
 
 
GRUP INFANTIL CURS 2007-2008 
 
Benvolguts participants del Grup infantil, 
El proper dia 28 de setembre tornarem a celebrar la tradicional reunió de pares 
per presentar les excursions pel nou curs 2007-08, pels grups Saltacingles i 
Saltacims.  
Sí, ho heu llegit bé. Reunió només per Saltacingles i Saltacims. Aquest curs 
Saltamarges fa un parèntesi i no hi haurà sortides per aquest grup d’edat. El 
motiu és que no som prou monitors per poder tirar endavant tres grups. No 
obstant, els Saltamarges teniu la possibilitat de continuar anant d’excursió amb 
les “Sortides en família”, que són sortides mensuals que s’anuncien cada mes 
a la circular i que són per famílies, és a dir, amb pares i mares i no hi ha límit 
d’edat de la mainada.Per tant la reunió de pares és per a  participants de 
Saltacingles (nascuts 1999-1996) i Saltacims (1995-1991).  

 

I CONCURS FOTOGRÀFIC “MUNTANYA, PAISATGE I NATURA” 
 
El  Centre  convoca el I Concurs fotogràfic  que com el seu nou indica  és de 
temàtica de muntanya, paisatge i natura. Aquest concurs es regirà per unes 
Bases que trobareu encartades en aquesta circular, per tant qualsevol 
fotografia que no s’hi ajusti no serà admesa a concurs. 
Teniu temps de presentar-les fins el dia 10 de novembre. El veredicte del jurat 
serà el 20 de novembre i es comunicarà oportunament i el lliurament es farà el 
dia 23 de novembre dins l’acte de la “VI Mostra de Cinema de Muntanya i 
Aventura de Figueres que tindrà lloc al Teatre el Jardí de Figueres. Totes les 
obres que participin al Concurs fotogràfic  quedaran exposades al mateix 
Teatre Jardí durant els dies de celebració de la Mostra de Cinema de 
Muntanya. 
 
 

 CALENDARI DE REUNIONS PER AL MES DE SETEMBRE 
 
Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents 
dies: 
Dimecres,  12 de setembre  a ¼ de 9 de vespre 
Dimecres,  26 de setembre a ¼ de 9 del vespre 
Divendres, 28 de setembre a ¼ de 9 del vespre (Carregar per a la festa de 
Bassegoda) 
 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer 
Poeta Marquina (antics jutjats) de Figueres. 
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ACTIVITATS PER AL MES DE SETEMBRE DE 2007 

 

Dilluns,  3 
setembre 
 
16 
setembre 
 
11 
setembre 
 
 
 
22-23 
setembre 
 
 
 
 
 
 
28 
setembre 
 
 
30  
setembre  

SORTIDA EN FAMÍLIA 
Informació: Tel. 972 50 13 31  (Fonso) (Horari laboral) 
 
JORNADA DE TREBALL AL REFUGI DE LES SALINES 
Informació:  Tel. 639 02 24 33 (Cesc)  
 
ASCENSIO A UN CIM EMBLEMATIC DE CATALUNYA 
ACTE REIVINDICATIU NO A LA MAT 
(Vegeu a l’interior de la circular la carta que ens ha adreçat la Comissió 
organitzadora) 
 
V RUTA DELS  REFUGIS EN  BTT 
1r dia: Albanyà – Bassegoda- Pincaró- La Trilla-Maçanet 
de Cabrenys- Les Salines. 
2n dia: Les Illes – El Portús – Requesens – Coll de Banyuls 
Portbou. 
Places limitades- Incripcions abans del 15 de setembre 
Informació: Tel. 972 67 02 91 (Siso) 
 
REUNIÓ DE PARES DELS GRUPS INFANTIL I  
JUVENIL DEL CENTRE 
A les 9 del vespre a la seu provisional del Casino Menestral 
Figuerenc. C. Poeta Marquina (antics Jutjats). Figueres. 
 
XXXI FESTA DE BASSEGODA A LES SALINES 
En commemoració dels 40 anys de la inauguració del  
Refugi de Les Salines 
(Vegeu programa  en aquesta la circular) 

  
PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M PO R D AN È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

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



 

 

11 DE SETEMBRE: ASCENSIÓ A UN CIM  REINVICANT NO A LA MAT 
 
La Plataforma No a la MAT i concretament la Comissi ó organitzadora de l’11 de 
Setembre de 2007, ens han fet arribar aquest escrit : 
 
Benvolguts centres excursionistes i entitats de Catalunya, 
En aquesta ocasió ens adrecem a vosaltres per convidar-vos a participar  
en una de les accions que cada any realitzem amb l’ajuda de moltes  
entitats i associacions d’arreu de Catalunya per la diada de l’11 de  
setembre. 
Els darrers dos anys, i coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya,  
la Plataforma No a la MAT i el Col·lectiu Non a la THT (de la Catalunya  
Nord) ha animat els centres i agrupacions excursionistes d'arreu del  
país a coronar diversos cims emblemàtics amb la senyera i pancartes de  
protesta contra la línia de molt alta tensió Sentmenat-Baixàs. 
Aquesta convocatòria, que ha estat seguida amb èxit a molts llocs del  
nostre territori, enguany s'ha proposat com un crit conjunt de les dues  
Catalunyes contra una infrastructura imposada i mutilant. Des de la  
Plataforma No a la MAT pretenem unir cims emblemàtics com Montserrat i  
el Canigó, símbols de l'essència de la nostra terra i cultura catalana.  
I acompanyar-ho amb l’ascensió d’altres cims no menys importants, com ja  
hem fet altres anys, per poder tornar a donar una imatge d’unitat i  
solidaritat del territori en contra d’un projecte que s’està duent a  
terme amb molta desinformació, amb actuacions no del tot legals i amb  
l’interès de confondre a la població sobre la seva necessitat real. 
Així doncs, us animem a que ens doneu suport en aquesta acció que  
realitzaran entitats de múltiples disciplines. Si hi esteu d’acord i us voleu solidaritzar 
amb nosaltres, només caldria penjar una senyera al cim que assoliu amb la insígnia de 
“No a la MAT” i enviar-nos una fotografia a l’adreça de la Plataforma. 
Nosaltres us demanem que ,en cas positiu, ens envieu una confirmació del  
cim o cims on la vostra entitat ascendirà el dia de la Diada (11-set),  
per poder anar fent una relació de cims assolits i acompanyar-ho al  
manifest que presentarem públicament el dia 11 de setembre davant els  
mitjans de comunicació en un lloc emblemàtic dels Països Catalans. 
Per contactar amb la Plataforma i la comissió que organitza els actes de  
l’11 de setembre escriviu-nos a: noalamat_premsa@yahoo.es  
<mailto:noalamat_premsa@yahoo.es> o per telèfon amb la Núria al 661 43  
44 66  o bé   972 50 65 74 (nits). 
En aquest correu us adjuntem fotografies d’onzes de setembre anteriors i  
logotips de la plataforma perquè els pugueu utilitzar penjant-los a la  
senyera, o bé si voleu podeu pintar una senyera amb “No a la MAT” 
Així doncs, esperem la vostra resposta el més aviat possible i us donem  
les gràcies per endavant per solidaritzar-vos en aquesta reivindicació. 
Salutacions 
*Plataforma No a la MAT* 
Comissió organitzadora de l’11 de Setembre de 2007 
(contacte: Núria Fernández) 
 
 

 

XXXXXXII  FFEESSTTAA  DDEE  BBAASSSSEEGGOODDAA  AA  LLEESS  SSAALLIINNEESS                            
4400  AANNIIVVEERRSSAARRII  DDEE  LLAA    IINNAAUUGGUURRAACCIIOO  DDEELL  RREEFFUUGGII  DDEE  LLEESS  SSAALLIINNEESS  
 
Aquest any la Festa de Bassegoda se celebra a Les Salines, per commemorar que fa 
40 anys s’hi va inaugurar, com a Refugi de muntanya, el local, situat al Santuari de 
Ntra. Senyora de la Salines, que va cedir el Bisbat de Girona, tal com consta en un 
escrit de  data 18  desembre de 1967. 
Repassant els arxius del Centre , en Cesc ha trobat tota la documentació pertinent i que 
ja forma part de la història d’aquest refugi. Així  sabem que les obres de paleteria  
varen costar la quantitat de 19.228 Pts. i les de fusteria 6.662,53 Pts....  
La flamant inauguració que tenir lloc el dia 6 d’agost de 1967 i va ser a càrrec de 
l’Excm. Dr. Narcís Jubany, tal com llegim en el programa, en el qual es detallen els 
actes que s’hi celebraren: A 2/4 de 7 del matí sortida de Figueres en autocar.  A les 8 
sortida de Maçanet a peu per anar a Les Salines. A les 12,  Missa i inauguració, tot 
seguit sardanes. I a les 5 de la tarda,  retorn a Maçanet i Figueres. 
En el  programa hi ha un escrit molt interessant de Manuel Pont i Bosch (mossèn que 
en aquells anys era director de Ràdio Popular de Figueres “avui la Cope” i lletraferit de 
Figueres).  Hi fa diferents reflexions entorn als refugis i a la muntanya  que m’han fet 
adonar de com han canviat,  si més no les formes, pel que fa  a la muntanya i a 
l’excursionisme. M’han agradat la multitud de sensacions que l’autor creu que es poden 
sentir en un refugi de muntanya, molt eloqüent... posat als nostres dies. I he trobat molt 
adients dues frases que posa com a cloenda a l’escrit una és d’en Josep Ma de 
Segarra i és aquesta: “Com la muntanya no hi ha res al món ” i l’altra és del  Centre 
Excursionista Empordanès: “Com que estimem la muntanya volem que tothom 
l’estimi” . A que està bé? 
Després de fer una mica d’història del CEE, anem ara a l’actualitat, així aquests seran 
el actes del pròxim dia 30 de setembre de 2007: 
 
Programa  
 
A les 10 del matí: 
Excursió per la zona, sortida des del Refugi de les  Salines (Organitzada pel 
Centre Excursionista de Maçanet de Cabrenys)  
A la 1 del migdia: 
Pregó a càrrec del President de la FEEC  
A 2/4 de 2 : 
Concert-vermut a càrrec d’en  Gerard i l’Albert de l’Albera  (violí i acordió) 
A les 2: 
Dinar:   Arròs, pa i poma 
Havent dinat: 
Jocs de cucanya per a petits i grans i  
Ball a càrrec de “ Le Boeuf sur le Toit ” (música folk) 
 

• Per aquells que vulgueu anar-hi en bici de muntanya se sortirà a les 9 h 
des del pàrquing de Maçanet de Cabrenys. 


