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Assemblea General de Socis

dijous 29 de juny a les 22h
a la sala d'actes del Centre

Ordre del Dia

Lectura i aprovació de l'Acta anterior
•

Memòria de les activitats 2005
•

Liquidació del pressupost 2005
•

Pressupost pel 2006
•

Informes
•

Actvitats previstes pel 2006
•

Precs i preguntes
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Escafandrisme
Sub7 dimensió blava

CURSET D'UNA ESTRELLA (dirigit per Xavier Safont)

classes teòriques: 3-4-5-10-13 juliol
lloc: Centre Excursionista Montserrat hora: 20h

pràctiques a piscina: 6-7-11-12 juliol
lloc: Hostal del Camp (ctra c16,km 59) hora: 20h

pràctiques a Mar: 15 i 16 juliol  (3 pràctiques dissabte i 2 diumenge)
lloc: Tossa de Mar (Girona)

Inclou:
• Classes, material didàctic, diploma, passaport, llibreta d'immersions, carnet
Internacional i estatal d'escafandrisme.
• Quota de soci del C.E. Montserrat i Targeta Federativa.
• Fotografies submarines realitzades en les pràctiques a mar.
• Material d`inmersió : xalec, regulador, ampolla + càrregas d`aire
• Assessorament Post - Curset
• Sortida fi de curs dia 23 juliol  a les 10h al port la Clota, L'Escala
Material a càrrec de l’alumne: Aletes, ulleres, tub, cinturó de ploms i neoprè

+ informació
Xavier i Alba: 938154070 | 696 88 49 22
Secretaria Centre: 93 872 53 12

sortides amb Nens
Anem a la Muntanya en Família

Sortida-Relax a la VALLDORA!
Diumenge 9 de juliol

Ens trobem per parlar-ne el dijous abans (a les 9 del vespre) al Centre.
Sortirem a les 9 del matí de l'aparcament del centre comercial CRRFR

us hi esperem!

Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera
situació actual

El contracte de gestió del Xalet-Refugi dels Rasos de peguera, que teniem signat amb el
guarda Sr. Ramon Vilatovà i Pigrau “Rai”, ha quedat resolt per l'entitat en data 15.05.06.
En aquests moments estem a l'espera de la decisió judicial definitiva.

cerquem nou guarda
Tots els interessats podeu fer arribar inicialment un C.V. complet a secretaria del Centre.
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Ja fa un any que en Ramon ens va deixar. Estava fort, era fort,
però va marxar.

Nosaltres el trobem a faltar, tant a nivell personal, com dins de
l’entitat. Era una persona intel·ligent, tendra, reflexiva, incasable
i discreta, que no parava de lluitar pel que considerava just i que
no defallia davant les dificultats. Al Centre Excursionista
Montserrat ens esperonava a no parar, però ell tenia la feina feta
molt abans que nosaltres. I preveia el que podia passar, els
obstacles que ens podríem trobar i proposava solucions abans
d’hora. Sempre aportava serenitat, una visió positiva de les coses
i ganes de tirar endavant.

Coneixia el Pirineu pam a pam, diria que ha deixat petjades a totes
les muntanyes, que coneixia totes les fonts, els camins, les baumes.
Una persona així és un luxe de conèixer, de trobar-la en el camí
i de fer un tros de camí junts, i és un gran luxe per a qualsevol
entitat, sobretot si és excursionista. Estimava el país i com a
muntanyenc va ser dels pioners. Va fer molts cims, moltes rutes,
en un temps en el que ser excursionista implicava ser una mica
aventurer, fort i emprenedor. S’explica d’ell que va pujar un
armari a l’esquena al Xalet-Refugi dels CEM als Rasos, i és que,
en aquell temps esquiar volia dir pujar des de Berga als Rasos
caminant quan s’havia acabat de treballar, al matí fer les baixades
però tornar a pujar amb les pròpies forces cap a munt per tornar
a baixar.

I així era ell i ens va ensenyar constància, força, perseverança,
solidaritat, treball, molt treball, tendresa i amor pel que l’envoltava
i pels que l’envoltaven. Personalment ha estat una gran pèrdua,
pel CEM també. Gràcies Ramon, moltes gràcies per ser-hi.

En record d'en
Ramon Subirana i Altarriba


