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Ara ja ens ho podem creure. No només l’hem vist com
creixia, sinó que ja som dins. Una seu pel Club Muntanyenc
dels propers anys, potser dels propers 50 anys, si
considerem el conveni pel qual l’Ajuntament ha cedit el
terreny per construir-hi l’edifici. Pensem que la il·lusió
que aquesta estrena ens fa a la Junta Directiva, a les
seccions i als treballadors del Club, la compartim amb
tots els socis i sòcies del Muntanyenc. El Club no serà
només el lloc de treball i de reunions: també serà un lloc
d’estada, per compartir projectes, preparar noves activitats
i disfrutar dels moments de lleure amb els companys
d’aventura.
Hem construït dues instal·lacions esportives que de ben
segur concentraran una activitat frenètica cada dia: la sala
polivalent i el rocòdrom. La sala polivalent serà cada tar-
da escenari dels entrenaments de Gimnàstica Rítmica. Però
ja tenim pensades algunes ofertes i activitats per dotar
també el local per activitats lúdiquesels matins. Els caps
de setmana serà el lloc per fer-hi l’activitat de l’Esplai
Sarau. S’ha acabat fer l’activitat al carrer, amb el que com-
porta d’incomoditat (fred, pluja, soroll,...) i d’inseguretat
pels nois i noies. La polivalent, impressionant espai de
250 metres quadrats i deu metres d’alçada, serà l’escenari
de la primera activitat rellevant d’aquest inici de curs : el
Sopar inaugural, el divendres 9 de setembre, amb prop
de quatre-cents socis i invitats. Hi ha una feliç coincidència,
i és que fa vint-i-cinc anys, el 1980, la fornada de nous
socis va ser espectacular, i ara homenatgem a una
quarantena dels nostres companys, atorgant-los-hi la me-
dalla d’argent del Club. També atorguem dues medalles
d’or. Aquest any, doncs, el sopar del soci serà més sonat
que mai.
Però l’estrella de la « corona » serà el Rocòdrom, que
dediquem a Josep Barberà, l’històric soci fundador, esca-
lador i muntanyenc de referència a Catalunya, traspassat
fa quatre anys. El rocòdrom serà el trampolí que
necessitava el Club per fer un salt endavant en la
preparació tècnica i en la formació de noves generacions
d’homes i dones de muntanya de Sant Cugat. I no només
de Sant Cugat. Iniciar l’activitat del rocòdrom amb el
Campionat d’Espanya d’Escalada de Dificultat portarà a
Sant Cugat centenars d’aficionats d’arreu,

Vista de la nova seu des del carrer Dos de maig, juliol 2005

ELS PROPERS 9 I 10 DE SETEMBRE INAUGUREM LA NOVA SEU

especialment de Barcelona i del Vallès, que podran
veure en directe les prestacions d’una instal·lació de
punta en el món de l’escalada a Catalunya. Una altra
feliç coincidència: la Berta Martín, escaladora del Club
Muntanyenc, encara que resident al País Basc, té moltes
possibilitats per aconseguir un lloc d’honor en la
competició femenina absoluta del Campionat. L’hi
desitgem sort i encert el dia 10 de setembre per tal que
ens doni una alegria a tots els santcugatencs.
Hem volgut donar un gran relleu cívic als actes
d’inauguració dels dies 9 i 10 de setembre. No només
ha de ser una festa del Club, sinó que també volem
que sigui una festa de la ciutat. El Club Muntanyenc ha
estat des de la seva fundació, fa més de seixanta anys,
molt arrelat a la ciutat i volem que en el futur segueixi
essent un referent social pels santcugatencs. Volem un
Club obert a la ciutat i a la seva gent, i per això volem
obrir també les portes del nostre nou edifici a les entitats,
als amics i a les institucions santcugatenques. Convideu
també als vostres amics, parents i coneguts a la festa
del dia 10 a la tarda, i a conèixer el Club i la nova seu.
No els defraudarem: serà un dia per recordar, i quedarà
enregistrat a la història del Club Muntanyenc.
Narcís Castanyer
President del CMSC

'LIQUIDACIÓ DE PRETEMPORADA HIVERN
'05 '06 Del 10 al 20 d'octubre del 2005

Descomptes als socis'

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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* Dia 3: Camí Bany: De l'Ampolla a la Roca de l'Illot seguint el GR 92. Muntanya

* Dia 3: Pas a Pas al Circ dels Pessons (Andorra). Muntanya

* Dia 3: Concert de la Coral Camerata a Vielha. Coral

* Dies 9 i 10: Inauguració de la Nova Seu del Club Muntanyenc. Club

* Dies 10 i 11: Campionat d'Espanya d'escalada de dificultat al rocòdrom del Club. Club

* Dia 11: Matinal al Montseny. Muntanya

* Dia 17: Sortida a la Pica del Carlit. Muntanya

* Dia 18: Passeigs per Collserola: Peu del Funicular, Font de la Vinyassa, Baixador de

Vallvidrera. Muntanya

* Dia 24: Passeigs per Collserola: Vallvidrera, Sant Pere Màrtir, Peu del Funicular. Muntanya

* Dia 25: Passeigs per Collserola: Torrent de Colobrés i horts de Socaire (Sabadell). Muntanya

AVANÇ OCTUBRE

* Dia 1: Camí de Sant Jaume, primera etapa: De Sant Cugat a Ullastrell. Muntanya

* Dia 1: Sortida dels Poc a Poc. Muntanya

* Dia 2: Participació de Camerata en l'espectacle Instint Mozart, al Teatre Auditori. Coral

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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Dissabte 3 de setembre: Camí
Bany: De l’Ampolla a la Roca de

l’Illot pel GR 92.
Esforç: baix - moderat
Vocal: Vicenç Peig
Nota: Possibilitat d’anar a dinar al
Cap Roig (bar Perales), sota
l’ombra dels pins i la brisa del mar
(cal confirmar al moment
d’apuntar-se).Temps de camí: 3 hores aprox.
Material: sabates còmodes per
caminar, sabatilles d’aigua
Suggeriments: barret, crema solar,
prismàtics i càmera fotogràfica.
Hora i lloc de sortida: 7h de Pla del
Vinyet amb Cèsar Martinell
Inscripcions a la Secretaria del
CMSC fins el dijous anterior a cada
sortida

Dissabte 1 d’octubre
Camí de St. Jaume

I fase St Cugat-St Joan de la
Penya

1a. Etapa de Sant Cugat a
Ullastrell

Sortida del Monestir pel Camí dels
Monjos, Coll de Can Camps, Les
Fonts de Terrassa, Riera de Gaià,
Riera de Sant Jaume,
Urbanització Oasis (entre Ullastrell
i Olesa), on finalitza el recorregut
d’aquesta primera etapa. Torna-
da a Sant Cugat en autocar en-
tre 13h i 14h (sortida matinal).
Hora i lloc de sortida: Monestir
(Creu del Terme) a les 7h.
Temps de camí: 6 hores aprox.
Distància: 25 km. aprox
Dificultat: Fàcil
Desnivell: 200m.
Inscripcions: De l’1 al 27 de
setembre a la Secretaria del Club
(amb certa antelació a efectes
de sol·licitar la credencial del
camí).
Cost de la credencial: 2˛
Vocals: Silvano Benoinelli i Josep
m. Fontal

Dissabte  17 de  setembre
Sortida a la Pica del Carlit

La Pica del Carlit és el cim
culminant de la comarca de
L’Alta Cerdanya, amb 2921m, i
des de dalt es domina una es-
pectacular panoràmica i també
una de les més boniques regions
lacustres del Pirineu.
Es sortirà, cap a les 8h, de davant
del Xalet.Refugi del CAF de les
Bulloses (2000m). Seguint la ruta
ARP anirem guanyant  alçada fins

Diumenge, 11 de setembre
Matinal al Montseny

El lloc encara es troba per determi-
nar. Trobareu més informació uns dies
abans a la web del CMSC i també
informació detallada del recorregut
a la web Camins.
Hora i lloc de sortida: 7:30h de Pla del
Vinyet amb Cèsar Martinell, amb
mitjà de transport propi.

assolir el cim de la Pica del
Carlit(2921m). No es farà una para-
da específica per esmorzar, sinó
paradetes per picar alguna cosa.
L’últim tram de pujada és de fàcil
grimpada, no excessivament aèria.
La baixada es farà per la cara oest
de la Pica, per una forta i pendent
tartera d’uns 275m de desnivell, molt
delicada de baixar. La resta del camí
no presenta cap dificultat. Passant
per l’estany Lanos (2200m) i per un
camí molt «fresat» (GR-7), ens portarà
fins a l’estació d’esquí de Portè
(1600m), on finalitza aquesta sortida.
Hora i lloc de sortida: 5h. de  Pla del
Vinyet amb Cèsar Martinell
Desnivells: +921m i -1300m
Durada: 10 hores aprox. (8 hores de
caminada real)
Dificultat: Mitja, però un xic llarga.
Cartografia: Cerdanya de  l’editorial
Alpina
Nota: Donades les característiques
de la sortida cal anar equipat per
alta muntanya, i si no es vol veure
aigua dels rierols portar-ne en
quantitat abundant.
Reunió prèvia: 15 de setembre a les
21h a la nova seu del Club. En
aquesta reunió  amb tots els
interessats es prendrà la decisió últi-
ma sobre la possibilitat de fer o no
fer la sortida, en funció de les
previsions meteorològiques.

CimsComarcals(31)

AltaCerdanya
L’Alta Cerdanya és una comarca
artificial, fruit de l’annexió,
després de la Guerra dels
Segadors (1659), de part de la
Cerdanya a l’Estat francès. En-
cara avui dia no hi ha cap nucli
que funcioni amb claredat com a
cap comarcal, i el mercat princi-
pal és el tradicional de Puigcerdà.
La població principal és Odelló i
Vià, on es troba Font-romeu, en-
cara que la població més comer-
cial és Sallagosa, que exerceix de
cap comarcal. Altres pobles
importants són Oceja i la
Guingueta d’Ix. Dins la comarca
hi ha l’enclavament de la vila de
Llívia, que pertany a l’Estat
espanyol.
La comarca té una població d’uns
9.500 habitants distribuïda en
poblets o en poblament dispers.
La base de l’economia actual és
el turisme, tant el d’estiu com,
sobretot, el d’hivern, amb
nombroses estacions d’esquí. En
l’agri-cultura predominen els
prats regats, base de la cria de
vacum, que també dóna lloc a
l’única indústria important, una
cooperativa lletera.
Morfològicament, l’Alta Cer-
danya comprèn la part elevada
de la Cerdanya, centrada entorn
de la vall del Segre i dels seus
afluents, l’Aravó, la Tet,
l’Angostrina i l’Eina. Envoltada
d’altes muntanyes, en la més alta
de les quals hi ha el Carlit, que
farem en aquesta ocasió, es veu
privada tant dels vents humits de
l’Atlàntic com de la Mediterrània,
de manera que és una comarca
més aviat seca i força
assolellada, amb una mitjana de
600mm/any, tot i que la bona
distribució del règim pluviomètric
li donen un aspecte diferent.

Dissabte 3 de setembre
Pas a Pas al Circ dels Pessons

(Andorra, 2564m)

L’excursió prevista inicialment per al
28 d'agost (així es va anunciar a
l'anterior butlletí) finalment queda
aplaçada fins el dia 3 de setembre,
de manera que el Pas a Pas
comença, com és habitual, en tor-
nar de les vacances. Iniciarem
l’excursió a Grau Roig (2000m),
pujarem fins l’inici del cercle (2300m),
farem un circuït vorejant els set
estanys. Tornarem a Grau Roig.
Dificultat: fàcil
Desnivell: 564m
Temps: 5 hores aprox
Hora i lloc de sortida: 6h. a Pla del
Vinyet amb Cèsar Martinell. Llista
oberta els mesos de juliol i agost.
Guies: Lídia Claus i Montse Cañís.
Nota: Porteu botes i vestit de bany.
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Un any més, el Club va guanyar el tradicional concurs
d’arrossos, acte central de l’últim dia de festa major.
L’acte, organitzat pels Amics dels Veterans i la Penya
Regalèssia, va comptar aquesta vegada amb la
col·laboració del CMSC, que, a més, va acollir durant
aquells dies una exposició d’aquarel·les de Joan López
que repassava vint-i-cinc anys d’arrossades.
D’altra banda, aquell dia el grup del Club Muntanyenc
estava de sort, ja que els va tocar un home cinema que es
sortejava entre tots els participants, i que ràpidament van
cedir al Club, per tal que tots en puguem gaudir a la nova
seu.

El Club va guanyar el concurs

d'arrossos de festa major

El Club Muntanyenc fa donació d'algunes
peces al museu de Sant Cugat
El passat 21 de juliol es va celebrar l'acte oficial de donació al
Museu de Sant Cugat d’algunes peces de valor històric que
estaven en dipòsit al CMSC. Es tractava, en la seva majoria,
d’estris del camp, com cantis, eines, etc., i destaca com a més
valuosa una gran llosa que pertanyia a la masia de Can
Vullpalleres i que, com la resta de peces, estava al Club des de
fa més de trenta anys, poc temps després que d'estrenés la seu
de la Plaça de Barcelona.

Els mitjans de comunicació van visitar

les obres de la nova seu

El passat 12 de juliol, Club Muntanyenc va convocar els mitjans
locals i comarcals a una roda de premsa a nova seu que va
incloure una visita a l'edifici amb les obres quasi acabades.

Actes d’inauguració de la seu del Club Muntanyenc
9 i 10 de setembre de 2005
DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
20:30h Sala d’actes del CMSC: Concert de la Coral Sant Cugat

- Coral La Lira
- Coral Sant Cugat 1975
- Coral Camerata Sant Cugat
- Júlia Farrés-Llongueras, soprano

21:30h Sala Polivalent del CMSC: Sopar del soci. Preu: 30 euros. Descompte del 50% per voluntaris del Club

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
10h Nova seu: Jornada de portes obertes. Fira del Club: Exposicions de les activitats de les seccions
10h Rocòdrom: Campionat d’Espanya d’Escalada de Dificultat Categoria absoluta, eliminatòries
18:30h Pavellò PAV-3: Exhibició de Gimnàstica Rítmica
19h Rambla del Celler: Acte inaugural i visita a la nova seu

Al finalitzar la visita a la seu, trasllat de la comitiva al PAV-3: Final de l’exhibició de Gimnàstica
Parlaments del President del Club Muntanyenc, Consellera de Cultura i Alcalde de Sant Cugat

20:30h Rambla del Celler: Actuació dels Castellers de Sant Cugat
20:30h Rocòdrom: Campionat d’Espanya d’Escalada de Dificultat Finals masculina i femenina absolutes
21h Rambla del Celler: Coca i cava per tothom i Sopar popular: botifarrada. Preu: 5 euros
22:30h PAV-2: Concert de Locomotora Negra
00:30h PAV-2 Concert de rock: Shitting Milks i Skamarlans

Preus d’entrada al PAV-2: Socis del Club: 10 euros. No socis; 15 euros (inclou consumició)
Preu del concert de rock sense consumició (entrada a partir de mitjanit):  4 euros
Un forfait de 12 euros (pels socis) donarà dret al sopar popular i als concerts del PAV-2. Aquests forfaits hauran de ser

reservats i pagats abans del dia 6 de setembre.

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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GALERIA D'IMATGES: LA NOVA SEU QUASI A PUNT PER
ACOLLIR ELS SOCIS DEL CMSC

El vestíbul Vistes des de la segona planta

La terrassa L'escala

El rocòdrom La sala polivalent

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



SORTIDA DELS POC A POC
Dia: dissabte 1 d'octubre
Hora i lloc de sortida: 10h, llar d'avis de la Parròquia
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Sis socis del Club van Coronar el Mont

Damavand, a l'Iran

Aproximadament a 50 km. al Nordest de Teheran, el mont

Damavand és un impressionant estratovolcà de 5.670m. que for-

ma part dels Elborz que voregen el mar Caspi, al Nord de l’Iran.

Damavand es un volcà jove format fa uns 10.000 anys. A la banda

Oest els corrents de lava refredats ràpidament formen unes

embassaments que subjecten les glaceres.

És el pic més alt de l’Iran i el més alt volcà del l’Orient mitjà, molt

concorregut per muntanyencs nacionals i estrangers de tot arreu.

No es recorden erupcions, però no es considera un volcà inactiu.

Les moltes boques amb fumeroles sulfuroses prop del cim

suggereixen que encara queda magma calent dins del volcà.

No és una muntanya tècnicament difícil, però, degut a les fumeroles

del cim i a l’alçada, la respiració durant el últims 300m. de desnivell

és bastant dificultosa, i el vent, molt habitual, també és un element

de dificultat. La temperatura a dalt és molt baixa.

Sis socis del CMSC, membres de la Secció de Muntanya, i una

sòcia del centre excursionista de Vilanova, vàrem fer cim el dia 23

de Juny, revetlla de Sant Joan: gairebé no ens podreu reconèixer

però som: Carmen Grau, Jaume Campmany, Josep Manjarin, Dora

Martínez, Manel Monteys, Dolors Vilanova i Evelia Casado.

A la foto també apareix un dels dos excel·lents guies que ens van

ajudar a fer cim: en Shamid. L’altre guia, que va fer la foto, era en

Nassir.

El Grup de Muntanya assoleix l'Eriste

Sud, objectiu del 3000 d'enguany

El passat mes de juliol una vintena de socis vam fer la clàssica
sortida per assolir pics de més de 3000m. Enguany el promo-
tor d’aquestes sortides, Vicenç Soto, va triar el cim de l’Eriste
Sud, de 3045m, a la vall de Benasc. Vam sortir de Sant Cugat
per anar fins a Castejon de Sos, i des d’aquí, passant per Chia,
una pista ens va enlairar fins el Coll de Sahun; vam deixar els
cotxes un tram més avall, gairebé a sota d’una magnífica cas-
cada. Vam començar a caminar amb les motxilles cap a l’estany
de Basbarisa, a 2330m, on vàrem acampar. L’endemà vam
deixar el campament a primera hora i vam començar a pujar
fins trobar les Canals Pedregoses, que pugen fins al cim de
l’Eriste Sud. El dia va ser meravellós. Un petit grup es va atrevir
a pujar també l’Eriste Central (3053m). Després d’una bona
estona al cim contemplant els els cims del Possets, Perdigue-
ro, Maladeta i Aneto, va ser hora de baixar i tornar al
campament, on ens esperava el llac de Barbarisa per fer un
bon bany gelat. L’endemà, després d’esmorzar, vam emprendre
el camí de tornada cap als cotxes i, com ja és tradicional, vam
parar a dinar a mig camí de casa per celebrar la feliç cloenda
dels 3000 d’enguany.
Joan Valls

  DISS. 18    Peu del Funicular (amb FGC), 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 Marquès      EN TREN
  DISS. 24   Vallvidrera, Sant Pere Màrtir, Peu del funicular Josep Castellví      EN TREN
  DIUM. 25  Una volta que ens captivarà: el Torrent de Colobrés i
                  els horts del Socaire (Sabadell).                                      Vicenç Peig               EN COTXE

Passeigs per Collserola - SETEMBRE 2005

          DATADATADATADATADATA ITINERARI                                GUIAITINERARI                                GUIAITINERARI                                GUIAITINERARI                                GUIAITINERARI                                GUIA TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT
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Reflexions estiuenques de la Coral 1975
Ara que s’ha acabat el curs 2004-2005 voldria fer unes reflexions
sobre com ha anat tot plegat i les perspectives que s’obren per el
curs vinent. A banda de les actuacions que hem anat realitzant
durant aquest període , voldria destacar la consolidació de la CO-
RAL 1975 tant a nivell musical com social d’acoblament del grup.
Crec que els que ens varen escoltar en el Concert de Festa Major
, estaran d’acord en que la interpretació dels NOCTURNS de
MOZART (algun d’ells força complicat) va resultar reeixida.
Aquest volem que sigui l’inici per a poder assolir cotes més altes
amb peces de major dificultat si s’escau. De cara al curs vinent
tenim nous projectes:
- Intercanvi  amb una coral d’ALBA (Italia). Abans d’acabar l’any
hi ha prevista una visita a ALBA amb un repertori que assajarem
a partir del proper Setembre.
-El Pessebre d’En Pau Casals el començarem a assajar quan tornem
de vacances ja que s’ha de cantar a mitjan Desembre. Hi ha
previstes no menys de 5 actuacions.
-Nou Repertori per a complementar el que ja tenim sobre tot en
cançons tradicionals catalanes i de muntanya.
Aprofito l’avinentesa per a tornar a demanar la incorporació de
nous cantaires a la CORAL 1975. No demanem figures del cant
ni grans veus. Volem que tinguin un sentit musical (que afinin) , i
ganes d’integrar-se en un grup molt ben avingut.
Procurem cuidar tant l’aspecte social com el propiament musical
de la CORAL. I ara que tindrem local nou per assajar,  no teniu
excusa. Animeu-vos i a cantar s’ha dit.
Joan Puigneró

El passat dimecres 29 de Juny, Sant
Pere, i massa tard per donar la
informació pel butlletí de Juliol, la
Camerata Coral Sant Cugat del
CMSC, sota la batuta del seu direc-
tor Xavier Baulies, va posar música
i veu a la missa de Festa Major, que
va aplegar, fins a emplenar el
Monestir, veïns, visitants i autoritats,
a més de gegants i capgrossos.
El primer cap de setmana de Juliol i,
en el marc del 59è Festival
d’Avignon, vam viatjar a aquesta
ciutat francesa convidats pel cor lo-
cal “Ensemble Vocal A Capella”. El
desplaçament, que va implicar un
total de 34 viatgers, i va oferir
l’oportunitat  als cantants de disfru-
tar tant dels aspectes artístics com
d’aquell més lúdics i  de
convivència.
Es van fer dos concerts, sempre a
capella, intervenint en ambdós ca-
sos cada grup en solitari i tancant
amb una interpretació conjunta. La
tarda de dissabte, a la Chapelle de
l’Oratoire, Camerata va cantar pe-
ces

El dijous 21 de juliol de 2005 , a les 22 hores, tingué
lloc al claustre del Monestir la 1ª Trobada internacio-
nal de Cors d´Home organitzada per la Federació de
Cors de Clavé en la que intervingueren el Bonifantes
Men´s Choir (República Txeca) i la Societat Coral La
Lira que vàren encetar l´acte amb un repertori de
cançons catalanes.A la foto, el mestre Andreu
Recassens, dirigint els cantaires de La Lira. Entre el
públic assistent, hi havia un reopresentant de la
Federació de cors de Clavé, Toni Carner, i el Cònsul
honorari de la República Txeca, Jaume Martín.

La Lira va cantar al claustre

Activitats de Camerata al setembre
de l’antologia coral catalana, i el
diumenge la Cathédrale Notre Dame
des Doms va acollir un repertori de
música sacra.
De la Provença francesa a les terres
de Ponent del Principat, el Castell
de Mur, dins del cicle Concerts als
castells de frontera. El cor,
acompanyat d’un grup instrumental
de violí, violoncel i piano, va actuar
el dissabte 9 de juliol, i va presentar
un variat repertori que va anar de
Bach a Whitacre, passant per More-
ra i Fauré, entre d’altres.
El mes de Setembre engegarà aviat,
ja que aquest darrer concert el
repetirem diumenge dia 3 a Vielha,
també acompanyats del grup instru-
mental. El dia 9 assistirem als
esperats actes d’inauguració de la
nova seu del CMSC on farem la
nostra petita aportació musical.
Finalment, participarem com a co-
ral en l’espectacle Instint Mozart
que, en la línia de “The Power of
Peace” de l’any passat, s’estrenarà
al Teatre Auditori el 2 d’Octubre.

Es tracta de la combinació del famós
Rèquiem, que intentarem cantar de
memòria, amb sonets amorosos de
William Shakespeare, i dansa
contemporània, i on col·labora en els
aspectes plàstics el pintor Josep Pla-
Narbona, premi nacional de disseny
d’enguany.
Miquel Aguilar

T’apuntes?
Can Busquets, Torre Negra, Parc Agrícola
del Vallès, planta de triatge, contenidors
de matèria orgànica als districtes,
Collserola Parc Natural, conservació de les
rieres, educació ambiental, consum
ecològic... Tots aquests temes tan
importants per a la qualitat de vida de Sant
Cugat necessiten gent que vulguin impul-
sar-los. El Grup de Natura continuarem, a
la nova seu social del Club Muntanyenc,
treballant i lluitant pel medi ambient, però
volem ser més!
Si t’interessa el medi ambient i no vols
restar passiu davant les agressions que
pateix en la nostra societat, vine!
Grup de Natura del CMSC

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

(Barcelona)



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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Camí-bany, Caminada a Montserrat,

Camitet, Capdemunt, Esquí, Grup,

GASC, Matinals, Pares & 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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ALTES DE SOCIS AL CLUB
Óscar Amorós Huguet
Berta Busquets Costas
Nina Busquets Costas
Meritxell Company Balsalobre

Natalia Colcoll Müller
Martí Losantos Maroto
Eva Maria Novoa Pardo
Ivan José Pueyo Adra

Charo Rodrigo de Pablo
Xelo Roig Oltra
M. Rosario Sabrido Esteban
Silvia de Sojo Caso

Un homenatge pictòric a l'arrossada tradicional de Festa
Major i a tot el procés que envolta la seva preparació van
ser plasmats per Joan López en la vintena d'aquarel·les
que es van poder veure al Club Muntanyenc. L'exposició
es va organitzar per commemorar el 25 aniversari
d'aquesta arrossada.

La sala d'actes del Club va acollir una

exposició d'aquarel·les durant els

primers dies de l'estiu

Tomàs Abellan participa al mun-

dial juvenil d'atletisme
Tomàs Abellan, atleta del CMSC, ha participat per
primera vegada al Campionat del Món Juvenil
d'Atletisme, que es va celebrar a Marraqueix del 13
al 17 del passat mes de juliol. Tot i no aconseguir la
classificació per a la final d'aquest campionat,
Abellan considera que la sola participació li ha
ensenyat moltes coses. Abellan, amb un salt de 4,30
metres, va quedar per sota de la seva millor marca
personal, situada en 4,80 metres.
És molt probable que l'atleta santcugatenc deixi el
Club Muntanyenc per a fitxar pel Carrefour Lleida.
Des d'aquí li desitgem molta sort i li agraïm les
temporades que ha passat entre nosaltres, portant el
Club als nivells més alts de l'atletisme català i
espanyol.
Oswaldo Romero

22 MITJA MARATÓ
L'organització de la 22a. mitja marató de
Sant Cugat   ja s'ha posat en marxa.
Enguany la marató tindrà lloc el diumenge
16 d'octubre.
Com cada any, l'organització fa una crida a
la col·laboració popular per a les tasques de
preparació de la cursa.

Marina Fernández, convocada per

l'Encontre 4 Motors d'Europa
Marina Fernandez, gimnasta del Club Muntanyenc,
va tancar amb els ulls posats a Europa una temporada
d'èxits a nivell estatal. Els passats 4 i 5 de juny, al
campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica
d'individuals, Marina va conquerir la segona plaça en
categoria infantil, i pocs dies després va rebre la
notícia que ha estat convocada per participar a
l'Encontre 4 Motors d'Europa, que tindrà lloc a Itàlia
en proper 15 d'octubre. D'acord amb el programa
tècnic de la competició, la gimnasta participarà en els
aparells de pilota i maces.
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