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  47a.MarxaInfantil

elsespaisdelanovaseu
El Club treu a concurs tres dels espais de la nova seu: el bar, el
rocòdrom i un espai comercial.
Les bases per la la concessió del bar es poden sol·licitar a la
Secretaria del Club. Pel que fa a l'espai comercial, d'uns 40 metres
quadrats, el Club està obert a prpostes per acabar de perfilar-ne
l'ús.
La gestió del rocòdorm es contractarà amb un col·lectiu o em-
presa formada per socis del Club amb un plec de concessions
que s'està valorant.

ASSEMBLEA DE
LA SECCIÓ DE

MUNTANYA

La secció de muntanya con-
voca els seus membres a una
assemblea que tindrà lloc el
dimecres 11 de maig a les
20h. a la seu del Club
Muntanyenc.

 ORDRE DEL DIA
- Idees i projectes de futur en
la nova seu.
- Precs i preguntes

El passat dia 10 d’abril es va
celebrar la 47ena. Marxa In-
fantil del Club Muntanyenc.
Enguany van participar-hi
976 parelles, que van poder
gaudir d’un bon dia de pri-
mavera a Collserola. Molts
pares es van retrobar amb els
seus fills a la Masia de Can
Coll, on van dinar tots
plegats, amics i familiars.

nougerentdelClub
El CMSC comunica a tots els socis que, des del passat mes de
febrer, en Quim Sicília ocupa el càrrec de gerent de l’entitat,
després que Isabel Vilaseca hi renunciés per motius personals i
professionals. Abans de vincular-se professionalment al Club,
en Quim va dirigir el projecte internacional del Fòrum Universal
de les Cultures “El Camp de la Pau”, té una àmplia experiència
en la gestió d’empreses cooperatives, així com una llarga
trajectòria en la cultura de la pau.

elel
del Club Muntanyenc Sant Cugat

elelbutlletíel

POSA'T

A PUNT

PER LA

MUNTANYA.
Plaça Quatre Cantons, s/n - Tel. 93 674 30 81

Rambla Celler, 23 Tel. 93 674 72 15
08190 SANT CUGAT

Descomptes
als socis
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* Dies 30 d'abril-1 de maig: Sortida d'esquí de muntanya. Lloc per determinar. Muntanya

* Dia 1: Matinal a Sant Llorenç del Munt. Muntanya

* Dia 1: Sortida de l'escola d'excursionisme. Muntanya

* Dia 1: Passeigs per Collserola: Pi d'en Xandri, Torreferrera, Sant Cugat. Muntanya

* Dia 7: Passeigs per Collserola: Circuit de Can Iscle. Muntanya

* Dia 8: Sortida del Pas a Pas: De Gòsol a Bagà. Muntanya

* Dia 8: Aula de Muntanya: Ascensió al Gasherbrum . Muntanya

* Dia 8: Passeigs per Collserola: Baixador de Vallvidrera. Muntanya

* Dia 11: Assemblea de la Secció de Muntanya a les 20h al CMSC. Muntanya

* Dia 14: Sortida del Grup de Muntanya al Puigsou. Muntanya

* Dia 14: Passeigs per Collserola: Pi d'en Xandri, Font de l'Ermetà, Sant Cugat. Muntanya

* Dia 15: Passeigs per Collserola: Monthuïc poc conegut. Muntanya

* Dies 14, 15 i 16: Sortida d'esquí de muntanya. Lloc per determinar. Muntanya

* Dies 14, 15 i 16: Viatje a Suècia de la Coral Sant Cugat. Coral

* Dia 19: Segona trobada del Banc del Temps a les 19h a la Casa de Cultura. Banc del Temps

* Dia 21: Sortida del Grup de Muntanya al Pedró dels Quatre Batlles. Muntanya

* Dia 21: Repartiment de trofeus de la Marxa a les 17h a la Plaça Barcelona. Marxa Infantil

* Dia 21: Passeigs per Collserola: Gallecs un bon exemple. Muntanya

* Dies 21 i 22: Sortida dels Capdemunt al Gran Tuc de Colomers. Muntanya

* Dia 22: Aula de Muntanya: Missió Tinduf a través del Sàhara Occidental. Muntanya

* Dia 22: Passeigs per Collserola: Ermita de Sant Crist, Pi d'en Xandri. Muntanya

* Dia 25: Assemblea de la Secció de la Marxa Infantil. Marxa Infantil

* Dia 28: Sortida de Senderisme: Un tomb pel Berguedà. Muntanya

* Dia 28: Sortida de Pares i Fills a l'Esquirol. Muntanya

* Dia 28: Passeigs per Collserola: Vista inèdita de Barcelona des dels turons. Muntanya

* Dia 29: Passeigs per Collserola: Castell de Llinars- Can Bordoi - La Torrassa. Muntanya

AVANÇ JUNY

* Dia 5: Matinal a Sant Llorenç del Munt o a la Serra de l'Obac. Muntanya
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Diumenge 1: Sortida Matinal
a Sant Llorenç del Munt:

Les castellasses

Sortida de l’antic “xiringuito” de Les
Arenes (km. 13 de la carretera a Sant
Llorenç Savall). Pujarem a la Castellas-
sa del Dalmau, i anirem a la base de
la Castellassa de Can Torras pel camí
dels Maringes; tornarem per la Care-
na de l’Illa.
Dificultat: Alguna grimpada.
Durada: 5 hores aprox.
Hora i lloc de sortida: 8h. a Cèsar
Martinell / Pla del Vinyet, amb vehicles
propis.

Diumenge 8: Sortida del Pas
a Pas: De Gòsol a Bagà

Sortirem de la Plaça Major de Gòsol i
seguirem el GR107. Màxim desnivell
al Coll de Torn (2000 metres). El  sender
envolta el massís del Pedraforca. Al
llarg de l’itinerari podrem arribar fins a
Gisclareny i, per una pista forestal,
arribarem al poble de Bagà.
Durada: 5 hores i 45 minuts.
Distància: 24 km. aprox.
Desnivell: 500 metres (es fan al
començament).
Hora i lloc de sortida: 7h. a Cèsar
Martinell / Pla del Vinyet
Guia: Gonzal.

Dissabte  14: Sortida del
Grup de Muntanya al

Puigsou (Gironès)

Sortida aplaçada des del març
La sortida ofereix dues possi-bilitats:
Sortida muntanyenca
El Puigsou és el cim més alt del Gironès.
S'hi pot arribar des de Banyoles en 4x4,
però  nosaltres hi anirem a peu.
Sortirem de Llorà, a la carretera de Gi-
rona  a les Planes. Tot pujant passarem
pel volcà de la Banya de Boc;
seguirem una estona la riera de
Rocacorba i pujarem fins el santuari.
D’aquí al cim geodèsic hi ha cinc mi-
nuts. Tornarem per les cases de  Roca-

corba i per un camí penjat que ens
portarà fins al poble de Granollers de
Rocacorba.
Dificultat: 5 hores caminada real,
900m de pujada i 800m de  baixada.
Convé portar les cames protegides.
Sortida turística
Passejada de 6 km. al voltant de l’es-
tany de Banyoles. Recorregut pla que
permet gaudir del paisatge, conèixer
la vegetació i visitar l’església de
Porqueres. Es completarà la sortida
amb una  visita a les Coves
Prehistòriques de Serinyà i/o al Museu
Arqueològic de Banyoles; possibilitat
de dinar en un restaurant de la zona.
Hora i lloc de sortida: 7h Pla del
Vinyet/Cèsar Martinell, en autocar.

Dissabte 21: Sortida del Grup de
Muntanya: Pedró dels Quatre

Batlles

Solsonès – Cims Comarcals
El Pedró dels Quatre Batlles és el cim
culminant de la Serra de Port de
Compte. Sortirem del Coll de Port
(1.660m) per la Rasa de Carbessers,
camí pedregós i de  fort pendent,
però regular. Després de passar per
la base de dos remuntadors,
arribarem a la Font d’Arderic (2.160m).
tot  seguit, una grimpada cap a a la
carena i Tossa Pelada (2.379m), des
d’on veu-rem, en front (S), el nostre
objectiu: el Pedró (2.385m). En
direcció NE hi ha el Tossal d’Estivella
(2.338m.), opcional. Tornarem a la
Font de l’Arderic, on s’acaba el terreny
pedregós, i, tot seguint un talla-focs
en direcció nord, arribarem al refugi-
estació d’esquí de fons Tuixent-La
Vansa. Font de l’Arp i un petit tram de
carretera amb bones vistes sobre
Tuixent; el Cadí i el  Pedraforca ens
acompanyaran fins al punt de
sortida.
Dificultat: Desnivell inicial de 700
metres per terreny pedregós (cal dur
calçat de muntanya i indumentària
adequada a l’altitud).

Dies 21 i 22: Capdemunt: Gran
Tuc de Colomers

Vall d’Aran
Dissabte: Aproximació en cotxe fins als
Banys de Tredòs (1.750 m) des d’on
s’iniciarà la caminada cap al refugi
de Colomers II (a 2.130 m).
Durada: 1-2h (desnivell 380m)
Diumenge: Ascensió al Gran Tuc de
Colomers per la vessant nord.
Descens pel mateix iti-nerari que la
pujada.
Durada:4h pujada (803m desnivell) i
2-3h  baixada (1.203m de desnivell).
Dificultat: Cap dificultat ressenya-ble;
material a emprar condicionat per la
quantitat de neu. És de preveure que
sigui necessari material  de progressió
en neu.
Reunió de preparació: dimarts 17 de
maig a les 20h al CMSC.

Dissabte 28: Senderisme
Un tomb pel Berguedà

4a. etapa: De Gombrén a les Fonts
del Llobregat

Sortida de Gombrén cap a la Serra
de Montgrony, passant pel santuari del
mateix nom. Farem dos cims que
superen els 2.000m i baixarem cap a
Castellar, per acabar a les Fonts del
Llobregat.
Dificultat: Gran distància  (23 Km.) i
fort des-nivell (1150 metres).
Durada: 8 hores llargues.
Inscripcions: Socis des del 9 de maig;
no  socis des del del 23/5.
Hora i lloc de sortida: 7h. a Cèsar
Martinell / Pla del Vinyet, en autocar.

Dissabte 28: Sortida de Pares i Fills
a L’Esquirol

Sortida del Km 7 de la carretera de
l’Esquirol a Tavertet. Dinar a Santa Cília.
Tormnada al punt de partida.
Distància: 7 Km aprox.
Desnivell: 200 m aprox.
Hora i lloc de sortida: 9h a Pla del
Vinyet / Cèsar Martinell.
Cal inscripció prèvia. 40  places.
Recomada per nens majors de 5
anys.Cal portar esmorzar i dinar.

Diumenge 5 de juny: Matinal a
Sant Llorenç del Munt o a la Serra

de l’Obac

Inscripcions Secretaria del CMSC.
Hora i lloc de sortida: 6h. Cèsar
Martinell / Pla del Vinyet, en autocar.

14, 15 i 16: Sortida d'Esquí de
Muntanya

Lloc per determinar segons e stat
de la neu

Vocal Ernest (618556488)
ernestvidal@diart.es
Imprescindible targeta federativa (D),
nivell elevat d’esquí/alpinisme, forma
física, estris d’esquí de muntanya.

30 d'abril - i de maig: Sortida d'Esquí
de Muntanya

Lloc per determinar
Vocals Carles i Carme (936755499)

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



4

N
ov

a 
S

eu
REUNIÓ DE LA JUNTA A PLENÀRIA
A SANTA MARIA D’OLÓ

CalendarideMuntanya. Maig-Juny 2005
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DATADATADATADATADATA   GRUP  GRUP  GRUP  GRUP  GRUP LLOCLLOCLLOCLLOCLLOC

MAIG
1 Matinal Sant Llorenç del Munt
8 Pas a pas Gòsol - Bagà
14 Grup de Muntanya Puigsou (Gironès) - cims comarcals
21 Grup de Muntanya Port del Comte - cims comarcals
28 Senders Gombrén - Fonts del Llobregat

JUNY
4 Camí Bany Carcaixells
5 Matinal Sant Llorenç del Munt
11 Pas a pas Estanys del Capcir
12 Camí Bany Far St Sebastià - Platja Castell
18 Grup de Muntanya Bastiments (Vallespir)
25 Senders Fonts del Llobregat - Greixer

JULIOL
2 Camí Bany A determinar
2-3 Grup de Muntanya Ariege
9 Camí Bany A determinar
16-17 Grup de Muntanya Mulleres
16 Camí Bany A determinar
23 Camí Bany A determinar
30 Camí Bany A determinar

El cap de setmana del 16 i 17 d’abril, els membres
de la Junta Plenària del Club, acompanyats d’una
part del cos tècnic, van desplaçar el seu lloc ha-
bitual de reunió fins a La Plana, una casa rural
amb una gran biblioteca, on es van tancar durant
dos dies per a reflexionar sobre la situació actual
del Club i la planificació estratègica de la nova
etapa que s’obre a partir del proper mes de juny,
amb el trasllat a la nova seu.
La trobada va ser molt profitosa i productiva, i va
suposar un pas endavant per afrontar el futur
pròxim del Club. És per això que, d’ara endavant,
és possible que aquest tipus de reunió es repeteixi
periòdicament (cada sis mesos).

NOTES DE LA NOVA SEU
Des de la direcció i la presidència del CMSC s’ha iniciat un seguit de trobades amb institucions, empreses
i entitats a fi i efecte d’establir convenis de col·laboració i patrocini; cal esmentar, d’entre elles, la Direcció
General d’Esports de la Generalitat, l’Obra Social de la Caixa de Terrassa, Hewlett Packard o Immobiliària
Colonial.

PONT DE SANT JOAN:
Barre dels Ecrins (Alps
del Sud)
Els alpinistes que vulguin fer un
bon aperitiu a l’inici de l’estiu te-
nen una oportunitat el proper pont
de Sant Joan (24-26 de juny).Una
colla estem planificant l’ascensió
a la Barre dels Ecrins (4.101m) i
al Dôme de Neige (4.015m).
Sortirem de Sant Cugat divendres
24 de juny les 5h (això permet ce-
lebrar la Revetlla). A les 12h arri-
barem a Ailefroide (Reserva Na-
tural dels Ecrins) i, després de di-
nar, pujarem al refugi dels Ecrins
(3.160m). Dissabte, ascensió al
cim. Ens queda diumenge per vi-
sitar la ciutat fortificada de
Briançon. Tornarem  diumenge 26
a la tarda.
Dificultat: El Dôme de Neige, as-
sequible a qualsevol alpinista. La
Barre són figues d’un altre paner:
una hora de cresta mixta de roca i
gel, amb alguns passos aeris. Més
informació: NarcísCastanyer o a la
secretaria del Club.

Els membres de la Junta Plenària a la Plana

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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CimsComarcals:
Pedródelsquatrebatlles

SetmanaSantaaSanEmilianodeBàbia

Seguint el programa dels cims
comarcals, aquest  mes farem el Pedró
dels Quatres Batlles, punt culminant de
la Serra de Port del Comte, al Nord del
Solsonès. El seu nom es deu al fet que
allà s’ajunten quatre termes municipals:
La Coma i La Pedra, Odèn, La Vansa i
Fornols i Fígols i Alinyà (els dos últims
pertanyen a la comarca de l’Alt Urgell).
El Solsonès és una de les comarques
menys poblades de Catalunya, amb una
densitat d’11,2 hab/Km2. El model de
distribució de la població al territori és
disseminat, excepte a la capital,
Solsona, i a Sant Llorenç de Morunys,
que ha esdevingut centre turístic gràcies
a la proximitat de Port del Com-te.
Aquests dos nuclis apleguen el 70% de
la població de la Comarca i l’ocupació
es concentra fonamen-talment a la
indústria i els serveis, men-tre que a la
resta del territori les activi-tats es rela-
cionen amb l’agri-cultura, l’explotació fo-
restal i el pasturatge.
Morfològicament, el Solsonès està for-
mat per dues unitats clarament diferen-
ciades: al Nord, el Pre-Pirineu, amb ca-
racterístiques d’alta muntanya; al Cen-
tre i al Sud, un altiplà ondulat amb trets
propis de la Catalunya Central.
Hidrogràficament, la Serra de Port del
Comte separa les aigües que van al
Segre de les que aniran al Llobregat (pel
Cardener). Més al sud, una com-plexa
trama hidrogràfica, formada per cursos
permanents (rius i riberes) i intermitents
(torrents, barrancs, rases i rieres),
condueixen les aigües cap als dos rius
esmentats, de manera que la comarca
queda dividida en dues vessants, tot i
que el límit entre elles és molt irregular.

La neu, companya inseparable durant tot el viatge

La gran protagonista de la sortida de Setmana Santa del Grup de
Muntanya va ser sens dubte la neu, que ens va acompanyar en
totes les caminades. Així, més de la meitat del recorregut Torresio –
Port de la Mesa – Llacs de Salencia (Somiedo) va ser per neu, i els
llacs de Cueva, Calabazos i Cerviz estaven gelats. La Peña Ubiña
“se’ns va resistir” (perill d’allaus), de manera que vam anar per les
muntanyes de Geras (Alto Bernesga), tot “gaudint” d’un xàfec que va
durar una hora. Finalment, gairebé tot el camí que ens va portar fins
Las Brañas de Cañas de Luna estava cobert de neu. Les
passejades per Oviedo i Lleó, juntament amb un bany termal a
Caldes van acabar d’arrodonir el viatge a Bàbia.

GrupdemuntanyaalSaioa

El grup de muntanya al cim del Saioa, el passat 24 de març

SOPAR DE MUNTANYA

El divendres 17 de juny es celebrarà

el sopar anual de muntanya, on es

farà el tradicional lliurament del Piolet

de Plata.

Us donarem més detalls al proper

butlletí.

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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Elscapdemunt

escolad'excursionisme
Ei excursionistes!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les colònies de Setmana Santa van ser un èxit to-
tal, es van fer totes o casi totes les activitats
planejades. Els peques (Excursionistes del més
enllà ) i els mitjans (Gastabotes) van estar molt bé a
la Sala i van jugar i riure mooooooltttt!!!!!!!!!

La primera excursió del trimestre ha estat a
Montserrat tant  pels Grans 1 com pels peques. Van
ser excursions diferents (ja que els Grans 1 van fer
l’excursió de 2 dies i els petits d’1 ) però es van trobar
al refugi i van baixar plegats!!!
La propera excursió serà l’1 de maig!!!!!

Capdemunts voltant per la Serra de Prades el 16 i 17

Des de la Mussara a la Febró, des de l’Arbolí a
Siurana, els CapdeMunt van recórrer obagues d’alzina
i falguera, solanes de pi, farigola i romaní; van passar
de les altes i ventades planes a la fos-cor dels barrancs
emboscats, travessant els cingles per portells
increibles i graus de vertigen; van admirar
panoràmiques sense lí-mit i van fruir de la frescor dels
Gorgs sense fons.  Fins i tot va haver-hi lloc per
pedalar, escalar i córrer una mica...

PasapasalSolsonès

Els Pas a Pas a Sant Per e de Graudescales

AULA DE MUNTANYA

DIUMENGE 8 DE MAIG

Ascensió al Gasherbrum (Pakistan, 8030m).
Serra-lada del Karakovun (Himalaya).
Sessió presentada per un membre de la UES
Sabadell.
DIUMENGE 22 DE MAIG

Missió Tinduf a través del Sàhara Occidental
Sessió presentada per Joaquim Montoriol

  DIUM. 01   Pi d'en Xandri, Can Coll, Torreferrera, Sant Cugat. Natxo Gonzalvo A PEU
  DISS. 07   Circuit de Sant Iscle: De Canaletes a Masriera Miquel Sánchez EN COTXE
  DIUM. 08  Baixador de Vallvidrera, Torrent de la Budellera, Turó d'en
                  Puig, Vilajoana, Baixador de Vallvidrera. Armand Calatayud EN TREN
  DISS. 14   Pi Xandri, Font de l'Ermetà, Font de St. Vicenç, St. Cugat Vicenç Oteros A PEU
  DIUM. 15  Montuïc poc conegut Josep M. Aymà EN TREN
  DISS. 21   Gallecs un bon exemple Josep M. Aymà EN COTXE
  DIUM. 22  Ermita de Sant Crist, Sol i Aire, Pi d'en Xandri Toni Bozzo A PEU
  DISS. 28   Vista inèdita de Barcelona des dels turons. Vicenç Peig EN TREN
  DIUM. 29  Castell de Llinars - Can Bordoi, La Torrassa. Josep M. Aymà EN COTXE

Passeigs per Collserola - MAIG 2005
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIAITINERARI                                                  GUIA TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT

Passejades obertes a tothom. No cal ser soci del CMSC. Sense  inscripció prèvia. Sortida 9h de la Plaça
Barcelona. Tornada a les 13.30  hores aproximadament. Duració: 3 hores de caminada més ˚ hora
d´esmorzar.
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Rellevant actuació dels nostres atletes benjamins a  la final comarcal de

pista  celebrada a  l’estadi de Can Roses el passat 2 d’abril.  Dario Sirerol,

Roger Sunyer i Andrea Palacio  van quedar entre els primers classificats

en les diferents proves atlètiques.  Cal destacar els resultats d’en Dario,

primer en les proves de salt de  llargada , alçada i 60 m. llisos i 3r en 600

m. llisos. Roger Sunyer va quedar 4rt en 600 m. llisos  i en  salt de llargada.

També cal destacar el 5è lloc d' Andrea Palacio en la prova de llançament

de pilota i 600 m. llisos.

També hem començat amb bon peu la fase prèvia del Campionat de

relleus de Catalunya celebrat a Gavà el 9 d’abril , i tots els equips del

Club s’han classificat per a la final. Cal destacar que l’equip femení de 4

X 200 ho va fer amb un 3r lloc. Felicitem, a tots/es els/les  atletes al

nostre màgic equip tècnic, format per la Susanna, Guille i Júlia, pel seu

gran treball, que ens ha portat tants èxits.

Una vegada més els nens i nenes de Sant Cugat van

participar a la Marxa Infantil del Club Muntanyenc.

Enguany la participació ha augmentat respecte d’anys

anteriors: 976 pare-lles, és a dir, quasi 2000 escolars,

van caminar per la serralada de Collserola durant tot un

dia.

Finalment, tot i unes previsions meteorològiques incertes,

el bon temps ens va acompanyar, i el sol i la calor també

van ser protagonistes de la jornada i ens van permetre

lluir les samarretes de la Marxa.

Els que des de fa mesos hem estat treballant pel bon

funcionament de la marxa per fi podem respirar tranquils,

satisfets del resultat després de tants dies de feina.

Enguany la parada del dinar va ser a la Masia de Can

Coll, on els nens i nenes es van retrobar amb les seves

famílies i alhora van poder reposar i agafar forces per a

la tornada a Sant Cugat.

Ara només ens queda esmerçar-nos perquè l’acte de

repartiment dels trofeus sigui tan lluït com la pròpia Marxa.

El repartiment de trofeus serà el proper dissabte 21

de maig a les 17h. a la plaça Barcelona.

Com cada any, una vegada finalitzada la Marxa, es

celebrarà l’Assemblea de la Secció de la Marxa Infan-

til, que està prevista per al dia 25 de maig. Com és tra-

dicional, l’acte s’acompanyarà d’un petit refrigeri ofert a

tots els col·laboradors i col·laboradores de la Marxa com

a agraïment per la seva aportació imprescindible per al

bon desenvolupament de la Marxa (hora i lloc de

l’Assemblea per confirmar).

Atletisme

Amb l’entrada del bon temps tots els grups del Sarau tenen ja ganes de platja, piscina aire lliure...I és per això que tothom està preparant

les seves activitats d’estiu. El grup de Grans 2 o Mandrils, estan començant a planejar una ruta del 16 al 25 de Juliol. Els Grans 1, o més

coneguts com a hormonals, faran una ruta per la Costa Brava tot seguint el GR-92 del 22 al 31 de Juliol. Els Mitjans faran cinc dies

d’acampada i cinc de colònies vora del Pantà de Sau, coincidint amb els Petits que faran unes colònies ben plenes d’activitats del 22 al

31 de Juliol.

Tot i això, ja sabeu que si voleu més informació referent a les activitats d’estiu o a qualsevol altre cosa, us podeu passar pel Sarau tots

els dimecres, que nosaltres us hi estarem esperant de set a nou del vespre! S
ar

au

Sarau

Els propers dies 14, 15 i 16 de Maig la secció Camerata Coral Sant Cugat

viatjarà a Suècia amb motiu d’un intercanvi amb el “Motala Chamber Choir”

d’aquest país. Es preveuen dos concerts: El primer, dissabte al matí a

l’església principal de Motala, i l’altre, a la tarda, en un escenari cobert, a

Medevi Brunn, un parc- balneari.

El passat dia 12 d’Abril vam fer una petita xerrada informativa sobre Suècia,

amb un breu repàs a la seva història i a la cutura,  acom-panyada de cançons

del país i la degustació d’algunes especialitats. Tot plegat va ser una prime-

ra aproximació a aquest país. Va assistir a l'acte el Sr. Anders Bengtsson,

president de la Cambra de Comerç Sueca a Barcelona,  a qui  vam poder

presentar al president del Club, Sr. Narcis Castanyer.

El retorn de la nostra visita a Suècia és prevista pel mes d'Octubre.

LaCoralaSuècia Vull agrair la col·laboració a tots aquells  que han contribuït

a l’organització d’aquest desplaçament i els actes

associats.

Miquel Aguilar, President de la Secció
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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.
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Notesdenatura
APROVATS ELS 65 XALETS A CAN BUSQUETS
L’ajuntament de Sant Cugat ha aprovat la urbanització

del turó forestal de can Busquets (La Floresta), tot i la

forta oposició ciutadana. Aquesta urbanització de luxe

tindrà un gran impacte sobre la Rierada, una de les valls

millor conservada i amb més biodiversitat de Collserola

(ha estat proposada per a ser declarada Reserva Natural),

a més d’un considerable impacte paisatgístic i una

afectació sobre la qualitat de l’aigua de la única riera

d’aigua permanent de Collserola, afluent del riu Llobregat.

EXPOSICIÓ «TORRE NEGRA: UN ESPAI DE
QUALITAT QUE HEM DE PRESERVAR» AL
CLUB
Aquesta exposició, realitzada per la Plataforma Cívica

per a la Defensa de Torre Negra, ha estat exposada a la

Casa de Cultura del 4 d’abril al 4 de maig. Ara la podeu

visitar a la seu del Club Muntanyenc tot el mes de maig.

En l’exposició podeu deixar les vostres sobre com voleu

que sigui el futur Parc Rural de la Torre Negra. Participeu!

Anton de Bes Obrador, Candela

Artigas Ruf, Segi

Aymar Santamaria, Xavier

Baldi Pérez, Clara

Bernalte Benazet, José Antonio

Bota Arque, Oriol

Capdevila Lora, Laia

Ferreres Ramia, Yolanda

Gonzalez Machín, Antoni

Granadero Hernández, Conxita

Hortal Corbella, Montserrat

Imaz Caballé, Irati

Inglés Tous, Mireia

Juárez Ruiz, C. Elsa

López Peña, Joan

Madurell Royo, Oriol

Martínez Casals, Maia

Martorell Masia, Ariadna

Mas Codina, Pau

Masana Calvet, Maria Rosa

Miralles Tobias, Maria

MirallesTobias, Pere

Miras Giner, Josep

Papio Cabezas, Carles

Parera Parcet, Albert

Rifa Matas, David

Rodríguez Masa, Francisca

Sacristán Enríquez, Matías Lucas

Sagrera Guibernau, Aina

Sánchez de Toledo, Joan

Santacana Altamiras, Mercè

Santos Ferrer, Elisabeth

Sanz Sapera, Eva

Vila Ramírez, Elena

Werner, Marianne

Zhang Xiang, Paloma

ALTES DE SOCIS DEL CLUB

La segona trobada de socis i sòcies del Banc del Temps
es farà el proper dijous 19 de maig a les 19h a la Casa de
Cultura. Serà una nova oportunitat perquè els usuaris es
coneguin entre ells. Des que es va posar en funcionament,
el desembre de l’any passat, el Banc del Temps compta
ja amb una cinquantena de socis i sòcies�i�continua
creixent.... Qualsevol persona que resideixi a la nostra
ciutat pot formar part d’aquest Banc on les persones
intercanvien gratuïtament el seu temps per oferir o rebre
algun servei puntual, passar una bona estona i conèixer
nova gent. Si encara no coneixeu el Banc del Temps de
Sant Cugat, us podeu acostar fins a la Secretaria, a la
Casa de Cultura, oberta dilluns, di-marts i dijous de 17.30
a�20 h.Tel: 936746351.

EL BANC DEL TEMPS INFORMA CASALS D'ESTIU AL CMSC
Hi haurà dos grups (de P5 a 2n i de 3r a 6è), i a més
dels jocs organitzats anirem d’excursió i a la piscina
un cop per setmana.
Dates:Del 4 al 29 de juliol, i de l’1 al 9 de setembre.
Horari:De 9 a 14h.
Opció de menjador (14-16.30h.) i d’Esplai (de 16.30
a 18h.)
Informació i inscripcions:
Dimecres i Divendres del 27 d’abril al 27 de maig
De 19.30 a 21h, al Club Muntanyenc Sant Cugat.
Organitza:
PAIDOS Serveis socio-educatius.
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