetre, ja falta poc.
Ens trobarem al novembre per
cloure'l.
Per molts anys!
Enric Solà

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

Ara que us tinc "enxampats"...
...Quedareu ben "compactats".

Diu que acaben les obres...
...Quan s'acabin els pobres.

Potser algú em pot explicar...
...Quant de temps m'hi hauré d'estar?

Amb les bambes i un cordill...
...El descens penja d'un fil.

El retrat ben retratat...
...Un recurs molt ben trobat.

No sé si llibres vendrem...
...Però, que bé que ens ho passem!

19

CAMINADA

E

nguany la Caminada de
Molins de Rei , que ja arribava a la XXVI edició, ha
estat especial, ja que l'hem fet
coincidir amb la XXIX Marxa /
Aplec d'Excursionistes Veterans de
Catalunya.
Aquesta coincidència no ha estat
casual, ja que ha servit per donar a
conèixer la commemoració del
cinquantenari de la fundació de la
nostra entitat a la resta d'entitats
excursionistes de Catalunya, alhora que se les convidava a participar
d'aquest esdeveniment .
En un principi, la comissió organitzadora de la Caminada Popular
va pensar organitzar una marxa
tècnica inclosa en el calendari de
marxes tècniques de la Copa Catalana, però quan en vam parlar amb

dur a terme una commemoració, el
més adient seria organitzar la
Marxa de Veterans. De seguida
vam veure que organitzar al mateix

comptat amb la participació de
més de 500 persones, entre socis
del CEM, socis d'altres entitats
excursionistes i caminaires en

temps la Caminada Popular i la
Marxa de Veterans ens oferia
molts avantatges, i a posteriori

general.
Una de les exigències a l'hora de
preparar la Marxa de Veterans és
poder oferir un recorregut més curt
per als veterans de més edat; penseu que hi havia un participant de
88 anys; i aquest fet també ha

la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ens van suggerir que si el que preteníem era

podem dir que el resultat ha estat
molt bo, i que per tant la decisió va
ser encertada. La Caminada ha

resultat molt positiu, ja que en
poder disposar d'un recorregut de
menys quilòmetres, s'han inscrit a
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CAMINADA
la Caminada moltes famílies amb
nens petits i persones que veien
aquesta opció més adequada a les
seves possibilitats. Vist això,

sol. Com que els dies anteriors
havia plogut força, el bosc estava
preciós, molt verd i humit, i el salt
d'aigua, un dels llocs singulars de

finalment es va fer el lliurament
dels records als veterans de més
edat i a l'entitat que hi participava
amb més membres veterans,

aquest és un tema que ens podem
replantejar en properes edicions.
Si fem un resum de la jornada,

caminada, se'ns mostrava esplendorós. L'opinió dels participants en
acabar era que n'havien gaudit

exceptuant la nostra.
A continuació podeu veure la relació d'entitats i veterans premiats:

hem de dir que tot i que el dia va
començar una mica rúfol, de mica
en mica el cel es va anar destapant
i finalment va acabar lluint un bon

molt.
A l'arribada es va donar un record
commemoratiu del cinquantenari
del CEM a tots els participants, i

Centre excursionista amb més
veterans participants: Foment
Excursionista de Barcelona.
1r premi a l'excursionista masculí més veterà: Ferran Oller Ordura (Foment).
2n premi a l'excursionista masculí més veterà: Josep Sabater Vigñati (Foment).
1r premi a l'excursionista femenina més veterana: Maria José
Fiestas Pie (CEM).
2n premi a l'excursionista femenina més veterana: Esther Canut
Massagué (CEM).
La Comissió de la Caminada

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA
Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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VIA VERDA

U

na via verda és un antic traçat d'un ferrocarril en desús
"reciclat" com a camí no
motoritzat apte per fer a peu o en
bicicleta. En la mesura que un
ferrocarril no supera pendents

les de la Ràpita i Tortosa, amb
Alcanyís, Terol i Saragossa. Durant
la Guerra Civil es van accelerar
tots els treballs i l'any 1942 es va
poder inaugurar el tram entre Tortosa i Alcanyís. Amb el temps,

El riu Matarranya.

superiors al 3% d'inclinació, les
vies verdes són recorreguts aptes
per a tothom i ideals per contem-

però, es va esborrar del projecte la
construcció del tram entre Sant
Carles de la Ràpita i Tortosa, i el

Cartell de la via verda Val de Zafán.

En el viaducte sobre el riu Matarranya.

plar el paisatge mentre pedalem.
Aquesta via verda transcorre per
l'antic traçat de la línia de ferrocarril que unia la Val de Zafán amb
Tortosa. El projecte d'aquest tren
va ser aprovat l'any 1880 i havia
d'unir les poblacions de Sant Car-

tram que havia d'unir Alcanyís
amb Terol. Així doncs, la línia va
quedar amb un traçat definitiu de
110 km i el ferrocarril va estar en
funcionament durant 31 anys, fins
que el 1973, amb l'excusa de l'enfonsament d'un túnel, Renfe va
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al· legar que la línia no era rendible i la va desmantellar malgrat les
protestes dels habitants de la zona.
A partir de llavors el transport va
ser substituït per línies d'autobusos. El tram català d'aquest ferrocarril va ser convertit en via verda
l'any 1999 i l'aragonès l'any 2008,
tot i que aquest darrer a dia d'avui
s'acaba a la població de Valdealgorfa, a 12 km d'Alcanyís.
Fins fa uns anys la comarca de la
Terra Alta era molt desconeguda.
Avui les autovies permeten arribar
còmodament en cotxe a Horta de
Sant Joan en només dues hores.
Així va ser com ens vam poder
plantejar aquesta sortida anant i
tornant de Molins de Rei el mateix
dia. Tots ja havíem fet en bicicleta
el tram de Tortosa a Arnes, i aquest
nou tram de la Val de Zafán ningú
no el coneixia excepte en Quim
Roglan. El seu pare era fill de Vallderoures i ell de petit havia agafat

aquest tren una pila de vegades per
anar a casa de la seva tia. Tot pedalant ens va explicar un munt d'anècdotes: que de Tortosa a Vallderoures trigaven dues hores per fer
50 km, que la locomotora era de
vapor i la velocitat del tren no pas-

VIA VERDA
sava dels 30 km per hora, que si
per la calor a algú se li acudia obrir
la finestra quan es passava per un
túnel tot l'interior del vagó s'omplia

reus de fruits secs com ara noguers.
La via verda s'acaba a Valdealgorfa, de només 600 habitants, i el
Quim ens explica emocionat que la

de Soria. Perquè pugueu comparar,
la densitat de població de la província de Barcelona és de 710
habitants per km2! Començo a tenir
calfreds, símptoma inequívoc que
la insolació em comença a afectar.
Deixem estar la idea d'anar a
Alcanyís per carretera i sense pensar-ho dos cops iniciem el camí de
tornada cap a Horta de Sant Joan.
Sortida realitzada el dissabte 14 de
maig del 2011.
Participants: Josep M. Rodrigo,
Ferran Massana, Víctor Herrero,
Àngel Beumala, Josep Domingo,
Joan Domingo, Pere Carrera,
Josep Julià, Quim Roglan, Joan
Margalef i Salvi Vidal.
Observacions: de l'estació d'Horta
de Sant Joan (440 m) a Valdealgorfa (516 m) hi ha 40 km perfectament pedalables. El recorregut té

En tot el dia no ens vam creuar pràcticament amb ningú.

de fum i quedaven tots negres, que seva àvia era d'aquí! Aquest és el
quan els rebia la tia el primer que primer poble castellanoparlant de
feien era banyar-se al riu per ren- l'Aragó. Sense adonar-nos-en, amb
tar-se del viatge, que després la
locomotora ja va ser de gasoil i en
comptes de tren en deien "ferrobus", que si ...
Per a mi sobretot va ser una sorpresa el canvi de paisatge que es
produeix a partir del viaducte que
creua el riu Matarranya, aproximadament a l'alçada dels poblets de
Valljunquera i Vall de Tormo. Després d'una pujada llarga i sostinguda entrem en un immens altiplà
despoblat on no hi ha cap punt de
referència. Mirem on mirem tot és
rocam i brolla, com si incendis i
desforestacions seculars haguessin Foto de grup abans de partir de l’antiga estació de tren d’Horta de Sant Joan.
deixat aquests paratges erms per la via verda hem creuat l'anomena- dos viaductes i quatre túnels sense
sempre més. Per aquest tram tan da "franja", els famosos pobles de problemes d'il·luminació. Nosalinhòspit anem tota l'estona sols i parla catalana que es troben sota tres vam estar pedalant entre
només ens creuem amb un ciclista administració aragonesa. Però fa anada i tornada una total de 5
que resulta ser un xicot de Cente- molta calor i no hi ha cap ombra. I hores (80 km). L'antiga estació de
lles. Continuem pedalant per on és que davant tenim el "Teruel pro- Torre del Compte ha estat restaunomés fa 38 anys hi corria el tren i fundo"! Una província que no arri- rada i ara és un hotel de 4 estrede tant en tant ens trobem oliveres ba als 10 habitants per km2 i és la lles.
centenàries i minses clapes de con- menys poblada de l'Estat al costat
Àngel Beumala
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“El teu llibre”
No te’l Perdis !
“50 anys d’Excursionisme i Cultura”

Els orígens; La UEC; La identitat de l’entitat. La nova generació del CEM i el seu futur.

La portada del llibre.

Records entranyables.

Gaudint de l’obra.

La teva història és la nostra història
Actes del 50è Aniversari
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MEDI AMBIENT

D

iumenge 22 de maig.
Matinal a Vallgorguina
(el Vallès Oriental): boscos de suredes i el dolmen megalí-

molt per sobre la sortida mediambiental del mes de maig, que ens
va portar fins a Vallgorguina, una
petita població emplaçada en una

cia el massís del Montseny, amb el
turó de l'Home i els seus 1.706 m,
el cim més alt de la serralada prelitoral. A tot això ja s'escolten veus
dels més afamats que volen fer
parada i queixalada.
Dit i fet, arran de camí i sota l'aixopluc d'una alzina surera gegantina esmorzem i, en acabar, alguns
encara ens abracem a la surera
monumental per rebre l'energia
vital que es diu que transmeten els
arbres. Abandonem aquest indret i
poc més enllà pugem un turonet
que ens du al dolmen de Pedra
Gentil, un dels més importants de
Catalunya. Aquest monument té
uns 4.000 anys d'antiguitat i la

El turonet ideal per fer la foto de grup, vora el dolmen.

tic de Pedra Gentil. Al mes de
maig, els camps i boscos mediterranis agafen la màxima esplendor
de floració i és també el moment
més important per als insectes
voladors (marietes, abelles....), que
porten a terme una tasca fonamental que la naturalesa els ha assignat: la pol· linització. Sense
aquesta enorme activitat que fan,
el cicle vital de la natura se'n ressentiria i, per exemple, no veuríem
molta de la fruita madura que en
aquesta època de l'any penja dels
arbres fruiters. Al mateix temps,
les abelles han de sobreviure al seu
pitjor depredador: l'abellerol, un
ocell inconfusible per les seves
contrastades tonalitats verdes, grogues i turqueses que, arribat de
l'Àfrica, passa la primavera i l'estiu
entre nosaltres i que, com el seu
nom indica, s'alimenta bàsicament
d'abelles. Evidentment, els apicultors els culpen pels danys que causen als seus ruscos.
Després d'aquesta petita introducció primaveral, és hora d'explicar

vall enfonsada entre les serres del
Montnegre i el Corredor.
Un cop fet el reagrupament general dels vint-i-cinc caminaires, prenem el sender local SL-C71 per
una pista ampla i ben indicada que
té en els boscos d'alzina surera per
les quals transita i el dolmen
megalític de Pedra Gentil les seves
dues fites més importants. Al poc
de deixar enrere el nucli urbà fem
parada davant la font del Forn, que
raja aigua amb prou ganes. Continuem el camí ara entre avets
blancs i diferents espècies de pins
que pertanyen a un viver d'arbres
ornamentals de la zona. Aviat tornem a parar per contemplar un
àlber centenari d'uns 35 m d'altura
en molt bon estat, però amb l'escorça ja clivellada pel pas dels
anys. Seguim endavant, ara en
paral· lel a la riera de Vallgorguina, tot vorejant una gran plataneda
amb vegetació de ribera. Aviat, la
pista es fa un xic costeruda fins a
arribar a un coll des d'on carenegem i podem contemplar a distàn-
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El dolmen de Pedra Gentil.

seva funció bàsica era la funerària.
La tradició diu que, fa uns centenars d'anys, en el dolmen es feien
habitualment pràctiques de bruixeria i cultes no cristians que van
donar peu a nombroses llegendes.
Jo mateix em vaig animar a explicar la més coneguda, que relataven
els pescadors del Maresme. Vaja,
el lloc ideal per fer-nos la fotografia de grup! Ja de tornada al poble,
transitem per un bosc mixt amb
alzines, alzines sureres, roures i
alguns pins. En la sortida del juny
coneixerem un jardí botànic.
Marià Caimo

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
MARÇ
ACTIVITAT: Cafè Tertúlia "Nostàlgies" i... III.
DATA: Dissabte, 5 a les 7 de la tarda,
al local del CEM.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada. Sortida col· lectiva al Gorro Frigi
(Montserrat). Via del Carles (V+, 170
m) i Via Adrià (V, 165 m).
DATA:Diumenge, 6.
ASSISTENTS: Mireia Hernandez,
Francesc i Carles Moyés, Aitor,
Àfrica i Albert (pingu).

ACTIVITAT: Esquí de Muntanya. III
Cursa de la Lluna CEC-Vall de Núria.
Ascensió nocturna al cim del Puigmal
(2.909 m).
DATA: Dissabte, 19.
ASSISTENTS: Aitor López Alcay,
Marcos Montero Sánchez, Ignasi
Canalias Suquet.

Alberto Pascual, Mireia Hernandez i
Carles Moyés.
ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya.
La Pedra Picada (Montgrony).
DATA: Dissabte, 19 i diumenge, 20.
ASSISTENTS: 5 persones.

ACTIVITAT: Secció de Medi Ambient. L'ermita de Santa Maria de
Cervelló, la masia de Can Riera i la
Penya Bruguera (Baix Llobregat).
DATA: Diumenge, 20.
ASSISTENTS: 22 persones.

ACTIVITAT: Secció de Veterans:
Descoberta Cultural. Excursió i visita
guiada al Castell de Montsoriu (La
Selva).
DATA: Diumenge, 27.
ASSISTENTS: 43 persones.

ABRIL
ACTIVITAT: XV Travessada Molins
de Rei - Montserrat.
DATA: Diumenge, 3.
ASSISTENTS: 800 persones.

ACTIVITAT: Secció de Medi Ambient i Museu Municipal. Collserola
Parc Natural.
DATA: Diumenge, 10.
ASSISTENTS: 38 persones.
ACTIVITAT: Secció d'Escalada. Sortida d'escalada esportiva al sector de
la Font de l'Ametlló (Olèrdola, Alt
Penedès).
DATA: Diumenge, 10.
ASSISTENTS: Aitor, Àfrica Cano,
Jordi Garcia, Carme Valldosera,
David Mateos, Ivan (fill del David),
Albert (Pingu), Mireia Sellares, David
Pages, Francesc, Mireia Hernandez,
Juamma Muñoz, Emili Fuentes, Pol
Moyés, Maria Ulloa i Carles Moyés.
ACTIVITAT: Presentació del llibre El
Centre Excursionista Molins de Rei:
cinquanta anys d'excursionisme i cultura (1961-2011).
DATA: Dissabte, 16.
ASSISTENTS: 150 persones.
ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya.
Pic de Lustou, de 3.023 m, al massís
del Culfreda (Pirineus).
DATA: Dissabte, 16 i diumenge, 17.
ASSISTENTS: 7 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada.
Escalada Esportiva a Margalef (Priorat).
DATA: Diumenge, 20.
ASSISTENTS: Jose Luis Aroza,

26

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
ACTIVITAT: Secció d'Escalada. Via
Martinetti (V+ 100 m) a la Paret de la
Formiguera (Sant Llorenç de Montgai).
DATA: Dijous, 21.
ASSISTENTS: Mireia Hernandez i
Carles Moyés.
ACTIVITAT: Secció d'Escalada. Via
de Les Cabres (V, 90 m) a la Paret de
la Codolosa a Collbató (Montserrat).
DATA: Dissabte, 30.
ASSISTENTS: Àfrica Cano i Carles
Moyés.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada. Vies
d'artificial (Ae) a la Paret del Temps a
Vilanova de Meia, ja que el dia era
plujós. Intent de la Via Camel a la
Roca dels Arcs, Vilanova de Meia, no
acabada per la pluja.
DATA: Dissabte, 7.
ASSISTENTS: Aitor, Àfrica, Jordi
Garcia, Juan Rojo, Albert (Pingu),
Ester i Carles Moyés a les vies d' artificial. Ivan Coronas i Ainoa a la Via
Camel.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada.
Esportiva a la zona Mama's & the
Papa's a Collbató (Montserrat) vies de
5º a 6b+, vies de Les Cabres (Vº 90m)
i via Esperó Blocaire (V+ 100m) a la
Paret de la Codolosa a Collbató
(Montserrat).
DATA: Diumenge, 8.
ASSISTENTS: Àfrica Cano, Jordi
Garcia, Carme Valldosera, David
Mateos i Carles Moyés.
ACTIVITAT: Inauguració de l'exposició interactiva: "L'arbre, font de vida"
i xerrada del naturalista Joan Condal.
DATA: Dissabte, 14 a les 19 hores.
ASSISTENTS: 15 persones.

MAIG
ACTIVITAT: Secció de Senderisme.
Pedraforca, 2.497 m (Berguedà).
DATA: Diumenge, 1.
ASSISTENTS: 20 persones.
ACTIVITAT: 26a Caminada de
Molins de Rei i XXIX Marxa / Aplec
d'Excursionistes Veterans de Catalunya.
DATA: Diumenge, 8.
ASSISTENTS: 538 persones (Caminada 480 i Marxa de Veterans 58).

ACTIVITAT: Secció de Veterans:
Descoberta Cultural. Excursió a les
Borges Blanques i Arbeca (les Garrigues).
DATA: Diumenge, 1.
ASSISTENTS: 31 persones.
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ACTIVITAT: Secció Alta Muntanya:
Pic de Sotllo, de 3.072 m (Pirineus del
Pallars Sobirà).
DATA: Dissabte, 14 i diumenge 15.
ASSISTENTS: Carme Valldosera,
David Martínez, Francesc Parra, Jordi
Garcia i David Pagès.
ACTIVITAT: Secció de Medi Ambient. Vallgorguina (El Vallès Oriental).
DATA: Diumenge, 22.
ASSISTENTS: 20 persones.

L A J U N TA I N F O R M A

L

a junta ha sofert una petita
remodelació, el Sr. Pedro
Caballero ha demanat de
plegar per motius personals, i la
junta ho ha acceptat.

El llibre del cinquantenari es va
venent, però agrairíem una actitud
més activa per part dels socis en la
seva venda i promoció.

col· laboració dels components
d'aquesta secció.
Ens agradaria dinamitzar el local,
per la qual cosa s'admeten idees,
suggeriments i propostes a traves
de l’e-mail, o per escrit, dirigides
físicament o per correu tradicional
a secretaria. Aquests suggeriments
seran admesos del 25 juny al 25 de
juliol. Entre tots el participants
amb propostes lògiques, assequibles i assenyades, farem un sorteig.
Bon estiu a tots. Bones vacances
qui en tingui, i els afortunats de
tenir-les, que les gaudiu de tot
cor en paisatges com els que us
adjuntem.

Els Srs. Carles Moyés i Aitor
López han demanat d'entrar a la
junta per substituir-lo. El Sr. Carles
Moyés serà el nou vocal i el Sr.
Aitor López, passarà a ser assessor
o col· laborador de la junta.

En l'anterior butlletí fèiem referència a la compra d'un disc dur extern
i una nova impressora amb escàner,
per digitalitzar les nostres imatges

P.D. Aquest article ha estat com un
examen de final de curs. L'hem
perdut pels viaranys de les noves
tecnologies, l'hem repensat, l'hem

històriques. Ja ho tenim, ara nomes
ens falten socis/es voluntaris/es per
desenvolupar la tasca.

reescrit, l'hem reenviat, però finalment “l'hem” aconseguit.

El CEM va adquirir dos telèfons
mòbils per la Molins - Montserrat,
l'un com a mitjà de comunicació
d'emergència amb els participants,
i l'altre de comunicació interna de
l'organització. Els esmentats telèfons estan a la disposició de totes
les seccions, per al desenvolupament de les seves activitats.
S'ha instal· lat una antena de TV al
CEM per aprofitar la televisió de la
que disposem. La finalitat es que el
socis puguin gaudir del senyal, i
aprofitar els complements de que
disposa, DVD, vídeo o senzillament veure les notícies, algun programa interessant o bé senzillament per passar l'estona aprofitant
que s’aturen a la casa dels excursionistes molinencs.

La secció de Senderisme disposa
d'un nou col· laborador, en Jordi
Martínez Baste. Ben arribat, i li
desitgem sort en el seu voluntariat
que no dubtem comptarà amb la
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Us recordem que el termini
màxim de lliurament d’articles i
fotos pel Butlletí de Tardor serà el
15 d’agost.
La Junta

S E C R E TA R I A
XV Estades d'Estiu per a Joves
Alpinistes de la FEEC
La Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) organitzarà del
16 al 23 de juliol les "XV Estades
d'Estiu per a Joves Alpinistes de la
FEEC", que tindran lloc a la Bérarde,
al massís dels Écrins, als Alps francesos. L'objectiu de les estades és la promoció de l'alpinisme entre els més
joves. Per participar a l'activitat cal ser
titular de la llicència federativa de la
FEEC (modalitats C2 o D) i tenir una
edat compresa entre els 18 i els 27
anys. Els participants rebran una subvenció per fer front a les despeses del
viatge i de l'estada. Les persones interessades hauran d'adreçar la fitxa
d'inscripció degudament complimentada a l'Àrea Social de la FEEC, per
correu
electrònic
a
l'adreça
social@feec.cat o bé personalment a
la seu de la FEEC (la Rambla, 41 principal, de Barcelona) amb la referència
"XV Estades per a Joves Alpinistes".
El termini d'inscripció s'acabarà el
proper diumenge 19 de juny. Posteriorment, un cop acceptades les
sol· licituds, el proper dijous 30 de
juny es farà una reunió explicativa a
les 20 h a la seu de la FEEC, amb la
presència dels responsables de les
Estades i dels joves participants.
35è Aplec Excursionista dels Països
Catalans
La localitat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya, acollirà entre el 29 d'octubre i
l'1 de novembre la 35a edició de l'Aplec Excursionista dels Països Catalans. El Centre Excursionista de l'Alguer (CEA) serà el responsable de
l'organització d'aquest esdeveniment
que va més enllà d'una simple trobada
excursionista, ja que fusiona muntanya, cultura i país. L'edició d'enguany
es farà per primera vegada dins el
territori de l'Estat Italià, en una ciutat
que encara es conserva tant sarda com
catalana. Seran tres dies intensos d'ex-

cursions, visites guiades, xerrades,
concerts i molt més. Per a més infroamció podeu consulteu:
www.aplecexcursionista.cat.
Obertes les inscripcions per una
nova edició del Curs Internacional
de Socorrisme, Seguretat i Medicina d'Urgències a Muntanya
Ja estan obertes les inscripcions per la
onzena edició del Curs Internacional
de Socorrisme, Seguretat i Medicina
d'Urgències a Muntanya, que cada any
organitza la Universitat de Barcelona i
l'Hospital de Puigcerdà. El curs (semipresencial, de 100 hores), un dels més
prestigioses d'aquest àmbit, s'iniciarà
el proper 6 d'octubre i finalitzarà el 8
de març de 2012. Al web del curs hi
trobareu tota la informació del curs
(temari, calendari o les condicions per
a formalitzar la inscripció, entre d'altres dades d'interès).
Novetats al refugi de Molières
El proper 14 de juliol es procedirà al
desmuntatge del refugi de Molières
"Mulleres" (Val d'Aran), gestionat per
la FEEC, degut al seu precari estat.
Per tant, fins que no es munti, durant
la primera quinzena d'agost el nou
refugi, la vall de Mulleres no disposarà de cap aixopluc d'emergència. Qui
tingui prevista una sortida per aquesta
zona entre el 14 de juliol i la primera
quinzena d'agost, ha de tenir en compte que no podrà disposar de cap refugi
fins la instal· lació del nou aixopluc,
de la qual n'informarem oportunament.
Comencen els preparatius per la
celebració del Congrés Excursionista Català
El Congrés Excursionista Català ha de
suposar una fita important pel nostre
col· lectiu i una reflexió imprescindible sobre els temes que ens afecten
molt directament com a entitats que
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estem vivint les problemàtiques pròpies de l'excursionisme i l'evolució
dels esports de muntanya. A l'Assemblea de la FEEC celebrada a Salt, el
mes de novembre de 2009, es va proposar la creació d'una Comissió formada per representants de les entitats
excursionistes, per la redacció i execució d'aquest Congrés. En aquella
Assemblea ja van manifestar la seva
intenció de participar en aquesta
comissió les següents entitats: Centre
Excursionista de Catalunya, Agrupació Excursionista Muntanya, Centre
Excursionista de Terrassa, Club
Excursionista de Gràcia, i Centre
Excursionista Saltenc.
Cicle Unnim de Cinema de Muntanya 2011
A mig camí de la 29a edició, el Festival Unnim de Cinema de Muntanya fa
parada un any més amb les projeccions del Cicle Unnim de Cinema de
Muntanya. En col· laboració amb les
entitats excursionistes de diferents
municipis de Catalunya, el certamen
projectarà dues de les pel· lícules
guardonades en la darrera edició del
Festival. Al cicle es podrà veure The
Asgard Project, del britànic Alastair
Lee, el film que es va endur el Gran
Premi Vila de Torelló. La cinta ens
trasllada a la Torre Asgard, a l'illa de
Baffin (Canadà), des d'on el grup d'escaladors que lidera Leo Houlding
intentarà llançar-se en salt BASE després d'escalar-ne la vertiginosa cara
nord. L'altra pel· lícula que es podrà
veure és Tuzgle, de Julien Nadiras i
Vladimir Cellier, un film d'escalada de
bloc enregistrat a l'Argentina i que va
rebre el Premi GrandValira al millor
film d'Esports de Muntanya. El tret de
sortida d'aquest cicle de projeccions
és avui 11 de maig a Granollers i a
partir de llavors les projeccions itinerants recorreran una vintena de ciutats
catalanes, fins el 21 de juny.

S E C R E TA R I A
La UFEC estrena una hemeroteca
digital
La Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) ha posat en marxa
una hemeroteca digital amb les pàgines que aquesta publica setmanalment
en els diferents diaris esportius (Sport,
Mundo Deportivo, El 9 i Diari de
Girona). L'hemeroteca ja està disponible al web de la UFEC i ja s'hi poden
consultar i descarregar totes les pàgines de la Unió de Federacions des del
passat mes de gener fins al passat 15
de maig de 2011. L'hemeroteca s'actualitzarà cada divendres amb les
pàgines que la UFEC haurà publicat
als diferents diaris esportius la setmana anterior. En aquesta pàgina es
podran consultar totes les notícies
publicades en els diaris esmentats
relacionades amb les activitats esportives oficials que organitzen les entitats que formen part de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC). Òbviamnet també hi haurà
notícies relacionades amb la resta de
federacions esportives catalanes.

Aquesta nova iniciativa de la Unió de
Federacions respon a la voluntat de la
UFEC de continuar treballant per oferir el major nombre de serveis a les
federacions esportives catalanes. Així
mateix, es pretén que l'hemeroteca
sigui un eina més per aconseguir la
màxima difusió de l'esport federat
català i se suma als esforços que ja es
fan, entre altres, des de les pàgines de
notícies als diferents diaris esportius,
al web de la UFEC, a través de la seva
televisió digital, UFECtv, i també, des
del passat mes de febrer, amb el programa Zona UFEC, que s'emet cada
setmana al canal de televisió Esport3.
La FEEC i el Patronat de la Muntanya de Montserrat equipen vies per a
facilitar la iniciació a l'escalada
Mitjançant un acord de col· laboració
entre el Patronat de la Muntanya de
Montserrat i la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC),
entre el 18 d'abril i el 5 de maig es van
equipar a la zona de Gorros, a la
Miranda de Sant Joan (Montserrat), un

seguit de vies noves per fer bàsicament cursets d'iniciació a l'escalada.
S'ha procurat en la mesura del possible fer una neteja acurada de pedres i
llastres que podien caure en agafar-les
i que el grau d'exposició entre assegurances no sigui excessiu. La graduació
de les vies noves ronda la majoria d'elles el IVº, tot i que en trobarem alguna de 6c/Ae. L'equipament s'ha fet
amb parabolts inoxidables de 12 mm
de doble expansió i les reunions amb
doble cadena amb argolla i xapes
també d'inoxidable. S'han posat algunes reunions intermèdies amb argolles
i reunions de les vies de més d'un
llarg. A l'alçada de les primeres tirades, ha quedat instal· lat provisionalment un passamà de corda per facilitar
les maniobres als instructors o per l'equipament de noves línies. També
s'han deixat diversos ancoratges amb
xapa i parabolts per a diferents punts,
a prop de les reunions principals,
generalment. S'ha procurat també respectar les línies i els ancoratges de les
antigues vies.

MOVIMENT DE SOCIS
ALTES

BAIXES

Soci

Cognoms i Nom

1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736

CANALIAS SUQUET, IGNASI
VALDELVIRA SANZ, LUÍS ANGEL
FERNANDEZ DÍEZ, CECILIA
MALLO LAMA, RAMIRO
BELLÓS MARCÉ, GERARD
ROJO JURADO, JUAN
GRÀCIA ALGUERO, JOSEP
MARTÍ RUBÍ, MONTSERRAT
MARTINEZ GONZALEZ, DAVID
ROMERO VICO, SÍLVIA
DÍAZ SEVILLANO, ISABEL
GÓMEZ DÍAZ, IKER
VIÑALS ROVIRA, Ma. PILAR

d/m/a
10/03/2011
17/03/2011
22/03/2011
23/03/2011
30/03/2011
14/04/2011
26/04/2011
03/05/2011
10/05/2011
18/05/2011
30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011

Soci Cognoms i Nom
0864
1344
1374
1411
1574
1587
1692
1693

COLL VILA, MAGDALENA
ALVAREZ CERVERA, ROGER
ALUJA PEREZ, ROGER
VINTRÓ MATAS, F. JAVIER
MARTÍNEZ MARTÍN, J. MANUEL
GARCÍA CASTELLS, ROSA
CASAS CANELA, JACINT
MARCEN ROJAS, MARGARITA

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 661
30

d/m/a
17/05/2011
03/05/2011
18/03/2011
21/03/2011
17/05/2011
20/05/2011
05/05/2011
05/05/2011

