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Un any més està al caure i com és costum, va sent 

hora de fer balanç de tot allò que ha anat esdevenint dins el 
nostre món muntanyenc. 

 
Vam començar l’any amb una forta pujada en les 

quotes federatives degut a l’augment de les assegurances. 
En el cercle mediàtic s’ha vist una nova aposta televisiva 
d’entreteniment “El cim” de tv3, recordeu?, i  també s’ha fet 
ressò del 50è aniversari de la primera ascensió a l’Everest  i 
alguns encara no els ha passat l’espant que va representar el 
nou impost de societats al que finalment no hem de fer front. 

 
A nivell més particular el CEP ha enregistrat una 

notable pujada del nombre de socis, més d’una quinzena, 
degut en gran part per el nou sistema d’afiliació de la FEEC a 
través d’internet. Aquest fet però contrasta directament en 
contraposició a les activitats realitzades pels socis, les quals 
han baixat el nombre i també en qualitat, sens dubte tot un 
contrasentit. 

  
Esperem que de cara al 2004 aquelles mancances que 

haguem pogut tenir es vagin corregint i els “Reis d’Orient” ens 
portin més empenta i bon humor per afrontar els reptes que 
ens puguem plantejar tots plegats. 

 
Des d’aquestes línies només ens queda desitjar-vos a 

tots un BON NADAL I PROFITÓS ANY 2004!!!  
 
 
 
                           Joan Carles Soler   
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LLOOTTEERRIIAA  DDEE  NNAADDAALL   
 

Aquest any el Centre Excursionista 
Poblet participa al sorteig de 

Nadal jugant amb el  
nº:   06931 

Tots aquells que vulgueu loteria 
passeu pel local del centre a 

comprar-ne.  
Que la Sort ens torni acompanyar 
aquest any i Bon Nadal a tothom. 
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Juliol 
 

5  Sortida d’alta muntanya al Bessiberri 
Assistents: Mònica  i Pepo 
 
Del 18 al 25 Sortida a Osca: 

- Parc Nacional d’Ordesa 
- Vall de Bujaruelo 
- Cañon de Añisclo 
- Cim del Taillón (3144m) 

Assistents : Mònica,  Joan Carles, Esther i Sergi  
 

Setembre 
 

21 Caminada popular a Vic 
Assistents: Mònica, Carles, Guillem i  Sergi  

 
Novembre 

 
8 i 9 Ruta a la Serra del Montsant 
Assistents: Guillem, Pepo, Carles i Sergi  
 
27 Excursió al Puigsacalm  
Assistents : Joan Carles  i 2 no socis 
 
30 Cicloturisme per Barcelona 
Assistents: : Mònica,  Joan Carles, Carles i Sergi  

 
 

Desembre 
 

7 Travessa del Montseny amb 4X4 
Des d’Aiguafreda fins a Arbúcies 
Assistents: Mònica, Joan Carles, Esther, Carles i Sergi 
 

 
 
 
 

Gener 
 

Del 31/12 al 04/01 Cap d’any al Berguedà  
Càmping Font Freda a Castellar del Riu: 
Activitats: Esquí de fons, esquí alpí, raquetes de neu, 
senderisme, rutes 4X4, trobada gastronòmica, i tot allò 
que se’ns acudeixi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIDES REALITZADES 

C A L E N D A R I  D E   SO R T I D E S 



 

 
                                                

Els Escrits dels socis 
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La Serra del Montsant 
 
Era la primera vegada que trapitjava la Serra del Montsant, i tenia 
moltes ganes de fer aquesta excursió. Els primers mapes que varem  
trobar no ens donaven gaira confiança, ja que eren dels anys 60. Així 
que varem decidir comprar un mapa nou, que ja toca. Tot i el mapa nou 
varem portar un GPS, que per funcionar, necessita esta conectat amb 

Déu. Bé un cop allà el 
terreny va superar les 
expectatives, hi havia molta 
pedra, però també molta 
vegetació. La nit estava 
programada, que la 
passessim a la cova 
Soronella, però vam seguir 
un camí, el qual degut a que 
feia temps que ningú hi 
passava, es perdia molt 

facilment. Quan es va fer fosc, vam decidir quedarnos, sota una bauma 
a dormir, ja que vist com era el camí no valia la pena continuar sent tot 
fosc. La nit la vam passar més o menys bé tot i que va ploure. Al 
despertar-nos, seguia  plovent i tot mirant el mapa varem decidir 
canviar el camí, ja que també hi havia boira. Durant tot el camí del 
diumenge va estar que ara plou, ara no plou. Desprès de vorejar tota la 
serra, vam arribar al Pi de Serradets, d’on vam començar la baixada 
fins a l’ermita de Sta Magdalena d’on vam sortir el dia anterior. Tot 
plegat i malgrat els entrebancs ens ho varam passar bé 
 

Sergi Tres 
 

 
 
                                                 

* Cim del Taillon  

* Vall d’Ordesa 

* Montgarri 


