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Posa't apunt per aquestes Festes

Tot el que necessites pel teu esport: esquí,
snow, muntanya...

Descomptes especials pels socis

DESEMBRE 2005 - Núm. 297

El Club Muntanyenc participa a la mostra
d’entitats de la Festa de Tardor

BON NADAL

A punt d’iniciar-se les activitats al rocòdrom Josep Barberà, us exposem algunes
de les activitats que s’han programat
Des del rocòdrom Josep Barberà pretenem fer arribar l’escalada a tothom,
gràcies a les característiques de la instal·lació,  podrem oferir activitats per
aquell qui es vulgui iniciar, per qui vulgui perfeccionar o per qui prefereixi
seguir un pla d’entrenament.
Enfoquem l’escalada com un esport que s’ha de transmetre seguint un
mètode de ensenyança, és a dir, un conjunt de continguts i tècniques,
lògicament coordinats, per dirigir l'aprenentatge  cap a determinats objectius.
El nostre principal objectiu és la divulgació de l’escalda esportiva, fen-t’ho
arribar a nens, adolescents i adults de forma lúdica però a la vegada amb
una base pedagògica.
L’escalada esportiva és una modalitat de l’escalada, que es basa en l’escalada
en lliure i es tracta de progressar només utilitzant peus i mans, i l’equipament
(corda, mosquetons...) no són per agafar-se sinó per parar possibles
caigudes.
El rocòdrom Josep Barberà podràs utilitzar-ho com a usuari lliure o pots
aprofitar l’oferta formativa i lúdica que t’ofereix el club.
La nostra oferta formativa serà:
Cursos d’escalada: Impartirem cursos per a tots els nivells, iniciació,
perfeccionament, entrenament ...
Escalem!: Sessions per a nens i adolescents en que podran tenir un primer
contacte amb el món de l’escalada d’una forma lúdica i divertida.
Tasta l’escalada!: Sessions puntuals a convenir per que puguis tastar aquesta
activitat.
Activitats concertades: Amb escoles, empreses o altres entitats.
Podem oferir-te  també tot tipus d’activitats o cursos que puguin ser del teu
interès. Ens adaptarem a les teves necessitats i horaris.
També està dins els nostres plans la possibilitat de crear un Equip d’Escalada,
engegar un centre de Tecnificació i oferir la possibilitat al jovent de Sant
Cugat de poder escalar, entrenar  i competir en representació del CMSC.

No deixarem de banda el món de la
competició amb la celebració anual de
proves d’àmbit estatal, català i amb la futura
ampliació podrem optar a la celebració
d’alguna de les proves de Copa del Món.

Lali Bofill

Lali Bofill, tècnica del rocòdrom
Josep Barberà

El Club Muntanyenc Sant Cugat està organitzant
una expedició a l’Everest per la primavera del
2006. Els membres d’aquesta expedició són els
socis Xavi Aymar, Joan Antoni Barril, Antoni
Pifarré, Jordi Bosch, Josep M. Casajoana, Joan
Castanyer i Martí Mañosas.
Alguns dels expedicionaris ja tenen experiència
a l’Himalaya i han assolit el cim d’alguns dels
catorze vuit-mils (Cho Oyu, Gasherbrum II). Cal
destacar que entre el membre més jove i el més
gran hi ha 46 anys de diferència!!
Aprofitant aquesta nota informativa voldríem
demanar la col·laboració dels socis del nostre Club
per buscar possibles patrocinadors.
Seguireu rebent notícies de l’evolució de
l’expedició Sant Cugat a l’Everest 2006.
Fins aviat.

Toni Pifarré

Expedició a l’Everest

Dins del marc de la 30a Festa de
tardor, celebrada els dies  4, 5 i 6 de
novembre sota el lema Fem un Sant
Cugat viu per a tothom, el CMSC
va ser una de les 80 entitats que van
participar el diumenge en la Mostra
d’Entitats,  amb estands del Club,
l’Esplai Sarau, l’Escola
d’Excursionisme i Obrim Vies.
Aquesta 30 a edició ha estat la més
participativa tant pel que fa als
ciutadans com a entitats.

Parada de l  CMSC,  amb

l'exposció de bolets recollits a la sortida de dissabte 5 de
novembre dels Passeigs per Collserola

del Club Muntanyenc Sant Cugat

elelelelbutlletíel

Plaça Quatre Cantons, s/n - Tel. 93 674 30 81
Rambla Celler, 23 Tel. 93 674 72 15

08190 SANT CUGAT
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* Del 2 al 6: Primera sortida a Les 2  Alpes. Esquí

* Dia 3: Camí de Sant Jaume. Ia fase: Sant Cugat-Sant Joan de la Penya. 3a etapa: de Montserrat a Igualada. Muntanya

* Dia 3: Passeigs per Collserola: Torre Baró, font de Canyells i font de Santa Eulàlia. Muntanya

* Dies 3 i 4: CapdeMunt. Pic de Ventolau. Muntanya

* Dia 4: Matinals al Montseny: Serra de l’Obac. Muntanya

* Dia 4: Passeigs per Collserola: forn de la calç, cova neolítica, font i ermita de Sant Vicenç
del Bosc, font i ruïnes de can Gordi, Sol i Aire, visita a la casa museu d’en Guillem Roca, tornada pel pantà de can Borrell
i can Borrell. Muntanya

* Del 7 a l’11: Segona sortida a Les 2  Alpes. Esquí

* Dia 10: Pas a Pas als Cingles de Bertí. Muntanya

* Dia 10: Sopar de Nadal Collserolaire. Muntanya

* Dia 10: Passeigs a Poc a Poc. Llar d´avis, plaça del Rotary, pi d´en Xandri, turons de la Torrefera, Flor de Maig, font de
Sant Pau i retorn a Sant Cugat. Muntanya

* Dia 10: Passeigs per Collserola: estació de Rubí, turó de can Oriol, turó de can Camps, pi de can Camps (3r aniversari
de la seva restauració) i tornar a peu passant pel turó de Mataric. Muntanya

* Dia 11: El Camitet: circular d’Egara PR-C-13. Muntanya

* Dia 11: Sortida d'observació d'ocells per Torre Negra. Natura

* Dia 11: Passeigs per Collserola: posar el pessebre a un racó de Collserola. Muntanya

* Dia 12: Reunió preparatòria sortida CapdeMunts. Muntanya

* Dia 12: XIX Cicle d'Audiovisuals de Muntanya Memorial Josep Barberà: Sílvia Vidal-Big Wall en solitari. Muntanya

* Dia 14: XIX Cicle d'Audiovisuals de Muntanya Memorial Josep Barberà: Francisco Guillemón-Deu anys de cara a la
paret. Muntanya

* Dia 15: Campionat d’escacs. Inici del campionat. Club

* Dia 17: Passeigs per Collserola: pi d’en Xandri, pi d’entre termes, torre Cendrera, can Coll,
font de Sant Pau i retorn a Sant Cugat. Muntanya

* Dia 17: Concert de Nadal de la Camerata Coral Sant Cugat al Monestir de Sant Cugat. Coral

* Dies 17 i 18: CapdeMunt i GASC. Montsec d’Ares. Muntanya

* Dia 18: Sortida conjunta de la secció de Muntanya: puig de Solanes,  Alt Penedès. Muntanya

* Dia 18: Sortida Pares i Fills al Montseny. Muntanya

* Dia 18: Passeigs per Collserola: via romana de coll de Parpers i vall de Riudemeia. Muntanya

* Dia 18: Concert de la Coral 1975 a l’Auditori de Sant Cugat. El Pessebre de Pau Casals. Coral

* Dia 19: XIX Cicle d'Audiovisuals de Muntanya Memorial Josep Barberà: Alberto Iñurrategui-Hire Himalaya. Muntanya

AVANÇ GENER

* Dia 7: Camí de Sant Jaume. Ia fase: Sant Cugat-Sant Joan de la Penya. 4a etapa: d’Igualada a Pallerols (Segarra).
Muntanya

DES DE 1949

Francesc Moragas, 33  -  Apt. de correus 33  -  08190 Sant Cugat del Vallès
Tels. 93 590 88 88*  -  Fax 93 674 08 98

carremobles@carremobles.com  -  www.carremobles.com
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Diumenge 4

Matinals al Montseny

Anirem a posar el Naixement a la
Serra de l’Obac.
Sortida de l’Alzina del Sal·lari (km 11
de la carretera de Coll d’Estenalles),
i després de pujar al Morral del llop
i circular per la carena de la
Castanyera, baixarem per un dels
indrets més ferestes de la serra,
arribant a una amagada i dreta canal,
que fa uns anys varem batejar amb
el nom de Canal del Podall, fent
referència a l’eina que vam emprar
per desbrossar-la. Aquí posarem el
Naixement. Remuntant la canal
tornarem als cotxes pel Camí Ral de
Mura.
Durada: unes cinc hores.
Dificultat: terreny molt irregular i
embrossat.
Hora i lloc de sortida: 8 h del matí,
de Pla del Vinyet / Cèsar Martinell,
amb cotxe propi.

Circular d’Egara PR-C13

50 quilòmetres a peu per la perifèria
de Terrassa en tres etapes.
(amb transport públic)
Etapa I
Les Fonts-Matadapera per la vall del
Torrent de la Betzuca.
Temps de camí: 4 h aprox.
Esforç: baix.
Vocal: Vicenç Peig.
Hora i lloc de sortida: 8.24 h de
l’Estació de FGC de Sant Cugat. (S1
Terrassa).
Cal prendre el bitllet fins a les Fonts.
El vocal pujarà al primer vagó.
Es prega trucar al vocal per confirmar
l’assistència (607 80 99 99).

Dissabte 10

Pas a Pas als Cingles de Bertí

Diumenge 18

Pares i fills

Aquest any anirem al Montseny a
posar el tradicional pessebre.
Farem una matinal seguint un camí
on veurem els espectaculars boix
grèvol, la fageda i la castanyeda, i
arribarem a l’empedrat de Morou, un
lloc on hi ha una vista sobre tota la
vall de Santa Fe magnífica.

Diumenge 11

El Camitet

Dissabte 7 de gener

Camí de Sant Jaume

I fase: St. Cugat-St. Joan de la

Penya

4a etapa: d’Igualada a Pallerols

(Segarra)

Sortida d’Igualada, passant per Sant
Jaume de Ses Oliveres, Sant Genis,
Jorba, Santa Maria del Camí,
Porquerisses, La Panadella, fins
arribar al poble de Pallerols (municipi
de la Ribera d’Ondara, comarca de la
Segarra, ja a la província de Lleida).
En aquesta etapa, que es realitza
pràcticament tota sobre l’asfalt de la
antiga N-II, abans Camí Ral, com a
valor afegit podrem visitar en
exclusiva les ermites i esglésies
romàniques que han anat marcant el
Camí al llarg dels segles: la de Sant
Jaume de Ses Oliveres, la de Santa
Maria del Camí i la de Sant Jaume de
Pallerols.
Temps de camí: 7 hores aprox.
Distància: 27,5 km aprox.
Dificultat: fàcil  (s’ha de tenir en
compte que aproximadament el 90%
del
recorregut és sobre asfalt).
Desnivell: + 350 metres.
Inscripcions: del 5 al 20 de desembre
pels de la 3a etapa, del 21 al 28 de
desembre pels de les anteriors etapes
i del 29 al 31 de desembre obert a
tothom si queden places
disponibles.
Credencial: Cal portar-la (segellarem
a l’església de Sant Jaume, Pallerols).
Samarreta: 5 ˛ (al moment de la
inscripció).
Vocals: Silvano Bendinelli i Josep
Maria Fontal.
Hora i lloc de sortida: 7h de Pla del
Vinyet/Cèsar Martinell, amb autocar.

De la Garriga a El Figueró,
seguint el PR C-33

Sortirem de la plaça de l’església de
la Garriga, passarem per la Doma, el
santuari de Puiggraciós, el grau del
Mercader, arribant a l’església de
Sant Pere de Bertí i la Trona.
Baixarem pel grau del Castellar, fins
arribar al sot del Bac i finalment
arribarem a El Figueró.
Temps de camí: 5 h.
Esforç: moderat.
Desnivells: +620 m –330 m.
Vocal: Vicenç Peig.
Hora i lloc de sortida: 8 h del matí,
del Pla del Vinyet / Cèsar Martinell,
amb autocar.

Diumenge 18

Sortida conjunta secció Muntanya

Puig de Solanes (914m) – Alt
Penedès

Començarem per pujar a l’ermita de
Sant Joan de la Muntanya, que va ser
la primera església de tota aquella
petita comarca de la muntanya del
Penedès, ja que al damunt mateix hi
havia el castell de Pontons, ara
enrunat. Seguirem per les planes fins
arribar al poble de Pontons que té uns
200 habitants, pujarem a l’església
parroquial de Santa Magdalena
(d’origen romànic), seguirem cap a la
font Oriola (una font de molta
anomenada que raja quasi sempre),
font de Claramunt, riera dels Carbons,
cal Diable (no ens hi ficarem per si de
cas), can Solanes, Puig de Solanes (el
punt més alt de la comarca de l’Alt
Penedès, i punt de confluència de tres
comarques: Alt Penedès, Alt Camp i
Anoia), trescarem una estona per la
serra dels Esgavellats (el nom no va
per nosaltres, car la pujada haurà estat
molt suau i el  camí gens cansador),
cal Sant (aquí si que ens hi podríem
ficar, però no ens deixaran car està
habitada), nosaltres seguirem fins el
coll dels Carbons, lloc on antigament
s’hi feia carbó vegetal amb les
carboneres, mas de Pontons (casa
senyorial del segle XVII-XVIII amb
garites a les cantonades, espitlleres i
matacà sobre la porta, quasi un
castell), a partir d’aquest punt
entrarem en terra de conreu de vinyes
i seguirem el camí que ens portarà a la
riera de l’Horta,  remuntant un tossalet
arribarem a Cal Maginet i més enllà al
barri de les Llombardes. Arribats a
aquest indret haurem de posar fi a la
travessa, i haurem conegut una de les
boniques contrades penedesenques.
Llavors serà un bon moment de
pensar en conèixer (o millor tastar) una
altra de les coses que ens pot oferir
aquesta entranyable comarca, i de
passada podrem celebrar que amb
aquesta sortida farà 24 anys que es
va constituir el Grup de Muntanya   ....
i de retruc tots els que l’han seguit.
Nota important: Qui es vulgui
estalviar la primera pujada de 250
metres que farem fins l’ermita de Sant
Joan pot fer-ho seguint amb
l’autocar fins a Pontons ja que
l’excursió també passa per aquest
poble, s’haurà d’esperar això si una
bona estona. Llavors farà una hora
menys de camí.
Durada: unes 6 hores.
Dificultat: cap.
Desnivell: 250 m + 400 m pujada.
Guia: Joan Carles Alayo
Hora i lloc de sortida: 7h37 del matí
del lloc acostumat, Pla del Vinyet/
Cèsar Martinell.

Distància: 5,5 km.
Dificultat: fàcil (una passejada).
Cal portar: esmorzar i aigua.
Hora i lloc de sortida: 9 h de Pla del
Vinyet / Cèsar Martinell, amb cotxe
propi.
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b El passat dilluns, 24 d’octubre, va tenir lloc l’Assemblea
Extraordinària del Club Muntanyenc, convocada per
presentar els comptes i el resultat econòmic de la nova seu.
A l’Assemblea hi van assistir una quarantena de socis, que
van rebre una informació detallada dels comptes i de les
desviacions produïdes respecte del pressupost aprovat fa
més de tres anys. El president del Club va explicar les causes
d’aquestes desviacions, que han fet pujar la despesa total
fins a quasi 2.400.000 euros, amb un increment d’uns 340.000
euros respecte del pressupost inicial. Entre els factors més
destacats que justifiquen les desviacions hi ha les següents:
l’increment de l’IPC i d’alguns preus de matèries primeres, la
necessitat de fer un nou projecte d’instal·lacions elèctriques
per adequar-les a una nova normativa aprovada durant
l’execució del projecte i les modificacions sobrevingudes
del projecte (terrassa superior, modificació del rocòdrom,
plaques solars, increment de la potència de la climatització,
etc). Els increments pressupostaris de l’execució han fet pujar
també els honoraris de redacció de projecte i de direcció
d’obra. En el capítol d’ingressos algunes de les previsions
com són els patrocinis privats no s’han acomplert com es
preveien, però en canvi s’han incrementat els ingressos en
concepte de subvencions públiques, si bé algunes
d’aquestes encara s’han de fer efectives. No obstant
globalment els ingressos s’han incrementat en uns seixanta
mil euros respecte dels previstos inicialment. Amb tot cal fer
una ampliació de la hipoteca, per valor de 200.000 euros (fins
a arribar al 1.500.000 euros). Aquesta ampliació, formalitzada

L’Assemblea Extraordinària del Club aprova avalar l’ampliació de la hipoteca de
la nova seu i dona suport als comptes presentats

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS DEL CLUB
Ma Luisa Abascal Lacarra
Eva Aguilera Ardid
Nil Beltran Vila
Celia Calvo Vargas
Jenny Calvo Vargas
Narcís Clavell Ymbern
Josep M. Diaz de Mendibil
Àlex Durante Ballester
Gerard Estarellas Espinosa
Elias Ferrer Breda
Hugo Ferrer Breda
Eva Folch Clemens
Pol Garcia de la Cuesta
Antoni Gimferrer Beltranena
Marta Girbau Miralles
Mireia Gómez Rullan

Xavier González Pagès
Daniel Granado Deza
Sílvia Junyent Dalmau
Gemma López García
Olga Martínez Cantarín
Rubén Méndez Fornies
Andrea Muelas Blanco
Joan Muñoz Liesa
Joan Olivella Serra
Joaquim Ortega Cerdà
Tomàs Ortega
Miquel Ortega
Judith Parés Lucini
Rosa M. Pennella
Benito Pereiras Álvarez
Mariya Piedra Ródenas

Josep Raventós Castané
Rubén Rico López
Ivo Sabella
Maria Sala Gallart
Magda Sampere Martí
Ascensión Sánchez-Colomer
Marta Sánchez Ramírez
Maria Santos Luque
Àfrica Sirerol Jiménez
Gonzalo Solera Pardo
Ignacio Solera Pardo
Lara Valls Martí
Amanda Veeckman
Marta Vila Bonet

SECRETARIA CLUB MUNTANYENC

Si heu fet algun canvi a les vostres dades personals (adreça postal, adreça electrònica, compte
corrent o altres), comunique-lo a la Secretaria del Club abans dels 31 de desembre.
Gràcies.

per la Fundació del Club, que és qui ha executat tot el
projecte de construcció de la nova seu, necessita l’aval del
Club Muntanyenc, i això és el que es va posar a votació de
l’Assemblea, que ho va aprovar per unanimitat.
L’Assemblea també va aprovar l’aplicació de la derrama
aprovada en l’anterior reunió, però amb variacions, de tal
manera que la primera part de la derrama, el 50%, no sigui
facturat als socis incorporats des de la darrera Assemblea.
En canvi, el segon 50%, que es facturarà a la primavera del
2006, serà facturat a tots els socis, vells i nous, amb el
compromís de donar la màxima informació els socis que es
donaran d’alta a partir d’ara. Cal tenir en compte a més, que
les famílies amb més de dos socis tindran l’exempció de
derrames a partir del tercer familiar.
L’Assemblea també va rebre informació i va tractar sobre
els problemes i incidències que la nova seu presenta en el
seu ús quotidià. Alguns retards en el muntatge del bar i del
rocòdrom, en l’arribada de mobiliari de la recepció, etc. Amb
tot el problema més important que els socis i usuaris han
de suportar és la dificultat de l’accés al Club, ja que fins
que l’Ajuntament no hagi acabat les obres de cobertura
del passatge per a vianants del costat de la nova seu no
podrem tenir una entrada còmoda (serà l’entrada lateral).
L’accés per la façana haurà d’esperar també fins al final de
les obres del nou ajuntament.
L’Assemblea General també va ratificar els nous vocals de
la Junta Directiva del Club Muntanyenc: Jabier Maguregui,
nou tresorer, i Oriol Roda, Elena Grau i Oriol Botey.

MOBLES CASAJUANA
- Mobiliari i decoració - Mobles de cuina a mida
- Matalasseria - Articles per a nens petits

C/ Santiago Rusiñol, 37 - Tel. 93 589 22 32
C/ Major, 6 - Tel. 93 674 16 00
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La neu ja ha arribat i la Secció d’Esquí ja està en ple rendiment.
Durant aquest mes de novembre s’ha celebrat la mítica Fira de Material de 2º mà, i podem dir que ha estat
un gran èxit d’afluència, tan de venedors com de compradors. Els que no n’heu pogut gaudir, preneu nota per
l’any vinent!
La sortida pel pont de la Puríssima és al caure i marxem, del 2 al 6 o del 7 al 11 de desembre a l’estació Les

2 Alpes.
I de cara al mes de gener, iniciem de nou la nostra gran estrella: el Curs d’Esquí i Snow, amb una gran
novetat. Aquest any farem un 5 Estacions. Porte Puymorens ens ha quedat petita i hem decidit que calia
investigar nous espais.
No esperis fins a l’últim moment. Vine a informar-te i formalitza la teva inscripció quan abans millor, les places
són limitades!!
Si desitges fer una escapada de cap de setmana, apunta’t a les sortides a Andorra. Passa per la secció i
pregunta: t’oferim allò que desitgis.
Però si no disposes del cap de setmana sencer, no et quedis sense lliscar: fes un esquí-dia al Pirineu Francès.
El preu és immillorable!
Si necessites tramitar una assegurança per la pràctica de l’esquí, et tramitem el Targeneu (assegurança de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern). No t’arrisquis i gaudeix assegurat!
Passa per la Secció, on el Sergi et facilitarà la informació que necessitis, de dilluns a divendres de 18 a 21
hores.
A lliscar !

La Secció d'Esquí ja està apunt per a la nova temporada d'esquí

Des d’Obrim Vies, l’espai formatiu del Club, us
comuniquem que ja tenim enllestida la programació del
primer trimestre de 2006.
Les propostes són molt variades i interessants, com
clown, escalada, tast de vins, astronomia, agricultura
ecològica....entre d’altres. Us l’adjuntem amb el butlletí.
Les inscripcions seran a partir del 13 de desembre, els
dimarts i dijous de 18 a 21 h.
Animeu-vos!!

Obrim Vies

INICIATIVES
Des de l’Espai Annapurna del Club, on cada dijous a la tarda es troben els socis per parlar, jugar,
llegir, etc., han sorgit vàries iniciatives. Us les exposem:
Grup de Bridge – cada dimarts a la tarda formació i campionat.
Campionat d’escacs – a partir del 15 de desembre (inscripcions a secretaria-recepció fins el 12 de
desembre).
Grup  de Rummikub – sessions de rummi per mantenir la ment àgil!
Grup de Mus
Si voleu més informació sobre qualsevol d’aquestes quatre propostes o voleu apuntar-vos, si us plau,
contacteu amb la secretaria-recepció del Club.

A partir del dia 12 i fins el 28 de desembre es
podrà veure a l’espai d’exposicions del Club,
l’exposició Plantem cara a les armes,
organitzada per Intermón Oxfam.
Es tracta d’una exposició de fotografies que mostra
les causes i les conseqüències de la violència
armada en el món i destaca algunes iniciatives
positives que s’estan duent a terme per controlar
el comerç d’armes.

Propera exposició al Muntanyenc

US RECORDEM QUE JA ESTÀ DISPONIBLE A LA SECRETARIA-RECEPCIÓ  EL NÚMERO DE

LOTERIA DE NADAL DEL CLUB MUNTANYENC

ENGUANY HI HA DOS NÚMEROS:
53.453
60.979

LA BUTLETTA DE PARTICIPACIÓ COSTA 3 EUROS



6

C
rò

n
ic

a
L´1 d’agost d’aquest any vam començar l’aventura per una de les regions més occidentals
de Xina, l’expedició al Muztag-Ata de 7.546 m. És una muntanya que no pertany ni al
Karakorumm, ni a l’Himalaya i tampoc al Pamir. Està completament aïllada i es troba a la
província de Xinjiang, la capital de la qual és Urumqi, i la segona ciutat més important és
Kashgar. La majoria de la població és d’ètnia Igur, quasi el 90%, la resta són Kirguises o
d’altres ètnies.

Des de Kashgar vam partir en autocar cap el Camp Base (CB) del Muztag-Ata
que es troba a 4.600 m d´alçada. Pel camí vam poder veure el segon desert en extensió
després del Sàhara, el desert de Takelamakan (la traducció és entraràs però no en sortiràs).
Pel camí cap al CB vam tenir l’ocasió de dormir en yurtas, que són una mena de tendes
circulars semblants a les vivendes mongoles, les quals poden ser transportades d’un
costat a l’altre. Són molt acollidores ja que a l’interior està ple de catifes i mantes per
poder passar la nit sense fred.

Un cop en el CB vam estar dos dies aclimatant-nos i fent alguna petita excursió
al Glacial Kuksay proper al campament. En aquell moment en el campament hi havia
diferents expedicions, la majoria europees: una francesa, dos d’alemanyes i una austríaca
amb algun suís entre ella.

El tercer dia d’estar al CB ja vam iniciar la pujada al Camp 1 (C1) que es troba
a 5.400 m. La primera meitat del recorregut va per pedres i pedreres, i després ja segueix
amb neu i gel fins al cim.

Un cop en el C1, vam muntar les tendes i amb els esquís vam pujar uns 200
metres per guanyar alçada i aclimatar-nos; seguidament vam tornar al CB.

En el CB vam estar dos dies descansant per reposar forces i tornar al C1. El
tercer dia ja vam pujar amb la intenció de passar la nit en el C1 i al dia següent pujar ja al
Camp 2 (C2) per muntar les tendes. Aquest camp es troba a 6.200 m.

El dia que havíem de pujar amb esquís, a l’anar col·locant les pells en els
esquís, un d’ells va relliscar pendent avall, fins al Glacial Kuksay, sense poder recuperar-
lo. Aquí em vaig veure obligat a pujar amb grampons. Això va suposar un sobreesforç ja
que cap al migdia m’enfonsava  a la neu fins el genoll. Vaig arribar al C2 completament
esgotat, vam muntar la tenda i vam tornar al C1. Allà vam passar dos nits sense baixar al
CB. El cansament del dia anterior em va provocar apnees, i per tant vaig decidir no
continuar amb la pujada ja que els grampons no eren recomanables sobretot per l’estat
de la neu.

Vaig estar al CB i des de allà vaig intentar anar a buscar l’esquí perdut al glacial.
Vaig arribar fins la paret de penitents i va ser impossible continuar degut als despreniments
de gel i la formació de esquerdes, així que l’esquí es quedarà allà fins que el glacial
l’arrossegui amb el pas dels anys.

Durant la meva estada al CB va ocórrer un fet desagradable. Havien desaparegut
dos alemanys, un home i una dona. Al cap de tres dies un membre de l’altre expedició
alemanya els va trobar a 7.200 m d’alçada. L’home estava amb vida però la dona havia
mort. L’home va morir al poc temps ja que la congelació era ja irreversible.

Alguns membres de l’expedició d’Aragón Aventura, van fer el cim però no van
poder lliurar-se de les congelacions. La majoria de congelacions eren en els dits dels peus
i altres en els dits de les mans.

Un cop tots en el CB, vam iniciar la tornada a Kashgar. En aquesta ciutat es va
poder avançar el vol cap a Pequín i un cop a la capital vam poder visitar des de la famosa
plaça de Tianamen fins la Muralla Xinesa passant per la Ciutat Prohibida.

Toni Pifarrè

Expedició al Muztag-ata
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Aquest mes hi haurà dues sortides: 3-4 i 17-18 de
desembre.

3 i 4 de desembre anirem al Pic Ventolau (2.853 m)
Dissabte: arribarem al refugi de la Pleta del Prat (1.720 m,
s’hi arriba en cotxe). Hi ha varies activitats previstes: estany
del Diable i estany de Mascarida (2.300 m / 1h30); Pic
Camprime (2.631m / 2h30, passant pels estanys anteriors);
o un itinerari circular per les bordes de Noarre, Quanca i
Graus (desnivell 260 m / 2 h total / dificultat baixa).
Diumenge: ascensió al Pic Ventolau (2.853 m / 4 h / desnivell
1.100 m), dificultat tècnica baixa, però emmarcat en un
entorn d’alta muntanya; Pic de la Coma del Forn (2.685m /
3 h); o l’itinerari circular de Pleta Palomera (desnivell 450 m
/ 4 h en total), o bé l’itinerari del Fangassal (desnivell 720
m / 5h en total).

Cartografia i informació: Alpina Pica d’Estats – Mont
Roig. Vèrtex 201.
Material imprescindible: crampons i piolet.
Reunió informativa: dia i hora a determinar. Demanar
informació i confirmar assistència a David Rovira
davidrovira7@hotmail.com

17-18 de desembre anirem al Montsec d’Ares
Dissabte: arribarem al Càmping-Alberg d’Ager (570 m),
des d’on s’han preparat diferents tipus d’activitats: el
Congost de Mont-rebei (5h anar i tornar / dificultat baixa);
via ferrada La Pertusa (1h40 / dificultat baixa); escalada a
Os de Balaguer-Tartareu (Vèrtex 189), o al Pantà de Santa
Anna (Vèrtex 187).
Diumenge: el Sant Alís (1.676 m / 3 h); itinerari per la serra
de Montclús i Sant Urbà (3h30 en total); Montlleó (977 m
/ fàcil); escalada a Terradets (Vèrtex 196), o Cap del Ras
(Vèrtex 198).
Cartografia i informació: Alpina El Montsec, 1993. Guies
vàries. Vèrtex.
Reunió informativa: dilluns 12 de desembre a les 20.30 h.
Demanar informació i confirmar assistència a Jesús Gracia
khromao@yahoo.es o David Rovira
davidrovira7@hotmail.com
Aquesta sortida és conjunta amb el Grup Alpí GASC.

CAPDEMUNTS!!!!!

CapdeMunt al cim del Pic Alt de Comapedrosa (Andorra),

el 23/10/05: van tastar les primeres neus, després d’una joiosa
revetlla al refugi ‘lliure’ més petit (i més net) dels Pirineus...

14/15 de gener
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Mario Pardo (mariuspardo@hotmail.com)

4/5 de febrer
Pic de Pessons. Andorra.
Coordina: Carles Canals (C4RL3S@telefonica.net)

18/19 de febrer
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Jordi Sella (jordisella@yahoo.es)
Jordi Parera (jparera@valles.com)

4/5 de març
Refugi J.M. Blanc. Aiguestortes.
Coordina: Xavi Busquets (xavielis@tiscali.es)

18/19 de març
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Txema Colomer (tcolome1@pie.xtec.es)

1/2 d’abril
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Josep Mancho (jmancho@trety.es)
Marta Pijoan (martapijuan@infonegocio.com)

22/23 d’abril
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Eduard Masana (emasana@am.ub.es)
Merce Urquizu (merce_urquizu@yahoo.es)

6/7 de maig
Posets per Viados.
Coordina Xavi Clavell (xclavell@nissan.es)

20/21 de maig
Pirineus. Zona per determinar.
Coordina: Jordi Rabella (647 93 27 05 / 93 219 89 43)

Calendari 2006 - Esquí de muntanya

La Sortida del GASC del mes de
novembre estava programada a
l’Horta de Sant Joan, a escalar a les
roques d’en Benet, una paret de 300
m. Malauradament el temps no va
permetre fer la sortida. Tot i així un
parell de membres del GASC (Miquel
Vilaplana i Oriol Roda) no van deixar-
se intimidar pel mal temps i van anar a
escalar la Anglada-Guillamont de la
cadireta, a montserrat. Via clàssica per

excel·lència de l’artificial equipat de
Montserrat.
La propera sortida, 17 i 18 de desembre,
es farà juntament amb el grup Capdemunt
i s’anirà al massís del Montsec,
concretament a Àger. Allà gaudirem
d’una molt variada possibilitat
d’escalades, tant via llarga com esportiva,
així com vies ferrades per a tots els gustos.

Oriol Roda

Sortida del cap de setmana del 12 i 13 de novembre del GASC

COMARCA DE L’ALT PENEDÈS
Qui no coneix el Penedès?, terra de collites sucoses i de
paisatges suaus. Però també té muntanyes, no gaires però
suficients com per tocar un sostre de quasi 1000 metres.
Les planes penedesenques queden tancades pel nord i
nord-oest per una petita serralada de muntanyes que el
separa de l’Alt Camp, és la serra on adreçarem les nostres
passes.
El Puig de Solanes (914 m) està situat a l’extrem oest de la
comarca de l’Alt Penedès i llindant amb les comarques de
l’Anoia i l’Alt Camp. És un cim de fàcil accés, allargassat  i
cobert de vegetació, el que fa difícil de dir, on és el punt
més alt. Un pal de ferro amb el llibre de registre i un pessebre
és el que ens assenyala el cim. En canvi no és el cim més alt
de la serra dels Esgavellats o d’Ancosa, com es coneix,
per qüestions de límits comarcals, ja que el Puig Formigosa
(995 m) es troba dins l’Alt Camp.
Parlant del Penedès, dir que va ser una terra de frontera, de
Marca, per això hi trobarem alguns castells en indrets
aturonats. Al lloc en que no hi ha vinya hi trobarem el
bosc, amb vegetació composta essencialment de pi, alzina
i algún roure escadusser, amb un sotabosc de boix. Les
rieres son sovint engorjades en la roca calcària que domina
molt per aquells indrets. Això, i molt més és el Penedès.
Aneu-hi i en podreu gaudir amb tots els sentits.

14 i 15 de gener
4 i 5 de febrer
11 i 12 de març
8 i 9 d’abril
13 i 14 de maig
10 i 11 de juny

Calendari 2006 - GASC

Els passats 15 i 16 de novembre es varen celebrar a
l’Espai Annapurna del Club, les dos xerrades
informatives de les sortides de Setmana Santa 2006.
A partir de l’endemà, varen quedar obertes a
secretaria-recepció les llistes de les inscripcions.

Setmana Santa 2006
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Passeigs per Collserola - DESEMBRE 2005Passeigs per Collserola - DESEMBRE 2005Passeigs per Collserola - DESEMBRE 2005Passeigs per Collserola - DESEMBRE 2005Passeigs per Collserola - DESEMBRE 2005
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIA TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT

  DS. 03 Torre Baró, font de Canyells i font de Santa Eulàlia. Josep Castellví En cotxe
  DG. 04 Forn de la calç, cova neolítica, font i ermita de Sant Vicenç

del Bosc, font i ruïnes de can Gordi, Sol i Aire, visita a la
casa museu d'en Guillem Roca, tornada pel pantà de can
Borrell i can Borrell Enric Murt           A peu

  DS.  10 Estació de Rubí, turó de can Oriol, turó de can Camps, pi de
Can Camps (3r aniversari de la seva restauració) i tornar a
peu passant pel turó de Mataric. Jordi Roca, Josep

Castellví i Jesús
González En tren

  DG.  11 Posar el pessebre a un racó de Collserola Jordi Roca En cotxe
  DS.  17 Pi d'en Xandri, pi d'entre termes, torre Cendrera, can Coll,

font de Sant Pau i retorn a Sant Cugat Narcís Planas A peu
  DG.  18 Via romana de coll de Parpers i vall de Riudemeia (Orrius). Josep M. Aymà En cotxe

Els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de gener no hi haurà sortida, degut a les festes de Nadal
SORTIDES: A LES 9.00 H DE LA RAMBLA DEL CELLER, DAVANT DE LA NOVA SEUSORTIDES: A LES 9.00 H DE LA RAMBLA DEL CELLER, DAVANT DE LA NOVA SEUSORTIDES: A LES 9.00 H DE LA RAMBLA DEL CELLER, DAVANT DE LA NOVA SEUSORTIDES: A LES 9.00 H DE LA RAMBLA DEL CELLER, DAVANT DE LA NOVA SEUSORTIDES: A LES 9.00 H DE LA RAMBLA DEL CELLER, DAVANT DE LA NOVA SEU

DATA   GRUP LLOC
GENER

7 CAMI SANT JAUME IGUALADA-PALLEROLS
8 MATINAL SERRA DE L'OBAC
14 no hi ha sortida
15 PAS A PAS A DETERMINAR
21 GRUP MUNTANYA NEU-RAQUETES A DETERMINAR
22 no hi ha sortida
28 SENDERS MONTMAJOR-PUIGREIG
29 EL CAMITET CIRCULAR D'EGARA PR-C-13
FEBRER

4 CAMÍ SANT JAUME PALLEROLS-TÀRREGA
5 MATINAL CASTELLAR DEL VALLÈS
11 no hi ha sortida
12 PAS A PAS A DETERMINAR
18 GRUP MUNTANYA ALT CAMP-PUNTA BARRINA
19 no hi ha sortida
25 SENDERS LES COLÒNIES DEL LLOBREGAT
26 EL CAMITET CIRCULAR D'EGARA PR-C-13
MARÇ

4 CAMI SANT JAUME TÀRREGA-LINYOLA
5 MATINAL SANT LLORENÇ SAVALL
11 PAS A PAS A DETERMINAR
12 CLUB MARXA MONTSERRAT
18 GRUP DE MUNTANYA ALBARDA CASTELLANA I SANT

GERONI
19 no hi ha sortida
25 SENDERS COLÒNIA ROSAL-LA NOU
26 EL CAMITET FOLGUEROLES-SANT PERE DE

CASSERRES PR-C-40
ABRIL

1 CAMI SANT JAUME LINYOLA-ALGERRI
2 MARXA INFANTIL COLLSEROLA
8 no hi ha sortida
9 PAS A PAS A DETERMINAR
10-17 SETMANA SANTA GRANADA SERRA NEVADA

MUNTANYES PALENTINES
22 GRUP MUNTAYA A DETERMINAR
23 ni hi ha sortida
29 SENDERS LA RODONELLA-QUERALT
30 EL CAMITET SERRA DEL TALLAT-VALLBONA

DE LES MONGES PR-C-58

CALENDARI DE MUNTANYASeguint el Camí de Sant Jaume
El passat dia 5 de novembre, la colla del Camí
de Sant Jaume vam arribar al Monestir de
Montserrat!.
Vam anar des de la urbanització Oasis (entre
Ullastrell i Olesa) fins al Monestir de
Montserrat, passant pel poble de Monistrol. A
Olesa ens esperaven els Mossos d’esquadra
per escortar-nos en el quilòmetre d’asfalt  de
la C55 fins a la carreter de la Puda.

Pel que fa a la clàssica caminada Sant Cugat-
Montserrat, la pujada la vam assolir per un camí
més llarg, però més fàcil, el de la drecera de
Tres Quarts (o GR-96).
La següent etapa és el proper dia 3 de
desembre, Montserrat-Igualada, quan
emprendrem el Camí de Sant Jaume marcat
amb sagetes grogues.

Silvano Bendinelli
Josep Maria Fontanal

CENTRE ODONTOLÒGIC
SANT CUGAT

DESCOMPTES ESPECIAL ALS SOCIS DEL CMSC

c/Martorell, 28 baixos
(cantonada Lluís Companys)
08190 Sant Cugat del Vallès

Tel: 93 590 62 21
Fax: 93 544 23 23

Manipulació i distribució
de correspondència

Urbana - Inteurbana - Internacional

C/. Mercè Rodoreda, 8
Tel./Fax 93 589 23 71 - Ap. Correus, 395

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS
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Activitat del Grup de Natura
Sortida d’observació d’ocells per Torre Negra
Dia: diumenge 11 de desembre.
Lloc i hora: sortida des de la Rambla del Celler, davant del CMSC, a les 10.00 h.
Durada: 2 hores aprox.
Dificultat: cap, caminarem poc, però estarem molta estona drets mirant lluny.
Material: és obligatori venir amb prismàtics.
Vocal: Miquel VallmitjanaN
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EL CONCURS DE DIBUIXOS de la MARXA INFANTIL

Es tracta de que dibuixeu sobre el tema de la Marxa i el seu entorn, de muntanyes de camins o de
natura.
• Poden participar-hi tots els nois i noies entre els 6 i els 14 anys. Cada participant, podrà presentar només

un dibuix, que tingui com a tema  La Marxa.
• En el dibuix només es podran utilitzar tres colors, tant primaris com secundaris. Tingueu en compte

aquesta limitació, car l’any passat es van desestimar tots aquells que en duien més. El format del mateix ha
de ser de DIN A4, preferiblement vertical.

• Els dibuixos es poden lliurar des del dia 10 de gener i es tancarà l’admissió el dia 30 de gener.
Porteu-los a la Secretaria del CMSC, de 6 a 9 del vespre (de dilluns a divendres).

• El jurat donarà a conèixer els dos dibuixos guanyadors, un per la samarreta i l’altre pel cartell anunciador
el dia 13 de febrer. Als guanyadors se’ls avisarà directament, i tindran un premi especial que els serà lliurat
el mateix dia del repartiment de premis, i a més tenen la inscripció a La Marxa gratuïta.

• A part dels guanyadors, els vint-i-cinc dibuixos finalistes quedaran exposats al web de La Marxa.
• Els dibuixos no premiats es podran recollir a partir del dia 20 de març. Es guardaran fins el 15 de juliol.
LA MARXA INFANTIL serà el diumenge dia 2 d’abril de 2006!
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SOPAR DE NADAL COLLSEROLAIRE

Dissabte 10 de desembre a les 21 hores

Informació i inscripcions a la Secretaria del Club, de dilluns a divendres de 18h a 21 h.

US HI ESPEREM

Com ja és tradicional en aquestes dates una quarantena de
veterans de muntanya es varen aplegar el passat 11 de
novembre a La bolera  per celebrar la seva participació a la 33
Marcha Nacional de Montañeros Veteranos realitzada enguany
a l’illa de Gran Canària. A la foto, Josep Castellví, cap d’una
de les dues expedicions del nostre Club que s’hi van desplaçar
per participar-hi adreçant unes paraules als presents. Aprofitant
l’avinentesa es va lliurar a més a més a Josep Maria Balenyà
un present per commemorar el seu 80è aniversari.

Jesús Gonzàlez

Sopar de veterans de muntanya
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La Biblioteca del CMSC està d’enhorabona. El soci Manel Pons ha donat a la biblioteca diverses col·leccions de llibres
i revistes, aquestes enquadernades. Les col·leccions de llibres són d’aquells bàsics i fonamentals en una biblioteca de
muntanya.
Des del CMSC en general i des de la biblioteca en particular hem de donar les gràcies i fer-li un reconeixement per aquesta
valuosa donació tant important per al Club.
No sé si el mateix Manel Pons és conscient de la gran donació que ha fet. Era un gran buit que teníem al Club. Manel, molt
agraïts en nom del CMSC.
A la pàgina web del Club teniu la relació complerta de la donació. Aquí per raons d’espai fem un resum  dels títols: Gran
Enciclopèdia Catalana, Geografia de Catalunya, Geografia Comarcal de Catalunya, Geografia General de Catalunya, i
revistes com Muntanya i Marathon, (volums enquadernats).
La Biblioteca del CMSC donarà la benvinguda a totes les aportacions bibliogràfiques, cartogràfiques, audiovisuals, etc.,
que facin referència a muntanya, medi ambient, natura, esports de muntanya i lliures, viatges i literatura de muntanya etc.
Igualment necessitem voluntaris que vulguin col·laborar a organitzar els llibres i poder gaudir el més aviat d’una biblioteca
quasi com cal. Si podem comptar amb l’aportació i orientació d’algun soci tècnic en biblioteconomia seria perfecte.

Alfredo Arechavala

Una bona donació de llibres a la biblioteca

D’un parell d’anys ençà, s’està produint un intercanvi
d’activitats entre Sant Cugat i la ciutat italiana d’Alba, al
Piemont, és a dir al capdamunt de la vall del Poo i voltada pels
Alps. S’han fet intercanvis de marxa atlètica, de petanca, entre
d’altres, i el darrer cap de setmana d’octubre, l’anada a Alba de
la Coral Sant Cugat 1975 del Club Muntanyenc. Tot això portarà,
tard o d’hora, a un agermanament entre les dues ciutats, ja que
els italians ho tenen molt assumit amb ja que fins i tot tenen un
estand de Sant Cugat a la Fira.
Dins d’aquest clima de festeig, vam arribar a un bonic poble en
plenes festes de la fira de la Tòfona blanca, i la coral d’allà ens
va acollir amb tanta cordialitat, joia i afecte, que semblava que
fóssim amics de tota la vida. Igual d’acollidora va ser la rebuda
per part dels estaments oficials, amb discursos de l’alcalde i
nostres, amb un italià de millor voluntat que gramàtica, però
que van apreciar molt.
Els concerts plens amb molta gent dreta, aplaudiments i bisos.
Posteriorment ens van oferir un convit amb vins d’honor, però
a l’italiana, o sigui tot molt calorós, cordial i rialler.
Nosaltres varem  cantar el millor possible, també amb ells, però
això no va ser el més important. També vam poder disfrutar de

la festa de Halloween, amb les seves bruixes i els nostres
panellets que ja portàvem fets per la Boldú, a més de les
típiques cantades de quan es troben dues corals, les Bella
Lola amb mocador i tot, el Guantanamera, les cançons
napolitanes i d’arreu... amb petons i abraçades a dojo sortits
del cor.
Tots n’hem tornat tant contents, que la cosa no s’acabarà
aquí. Perquè ens tornaran la visita, segurament el proper
mes d’abril.

Joan Casajuana

La Coral 1975 del Muntanyenc es diverteix
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Comença el mes de desembre, tan ple d’activitats com cada
any. Els que gaudim dels beneficis emocionals que la música
ens regala, trobem en aquesta època un reguitzell tal de
propostes artístiques que ens és de tot punt impossible assistir
a totes, pel que cal fer una tria ben acurada.
Per la nostra part, ja el dia 24 de novembre haurem fet un concert
benèfic a la Fundació de cecs Manel Caragol que, juntament
amb els altres ja fets i els de Nadal, donarà un balanç de 18
intervencions artístiques al llarg d’aquest any 2005.
Us proposem doncs, assistir al concert que, com cada any per
aquestes dates, farem al Monestir el proper dissabte dia 17 de
desembre a les 22.00 h:
La Camerata Coral Sant Cugat del CMSC, juntament amb la
col·laboració de la Coral Polifònica de Tremp, de l’orquestra
l’Intèrpret i dels cors infantils Fusió, Casp i Pins del Vallès,
sota la direcció de Xavier Baulies, presentarà un programa de
música nadalenca molt variat i interessant.
El concert simfònic de Nadal ha esdevingut una tradició de
Sant Cugat i un acte emotiu de gran qualitat musical, on cada
any els més de cent intèrprets omplen de públic el magnífic
espai monumental del mil·lenari Monestir de Sant Cugat.
Aquest any, a més de cantar nadales tradicionals i de
compositors moderns com Aslund, Britten, Romaní i Alcaràz,
s’estrenaran dues obres de dos joves compositors catalans,
l’Ave Maria de Joan Josep Gutiérrez i la Cantata de Nadal Fes-
te el pessebre (el bres de Nadal) de Lluís Vila i Casañas per a

Activitats de Camerata al desembre
cor infantil, cor mixt i orquestra simfònica. També
s’interpretaran una selecció d’àries i cors de l’oratori
Messiah de Georg Friederich Haendel.
Aquest concert comptarà amb la soprano Mercedes Guinea,
la solista de veu blanca Alba Llibre i Ramon Balasch a càrrec

de la recitació de poemes. La direcció de l’Orquestra
l’Intèrpret és de l’Ivan Pérez i la dels cors infantils
correspòn a Marcel Martínez (Fusió), M Jesús Culleré
(Casp) i Núria Serraïma (Pins del Vallès).
L’espectacle es repetirà el diumenge 18 a les 19:00h. a
l’Auditori Enric Granados de Lleida, i el dilluns 26 a les
22:00h a la basílica de Tremp.
Us hi esperem a tots. Bon Nadal

Miquel Aguilar
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De portes endins: entrevista a Pere Robert
Al butlletí de juliol-agost varem encetar, entrevistant
Joan Valls president de la secció de muntanya, una
nova secció de caràcter pilot, a les hores sense
capçalera, i avui ja definitivament batejada amb el
nom de De portes endins. L’estiu, els canvis en
l’equip de redacció del butlletí i la prioritat
informativa dels actes d’inauguració del Club
Muntanyenc ens van imposar un breu parèntesi.
L’objectiu d’aquest nou espai informatiu és el de
donar a conèixer als socis i sòcies, mitjançant
entrevistes, el factor humà del nostre Club, siguin
membres o treballadors, que a vegades d’una manera
gairebé anònima exerceixen determinades funcions
o estan darrera d’activitats. Pensem que l’orgull de
tenir una nova i moderna seu no ens ha de fer oblidar
que el principal actiu de la nostra entitat segueixen
essent les persones. Coneixem-les, doncs. De portes

endins us donarà a conèixer el cor del nostre Club:
caps de secció, caps de grup, treballadors i altres
persones molt vinculades a iniciatives o a les
activitats de la nostra casa.
Avui entrevistem a Pere Robert. Soci des de
1988, Pere Robert està molt vinculat al Club
participant en moltes iniciatives. És coordinador
del Grup de Muntanya, i també des d’abril
d’enguany Veguer del Vallès.
Explica’ns una mica el teu recorregut pel
CMSC?
Ara fa uns 11 anys em vaig ocupar de l’Aula de
Muntanya on em vaig dedicar a  fer rutes
literàries. Actualment, juntament amb Xavier
Losantos i Manel Monteys, coordinem el Grup
de Muntanya, porto les Matinals al Montseny i
col·laboro com a guia de diferents grups.
Explica’ns quines activitats dueu a terme
dins del Grup de Muntanya?
El Grup de Muntanya és el més veterà dins de la
secció, com a grup organitzat. Després ja es van
constituir el d’esquí de muntanya, senderisme...
Amb el Grup de Muntanya, ara ja fa quatre anys
que es van iniciar els Cims Comarcals. Durant
aquestes quatre temporades s’han fet uns 32 cims.
La idea és fer-los tots, però a partir de la propera
temporada aniran intercalats amb altres sortides.
Segurament no podrem acabar fins al 2007.
I heu pensat en algun nou projecte pel Grup
de Muntanya?
Ens hem adonat que en les sortides on es fan
cims de més nivell, a banda dels incondicionals,
s’apunta gent nova. Potser caldria pensar en
alguna programació de sortides que ens ajudés a
captar més gent. Quan acabem els cims comarcals

mirarem de fer muntanyes que no s’hagin fet fins
ara.
Penso que seria bo tornar a engegar algun dia
les rutes literàries perquè algunes persones ho
han suggerit i en el seu moment van tenir
força d’èxit.
Abans ens comentaves que dins la Secció
de Muntanya també t’encarregues de les
Matinals al Montseny . Com planteges
aquestes sortides?
Des de fa vuit anys sortim al Montseny,
durant el primer any van ser totes les matinals,
després durant la tardor. Fins ara s’han fet 33
sortides, gairebé totes diferents. Són
caminades força llargues que duren de quatre a
cinc hores amb un desnivell d’entre 400 i  800
m. Es pot arribar a 800 m de desnivell en un
sol matí o fer més de 15 km de recorregut.
L’abril  de 2005, Pere Robert va ser
nomenat veguer del Vallès. Ens pots
explicar quines són les teves tasques en
aquest càrrec?
Ser veguer significa fer d’enllaç entre les
entitats excursionistes del Vallès i la FEEC.
La Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya es divideix en vegueries.
Mensualment es fa una reunió de tots els
veguers amb la Junta de la FEEC, per fer un
traspàs d’informacions. El veguer es reuneix
també cada mes amb les entitats de la vegueria
i exposa el que s’ha parlat en la reunió. També
hi recull impressions i inquietuds de les entitats
del Vallès, que al seu torn traspassarà a la reunió
de la FEEC. No és un treball complicat, però
exigeix certa dedicació i cal que algú el faci.
En aquesta tasca compto amb la molt valuosa
col·laboració del Rodri Rotea, també membre
del CMSC.
Pere Robert també va rebre el Premi
Vèrtex per un recull d’itineraris pel
Berguedà. Parla’ns d’aquest llibre.
Juntament amb Xavier Losantos i Raimon
Rovira, amb els quals surto gairebé cada
setmana, vam pensar de publicar alguna cosa.
Hem fet un recull d’itineraris per l’alt
Berguedà, que vam presentar al Premi Vèrtex
2005, convocat per la FEEC amb col·laboració
d’ Edicions Cossetània. El nostre treball va
ser el premiat, i si tot va bé, el llibre sortirà
publicat abans de Nadal. El títol és 27 itineraris

per l’alt Berguedà.

Un dels altres projectes que ha engegat és
una pàgina web d’itineraris de Muntanya.
Què et va portar a crear un web de
muntanya.
Després de fer un curs de web, en el qual
havia de presentar un treball, vaig fer un
itinerari literari. Després vaig pensar que
seria bo englobar en un mateix web aspectes
de muntanya i cultura per conèixer i fer
conèixer els Països Catalans. En realitat,
la part literària la tinc una mica endarrerida.
El web té informacions generals amb
aspectes que sempre cal tenir en compte a
la muntanya, itineraris explicats amb detall
per fer a peu, i rutes literàries, en les quals
s’intenta fer gaudir de la literatura donant
a conèixer els llocs viscuts o descrits per
autors catalans. Aquest últim aspecte és una
mica fruit de les rutes literàries que vaig fer
amb l’Aula de Muntanya.
El web es diu Camins, i té un enllaç des de
la pàgina web del Club.
Quins altres projectes tens en ment?
Actualment estic col·laborant en un llibre
d’itineraris per Collserola, que serà el
primer realitzat amb GPS abocat en mapes
de 3 dimensions.
Moltes gràcies Pere per la teva amable
col·laboració en aqueta entrevista i et
desitgem molta sort en tots els teus
projectes i esperem que aviat puguem
gaudir dels 27 itineraris per l’alt

Berguedà.

Gràcies a vosaltres

Anna Benito i Jesús González.
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