
 

 

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

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
Pompeu Fabra, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE SETEMBRE 

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dijous, 8 de setembre a ¼ de 9 del vespre.  
Dijous,  22 de setembre  a ¼ de 9 del vespre 
Dijous,  29 de setembre  a ¼ de 9 del vespre. 
 Les reunions seran a la nova seu provisional del Casino Menestral als antic jutjats al Carrer 
Poeta Marquina. 
40 ANYS 40 MUNTANYES (MAIG-JUNY)  

 42 18/06/05 Puigmal en bicicleta (2.913 m ) 27 components 
 43 24/06/05 Pic dels 7 homes (Massís Canigó)  (2.661 m) 1 component 

44 25/06/05 Pomarola (2.456 m) 1 component  
45 25/06/05 Roca Blanca (2.440 m) 1 component Circular per als socis núm. 400 46 25/06/05 Pic Margalida (3.258 m) 4 components 

ACTIVITATS PER ALS MESOS  DE  SETEMBRE 2005 47 25/06/05 Pic de Tempestats (3.310 m) 5 components) 
  48 25/06/05 Llom de l’Aneto (3.350 m) 5 components 

11 
setembre 
 
 
17-18 
setembre 
 
 
 
24 
setembre 
 
30 
setembre 
 
 
 
 
 
2 
octubre 

CIM PER  LA CAMPANYA NO A LA MAT 
Més informació a l’interior  i al tel. 661 43 44 66 (Núria) 
 
 
III RUTA DELS REFUGIS EN BTT. ALBANYÀ-PORTBOU 
1r dia (70 km) – 2n dia (80 km) 
Inscripcions: Tel. 660 98 27 01 – 972 67 02 91 (Siso) 
Places limitades – els socis del CEE tindran descompte 
 
EXCURSIÓ A SANT LLORENÇ DEL MUNT 
Informació: Tel 610 211 289 (Pep) 
 
REUNIÓ DE PARES DELS GRUPS INFANTILS PER 
A LA TEMPORADA 2005-06 
A les 9 del vespre a la seu provisional del Casino Menestral 
Figuerenc, ara al Carrer Poeta Marquina, Edifici  
antics Jutjats de Figueres. 
Informació: Tel 655 86 16 21 (Àlex) 
 
XXIX FESTA DE BASSEGODA  
A SANT CRISTÒFOL DELS HORTS  
Aquest any se celebra en un lloc on s’ha previst que hi 
passi la MAT, la Festa servirà d’acte reivindicatiu. 
També hi haurà la presentació de la nova edició del llibre de 
Carles Bosch de la Trinxeria Records d’un excursio-nista, 
que edita el Centre Excursionista Empordanès en 
commemoració dels 40 anys de la nostra entitat tal com us 
expliquem a l’interior de la circular 
(Programa detallat  de la festa en el full adjunt) 
 

49 25/06/05 Aneto per la cresta de Salenques (3.404 m.) 5 components 
50 03/07/05 Pic de Montcalm (3.077 m) 3 components 
51 03/07/05 Pic Verdaguer (3.133 m) 3 components 
52 03/07/05 Pica d’Estats (3.143 m) 3 components 
53 03/07/05 Tretzevents (2.731 m) 1 component 
54 14/07/05 Pic de Roja (2.724 m) 1 component 
55 25/07/05 Roca Blanca (2.440 m) 1 component 
56 29/07/05 Meru Peak (Tanzania) (4.659 m. 1 component CEE 
57 29/07/05 Kilimanjaro  (Tanzània) (5.895 m) 1 component CEE 
58 14/08/05 Stok Kangri (Ladakh-Serr.Himalàia) (6.153 m)2 comp.CEE 
59 16/08/05 Ighil M’Goum (Serr.Atles ) (4.071 m) 1 comp. CEE 
60 23/08/05 Naranjo de Bulnes (Cara O.Via Murciana) (2.519 m) 2 comp. 

 
 
 
AASSCCEENNSSIIÓÓ  AA  PPIICCSS  EEMMBBLLEEMMÀÀTTIICCSS  AAMMBB  LLAA  SSEENNYYEERRAA  NNOO  AA  LLAA    MMAATT  
Des de la Plataforma No a la MAT, han programat tot un seguit d'accions per al mes de 
setembre per fer oposició a  les línies MAT.  
Entre d'elles han programat una acció pel dia 11 de setembre: es tracta de fer un cim i 
penjar-hi una senyera amb la inscripció NO A LA  MAT, això es faria en diferents punts de 
Catalunya. 
Ens demanen que qui es decideixi a col·laborar-hi els ho faci saber, a l’adreça que us 
donem més avall, per facilitar la convocatòria a la premsa, i demanen que també  els feu 
arribar una fotografia de dalt del cim amb la senyera per comunicar-ho a la premsa. 
Les adreces són les següents: noalamat_premsa@yahoo.es  Qui es cuida d'organitzar 
aquestes accions són la Núria de Figueres nuriacat30@yahoo.es tel: 661 43 44 66 i la 
Sònia d'Anglès ixena@pangea.es  tel: 626 17 60 62 
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Records d’un excursionista 
 
Com ja heu pogut llegir en aquestes mateixes 
planes, una de les formes de fer públic que enguany 
és el 40è aniversari del Centre, serà la reedició d’un 
llibre clàssic dins del panorama excursionista català: 
els Records d’un Excursionista, d’en Carles Bosch 
de la Trinxeria. 
Va ser editat per primera vegada l’any 1887, 
reprenent en alguns casos col·laboracions que ja 
s’havien publicat anteriorment en el suplement literari 
de la revista La Renaixença, o en col·laboracions 
que havia fet per als butlletins de l’Associació 
Catalana d’Excursions i de l’Associació  Catalanista 

d’Excursions Científiques de les quals Bosch de la Trinxeria n’era soci. 
L’any 1983 l’editorial Selecta el va reeditar, exactament en va fer dues 
impressions, però malauradament l’incendi que va patir el magatzem de l’editorial 
va fer que aquesta publicació no s’hagi estès com es mereix. 
Ara només es pot trobar en alguna parada de llibres de vell, normalment de 
l’edició de la Selecta, o si les possibilitats econòmiques són més elevades i hi ha 
molta sort, es pot adquirir un exemplar de la primera edició. 
En aquests moments ja us podem fer saber que el llibre ha entrat a impremta, per 
tant només estem esperant “treure’l del forn” per veure el resultat. 
El llibre serà presentat oficialment durant els actes de la Festa del Bassegoda, i 
esperem poder comptar amb la presència de tota la gent que ens ha anat ajudant 
durant aquests darrers mesos de feina. 
Finalment el llibre ha quedat de la següent manera : 
 La portada ha estat dissenyada per l’Alba Falgarona i uneix passat i present, 

fent una composició moderna sobre una foto d’una bota de muntanya. 
 Una introducció al llibre, on a més de la salutació institucional del Centre hi ha 

el detall dels criteris filològics de l’edició i els agraïments i crèdits fotogràfics. 
 Segueix el pròleg al text pròpiament dit, fet per la Neus Aragonès. La Neus és 

una persona de les Terres de l’Ebre que ha dedicat part dels seus estudis a
les figures dels escriptors de la Renaixença, i molt concretament a en Bosch
de la Trinxeria. Fruit dels seus treballs ha estat la publicació del llibre Carles
Bosch de la Trinxeria i l’excursionisme, que va merèixer el primer premi en e
concurs Maspons i Labrós, i que va ser editat per Cossetània l’any 2003. 

 El text complet dels Records. En David Prats ha tingut cura de l’edició del text,
feta a partir de l’edició de 1887. Aquesta intervenció ha estat centrada
bàsicament en la regularització de les grafies, l’accentuació, la separació de
mots i la puntuació. 

 El text va acompanyat de notes al peu. Unes ja havien estat posades per 
l’autor, i les altres han estat afegides en ocasió d’aquesta edició, per tal 
d’aclarir aspectes sobretot de lèxic. 

 Una vintena de fotografies ens permetran il·lustrar alguns dels passatges del 
llibre. Aquestes fotografies provenen de diversos arxius fotogràfics, tant 
públics com privats, que ens les han cedit per publicar-les. La recerca en 
aquests arxius ha estat duta a terme per en Joan Cos. 

 Un parell de plànols permetran al lector situar concretament els llocs que en 
Bosch nomena en els dos capítols que es poden considerar més de 
descripció d’itineraris. Es tracta dels itineraris de caceres entre Prats de Molló i 
Núria i l‘Excursió forçosa (de la Jonquera a Mieres) 

Esperem que ben aviat tothom gaudeixi llegint-lo. 
      Joan i David 

A la foto la Blanca Ar-
danaz i en Joan Falga-
rona, del CEE,  amb la 
banderola dels 40 anys, a 
dalt del cim de l’Estok 
Kangri (6.153 m.) a la 
serralada de l’Himàlaia. 
Com podeu veure en la 
relació de muntanyes 
assolides, s’han aconse-
guit fer cims de 2, 3, 4, 5 i 
6 mil metres i alguns de 
gran dificultat com la cara 
Oest del “Picu d’Ordiello” 
o Naranjo, d’aquests 
ascensions en parlarem 
en les pròximes circulars. 

MMEEMMBBRREESS  DDEELL  CCEEEE  TTAAMMBBÉÉ  FFAANN  EELL  CCIIMM  DDEE  LL’’SSTTOOKK  KKAANNGGRRII  ((66..115533  MM))  
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	Membres del CEE també fan el cim de l’Stok Kangr�

