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Amb en Lluís a la Cresta de la Múnia
“L’emoció és una expansió saludable en una civilització sotmesa als

imperatius de la tecnociència i de l’organització.”
Michel Lacroix, El culte a l’emoció

Fent Cabrioles sobre el Buit
En Lluís Godayol és un home de crestes. Si un dia es reencarna, de

ben segur que serà un gall.
En Lluís és un escalador frustrat. Com diu un meu company, a en Lluís,

li agrada “fer la mona”, li encanta anar penjat i fer cabrioles sobre el
buit. Com que ja té uns quants anys, li fa vergonya, que no por, penjar-
se en una paret vertical. En canvi, busca la descàrrega d’adrenalina
damunt els rocs de les afilades arestes.

Manel Borrel i Enric Faura escriuen, en el seu llibre A Tota Cresta, que
el recorregut de les crestes és una de les variants més específiques de
la pràctica de l’alpinisme. Crestejar suposa anar sempre pel fil d’una
muntanya, i això dóna una sensació de llibertat i una grandesa especial.

En Lluís ho té molt clar des que, un dia, un company molt expert (mai
m’ha volgut revelar el nom) li va fer la recomanació següent: “Lluís, no
deixis mai la cresta.” Des d’aquell dia, en Lluís no abandona mai la cres-
ta, tant si fa sol, com si plou, tant si venta, com si hi ha boira espessa;
segueix sempre la cresta encara que tingui, com ell diu, “llocs una mica
tontos”. De fet, quan en Lluís diu que hi ha un lloc una mica tonto, ja
us podeu calçar, us espera una experiència vertiginosa amb la qual
podreu practicar el culte a l’emoció, tant de moda en el nostre temps;
segur que no gosareu mirar la timba que comença just sota els vostres
peus.

En Lluís segueix crestejant fins que la cresta s’acaba; si finalitza en
una cinglera, demana la corda (la fa portar sempre a un company; diu
que ja és massa gran i que no pot anar carregat) i munta un ràpel que,
al cap i a la fi, és la manera més elegant i millor de baixar d’una cresta.

Es diu que una mica de tècnica en escalada ajuda a crestejar, però,
en aquesta modalitat alpinística, és molt més útil un bon sentit de mun-
tanya i molta intuïció per trobar l’itinerari correcte. Aquestes condicions
són les que té el meu company. En Lluís sap llegir la roca. Tot i que va
anar a estudi, llegeix millor la roca que un llibre.

En Lluís no és un home senzill, té molta “còrpora”, però damunt una
cresta és àgil i ràpid com un isard. En Lluís és un bon company de cres-

 



ta; fent servir la terminologia esportiva, podem assegurar que és un
autèntic “crac”. Quan fa de guia d’un grup, està pendent de tothom i de
tot; de seguida capta quin company necessita més ajuda. “Posa el peu
aquí”, et diu, i, a més, especifica si l’has de posar pla o escairat.
“Tingues cura. Vés a poc a poc...” – “Oi que ho veus clar?”, et demana.
Quan és ell el que no ho veu clar, s’avança per anar a “aguaitar”, és un
gran aguaitador. Sempre torna somrient i animat, encara que ho vegi
“pelut”. “Cap problema”, diu, “endavant.” I  segueix encara que la pro-
cessó li vagi per dins (aquell company expert també li va recomanar que
sempre havia d’infondre seguretat).

La Cresta de Tromosa
En Lluís ens ha portat a la cresta de la Múnia, la línia carenera que

envolta tot el circ de Tromosa, que sembla dibuixada per un gran
compàs que té el peu el bell mig de l’estany dels Aires.

Després d’una pallissa en furgoneta per carreteres lentes i giravolta-
des, passant per la Collada, Puigcerdà, Puimorén, Aix les Termes, Foix,
Lurdes i Gèdre, arribem al refugi alberg de Maillet, refugi còmode i aco-
llidor amb bona teca i ben servida.

A les cinc de la matinada, del dia 10 de juliol, una boira espessa
cobreix el circ de Tromosa i s’arrapa a la muntanya. La travessa de la
cresta perilla.

En Lluís, el guia, ens
reuneix a tots nou i, en
la foscor de la nit, sols
trencada pel llum dels
frontals, que, com
ganivets, penetren en
la boira, pren una deci-
sió ràpida i assenyada,
una decisió d’home
savi. –“Hem d’assegu-
rar el cim, hem d’asse-
gurar la Múnia (3.133
m); de la cresta, ja en
parlarem més tard.”

I dit i fet, abans de les 10 del matí, després de tres hores i mitja d’as-
censió, ens fem la foto dalt el cim. Hem pujat per la via normal que
segueix, des del fons del circ, la inclinada pala de les germanes de

El pas del gat a la Múnia



Tromosa (dues agulles de pedra, molt semblants, plantades al final del
circ, al peu de la paret), hem superat un curt ressalt de pedra que es
puja sense dificultat, hem passat pel coll de la Múnia i superat el carac-
terístic Pas del Gat format per una llosa inclinada suspesa i ratllada per
dues fissures que la imaginació de la gent atribueix a les urpes d’un gat
gegant (II +).

Quan som dalt de la Múnia, el temps millora i la boira s’estripa. En
Lluís proposa anar fins al Serra Morena (3.090 m), passant per la petita
Múnia (3.096 m). El sol il·lumina la cresta i en Lluís es trasbalsa; els seus
ulls ja només veuen la cresta que tenim al davant i dóna l’esquena a la
panoràmica impressionant que tenim al darrere, el vessant nord del
Mont Perdut, patrimoni de la humanitat, i que, tornant a Faura, ens farà
sentir privilegiats entre els privilegiats.

La cara sud del Serra Morena es puja fàcilment. La cara nord mostra
una caiguda de 40 metres, més fàcil de pujar que de baixar (III).
Desgrimpem  un tram fins a arribar a una reunió preparada per rapelar
i rapelem tots vuit, l’un darrere l’altre, sota la mirada atenta d’en Lluís.
En poca estona som al vèrtex geodèsic del pic de Tromosa (3.085 m),
que té una estructura metàl·lica en forma de piràmide. Seguim la cresta
i assolim la punta Aires (3.028 m) i el pic Heid (3.022 m) per completar
els 6 tres mils de l’aresta del circ.

Estem una estona perduts en la boira, que s’ha tornat a fer espessa,
sort que en Lluís s’orienta amb el mapa i la brúixola. Arribem al pas dels
Gerbats, un dels passos “una mica tontos” d’en Lluís. El pas s’anomena
el camí del patíbul, perquè una simple relliscada et pot catapultar cap a
uns tobogans que donen a un vertiginosa cinglera de 300 m. El pas
dóna al coll de la Sèda des d’on es pot baixar fins al circ per un terreny
esquistós i molt inestable.

Buscant la Por?
Tot baixant el coll de la Sèda que, per cert, té molt desnivell i casti-

ga fort els genolls, intento entendre i comprendre què és el que busca
en Lluís, i els que el seguim, quan fa cabrioles damunt l’aresta afilada,
quan es penja de la corda prima per baixar del Serra Morena i quan
busca preses segures sobre les sublims cingleres de Gerbats. 

Possiblement ens agrada passar por. Anem a la recerca de la por.
Potser perquè, com escriu Robert Macfarlane en Las Montañas de la

 



Mente, la por per si mateixa porta una recompensa: fer-nos sentir més
vius que mai. Mai tens tanta sensació de vida com quan ets davant un
perill i, sobretot, quan l’has superat.

Busquem la por o busquem una experiència? Raimon Panikkar, un
mestre del diàleg entre cultures i religions, amic i pacient meu, em va
dir, parlant d’aquest tema, que el que busquem és un experiència. Ell va
buscar aquesta experiència en la peregrinació al Kailàs, el cim Tibetà, el
temple de l’absolut, el símbol sagrat de totes les religions del sud d’À-
sia. En el llibre Invitació a la Saviesa, el mestre escriu: “Experiència sig-
nifica que quelcom actuï de manera immediata en mi i em penetri, sig-
nifica absorbir-ho tot a dintre meu, amb la qual cosa m’identifico amb el
que conec.” Però l’experiència, m’explicava Panikkar, és plena de risc.
Només allò que m’ha travessat i que brolla espontàniament de mi, té
vida, força i autoritat. No tinc cap dubte que el que jo he sentit damunt
l’afilada aresta, al Serra Morena i al Gerbats, m’ha penetrat, té vida i pot
brollar de mi de forma espontània.

Quan ja trepitgem l’herba tova del circ de Tromosa i els nostres
genolls malmesos descansen, segueixo pensant en aquest culte a l’e-
moció que, segons Michel Lacroix, pot ser la millor o la pitjor de les
coses. Si és la millor, la converteix en una riquesa.

“Un segon”, diu en Lluís, “i si reposéssim i mengéssim una mica?”
Ens aturem prop d’un rierol per refrescar-nos i fer un mos. No és que en
Lluís estigui “fatigat”, sovint utilitza aquest qualificatiu, però mai esta
cansat. De gana, sí que en té, i molta; la fam d’en Lluís tothom la coneix.

Molt probablement la fam l’ha fet aturar, però el cert és que en Lluís
acaba de patir una nova metamorfosi, tant física, com psíquica. El ràpid
i àgil isard de l’aresta s’ha convertit en una lenta i pesada vaca, com les
que pasturen a Tromosa. Sense saber-ho, en Lluís acaba de deixar l’e-
moció-xoc per passar a l’emoció-contemplació. Ara prefereix el sospir al
crit, el recolliment al moviment, la contemplació a l’acció (una expressió
Lacroix). La seva emoció s’ha convertit en riquesa. Les emocions que ell
ha experimentat no s’han limitat a una simple i ràpida cacera de sensa-
cions fortes. L’objecte que ha motivat l’emoció és elevat, noble i digne
d’admiració; en Lluís ha experimentat amb la seva estimada muntanya,
i ho ha fet a poc a poc, com l’enamorat que, abans de la possessió,
passa pel joc de la tendresa. Ha trobat l’equilibri, és tant Homo Sapiens,
com “Homo Sentiens”.

 



Un Petó a Cada Galta
Nosaltres, els seus companys, hem participat en aquesta experiència.

De forma instintiva, l’Àngel Cosp s’atansa a en Lluís i li fa dos sorollo-
sos petons, un a cada galta. La vermella i grossa cara d’en Lluís s’il·lumi-
na com si fos el sol que, amb tant esforç, ha aconseguit, per fi, trencar
la boira i escalfar el bonic circ de Tromosa.

A mi em cau la bava. Com Goethe, desitjaria ser ipsitarià, una secta
l’únic credo de la qual era l’admiració, i admirant s’emocionaven. 

M’emociono perquè admiro el meu company i anhelo estar sempre
disponible a tot el que dugui cap a aquest sentiment noble. 

No sé si busco la por o busco l’experiència. El que sí sé és que vull
seguir emocionant-me, no vull formar part d’un món sense sentiments.

Miquel Ylla
Refugi Maillet - Circ de Tromosa

Juliol 2005

Botifarrada 2006
El dia 5 de març es va tenir lloc la ja tradicional botifarrada del

Centre. Hi van participar un grup de  seixanta excursionistes. Van sortir
del local social a les 8 del matí sense saber quin recorregut es faria, ja
que és una sorpresa el lloc on es farà la botifarrada. El dia amenaçava
pluja, però això no va ser cap impediment per començar la sortida. El
recorregut va consistir a pujar fins a la Serra, es va seguir cap a la
Collada, la Trona, l’Hostalet del Bou, el Bou i fins a l’alzina del Pujol, tot
plegat unes dues hores i mitja caminant, temps suficient per fer gana.
Així, doncs, al peu del camí del Pujol hi havia els companys encarregats
de coure les botifarres. Hi havia un taulell preparat amb llesques de pa,
tomàquets, oli, aigua, vi i cafès; la gana ja la portàvem nosaltres.

Just al davant on es va fer la botifarrada, i a dalt d’un petit turonet,
hi havia una creu que feia referència a la mort de noranta-nou soldats
o miquelets durant la guerra dels Carlins, el 1822. Aquesta creu ha estat
restaurada recentment i Josep Munmany, soci del CET i alcalde de
Taradell, va explicar-ne la història. Seguidament, la pluja va fer acte de
presència i això va ser motiu perquè la gent tingués pressa per marxar
i, com que Taradell era a prop i tothom coneixia el camí de tornada,
molts van marxar tan de pressa com si el diable els perseguís.

 



La tradició de la botifarrada ja ha arrelat i tots ho esperem per aques-
tes dates de l’any. Això va començar fa uns quants anys quan el grup
que sortíem el diumenge d’excursió, un bon dia, vam dir de fer una boti-
farrada a la muntanya abans de la data que és prohibit fer foc. Recordo
que vam comprar botifarres, les vam embolicar amb paper d’estrassa,
vam ruixar el paper amb vi i les vam coure a la muntanya. Devíem ser
unes deu persones i així ho vam  tornar a fer l’any següent, i ara ja és
una festa consolidada de finals d’hivern. Ara ja ho sabeu per al proper
any, tant si plou, com si no plou, caminada i botifarrada per a tothom.

Ramon Curtichs Perez-Villamil

12a Festa de la FEEC
El dissabte 25 de març, la Federació d’Entitats Excursionistes de

Catalunya, amb la col·laboració del Centre Excursionista Taradell, va
organitzar la 12a Festa de la FEEC, al Centre Cultural Costa i Font de
Taradell.

La jornada va començar a les 10 del matí amb un esmorzar a base de
coca, xocolata i begudes. Tot seguit, unes quaranta persones van iniciar
una excursió fins al castell de Taradell o d’en Boix. Una vegada  al cas-
tell de Taradell, Ramon Sayós va explicar la història del castell. 

Finalitzada l’explicació, la majoria van optar per participar en una gim-
cana i la resta van seguir l’excursió passant per la tomba de Gasala, per
la plaça de l’Everest ’85, on hi ha el monument dedicat a l’expedició que

va fer el cim, i van aca-
bar de nou al Centre
Cultural Costa i Font
on hi havia instal·lat
un rocòdrom, on els
més joves s’ho van
passar molt bé cre-
mant energies.

A partir de les 2
es va servir un dinar
de germanor a unes
225 persones que
venien de diversosFesta de la FEEC. Rocòdrom instal.lat a Can Costa i Font. (foto: Ramon Curtichs)

 



indrets de Catalunya. El dinar va consistir en una fideuà, botifarra, pas-
tís, begudes, cava i cafès.

A les 4 va començar l’acte de lliurament de premis i reconeixements
aconseguits durant l’any 2005.

En primer lloc, es va fer l’acte de reconeixement a dos instructors que
van dedicar part de la seva vida a la tasca formativa, Ramon Casadevall
(UE Vic) i Xavier Teixidó (CE Roca Negra). Tot seguit, va tenir lloc el lliu-
rament dels premis de les diferents competicions del 2005.

- El Comitè Català d’Esquí de Muntanya va lliurar els premis de la XXI 
Copa Catalana i del IV Circuit Preolímpic.

- El Comitè Català de Curses de Muntanya va lliurar els de la IV Copa 
Catalana de Curses d’Alta Muntanya i els del III Circuit Català de 
Curses de Muntanya.

- El Comitè Català de Ral·lis d’Alta Muntanya va lliurar els de la Copa 
Catalana i els del Campionat de Catalunya.

- El Comitè Català de Raids de Muntanya va lliurar els de la II Copa 
Catalana.

- El Comitè Català d’Escalada Esportiva va lliurar els premis de la 
Copa Catalana de dificultat i els de la Copa Catalana d’Escalada en 
Bloc, i va donar un reconeixement al moviment infantil i juvenil Azimut.

- El Comitè Català de Marxes Tècniques va lliurar els premis de la 8a 
Copa Catalana de Caminades de Resistència.

Per no fer tan pesat l’acte de lliurament de premis, cap a les 5 de la
tarda, es va projectar el documental KARAKORAM. La muntanya i els
seus homes, de Josep Ylla i Rafel Marin.

A continuació, dins de l'acte institucional, es va atorgat l'ensenya d'or
a Jaume Ramon i Morros, de la UEC Barcelona, per la seva trajectòria i
dedicació en l'àmbit excursionista.

La menció esportiva va recaure en Joan Nubiola (Club Munt,
Barcelonès) i en Josep Maria Torras (CE de Castellar), i la menció fede-
rativa en Manel Martinez (Ass. Excta. Catalunya de Reus), Amadeu Inglès
(UEC Sants) i Ramon Curtichs (CE Taradell), per la seva tasca com a
veguer portada a terme fins fa poc.

La menció a l'àmbit institucional va ser per l'Editorial Alpina i la
Llibreria Quera, pels seus 60è i 90è aniversaris respectivament, i per
Original Buff.

La menció a la difusió va recaure en Miquel Molina, del diari La
Vanguardia, i la menció especial al Grup Pirinenc Excursionista Nord-
Català de Rià (Conflent), que es va fer soci honorífic de la FEEC.

 



A l'acte també es
va fer públic el vere-
dicte del premi Vèrtex
2005, atorgat a Joan
Ramon Segura, del
Centre Excursionista
de Lleida, per la guia
25 itineraris pel front
del Pallars, un recull
d'excursions destina-
des a descobrir les
restes militars que
encara es poden tro-
bar de la Guerra Civil

espanyola. El premi està dotat amb 3.000 euros i l'obra guanyadora serà
publicada dins la col·lecció Azimut de l'Editorial Cossetània.

Les Activitats Alpinístiques d'Alt Nivell també van tenir el reconeixe-
ment merescut en l'acte. El van rebre "La vida és bella", cara nord del
Kjerag (Noruega), Ferran Martinez "Linceul" (1a estatal en solitari), l'ex-
pedició al Gran Pamir 2005, el conjunt d'activitats d'A. Salvadó i J. M.
Esquirol, el conjunt d'activitats d'Eloi Collado i Oriol Fonts, la via
Tamboine, Thagia (Marroc), i el "Passage Cardiaque" Cara O. del Petit
Dru.  

El juvenil Kilian Jornet, del Centre Excursionista de Catalunya, va rebre
un reconeixement pels  seus bon resultats en les competicions nacionals
i internacionals. 

També van rebre el seu reconeixement les expedicions catalanes que
van viatjar a l'Himàlaia durant el 2005: Esplugues a l'Everest, 8.848 m;
Nanga Parbat, 8.125 m; Kanchenjunga, 8.585 m; Gràcia Quiron al K3 -
Broad Peak-, 8.047m; "Vilanova 8000" al Cho Oyu, 8.201 m; St. Hilari al
Gasherbrum II, 8.035 m; Gavà-Viladecans al Cho Oyu, 8.201 m, i Shisha
Pangma, 8.013 m. 

Els aniversaris de les diferents entitats excursionistes de la FEEC
també van ser motiu de reconeixement durant l'acte institucional, que
va homenatjar els 100 anys del Centre Excursionista de la Comarca del
Bages de Manresa; els 75 anys del Centre Excursionista Àliga de
Barcelona i de l'Agrupació Excursionista Muntanya de Barcelona; els 50
anys de la UEC el Prat de Llobregat i de l'Agrupació Excursionista Talaia
de Vilanova i la Geltrú, així com els 25 anys del Centre Excursionista

Festa de la FEEC. Acte institucional i de lliurament de guardons.

 



Taradell, del Centre Excursionista Ulldecona, del Centre Excursionista de
Tona, del Centre Excursionista Sant Boi de Llobregat, del Centre
Quitxalla Excursionista de Puig-reig, del Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà i l'Associació Excursionista Polinyà.

A les 9 del vespre es va projectar l’audiovisual A dos passos del cim,
de Xavier Arias, sobre l'expedició a l'Everest del 2005.

La jornada va finalitzar amb un gran sorteig de material de muntan-
ya, llibres, pernils i cava, cedit per l'editorial Piolet, l'editorial
Cossetània, Desnivel, Artiach, Lafuma, Millet, Aeri New Alpin, Esportiva
Aksa, Planet Climbing, Vallnord, la Molina i SGA.

Aquest acte institucional va  ser presidit pel cap del Gabinet de la
Secretaria General de l'Esport, Jordi Eduardo, i van ser-hi presents el
diputat president de l'àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, Josep Mayoral; el president del Consell Comarcal d'Osona,
Jaume Mas i Coll; l'alcalde de Taradell, Josep Munmany, i el president de
la FEEC, Anton Fontdevila.

NOTICIARI
Nous Avantatges de la LLicència Federativa
Convenis no inclosos en el llibret d’avantatges pel 2006:
- BIKE SHOW BCN: 25% de descompte en les entrades
- Alberg CAN RIBALS (Martinet de Cerdanya): 10% de descompte.
- Refugi RASOS DE PEGUERA: descomptes: pernocta 40%, àpats 10%,
pensió complerta 10%. Descompte addicional del 5% en un dels casos
següents: estades superiors a tres dies, grups superiors a 10 adults en
pensió complerta o famílies nombroses degudament acreditades.
- Esports VÈRTIC BARCELONA: 10% de descompte, excepte material dur,
calçat, electrònica i material en promoció (ofertes).
Canvis pel 2006:
- Càmping CADÍ VACANCES (Gòsol): 10% de descompte individual en
acampada, bungalows i cabanes incloses juliol i agost (cal fer reserva
prèvia i remarcar la condició de federat)

Secretària del CET
En el resum de l’assemblea general, publicat en l’anterior informatiu, es
va comentar que l’actual secretària no podria continuar per incompati-
bilitat  amb l’horari del CET i el seu horari laboral i, per tant, es va dema-
nar que si algú coneixia possibles candidats ho fes saber el més aviat



possible a l’entitat. De moment encara no hem trobat cap substitut o
substituta, per tant, aprofitem de nou aquestes pàgines per demanar
que si hi ha algú o coneixeu algú que pugui estar interessat a fer de
secretari o secretària de la nostra entitat es posi en contacte el més
aviat possible amb l’entitat, ja sigui trucant al telèfon del CET, o enviant
un correu electrònic o posant-se en contacte amb qualsevol membre de
la Junta. 

Secretaria del CET, Assegurànces de Muntanya
Durant el mes d’agost, la secretaria del CET romandrà tancada per

vacances, per tant, si hi ha algú interessat a tramitar l’assegurança d’es-
ports de muntanya per a aquestes vacances cal que passi pel CET al més
aviat possible.

El dissabte s’obrirà el local social a l’hora habitual, de 2/4 de 8 a les
9 del vespre, perquè serveixi de punt de trobada per organitzar sortides
o fer petar la xerrada amb els companys.

Sardanes al Castell
El diumenge dia 7 de maig, l’Agrupació Sardanista Taradell va orga-

nitzar una excursió fins al Castell de Taradell on van fer una botifarrada
que va acabar amb una ballada de sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos.
El Centre va col·laborar acompanyant els sardanistes fins al castell.



Nota d’agraïment
Amb aquests nota volem donar les gràcies a la família Lladó Rosés

per la donació que ha fet al Centre d’una bonica i antiga fotografia dels
Encantats.

ACTIVITATS
Sortida pels Volts de Montserrat
Dia: diumenge, 11 de juny
Hora de sortida: 2/4 de 7 del matí
Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Transport: cotxes particulars
Notes: cal portar esmorzar i dinar.

Sortida de Senders, Temporada 2006
Petjades d’Amistat
- 18 de juny: Serrallonga – Torres de Cabrenç – Vila-roja (el Vallespir)
- 23 juliol: vall de Toses – el cap del Ginebrar (el Ripollès)
- 24 setembre: Bruguera – Taga – Llanars (Ripollès)
- 29 octubre: Alpens – Sovelles – Ripoll (Ripollès)
- 26 novembre: PR-C41 sender de Gurb (Osona)
Preu: l’import de cada excursió correspon únicament al preu del trans-
port i la confecció del tríptic informatiu.
Inscripcions: les inscripcions es tancaran el dimecres anterior a cada
sortida. Les places són limitades. En el moment de la inscripció s’ha de
fer efectiu l’import de la sortida. Per participar-hi cal disposar de la
llicència federativa corresponent de l’any actual de la FEEC.
Organització: UE Vic, CE Taradell, UE Sant Joan de les Abadesses, GE
Campdevànol, CE Ripoll

Sortides en família
Programació
- Diumenge 2 de juliol, sortida a la ruta del ferro de Sant Joan amb bicicleta.

Els interessats a participar en alguna d’aquests sortides cal que es
posin en contacte amb el CET uns quants dies abans per concretar els
detalls de la sortida. D’altra banda, la setmana de la sortida es reparti-



ran cartells per les botigues en què es donaran més detalls de l’activi-
tat.

Festa del Centre
El dissabte dia 15 de juliol celebrarem la festa del Centre, que vol ser

una excusa perquè els socis de l’entitat es retrobin i la facin petar en un
ambient distès i de gresca. Com sempre hi esteu convidats tots els
socis, amics i familiars.
Dia: dissabte 15 de juliol
Hora: a partir de les 9 del vespre
Lloc: Centre Cultural Costa i Font
Inscripcions: fins al dijous dia 13 de juliol, al local social de l’entitat. 
La inscripció és gratuïta.

Sortida al Pirineu
El cap de setmana del 12 al 15 d’agost es farà una sortida al Pirineu.

La sortida, en principi, serà de dos dies en aquest cap de setmana. El
lloc on s’anirà i els dies exactes de la sortida es concretaran amb els
interessats en prendre-hi part. Així, els que hi vulgueu participar cal que
passeu o truqueu al CET abans del 22 de juliol.

XXVII Caminada de la Festa Major
Dia: diumenge, 27 d’agost
Hora de sortida: a 2/4 de 9 del matí de la plaça de les Eres
Inscripcions: a partir de les 8 del matí, al lloc de sortida
Recorregut: 12 quilòmetres aproximadament
Nota: a l’arribada es donarà un petit esmorzar als participants.

XXVII Travessa Matagalls-Montserrat
El cap de setmana del 16 al 17 de setembre es farà la travessa

Matagalls-Montserrat, de 82,8 quilòmetres de recorregut, amb un desni-
vell acumulat de 5.980 metres, que cada any organitza el Club
Excursionista de Gràcia i que puntua per a la Copa Catalana de
Caminades de Resistència. La sortida de la travessa es fa a Collformic i
els participants han d’arribar a Montserrat en menys de 24 hores. 



Per a més informació, us podeu adreçar a la secretaria del CET o bé
directament a l’entitat organitzadora al telèfon 93 237 86 59 o a l’adreça
electrònica cegracia@cegracia.com. També trobareu informació a la pàgi-
na http://www.cegracia.com.

Com cada any el CET organitzarà punts d’avituallament per als socis
de la nostra entitat que hi vulguin prendre part. Per això els interessats
a fer aquesta travessa o a col·laborar en alguns dels punts d’avitualla-
ment cal que ho feu saber a la secretaria del CET, i el dia 8 de setem-
bre es farà la reunió per coordinar aquests avituallaments.

VI Cursa del Bandoler
La cursa es desenvoluparà a Taradell, amb sortida i arribada al carrer

Ramon Pou, davant de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES). El reco-
rregut de la cursa, en un 80%, passarà per corriols de bosc degudament
senyalitzats i es trobaran suficients punts d’avituallament, tant líquid,
com sòlid, així com els corresponents controls de pas.

El recorregut serà de 23 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de
1000 metres. Hi haurà servei de dutxes i d’aparcament al mateix lloc de
sortida i arribada. Al final de la cursa trobareu aliments per refer l’ener-
gia perduda.
Data: 24 de setembre. S’intentarà que cada any aquesta cursa s’orga-
nitzi per les mateixes dates.
Inscripcions: al local social del CET i per internet a la pàgina web del
CET.
El número de compte per ingressar l’import de la inscripció és el 2100
0409 11 0200163500 de “la Caixa”. La inscripció només serà vàlida si
s’ha fet la transferència bancària, en què s’ha de fer constar el nom i
cognom de l’atleta. Si la transferència conté més d’una inscripció s’han
de fer constar els noms de tots els corredors.
Per recollir el dorsal caldrà presentar el justificant bancari una hora
abans de la cursa.
Preu d’inscripció: està pendent de confirmar.
Horaris: a partir de les 8 del matí es faran inscripcions i lliurament de
dorsals. A les 8.45 es farà el breafing de la cursa. 
La sortida de la cursa serà a les 9 per a la categoria femenina i a les
9.15 per a la masculina. El tancament de l’arribada serà a les 13.30.



Classificació: cursa puntuable per al circuit català de curses de mun-
tanya.
Els punts obtinguts a cada prova, que configura el circuit, són els
següents: primer classificat 100 punts, segon 88 punts, tercer 78 punts,
quart 72 punts, cinquè 68 punts, sisè 66 punts, i la puntuació segueix
baixant de 2 en 2 fins a arribar a 2 punts, és a dir que tots els partici-
pants que acabin la prova obtindran 2 punts.
Categories: júnior masculí i femení (nascuts del 1988 al 1991), sènior
masculí i femení (nascuts del 1966 al 1987) i veterans masculí i femení
(nascuts el 1965 i  abans).
Premis: als tres primers classificats de la general masculina i als tres de
la general femenina; al primer de cada categoria; al primer local, i tro-
feu especial CMD Guilleries.
Reglament: s’ha de complir el reglament de la FEEC que es pot consul-
tar per Internet a  la pàgina www.FEEC.org
El sol fet d’inscriure’s implica que s’accepta aquest reglament i que
s’està físicament preparat per participar en una prova d’aquestes carac-
terístiques.
Els atletes, amb la llicència federativa temporal, no puntuaran a la gene-
ral del Circuit Català de Curses de Muntanya.
El dorsal s’ha de portar en un lloc visible.
L’organització pot desqualificar l’atleta que no compleixi les normes del
reglament.
Si per qualsevol causa s’abandona la cursa s’ha de comunicar al control
més proper.
L’organització declina tota responsabilitat quant a perjudicis que la
prova pugui ocasionar al participant.
La cursa està limitada a 300 participants.
Dret de participació: l’edat mínima és de 14 anys i tots els menors de
18 anys necessiten una autorització.
Per prendre part a la cursa cal ser titular de la llicència federativa de la
FEEC, FEDME o d’altres federacions adherides a la UIAA o a  l’FSA. També
es podrà participar amb la llicència temporal de la FEEC i les que hi tin-
guin reciprocitat. 
La llicència temporal es podrà expedir el mateix dia de la cursa. 
Organització: CMD Guilleries, Centre Excursionista Taradell

 



Festa de la FEEC. Visita al castell de Taradell. (Foto: Ramon Curtichs)
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