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BON ANY NOU.

Posa't a punt pel
curset. Informa't

del lloguer de material

GENER 2005 - núm. 287

laGeneralitatensatorga

laCreudeSantJordi
elCMSCendega

unprojectede

culturaliterària
Potser sabeu que la Secció de

Cultura del CMSC endega,

jun-tament amb altres

institucions de Sant Cugat, un

projecte literari novedós que

es diu 'Els meus escrits'. Arri-

ba just quan és a punt de ce-

lebrar-se l’Any del Llibre, el

2005. Esperem que hi

col·laboreu activament, sigui

aportant-hi els vostres escrits

o adquirint-ne els vo-lums de

les aportacions, ja que és una

forma de literatura diferent,

nova, autènticament popular,

en el sentit més real del

concepte. El primer volum ja

és a la vostra disposició al

mateix CMSC! (Més info, p. 8)

El president del Club Muntanyenc Sant Cugat, Narcís Castanyer, va rebre la Creu
de Sant Jordi de mans del president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual
Maragall, i altres autoritats el 14 de desembre passat a l'Auditori de Barcelona.

Una delegació composada d'antics presidents, membres de la Junta actual, càrrecs
del Club i responsables de les seccions i grups va representar el CMSC a l'Auditori.
L'alcalde Lluís Recoder va testimoniar un cop més amb la seva presència el suport
de l'Ajuntament de Sant Cugat a la candidatura del Club, de la mateixa manera
que les altres entitats -Unió Santcugatenca, Coral La Lira, Ateneu i Esbart Sant
Cugat- també ho van fer. Agraïm als mitjans de comunicació locals el desplegament
i la cobertura que van fer de l'esdeveniment.
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Assemblea de la nova
secció Marxa Infantil

Es convoca a tots els
col·laboradors i socis
amics de la Marxa Infantil
el dia 31 de gener a les
20,30h en convocatòria
única, per tal de donar
compliment a la tasca
d’elegir la Junta de la
Secció i informar de la
Marxa 2005.

El CMSC us desitja
un feliç 2005!

elel
del Club Muntanyenc Sant Cugat

elelbutlletíel

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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 * Dia 8: Passeigs per Collserola: Laberint d'Horta, Turó de la Magarola. Muntanya

 * Dia 9: Passeigs per Collserola: Itinerari de les nou fonts. Muntanya

 * Dia 9: Matinal a la Serra de l'Obac. El Pujol de la Mata. Muntanya

 * Dia 14: Últim dia per inscriure's al Curs d'Esquí i Snow. Esquí

 * Dia 15: Passeigs per Collserola: Can Flò, Can Gordi, Pi d'en Xandri. Muntanya

 * Dies 15 i 16: Sortida d'Esquí de Muntanya a Andorra. Muntanya

 * Dia 16: Sortida del Pas a Pas pel Sender de Voltregà. Muntanya

 * Dia 16: Passeigs per Collserola: Baixador de Vallvidrera, Coll de la Vinyassa. Muntanya

 * Dia 16: Concert de Nadal de la Coral Sant Cugat 1975 del CMSC a Valldoreix. Corals

 * Dia 18: Reunió informativa de la sortida dels Capdemunt a la Vall d'Aran. Muntanya

 * Dia 20: Inici de l'exposició de pintura de Gerard de Pablo. Cultura

 * Dia 22: Inici del Curs d'Esquí i Snow. Esquí

 * Dia 22: Passeigs per Collserola: Zona de Valldaura i Can Catà. Muntanya

 * Dies 22 i 23: Sortida de neu del Grup de Muntanya al Pic Salòria (2.870 m). Muntanya

 * Dies 22 i 23: Sortida dels Capdemunt a la Vall d'Aran. Muntanya

 * Dia 23: Sortida de Pares & Fills a les Gorges del Foix. Muntanya

 * Dia 23: Passeigs per Collserola: Peu del Funicular, Baixador de Vallvidrera. Muntanya

 * Dia 25: Presentació del llibre de Miquel Jaumot 'Serralada de Marina. La Conreria. Guia del

  Parc'. Cultura

 * Dia 29: Sortida de Senderisme: Un tomb pel Berguedà (1a etapa). Muntanya

 * Dia 29: Passeigs per Collserola: Zona del Pantà de Vallvidrera, Turó d'Espinagosa. Muntanya

 * Dia 30: Passeigs per Collserola: Castell d'Eramprunyà. Muntanya

 * Dia 30: Projecció: 'Islàndia, una illa

extraordinària'. Amb Miquel Vilaplana i

Josep Lluís Solé. Muntanya

 * Dia 31: Assemblea de la nova secció

de la Marxa Infantil. Marxa Infantil xarcuteries

FELIU GRIFUL
SERVEI A DOMICILI

Plaça Pere San, 11
Tel. 93 675 56 63

Mercat Pere San
Tel. 93 675 52 67

Mercat Torre Blanca, 38-39
Tel. 93 675 29 55

Mercat Torre Blanca, 14-15
Tel. 93 675 32 06

Sant Cugat del Vallès

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



Diumenge 30: Projecció
de l'audiovisual 'ISLÀNDIA, UNA

ILLA EXTRAORDINÀRIA'

activitats

m
u

n
ta

n
y

a

EXCURSIONS

Diumenge 23: Pares & Fills
a les Gorges del Foix

Aquesta vegada anirem cap a l'Alt
Penedès. Sortirem del Santuari de
Foix i baixarem cap a les gorges
del riu Foix, travessant un parell de
vegades el corrent d'aigua que,
generalment porta poca aigua.
Finalment arribarem al fortificat
Mas de Pontons. Tornarem pel
mateix camí.

Diumenge 9: Matinal. Serra de
l'Obac. El Pujol de la Mata

Des del Coll d'Estenalles remunta-
rem el Serrat de la Mata, fins al
característic Pujol del mateix nom.
Baixarem a Torrent del Roure del
Parrac, per tornar a l'origen pel
torrent de Fontfreda.

Duració: de 4 a 5 hores.
Dificultats: les habituals.
Hora i lloc de sortida: a les 8h de
Cèsar Martinell / Pla del Vinyet, amb
vehicles propis.

Projecció a càrrec de Miquel
Vilaplana i Josep Lluís Solé. Islàndia,
aquesta immensa illa tan poc
poblada, a fregar del cercle polar
àrtic, és un paradís geològic i
paisatgístic. La dorsal atlàntica
l’atravessa, i hi trobarem extenses
geleres, muntanyes de tots els
colors imaginables, restes
d’erupcions recents encara
fumejant, cims que no hi eren fa
pocs anys, producte de la intensa
activitat volcànica, milers d’ocells...
Ens passejarem per aquest lloc
extraordinari des de Sant Cugat
amb les fotografies que us
presentarem.
Hora i lloc de la projecció: a les
19h a la Sala d'Actes del Club.

Dissabte i diumenge 15 i 16:
Sortida d'Esquí de Muntanya a

Andorra, a la Vall d’Incles

Dormirem al refugi Meritxell. Les
vocals són la Marta Pijoan (tel. 93
317 4334 /martapijuan@infonego-
cio.com) i la Pilar Mínguez (tel.
9367 52234 /
pilar_minguez@yahoo.es)

Recordeu que és obligatori portar
al Targeta Federativa de
Muntanya (D), ARVA, crampons i
tots els estris obligatoris per fer
esquí de muntanya, a més de
tenir un bon nivell d’esquí i una
bona forma física.

Dissabte i diumenge 22 i 23:
Sortida del Grup de Muntanya al

Salòria (2870 m)

Cim més alt de la Comarca
de l’Àlt Urgell

Com que la pujada al cim és una
mica llarga i lenta degut a la neu,
 i els dies són curts, la sortida es
farà en una dia i mig. Dormirem a
Os de Civis, on arribarem a través
d’Andorra, i al matí, bastant
d’hora, iniciarem l’ascensió amb
material d’alta muntanya i neu
(grampons, piolet, etc). Una mica
més tard sortirà de l’hostal la gent
que vol fer una excursió amb
raquetes, més curta i amb força
menys desnivell.
Des d'Ós de Civis s’arribarà al coll
de Conflent i des d’allà s’atacarà
el cim per l’esquena d’ase. La
baixada serà per la mateixa ban-
da. Durada total, unes 7 hores.
El grup de raquetes arribarà al coll
de Conflent (2.400 m, bona vista)
passant pel bosc i la baixada es
farà seguint el riu (4 hores aprox.)

Desnivell : 900 m pujada, 900 m
baixada, l’ascensió al cim. Al coll
de Conflent són 400 m de
desnivell.
Preu: Hotel, 28 euros per persona
(dormir i esmorzar en habitació
doble) + Autocar, 27 euros. Total:
55 euros.
Hora i lloc de sortida : a les 15h
del 22 de gener, des del Pla del
Vinyet / César Martinell.
Reunió informativa: dia 13 a les
20h al CMSC.

Dissabte 29: Sortida de
Senderisme. Un tomb pel

Berguedà (1a etapa)

De Puigreig a Sagàs

Sortida de Puigreig, seguint el GR-176
(Marxa Romànica), travessa a gual
del riu Merlés, fins a assolir el Pla de
Pinós. Pel GR-4 cap a la baixa vall
del riu Merlés passant per Santa
Maria. Entre camps de conreu i
masies arribarem a Sagàs.

Distància: 28 km.
Dificultat: cap considerable.
Durada: unes vuit hores.
Inscripcions: a partir del 10 de gener.
Hora i lloc de sortida: a les 7h de
Cèsar Martinell / Pla del Vinyet, amb
autocar.

Diumenge 16: Sortida del Pas a
Pas pel Sender de Voltregà

Un balcó a la Plana

De Sant Hipòlit a Santa Cecília
pujant a la panoràmica serra de
Sobremunt, visitant l’Església de
Sant Martí Xic, passant per la Creu
del Morral, el Castell de Voltregà,
el Camí del Grau, la riera del
Sorreigs, el Rec de la Tuta, l’Ermita
de Santa Perpètua i el Serrat dels
Morts.

Temps de camí: 5 hores.
Esforç: moderat.
Desnivells: +560 m -580 m.
Hora i lloc de sortida: a les 8h del
Pla del Vinyet / Cèsar Martinell.

Atenció: es recomana portar
recanvi de calçat i, si voleu, de
roba. Nombre màxim de
participants: 40. Més informació a
la Secretaria del CMSC.

Tel. 935 893 702 • Fax 936 752 172
E-mail: graficasceller@graficasceller.es
c/. Vic, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)
e-mail: mythos@mythosllibreria.com http://www.mythosllibreria.com

L L I B R E R I A

Important fons
d´humanitats,

Narrativa, poesia,
viatges, esports
i Llibres de text,
Tallers literaris.

 Plaça Barcelona num. 9 - Tel. 935 898 617 - Fax. 936 741 573

DESCOMPTES ESPECIALS ALS SOCIS
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El passat dissabte 18 de desem-bre

vam poder assistir a la visita in situ

de les obres de construc-ció de la

nova seu.

Uns quaranta socis i sòcies del Club,

repartits en tres grups, vam poder veure

l’evolució de les obres, detallada direc-

tament per Carles Puig, un dels arquitec-

tes del projecte. Amb la seva explicació

vam entendre quines són les idees que

han motivat aquesta solució formal:

espais molt amplis i flexibles per fer fàcil

els possibles canvis futurs. Espais molt

transparents i connectats visualment en-

tre sí, perquè facilitin la interrelació de

les persones. A partir dels plànols que

es van penjar a la mateixa obra, vam po-

der entendre quina serà la distribució

dels diferents espais de què disposarem.

Tot seguit, amb la visita pel solar i les

diferents plantes ens vam poder fer una

idea de quines són les dimensions i

volums del nou edifici i quines vistes

tindrem... des de les últimes plantes fins

i tot veurem el campanar del Monestir!

La nova seu ... EN CONSTRUCCIÓ

Agraïm les explicacions del Car-

les i també la col·laboració d'Al-

bert Cots i Ismael Torres, direc-

tor i encarregat de l’obra respec-

tivament, per haver fet possible

la visita, netejant i assegurant els

accessos a les diferents plantes

per tenir una major seguretat

durant tota la visita.

La visita guiada a les obres de la nova seu social a la Rambla del Celler

va encuriosir molts membres del Club.

l'AssembleaOrdinàriadelClub
Enguany vam fer l’Assemblea Ordinària a l’Esbart Sant
Cugat. Vam ser al voltant de quaranta socis. Com sempre,
tots els punts de l’ordre del dia són importants per a la
vida del Club.
En Narcís Castanyer va començar per explicar les quotes
tant dels socis actuals com dels nous socis per a l’any
2005, que estan en la línia programada des de 2002.
Val a dir que les quotes resten d’aquesta manera:
ordinària, 52 euros; jubilats i joves fins 25 anys, 39
euros; joves de 7 a 17 anys, 26 euros. Entrades, 52
euros, i segons membres familiars, 26 euros.
En segon lloc va presentar el pressupost de l’any 2005.
És un pressupost contingut però amb una variant
important: contempla despeses i ingressos  de mig any
de la nova seu.  Recordeu que si tot va com està previst,
el mes de juny es farà la inauguració i el curs s’iniciarà
ja a la nova seu. Per fer-nos una idea, el pressupost
d’ingressos arriba a 443.510 euros i les despeses són
de 443.690 euros. En aquest pressupost juga un paper

molt important la feina del soci. Ens referim a la necessitat
de nous socis. És un treball de boca a boca amb la finalitat
d’aconseguir inscriure coneguts, veïns, fills, etc. És un
esforç  que demanem i tots plegats hem d’aconseguir.
En tercer lloc, es va consumar la divisió de la Coral sant
Cugat del CMSC. Tots hem patit un període molt difícil.
Des d’ara tindrem dues corals amb objectius, estils i me-
todologies diferents. Els seus noms són: Coral Sant CugatCoral Sant CugatCoral Sant CugatCoral Sant CugatCoral Sant Cugat
1975 del CMSC1975 del CMSC1975 del CMSC1975 del CMSC1975 del CMSC, que d’alguna manera acull els socis
cantaires més veterans, i Camerata Coral Sant CugatCamerata Coral Sant CugatCamerata Coral Sant CugatCamerata Coral Sant CugatCamerata Coral Sant Cugat
del CMSC. del CMSC. del CMSC. del CMSC. del CMSC. Volem iniciar noves rutes al món coral.
No podia faltar la presentació de la Creu de Sant Jordi.
El més alt reconeixements oficial del nostre país a la tas-
ca de la institució al llarg dels seus 60 anys.
Van ser-hi presents a l’acte, la junta, ex presidents,
fundadors, institucions que ens van avalar... en total, 39
persones.
En acabar, vam prendre una copeta de cava i després d’una
tertúlia va finalitzar l’Assemblea.

Companyes i companys de la Penya

Fallera del CMSC i tots els que

vulgueu  conèixer la festa  de ben a

prop... reserveu-vos les dates del 18

al 20 de març de 2005.

PROGRAMA

Divendres 18/03: Eixida de Sant

Cugat a les 20h, un cop aplegats a

Benicarló i desprès de deixar

l’equipatge a l’hotel, soparem de

lliure per les falles i anirem a voltar-

les (n’hi ha onze).

Dissabte 19/03: A la 1h de la

matinada, tradicional “mascletà” de

la falla “Mercat Vell”. En acabar

Falles2005atenció!
cadascú que faiga la d’ell.  A les 8h

“despertà”, en acabar desdejuni al

casal de la falla “Mercat Vell”. A les

10,30h eixida cap a València, tot lo

dia voltarem falles, monuments i a

les dos de la vesprada (14h) a la

“mascletà” de la Plaça de l’Ajunta-

ment acudirem. Ja de nit alguna fa-

lla cremar vorem.

Diumenge 20/03: A la 1h de la

matinada a la “cremà” de la falla de

l’Ajuntament no faltarem. Un cop tot

cremat, i quan podrem, de València

eixirem. A l’Alboraia pararem per fer-

nos la preceptiva orxata en “fartons”

i a dormir a Benicarló tornarem. Tots

plegats, a les 14h, d’una bona pae-

lla, ben acompanyada, pararem

compte per acabar bé la festa i un

cop fartets a casa tornarem.

PRESSUPOST APROXIMAT: 130 ˛

INCLOU: Autocar i despeses de

xofer, dos nits d’hotel en habitació

doble amb bany, desdejuni de

“despertà”, dinar i sopar a València

del dia 19 i la paella del dia 20.

INSCRIPCIONS: Del 14 de febrer al

10 de març.

PAGA I SENYAL: 35 euros. NO RE-

CUPERABLES SI NO ES COBREIX

PLAÇA.
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Aquest gener intentarem fer el Pic
de Salòria, el més alt de la comar-
ca. Aquesta, dita també Urgellet, té
com a nucli la vall del Segre, que
la travessa de cap a cap. Al voltant
hi ha les muntanyes dels Pirineus,
al nord, i la serra del Cadí, al sud,

entre les quals es forma l’olla on es
troba la Seu d’Urgell. Més avall la
comarca s’estreny a les vores del

riu, i acaba a la Bassella.
Històricament té el seu origen en el
comtat d’Urgell, ja al segle IX, que
va tenir un paper important en els
comtats catalans i que es va anar

estenent cap al sud. Van ser
tradicionals les disputes entre els

comtes de Castellbò i els bisbes de
la Seu, fet que provocà la separació
de les valls d’Andorra de la comar-
ca, ja al segle XIII, i que esdevingué
definitiva al segle XVI. Actualment
la comarca té uns 19.000 habitants,

més de la meitat concentrats a la
capital, la Seu d’Urgell. Malgrat
que l’agricultura i la ramaderia

constitueixen la base econòmica de
la comarca, aquestes activitats
només ocupen un 11% de la

població, mentre que els serveis ho
fan en un 57%. La indústria, que
ocupa el 19% de la població, ha

sofert fortes pèrdues en els últims
anys.

Passeigs per Collserola - GENER 2005Passeigs per Collserola - GENER 2005Passeigs per Collserola - GENER 2005Passeigs per Collserola - GENER 2005Passeigs per Collserola - GENER 2005
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIA     TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT

CimsComarcals:

Salòria(AltUrgell)

DISSABTE 8     Laberint d´Horta, turó de la Magarola, Sant Cugat. Jordi Capdevila EN TREN
DIUMENGE 9   Itinerari de les 9 fonts. Joan Vives A PEU
DISSABTE 15   Plaça de l´estació (9h30) , autobus fins a la Creu d´en Blau.

      Seguirem a peu cap a  Can Flò, Can Bova, Can Gordi, Ermita de
      Sant Vicenç, Can Gordi, Ermita i Font de Can Vicenç, Font de
      l´Ermetà, Torre Negra, Pi d´en Xandri, Plaça del Rotary. Enric Murt EN BUS

DIUMENGE 16  Baixador de Vallvidrera, Coll de la Vinyassa, Turó de la Magarola,
      tornada a Sant Cugat per la carena. Xavier Losantos EN TREN

DISSABTE 22   Zona de Valldaura i Can Catà. Francesc Sans EN COTXE
DIUMENGE 23  Peu del Funicular (amb FGC), Funicular de Vallvidrera, Font del

      Borni, Coll de la Vinyassa, visita al centre d’informació del parc,
      Baixador de Vallvidrera i tornada a Sant Cugat amb FGC. Jordi Marqués EN TREN

DISSABTE 29   Zona del Pantà de Vallvidrera, Turó d´Espinagosa. Roderic Rotea EN TREN
DIUMENGE 30  Castell d´Eramprunyà. Domènec Miquel i

Toni Bozzo. EN COTXE

Capdemunts alternatius a Montserrat. 18-12-04

Degut al fort vent previst, van ser prudents i no anaren a tastar la neu
del Pastuira. La Moreneta els va prestar un tros de la seva casa pèrque
no es quedessin amb "el mono".

InfoCapdemunts

CAPDEMUNT a la VALL D’ARAN

La primera sortida dels CapdeMunt de l'any 2005 ens portarà a la Vall

d’Aran, els dies 22 i 23 de gener.

Per al dissabte 22-1-05 està previst:

Fer el viatge de Sant Cugat a Arties i continuar per la Vall de Valarties

fins al pàrquing. Després, pujar fins al Refugi de la Restanca (2.010 m)

a sopar i dormir.

I per al diumenge 23-1-05 n’hi ha 2 opcions:

Pujar al MONTARDO (2.833 m) i/o al TOSSAL DE MAR (2.750 m),

segons les condicions del temps i la neu, les ganes i els grups que es

puguin formar...

Dificultat i material: es tracta d'una sortida hivernal d'alta muntanya,

per tant es necessita bona condició física i pràctica adient; crampons i

piolet; i la neu permet més opcions individuals...

Informació i reserves: oportunament s’informarà en detall de tot via

e-mail; mentrestant, us pogueu dirigir als mails nuriamiquel@yahoo.es

o amasachs@yahoo.es

Reunió informativa: es preveu realitzar-la el dimarts abans de la

sortida, el 18-1-05 a les 20’30 h a la Sala d'Actes del CMSC.
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sembre els collserolaires van
anar, dintre del marc dels Pas-
seigs de cada cap de setma-
na, a complir amb el tradicio-
nal ritual muntanyenc de posar
el pessebre en un racó espe-
cial. Enguany l´indret escol-lit
pel Jordi Roca, guia de la
passejada en questió, ha estat

una vella mina d´aigua pràc-
ticament desconeguda i ubi-
cada pels rodals de la Font
Groga, a molts pocs minuts de
Vista Rica.
El pessebre està dotat d´una
senzilla però enginyosa ins-
tal·lació elèctrica -ideada pel
Peret Xercavins- mitjançant la
qual els visitants poden, ac-

El grup dels Passeigs cap a la mina per posar el pessebre. El curiós pessebre dins la mina.

DATA LLOC GUIA
  GENER
15-16 ANDORRA Marta Pijoan / Pilar
  FEBRER
5-6 SABOREDO-RATERA Mario / Ernest
19-20 NÚRIA-LAMOLINA Eduard / Mercè
  MARÇ
5-6 ROBIRENYA Jordi Parera / Jordi Sella
  ABRIL
2-3 TEMPESTATS Anna Coll / Ferran Mancho
16-17 PICA D’ESTATS Txema Colomer
  MAIG
31 (abril) -1 LLOC PER CONFIRMAR Carles / Carme
14-15-16 LLOC PER CONFIRMAR Ernest

cionant una palanca de fusta
que actúa d´interruptor que
encén una bombeta, veure el
pessebre emergint de l´aigua
que inunda parcialment la
mina. El pessebre, escoltat per
un gran exèrcit de salaman-
dres, romandrà exposat fins
passades les festes de Nadal.

El passat 28 de novembre es va cele-
brar la tradicional Cursa de l’Esquiador
organitzada per l’UEC Anoia d’Iguala-
da. Cada edició el recorregut transcorre
per diferents indrets de la comarca.
Enguany els organitzadors ens van por-
tar a terres de l’Alta Anoia i una part
del Bages, amb un total de més de
1.100 inscrits, participació rècord en la
llarga història d’aquesta cursa.
Les modalitats de competició foren,
com de costum, BTT, cross i marxa,
emportant-se aquesta última el gruix
de participants. Tant el circuit de cross
com el de marxa ascendien a la Serra
de Muntaner, des de Sant Pere Sallavi-
nera, al voltant del castell de Boixadors,
amb forts desnivells i moments de des-
censos molt tècnics al llarg de 17’7km,
fins a arribar a Calaf.
I va ser justament en aquesta moda-
litat on la nostra amiga Mª Alba Corta-
dellas, representant del Club Mun-
tanyenc, va proclamar-se guanyadora

en la categoria que va dels 36 als 55
anys, cosa que no va sorprendre
ningú, si tenim en compte que en
l’anterior edició ja va quedar terce-
ra. La nostra marxadora va comple-

Cursadel'Esquiador

Calaf'2004

tar el circuit en un temps total de 2
hores i 29 minuts, un temps molt
competitiu si considerem que el pri-
mer classificat en masculí absolut el
va fer en 2 hores i 2 minuts.

DES DE 1949
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concertdeNadaldelaCoralSantCugat1975delCMSC

hola'esquieitors':

El passat 11 de desembre va començar la tempora-
da a pista coberta. Tomàs Abellán, atleta del Club
Muntanyenc que entrena al CAR amb el grup de Salt
amb perxa de Hans Ruf, va inaugurar la temporada
amb un registre de 4 metres i 70 centímetres.
Aquesta és la seva millor marca personal i també la
mínima per assitir al Campionat del Món Juvenil
que es farà a l’estiu. Felicitats!!
Per altra banda, molts atletes del Club Muntanyenc
van fer una bona cursa a la Jean Bouin, prova cele-
brada el passat 28 de novembre a Barcelona. Aleix
González (el segon per l'esquerra a la fotografia)
va guanyar la cursa en categoria infantil masculí
(2.350 metres), amb un temps de 8'23''. La tem-
porada passada va ser el primer classificat en
categoria aleví masculí.

Ja hi ha dues seccions corals de ple dret al Club. No era,

possiblement, la solució perfecta, i així ho van manifes-

tar els socis aviat farà un any. L'acord aconseguit és la

millor manera de poder seguir cantant amb bona harmonia

i donar fi a la situació existent. Si amb un local restringit,

cada coral amb el seu estil i repertori, ens hem anat sortint,

amb el nou es podran assolir noves fites.

I com cada any, amb el nostre afecte cap a tots vosaltres,

estem preparant el concert dels dies de Nadal que inclourà

un bon nombre de nadales noves i de diferents països,

programat per al diumenge 16 de gener, a les 20h, a

l'Església de Sant Cebrià a Valldoreix.

Esperem incrementar el nombre de cantaires (tenim

algunes incorporacions compromeses) per arribar a la

trentena, i podrem altra vegada atrevir-nos amb obres tan

interessants com havíem fet altres anys. Necessitem gent

que s'ho vulgui passar bé cantant. Només demanem oïda

musical per cantar i ganes d'aprendre cançons.

Animeu-vos a fer el pas de provar-ho. Sereu ben acollits i

no us en penedireu.

NOTÍCIES DE CULTURA
** El proper dimarts 25 de
gener es presentarà el llibre
Serralada de Marina. La Conre-
ria. Guia del Parc, de Miquel
Jaumot, publicat per l'Editorial
Pòrtic el 2004. En M. Jaumot és
un dels guies del grup Pares&Fills
i gran coneixedor de la Serrala-
da de Marina.

** Del 20 gener fins al 10 de
febrer, en Gerard de Pablo
exposarà al CMSC. És un jove
pintor que just ha iniviat la seva
carrera de pintor i expositor. Està
previst fer alguna acti-vitat
(taula rodona) sobre pintura
jove.

Els freaks de la secció, us recordem que encara queden places pel Curs d’Esquí
i Snow. El curs consta de 6 'estupendus' dies de curset (dissabtes o diumenges),
començant el dissabte 22 de gener o el diumenge 23 del mateix gener. Aquest
acaba el diumenge 27 de febrer amb una cursa final. L’últim dia d’inscripció és
el divendres 14 de gener.

D’altra banda us volem comentar que organitzem sortides de cap de setmana
a Andorra i a les grans estacions de Grandvalira i Vallnord des de 98 euros. Per
a més informació, passeu per la Secció d’Esquí, que està oberta de dilluns a
divendres de 19h a 21h. Us esperem a tots. Fins ben aviat!

El sopar de Nadal collserolaire va tenir lloc el passat 10 de desembre.

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

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



EL CLUB MUNTANYENC

Seccions i Grups: Atletisme, BTT, Co-

ral, Cultura, Escola d'Excursionisme,

Esplai Sarau, Esquí, Gimnàstica,

Marxa Infantil, Mitja Marató, Muntanya

(Aula,

"el butlletí" del CMSC

Plaça de Barcelona, 5

08190 Sant Cugat del Vallès

NIF: G-58500786

Telèfon: 93 674 53 96

Fax: 93 675 05 68

http://www.clubmuntanyenc.org

e-mail: cmsc@clubmuntanyenc.org

Xalet-Refugi de Cap de Rec (Lles

de Cerdanya) Tel.  973 29 3050
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elconcertdelaCamerataCoralSantCugatdelCMSC

Camí-bany, Caminada a Montserrat,

Capdemunt, Esquí, Grup, Matinals, Pa-

res & Fills, Pas a Pas, Passeigs per

Collserola, Senders, Tres Monestirs),

Natura.

* Lloguer de material de muntanya.

el butlletí és publicat amb la col·labo-

ració de l’Ajuntament de Sant Cugat del

Vallès.

El passat 18

de desembre

va tenir lloc

el tradicional

concert de

Nadal de la

Camerata

Coral Sant

Cugat

del Club

Muntanyenc

al Reial

Monestir de

Sant Cugat

del Vallès.
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Elba Beltrán Antoñanzas
Inés Brotons Borrell
Montserrat Costa Barniol
Guillem De No Fargas
Judit Feu Galindo
Miquel Gallego Castro
Raquel Gallego Castro
Judith Garcia Roca
Nicolás García-Cos Domingo
Manel González Solanes
Susanna Granollers Herreros

Mar Hernando Permanyer
Jordi Izquierdo Mas
Frank Jauma Jubert
Alexia Lasala Veiga
Laura Leoz Dean
Carles Llorens Boqué
Enric Marimón Mesa
Laia Martí Oller
Chiho Ozaki
Ma. Carme Petit Sullà
Josefina Ricart Viles

Albert Rio Llordella
Ma. Àngela Rius Iglesias
Aleix de Santiago Beltrán
Pol de Santiago Beltrán
Luis Ángel de Santiago Iglesias
Maria Serra Creus
Oriol Serra Creus
Cristopher Serra Wickham
Roger Sunyer Ané
Paula Torner Tarrés

ELS NOUS SOCIS I SÒCIES DEL MUNTANYENC     Benvinguts i benvingudes!!
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La Secció de Cultura del CMSC va endegar fa mesos una ini-
ciativa per aplegar els escrits (contes, narracions de viatges,
poesia, etc.) que sovint guardem i que sabem que no són
comercialitzables i que per tant no es publicaran mai, però que
poden ser interessants per a una altra persona, amb l’objectiu
de posar-los a l’abast de tothom. Aleshores vam aplegar algunes
col·laboracions. La idea ha prosperat, l’hem projectat a nivell
de Sant Cugat, i ara hi col·laboren insti-tucions culturals: les
llibreries Mythos i Paideia, la Biblioteca del Mil·lenari i l’Ateneu
Santcugatenc. En definitiva, es tracta que qui tingui un escritcu

lt
u

ra
que consideri interessant el pugui portar a alguna de les
institucions esmentades, allí compra el número anterior i, a
continuació, l’organització l’inclourà al pròxim número, amb
altres escrits. Així de fàcil. També podeu aportar el vostre
comentari sobre els articles llegits per posar-lo a l’abast de
tots; serà inclòs al proper número. Així aconseguirem una
comunicació escriptor/lector. Els podeu enviar a
www.elsmeusescrits.net, on trobareu més informació. També
la tindreu sencera al mateix primer número. Animeu-vos-hi.
És una iniciativa santcugatenca!

projecteperalaculturaliterària
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