
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE NOVEMBRE I DESEMBRE 

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dimecres  16  de novembre a ¼ de 9 del vespre.  
Divendres,  2 de desembre  a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres, 14 de desembre a ¼  de 9 del vespre 
 
Les reunions seran a la nova seu provisional del Casino Menestral als antics jutjats al 
Carrer Poeta Marquina. 
  
40 ANYS 40 MUNTANYES) 

69 22/06/05 Pica Canigó (2.784 m) nocturna. 14 components 
70 23/10/05 Taga (2.040 m).  8 components 

 
 
 
 

4art  CONCURS DE FOTOGRAFIES DE MUNTANYA 
 
BASES 
 Hi podran participar tots els socis del Centre Excursionista Empordanès que 

assisteixin al sopar d’aniversari. 
 El tema serà la muntanya en qualsevol del seus àmbits: humà, esportiu, 

ecològic, etc. 
 La mida de la fotografia serà de 20x30 cm en blanc i negre o color. 
 Cada concursant pot portar, com a màxim, 1 fotografia. 

 
Cada participant haurà de portar la fotografia al sopar d’aniversari del CEE, el dia 20 
de novembre al restaurant on se celebri el sopar. A darrera la fotografia hi ha de 
figurar el nom de l’autor de la foto. 
El Jurat estarà format per tots els assistents al sopar, els quals durant el mateix  
triaran la fotografia que més els agradi i la que tingui més vots serà la guanyadora. 
Tot seguit es procedirà al lliurament del premi corresponent. 
 
 
 

                         

 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina  -  17600 Figueres (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 
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12 
novembre 
 
 
12-13 
novembre 
 
 
 
13 
novembre 
 
 
 
 
18 
novembre 
 
 
 
 
20 
novembre 
 
 
 
 
 
 

EXCURSIÓ AL PUIG PERIC 
Sortida: A les 6 del matí de la Pl. del Sol de Figueres 
Informació: Tel. 660 98 27 01 (Narcís Blavi) 
 
SORTIDA GRUPS INFANTILS I JUVENIL 
Saltacims. Excursió al PUIGMAL 
Informació Tel. 972 50 71 08/ 655 86 16 21 (Alex) 
Saltacingles. Excursió a REQUESENS 
Informació Tel. 659 89 48 76 (Sergi)) 
Saltamarges. Excursió a REQUESENS 
Informació Tel. 650 40 03 33 (Albert) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat 
a la seu provisional del Casino Menestral, ara, al Carrer 
Poeta Marquina, antics jutjats, de Figueres)  
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RECORDS D’UN  
EXCURSIONISTA” de Carles Bosch de la Trinxeria 
Presentaran: Joan Cos, David Prats i Albert Testart 
A les 8 de la tarda a la sala d’actes de la Biblioteca 
Fages de Climent de Figueres. 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
DE SANT GENÍS DE FONTANES A SANT ANDREU 
Sortida: A les 9 del matí a l’aparcament del costat de la 
gendarmeria 
Informació Tel. 972 38 06 76 / 972 25 42 64 
 
EXCURSIÓ POPULAR AL PUIG DE BASSEGODA 
En commemoració dels 40 ANYS del CEE 

mailto:secretaria@cexcursionistaempordanes.org


Col·laboren: 

                                                                                               

 Sortida: a les 8 del matí de la Pl. del Sol de Figueres. 
Informació: Tel. 972 50 57 29 (Lluís) 
 
SOPAR 40 ANIVERSARI DEL CEE I 
4art CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 
(bases a l’interior) 
Lloc: Restaurant Mas Pla (Borrassà), a les 9 del vespre. 
Reserves: Les Bones Herbes. C/. Besalú, 7 de Figueres fins  
al 17 de novembre. US HI ESPEREM A TOTS!! 
   

24-25-26 
novembre 

IV MOSTRA DE CINEMA DE MUNTANYA 
 I AVENTURA DE FIGUERES 
(Programa en el targetó adjunt) 
 

  
IIVV  MMOOSSTTRRAA  DDEE  CCIINNEEMMAA  DDEE  MMUUNNTTAANNYYAA  II  AAVVEENNTTUURRAA  DDEE  FFIIGGUUEERREESS    
 
El Centre Excursionista Empordanès vol dedicar aquesta IV edició a recordar les 
activitats més rellevants de l’ himalaisme català i per això aquest any els actes 
programats comptaran amb la presencia dels seus protagonistes. 
A més a més la Mostra presenta un dels escaladors més importants del nostre 
temps. Tots ells representen un important ventall de la història actual del 
muntanyisme. Les seves activitats han estat marcades per l’originalitat i un 
remarcable compromís ètic en la realització dels seus objectius 
La Mostra aposta excepcionalment aquest any 2005 per una programació 
diferenciada de les anteriors edicions amb la voluntat de donar a conèixer uns  
muntanyencs enormement rellevants per la personalitat i activitats de cadascú d’ells. 
El CEE desitja que la IV Mostra sigui, un any més, una referència quant a la qualitat i 
l’interès dels seus continguts així com manifestar la implicació de l’entitat i dels actes 
que organitza amb la protecció del medi ambient. 
La presència de Josep Manuel Anglada, Oscar Cadiach, Nil Bohigas i Erhard 
Loretan a Figueres és tot un privilegi per a les jornades de la Mostra. 
També i paral·lelament a la Mostra i al  vestíbul del Teatre Jardí, que és on tindran 
lloc tots els actes, s’inaugurarà una Exposició de fotografies, de gran format, de 
paisatges de la Garrotxa obra de Josep Ma. Pararols. 
 
Tot seguit us donem algunes dades biogràfiques dels alpinistes que aquest any ens 
visitaran en aquesta IV Mostra, així com els reportatges  que ens oferiran: 

Josep Manuel Anglada  (Barcelona, 1933). És un dels més prolífics escaladors 
catalans, pioner en múltiples vies de tota la península. El seu nom figura en tots els 
massissos europeus i extracontinentals, relacionat amb obertures de rutes plenes de 
compromís i aventura. Precursor de l’escalada de dificultat a Catalunya i Espanya, ha 
participat a les primeres ascensions estatals a cims de sis, set i vuit mil metres. 
Josep Manuel Anglada presentarà l’audiovisual que recull la seva trajectòria personal 
a muntanyes de tot el món i incideix especialment en aquesta ascensió a l’ 
Annapurna Est, una autèntica gesta dels temps heroics de l’Himàlaia. 
Oscar Cadiach (Barcelona, 1953). És un dels escaladors catalans amb un historial 
més ric en ascensions a vies de dificultat en cims de tots els continents. En el seu 
historial figuren diversos cims de més de 8.000 metres : Nanga Parbat, Dhaulagiri, 
K2, Broad Peak Central i Nord, Cho Oyu, Makalu i Gashebrum II i l’Everest dues 
vegades. Juntament amb Jordi Corominas, Jordi Tosas i Manel de la Matta va 
participar l’any 2004 a l’expedició Magic Line al K2 , una de les vies més mítiques de 
tots el temps. 
Oscar Cadiach presentarà l’audiovisual “L’altra cara del K2” on es mostra un 
alpinisme que va més enllà de la pràctica esportiva i que adquireix , segons paraules 
de M. De la Matta “una dimensió humana, on tothom dóna i rep dels companys i 
aquesta interacció provoca un gran enriquiment.” 
Nil Bohigas (Barcelona, 1958). Juntament amb l’Enric Lucas van realitzar l’any 1984 
una de les rutes de major prestigi en la història de l’himalaisme: La cara Sud de 
l’Annapurna.  
Nil Bohigas presentarà l’audiovisual: “Ascensió a la Sud de l’Annapurna”, una obra 
innovadora en el seu moment que mostra de una forma impactant la gran aventura 
que juntament amb Enric Lucas van realitzar. 
Erhard Loretan ( Cresuz, Suïssa, 1959). És un dels més grans himalaistes de tots 
els temps. Ha pujat els 14 cims de més de 8.000 m del planeta. La primera d’elles el 
Nanga Parbat (8.125 m.) l’any 1982 i la darrera el Kangchenjunga (8.586 m.) l’any 
1995. Aquesta activitat ha estat marcada per l’elecció de difícils rutes i la realització 
d’algunes d’aquestes ascensions en la temporada hivernal, sempre sense oxigen. 
Les conferències que presenta al públic són una mostra de la seva gran personalitat i 
del seu compromís amb l’aventura de l’Himàlaia. Erhard Loretan projectarà un dels 
seus darrers films, premiat en diversos festivals. 
La presència d’Erhard Loretan a Figueres constituirà una primícia a les comarques 
gironines.  
No cal dir que us esperem a tots i totes a gaudir d’aquest esplèndid programa. 
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