
El dissabte dia 17 de juny celebrarem
tots plegats la festa del soci del Club
Muntanyenc Sant Cugat.

Durant tot el dia hem programat una colla d'ac-
tivitats a les quals podreu assistir i participar
activament:

-Jornada de portes obertes durant tot el dia, amb vi-
sites guiades a la nova seu.
-Activitats guiades d'escalada en el rocòdrom.
-Activitats infantils preparades per les seccions més
joves: Esplai Sarau i Escola d'Excursionisme.
-Exhibició de gimnàstica rítmica al matí al polisportiu
municipal (PAV-III).
-Concert de les corals del Club Muntanyenc. 
-Tarda amb projeccions de diverses activitats passades
i presents del club.
Al vespre es farà el tradicional sopar del soci, on seran
homenatjats els socis i sòcies que ja fa 50 i 25 anys que
en són. I com cada any, acabarem la vetllada amb una
mica de música per a tots els públics. 
Els que vulgueu venir a sopar, passeu per la sec-
retaria del Club abans del 14 de juny i compreu
el tiquet de consumició. I tots els que estigueu
interessats a col·laborar en organitzar algun dels
actes sereu molt benvinguts.
Veniu i participeu de la festa del soci!
Per tenir més informació podeu adreçar-vos a secre-
taria o consultar la pàgina web del Club Muntanyenc.
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Festa del soci 2006

La nostra participació 
El Club serà actiu a aquest Any convocat per
l'Ajuntament a través d'una Exposició a la nostra seu.
Encara no hi ha data precisa, però sí algunes idees ja
concretades a través de la Secció de Cultura. I és pre-
cisament per dur a terme aquest projecte que us cri-
dem a la participació a través de l'aportació d'aque-
lles fotografies antigues, filmacions, enregistraments,
etc. que cregueu que poden ser d'interès històrico-
cultural de la nostra vila. En farem una selecció per a
l'exposició. 
A més, però, aprofitem aquesta avinentesa i la del
local nou, tan espaiós, perquè, ara sí, tots aquells socis

i simpatitzants del Club pogueu aportar allò que
durant anys heu guardat a casa, probablement
perquè a l'antiga seu no teníem ni el lloc ni la segure-
tat d'una bona conservació. Ara és un bon moment.
Us agrairíem també que féssiu arribar aquestes dues
crides (material per a l'Exposició i material de la
història del Club) a aquelles persones que cregueu
que poden conservar documents i objectes que en
una casa particular no tenen més funcionalitat, però
sí a la seu social. Us podeu posar en contacte amb
l'Alfredo Arechavala a través de la Secretaria. A tots,
moltes gràcies per la vostra col.laboració. 

Secció de Cultura

D'Octav ianum a  Sant  Cugat ,  any de  la  v i la

Medalles d’argent 2006
Xaime Alonso Bravo
Neus Artigas Mateo
Gemma Botey Gil
Oriol Botey Gil
Carles de la Encarnación Fontanet
Teodor de Mas Rocabayera
Núria de Mas Valls
Teodor de Mas Valls
Josep Deupi Núñez
M.Teresa Fernández Canut
Àngel Garrell Munné
Blanca Garrell Munné
Lluís Garrell Munné
Montserrat Mata Barberà
Anna Munné Porta
Josep M. Muxí Comellas
Alba Muxí Tresserres
Anna Muxí Tresserres
Adrià Pros Torres
Sofia Roma Ferré
Carme Saumell Mir
Josep Subietas Narro
Montserrat Tresserres Benet
Maria Valls Izard

Medalles d’or 2006
Josep Bueren Roa
Josep M. Casas Eroles
Jordi Roca Sobregrau
Jaume Soler Salvat
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11aa  sseettmmaannaa
0022 Inauguració de l’exposició col·lec-

tiva de Firat Festa Major. Cultura
0022 Verdaverd. Cinquena sortida.

Muntanya
0033 Camí de Sant Jaume. 9a etapa de

Tamarite de Litera (comarca de la
Litera, Osca) a Monzón (Cinca Medio).
Muntanya

0033 Passeigs per Collserola. Colònia
Montserrat, serres de can Julià i d’en
Rabassa. En cotxe. Guia: Gemma
Garcia. Muntanya

0033--0055 Submarinisme. Bateigs de submarin-
isme. Club

0044 Matinal. De Sant Llorenç Savall al
Castell de Gallifa. Muntanya

0044 Passeigs per Collserola. Caminada
al redós del turó d’en Segarra. En
cotxe. Guia: Miquel Tormos.
Muntanya
22aa  sseettmmaannaa

0055 Biblioteca. Reunió. A les 19.30 h.
Cultura

0066 Grup de Lectura.Estupor y tem-
blores. Espai Annapurna a les 20 h.
Cultura

0066 Presentació del llibre Història de
Cerdanyola. A les 20 h. Obrim Vies

0077 Projeccions de cinema. Cicle La
Guerra Civil Espanyola: ¡Ay Carmela!.
A les 22 h. Cultura

0088 Presentació del llibre Alta ruta
pirenaica HRP. A les 20 h. Club

0099 Sopar final de temporada
Collserolaire. A les 21 h a Can Portell.
Per inscripcions i pagaments cal
adreçar-se a la Secretaria del club de
dilluns a divendres de 18 a 21 h.

Muntanya
1100 Passeigs per Collserola. Vista Rica i

les fonts del seu entorn. En cotxe.
Guia: Joan Manich. Muntanya

1111 Pas a Pas. Tres estanys del Capcir.
Muntanya

1111 Passeigs per Collserola. Cloenda
temporada 05-06. Visió insòlita de
Collserola des del campanar del
Monestir i visita a la casa Abacial.
Aperitiu de final de temporada a la
seu del Club. A peu. Guia: Domènec
Miquel. Muntanya
33aa  sseettmmaannaa

1133 Reunió informativa CapdeMunts.
A les 20.30 h. Muntanya

1133 Conferència sobre el General
Batet. A les 20 h.Obrim Vies

1144 Data límit compra tiquets sopar
del soci. Club

1144 Projeccions de cinema. Cicle La
Guerra Civil Espanyola: Las bicicletas
son para el verano. Cultura

1144 Reunió Senat. A les 20 h. Club
1155 Reunió informativa Grup de

Muntanya. A les 20.30 h. Muntanya
1166 Verdaverd. Sisena sortida. Muntanya
1177 Festa del soci. Club
1177 Festival d’estiu de Rítmica. PAV-III a

les 11 h. Rítmica
1177 Grup de Muntanya. Cims comarcals.

Pica del Carlit. Muntanya
1188 Camerata. Concert del Rèquiem de

Mozart a Solsona. Coral
44aa  sseettmmaannaa

2200 Conferència sobre la Grip aviària.
A les 20 h. Obrim Vies

2211 Projeccions de cinema. Cicle La

Guerra Civil Espanyola: La Vaquilla. A
les 22 h. Cultura

2244 Senderisme. Etapa històrica Planès -
Mantet GE-10. Muntanya

2244--2255 CapdeMunt. Pic d’Alba. Muntanya
2244--2255 Barranquisme. 1a sessió curs de bar-

ranquisme. Club
2255 Camitet. Els Carcaixells, el Montclar i

el bany a la platja de Sant Pol.
Muntanya
55aa  sseettmmaannaa

3300 Verdaverd. Setena sortida.
Muntanya

3300 Botifarrada Popular. Acta del
Club dins la Festa Major. Club
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0044//0066 Actuació a Sabadell
1111//0066 Actuació a Calldetenes
2255//0066 ASSAIG GENERAL (tarda)
3300//0066  ASSAIG PÚBLIC de FESTA MAJOR
0011//0077 VIGÍLIES DE FESTA MAJOR
0022//0077 ACTUACIÓ DE FESTA MAJOR

A més a més hem programat unes setmanes
intenses d'assaig:
Dimarts 13 i 20 de juny i divendres 16 i 23 de
juny on tots els castellers hi estan especial-
ment convocats i a més a més s'ha convidat
personalment a altres entitats santcugaten-
ques.

Aquestes últimes setmanes són impre-
scindibles per encarar l'important pas que
pretenem fer els camises verdes. Descarregar
un castell de 8 per Festa Major està a les
mans de tots els santcugatencs, TU TAMBÉ
POTS COL·LABORAR-HI!

HORARIS D'ASSAIGS
Dimarts
20.00 h a 21.30 h La canalla
20.30 h a 22.30 h Tota la colla
Divendres
20.00 h a 21.00 h Escola de Castells
21.00 h a 23.00 h Tota la colla

0011 Camí de Sant Jaume. 10a
etapa de Montsó (Cinca Medio) a
Pertusa (Hoya de Huesca)
Muntanya

0011--0022 Grup de Muntanya. Sortida
Ariège-Capcir. Muntanya

0011--0022 Barranquisme. 2a sessió curs
de barranquisme. Club

0022 Cloenda exposició Festa
Major. Club

0033 Camerata. Concert Instint
Mozart a la Pl. del Rei de
Barcelona. Coral

0099 Camí-banys. De Palamós a
Calella de Palafurgell. Muntanya

0099 Easy Raid Sant Cugat. Club

+ + +

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



Sortida pel GR-5 fins al Castell de Gallifa per la
Serra de la Codina. Tornada pel collet de
Penjallops i Sant Jaume de Vallverd.

Durada: 5 hores.
Dificultat: cap.
Desnivell: poc.
Vocal: Antoni Casals.
Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí del Pla
del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
vehicles propis.

4 diumenge
Matinal
De Sant Llorenç Savall al Castell de Gallifa

11 diumenge
Pas a Pas
Tres estanys del Capcir

17 dissabte
Grup de Muntanya
Cims comarcals
Pica del Carlit (Alta Cerdanya)

Masia i menhir de can Llaurador (70 m), el Pas
de la Miloca, la riera de Penyella, la Capella
(210 m), el Llom (287 m), pont penjat dels
Carcaixells, la Torre (304 m), el Minyó (329 m),
l'Aresta (349 m) i el Montclar (405 m). 
Pas de la Canaleta, pla de la Figuereta, Roques
del Sol, Roca rodona d'en Cama, masia de can
Llaurador.
La travessa per la carena dels Carcaixells pot
presentar alguna dificultat a l'excursionista
poc avesat. Tant en els Carcaixells superiors
com en els inferiors, ens ajudarem de cordes
fixes o cadenes instal·lades adientment per
superar els passos difícils amb més seguretat.
Per als que s'hi vegin en cor, aquest itinerari
garanteix una excursió inoblidable que de ben
segur voldran repetir.

Durada: 3 hores de caminada.
Dificultat: moderada / alta.
Vocals: Artur Arruga i Vicenç Peig.
Hora i lloc de sortida: a les 7,30 del matí del Pla
del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
autocar. 

25 diumenge
Camitet
Els Carcaixells, el Montclar i el bany a la
platja de Sant Pol
Massís de l'Ardenya (Baix Empordà)

1 dissabte (juliol)
Camí de Sant Jaume
I fase: St. Cugat - St. Joan de la Penya
10a etapa de Montsó (Cinca Medio) a
Pertusa (Hoya de Huesca)
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El recorregut de l'excursió és pel Capcir.
Començarem la caminada als Angles per una
pista que ens portarà fins al llac de Vallserra
(Balcère). És un camí marcat en groc. (2,7 km).
Des d'allà per un camí pujarem fins l'estany de
la Balmeta (1:31) i seguirem ascendent fins la
cabana de la Balmeta (2:07). Aquesta cabana
es troba en una gran explanada al peu dels
Perics. Des d'allà prendrem el camí que ens
portarà al llac d'Auda (3:26).
La tornada serà, seguint la GR i el Tour du
Capcir, per la Jaça del Bernardí, la Jaça del pla
del Buc i el pla de Mir on ens recollirà l'autocar.

Durada: 5,45 hores aprox.
Dificultat: Mitjana. Podria complicar-se per
nevades tardanes.
Desnivell: 500 m aprox.
Guies: Montserrat Canals i Narcís Planas.
Hora i lloc de sortida: a les 6,30 del matí, del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
autocar.

24 dissabte
Senderisme
pels que no vagin de revetlla
Etapa històrica Planès-Mantet GR-10
francès

Distància: 28 km aprox.
Desnivell: +500, -300, +700, -500, +500, -800.
Vocal: Gemma Garcia.
Hora i lloc de sortida: a les 5 del matí del Pla
del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
autocar.
Inscripcions: a partir del dia 5 (socis) i del dia
19 (no socis).

Sortida de Montsó des del parc de "Los
Sotos", a prop del riu Cinca. Passem pels
pobles de Selgua i Ilche, principalment
per pistes agrícoles, camins locals i, a prop
d'Ilche, sobre la calçada romana d'Ilerda a
Osca. Arribem al poble de Berbegal
(l'antiga vila romana Caum) coincidint
amb el GR-45, visitem l'església de Sta.
Maria la Blanca, del segle XII, patrimoni
històric nacional i segellem la credencial.
Continuem, sempre per pistes agrícoles i
camins, fins al poble de  Pertusa, passant
per la localitat de La Perdiguera.

Durada: 6 hores i mitja aprox.
Dificultat: fàcil.
Distància: 27,5 km aprox.
Desnivell: pràcticament cap, excepte la pujada
al turó de Berbegal (538 m).
Inscripcions: del  5 al 23 de juny reservades als
de les anteriors etapes.
Del 26 fins al 30 de juny obert a tothom.
Credencial: cal portar-la (segellarem 
a Berbegal). 
Samarreta: 5 euros (al moment de la inscripció).
Vocals: Silvano Bendinelli i Josep Maria
Fontal.
Hora i lloc de sortida: a les 6 del matí del Pla
del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
autocar.

Recuperació de la sortida que es va haver de
suprimir el setembre. L'itinerari concret es pre-
cisarà a la reunió prèvia.

Durada: unes 7 h. de caminada.
Dificultat: grimpadeta final. És possible que hi
hagi una mica de neu. Es precisarà en la
reunió prèvia.
Desnivell: + 1.200, - 900.
Hora i lloc de sortida: a les 5.30 del matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell, amb
autocar.
Reunió prèvia: dijous, 15 de juny, a les 20.30 h.
Nota: hi haurà temps per arribar al sopar del
Dia del Soci.

JULIOL 2006
1 i 2 Sortida del Grup de Muntanya a
l´Ariège-Capcir

Excursió al Pic de Tarbessó. 2364 m.
Desnivell 850 m.
El sender ens porta a  l'estany de Rabas-
soles, l'estany Blau i l'estany Negre
envoltats d'un magnífic paisatge fins assolir
el pic. 
Temps de caminada 5 hores.
Caminada fins l'Etang de Naguille, i segons
el clima possibilitat de banyar-se.
Nota: per un tema d'accessos amb l'autocar
és possible un canvi en l'excursió del segon
dia.
Reunió preparatòria el 22 de juny  a les 20
h al Club.
Inscripcions del 5 al 22 de juny. Places limi-
tades a 30.
El preu aproximat serà d'uns 70-80 euros,
que inclou  sopar, dormir i esmorzar a la
Gite d´Etape.
L'import es farà efectiu en el moment de la
inscripció.

Ara fa 13 anys varem fer l'etapa que consid-
erem més difícil de les que el senderisme del
CMSC hagi fet. Era el darrer dissabte de juny de
1993. Per repetir aquesta etapa històrica neces-
sitem com a mínim 15 participants.
Durada: 11 hores aprox.
Dificultat: alta (forts desnivells, llarga, alta
muntanya)

Hem acabat un altre curs de caminades de
pares amb fills. Ha estat un any força vari-
at amb excursions per a diverses edats i
per tant amb dificultats variades, des
d'una sortida tant planera com la dels
canals d'Urgell, fins a una amb força
desnivell com la del Montsant amb tem-
pesta inclosa. Hem seguit fent la tradi-
cional del Collsacabra, pujant al santuari
de Cabrera, i també, com fem cada any,
hem anat a posar el pessebre ecològic-
recicable (fet de pa perquè els animalons
en puguin gaudir) al Montseny. 
No hem oblidat la nostra història, hem
caminat per la via romana del Coll de
Parpers i hem pujat al castell de Burriac
(amb vermut i compra de vi a Alella). I per
acabar una de clàssica, la pujada al
Puigsacalm, amb cerimònia inclosa: abans
de la caminada varem deixar en llibertat
una serp blanca. 
Un curs, doncs, distret i variat com solen
ser tots els d'aquesta colla. Prepareu-vos
que ja estem pensant tot el que farem a
partir de l'octubre vinent.

Miquel Jaumot

Pares i fills
La crònica

Grup de Muntanya a la Sierra de Guara
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Enguany, una vegada més i per molts
anys, el Club Muntanyenc Sant Cugat

posarà les insígnies d'argent i d'or a un
grup de socis com a mèrit a la seva fideli-
tat al club.
Sovint no sabem res d'aquests socis veter-
ans, no han sortit a les fotos, no han estat
a les  juntes, no han tingut un protago-
nisme especial en la vida del club. Han
participat durant un temps de la vida del
club i hi han sigut fidels, per ells mateixos,
per bé del club, per educar els seus fills en
els valors del món de l'excursionisme i de
la muntanya... Han sabut mantenir i
transmetre la torxa de la vida del club a
les noves generacions. Ben pensat, crec
que la insígnia és alguna cosa més que
una fidelitat anònima.
Jaume Soler és un d'aquests socis. Vaig
tenir l'oportunitat de parlar, a casa seva,
amb ell i la seva dona . Em  parlava dels
temps d'abans de la fundació del club, de
les excursions i les marxes pels  Pirineus,

Núria, Ull de Ter..., amb anècdotes viscud-
es amb el Zanini, el Barberà. I parlaven de
la creació del club. En Jaume va haver de
fer el servei militar. No eren nou mesos,
era llarg i rigorós. Som a l'any 42. En
Jaume, en lloc de ser aquí els anys de la
fundació, de fer muntanya i club, estarà
al servei militar. Quan torna, el club ja
existeix.  No serà fundador, serà més tard
un soci que, com molts d'altres, com-
parteixen la idea i la filosofia del club i de
mica en mica s'anirà integrant, com la
majoria de socis. Una trajectòria de socis
fidels. Tots els Jaumes que esteu rebent  la
medalla sou un exemple de treball anòn-
im, en silenci, de fidelitat . Possiblement
heu donat més al club que el que heu
rebut.  En silenci heu passat per totes les
etapes del club i les seves seus. Amb els
vostres cinquanta anys de socis o més,
sigueu  benvinguts a la nova  seu. 

Alfredo Arechavala

Cinquanta aniversari de socis

+ + +

Easy Raid Sant Cugat
El Club Muntanyenc Sant Cugat orga-

nitza el pròxim diumenge 9 de juliol, la
primera edició de l’Easy Raid a Sant
Cugat, una prova de mig dia de durada
que inclourà proves de BTT, orientació en
baixa muntanya, orientació urbana, esca-
lada i patins en línia.
L'itinerari, desnivells i horari del raid han
estat especialment dissenyats per fer-lo
apte per a qualsevol esportista amb
coneixements tècnics dels esports corres-
ponents i amb una bona forma física. 
Els equips hauran de ser de dos corredors
però en qualsevol cas no podran comptar
amb assistència i el preu d'inscripció és de
60 euros per equip.
Aquelles persones que hi vulguin compe-
tir i no disposin de parella poden posar-se

en contacte amb l' organització, la qual
facilitarà les
dades d'al-
tres interes-
sats en la
m a t e i x a
situació.
Podeu tro-
bar tota la
informació
d e t a l l a d a
(reglament,
m a t e r i a l ,
programa i
proves) així com el formulari d'inscripció a
la web de Club o l'adreça
www.easyraid.info.

El proper dimecres 14 de juny a les 20 h
es convoca el Senat del Club
Muntanyenc.
Aquest és un espai de reflexió en veu
alta on són convidats tots els socis i
sòcies i molt especialment  aquells que
en algun moment de la història del
club han tingut un paper destacat en
juntes o activitats de les seccions. Us
convidem a tractar i discutir els temes
que més us preocupin i interessin rela-
cionats amb el present i el futur de
l'entitat.

Convocatòria Senat

Breus
Nou gerent al Muntanyenc
El passat 15 de maig es va incorporar com
a gerent de la nostra entitat en Marc
Dinarés. En el pròxim Butlletí dedicarem
el nostre espai De Portes Endins a saber-
ne més detalls, tot i que molts de vo-
saltres ja deveu conèixer-lo, per la seva
gran vinculació amb el Club en la seva
llarga trajectòria com a soci. 

Botifarrada popular
Dins els actes de la Festa Major de Sant
Cugat, el Club organitzarà el divendres 30
de juny a la tarda, una botifarrada popu-
lar a l'entorn de Monestir.
Tots aquells que estigueu interessats en
col·laborar en l'organització, doneu el
vostre nom a la secretaria del Club.

Presentació del llibre Alta Ruta Pirenaica
El pròxim dijous 8 de juny, a les 8 del

vespre a l'espai Montblanc del Club
Muntanyenc tindrà lloc la presentació del
llibre Alta Ruta Pirenaica - HRP, escrit per
Sergi Lara i editat per Ediciones Desnivel. 

Per primera
vegada, un
autor de l'Estat
Espanyol cul-
mina la guia
d'una de les
travesses més
i m p o r t a n t s
d'Europa, la
travessa dels
P i r i n e u s

seguint el fil de la divisòria d'aigües.
Sergi Lara presenta aquest excel·lent tre-
ball i ens parlarà no sols de la seva condi-
ció de geògraf i escriptor, sinó també de
la seva feina com a guia de muntanya
professional, proposant la participació a
viatges cap a destinacions com
Groenlàndia, el Gran Atles, Eslovàquia o
la mateixa Transpirenaica.

Durant la presentació, hi haurà la possi-
bilitat d'adquirir el llibre d'Ediciones
Desnivel, així com inscriure's a la 10a
Travessa Integral dels Pirineus organitza-
da per Atlas Natura en blocs d'una set-
mana (juliol i agost).

Aquest mes de juny, per acabar el curs
amb ganes de saber una mica més,

des d'Obrim Vies us proposem un cicles de
tres conferències organitzades pel Jesús
González de temàtica variada, però amb
continguts molt i molt interessants.
6 de juny: Xerrada presentació, a càrrec
de Miquel Sánchez, del seu llibre Història
de Cerdanyola.
13 de juny: Conferència sobre el General
Batet, a càrrec d'Hilari Raguer i Francesc
Carbó, soci destacat del nostre club i nét
d'aquest general català i republicà.
20 de juny: Conferència a càrrec de Pere
Costa-Batllòria, doctor veterinari, sobre la
grip aviària i com pot afectar els
humans. Pot derivar en pandèmia? Què
hem de saber?
Cada dimarts, a les 20 h, a l’espai
Montblanc. Visiteu www.obrimvies.org
per saber més dels continguts de cada
conferència.

+ + +
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Va ser una Marxa feta sota un cel blau, un dia
esplèndid i amb una Serra de Collserola plena
de participants que anaven per les carenes cap

a Sant Medir, i de pares i amics que també anaven
cap a sant Medir però pel camí de la vall. 

Van ser 1205 les parelles inscrites, amb una immensa
majoria en el grup de 6 a 11 anys, que ja ve sent nor-
mal. S'ha notat la gran convocatòria que ha tingut
enguany aquesta activitat, per les raons que siguin:
perquè a Sant Cugat cada any som més, perquè la
inauguració de la nova seu del club s'ha notat o
perquè la difusió s'ha fet més bé. El cas és que els
participants ben engrescats començaven a caminar a
les nou del matí i no van parar de fer-ho fins a les 6
de la tarda, en conjunt, és clar, ja que La Marxa està
pensada perquè la facin nois i noies sense problema,
i per tant els catorze quilòmetres escassos que tenia
els han de fer en unes 7 hores, gairebé descansen
tant com caminen i això fa que sigui una Marxa rela-
tivament fàcil.

Per continuar exposant La Marxa dins les escoles de
Sant Cugat, enguany hem editat el DVD amb
Televisió de Sant Cugat. Aquest ha estat, sembla, un
bon instrument, per als professors d'educació física,
que els ha permès enfocar la regularitat, l'equip que
calia portar, i d'altres aspectes que, pensem, han
donat un bon fruit, perquè enguany els participants
han tingut de mitjana menys penalitzacions que
l'any passat, i això és conseqüència de la lliçó apre-
sa. 

La feina de controlar La Marxa l'han protagonitza-
da, enguany, uns 200 voluntaris; la gran cordialitat
dels participants i l'alegria que transmeten sempre
fan que molts dels voluntaris decideixin repetir, any
rere any. Però malgrat això, encara seria bo que tin-
guéssim més voluntaris. La Marxa s'ha convertit en
l'activitat més important del Club Muntanyenc, la
més antiga de Catalunya, i la de major participació
en aquest tipus de caminades, i això vol dir que ens
hi hem d'abocar a preparar-la millor i amb més
recursos.

Gairebé fa dos anys que ens vàrem estrenar com a
nova Secció del Club; hem fet el mateix que veníem
fent, però tenim una estructura per consolidar. El
passat 18 de maig es va fer l'assemblea de col·labo-
radors i va sortir que per millorar tota l'organització
de La Marxa calia més col·laboració. I també un cert
compromís d'aquelles persones que puguin dedicar
una part del seu temps lliure a portar la gestió direc-
ta d'aquesta activitat. També es va dir que l'equip
directiu de La Marxa ha de tenir la vista posada ja en
la 49 i la 50 edició per anar preparant el que ha de
ser una celebració important dins el Club
Muntanyenc. 

Durant els propers mesos seguirem treballant per
consolidar la Junta de la Secció, per començar a pen-
sar en temes de les properes Marxes. Ara, malgrat
que ja s'ha acabat l'activitat principal, mantenim el
treball durant tot l'any, uns moments més intens i
d'altres més relaxat. Per això ens agradarà que vos-
altres, socis del CMSC, tan si heu participat com si no,

ens doneu el vostre parer de com veieu l'orga-
nització i realització. Tenim una pàgina de correu
pròpia on ens ho podeu fer arribar.
marxainfantil@clubmuntanyenc.org

Finalment, hem d'agrair als patrocinadors i col·labo-
radors l'esforç que fan per mantenir la vinculació
amb el Club Muntanyenc i La Marxa Infantil. En
primer lloc  La Caixa, l'Ajuntament de Sant Cugat i
l'empresa santcugatenca Delphi, que ens patrocinen
aportant bona part dels recursos necessaris per
muntar l'activitat. També les empreses que
col·laboren amb productes que els participants s'em-
porten en acabar, al Comerç de Sant Cugat que par-
ticipa amb els trofeus que es reparteixen un cop
conegudes les classificacions, i finalment als Serveis
de Suport Logístic de la ciutat, pel seu suport de con-
trol en seguretat vial i en atencions mèdico-sani-
tàries als participants. 

Fins a la propera Marxa!

Joan Carles Alayo

Les dades

- Inscripcions: 1006 parelles en el grup de 6 a 11 anys
i 162 parelles en el grup de 12 a 14 anys. Enguany hi
ha hagut més participació que l'any passat, bàsica-
ment en el grup de 6 a 11 anys.
- Classificats: 979 parelles en el grup de 6 a 11 anys i
154 parelles en el grup de 12 a 14 anys.
- Amb premi: 117 parelles del grup de 6 a 11 anys i
13 parelles del grup de 12 a 14 anys.
- Hem tingut uns 250 col·laboradors pel control de
tota l'activitat i l'assistència de més de 20 agents o
voluntaris dels Serveis Locals.
- La Marxa va començar a les nou del matí i es va
acabar a dos quarts de set de la tarda.
- Els participants han rebut com a regal un estoig de
llapis amb l'escut del Club Muntanyenc.
- Algunes de les fotografies preses durant La Marxa
les podeu veure a la web del Club.

La 47 ena Marxa Infantil de Sant Cugat del Vallès
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Les classificacions de la 48 ena Marxa
Primers deu classificats de grup de 6 a 11 anys

Posició Punts Pitral Participant Participants

1 21 913 PRIOR ROVIRA, JAUME MONTESO TARRIDA, ALEIX

2 21 159 NARBONA SANCHEZ, MIRIAM GRACIA JORDA, LAIA

3 22 860 DOMINGO RODRÍGUEZ, ARNAU PROS MUÑOZ, SERGI

4 23 980 LATORRE, NÚRIA URGELLÈS, NATALIA

5 23 643 ZAMBELLI, GIOVANI RUIZ DE CONEJO MIQUEL, IGNACIO

6 23 158 CONESA I MUR, GEORGINA CONESA I MUR, LAIA

7 24 887 MULLERAT FISAS, ARÍSTIDES MULLERAT MARIMON, FRANCESC

8 25 75 PLANAS SUCARRAT, MIREIA LOPEZ BARCELO, ENRIC

9 25 944 TINOCO RODRIGUEZ, DIEGO SAGRERA GUIBERNAU, PAULA

10 25 155 SALA BASTARDES, ANNA TUDURI SANCHIS, LAURA

Primers deu classificats de grup de 12 a 14 anys

Posició Punts Pitral Participant Participants

1 43 1028 SERRA BERNAD, CARLOS MASÓ GARRIGA, SERGI

2 48 1016 DIAZ RODRIGUEZ, IRENE GOMEZ SANCHEZ, LUCIA

3 51 1027 CELADES ERRANDO, CAROLINA UGARTE RUIZ DE AGUIRRE, ANNE i
SERRA JUSTES, LAURA

4 53 1031 SAUTER SOLER, LAURA PORBALABN ALONSO, MARIA

5 53 1024 CASTELLBLANCO MCCANN, SERGIO CORTIJOS NAVARRO, ALBARO

6 55 1015 PLANAS PIQUER, GEMMA VENTURA BAILA, MARINA

7 55 1005 COTS COLL, ALBERT IGLESIAS ROVIRA, ORIOL

8 56 1042 OMEDES LORENZO, GEORGIA RUBIO FERNÁNDEZ, LAURA

9 56 1052 MELGAREJO VILLAR, CARLOTA VALLVERDÚ BARNIOL, ARIADNA

10 56 1051 PASCUAL HUESCA, ANDREA CHUECA ESTERUELAS, MARINA

Les escoles

Les tres escoles millors classificades
(classificació efectuada comptant els deu millors classificats de cada escola)

1 CEIP Ferran Clua 252

2 CEIP Joan Maragall 282

3 CEIP Pins del Vallès 284

Les tres escoles amb major nombre d’inscrits

1 Escola Avenç 250

2 CEIP Pins del Vallès 250

3 Escola Santa Isabel 201

Les tres escoles amb major nombre d’inscrits per classe

1 CEIP Pins del Vallès 2n A 27

2 CEIP Pins del Vallès 5è B 22

3 CEIP Pins del Vallès 1r A 21
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Les imatges
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Els  agraïments i  les  col · laboracions
Establiments de Sant Cugat que han aportat els premis de la 48 ena Marxa

ÀMBAR JOIERS
ACQUA BLOCK
AQUILINO PERRUQUERÍA
ARPALI
ASSESSORIA CONSULTORIA RAMÍREZ
AUX VYD
BARTROLÍ CALÇATS
BELLES ARTS CABANES
BLANCOLOR
BLUE MOON
CADIMA ELECTRODOMESTICOS
CAFÈ GINA
CAFETERIA SEGAFREDO
CAL CRISPIN
CAMPMANY HOME-DONA
CARNISSERIES SAGARRA
CARNISSERIES TUBAU
CELLER CAL CABALLU
CENTPEUS CALÇAT INFANTIL
CENTRE D'ESTÈTICA QUIROS
CENTRE ÒPTICS
CICLES CARDONA
CLIC-CLAC PERRUQUERS
COPIMATGE
COPISTERIA THER
CRISTALERÍAS GIL BARCELONA S.L.
CUCARRÓ ROBA INFANTIL
CUGART (2 vals mat. Escolar 15 x 2)
DELINEA
DIX
DONNA
EDICIONS VIDEO VALLÈS
EL CELLER DELS LLIBRES
EL CORREDOR BICICLETES
ELS DAUS SABATERIA INFANTIL
ELS TRES REIS
ESPAI LLUÍS RIBAS
ESTANC i LOTERIES MONESTIR
FALGUERA
FARMACIA BERINGUES
FARMÀCIA RIERA-RIVIERE

FERRETERIA EL PONT
FERRETERIA ROS
FINQUES GIRONELLA S.L.
FINQUES SERIN
FLECA ESTACIÓ
FLORISTERIA ROSA Mª SEGURA
FOAP S.A.
FRANKFURT ROSSINYOL
FRUITES I VERDURES CARMETA
FUSIÓ MÚSICA I DANSA
GELATS JOAN PROS
GERD DIETÈTICA
GESTORIA CASAS
GESTORIA LEON TOMAS, S.L.
GRANJA MONTSERRAT
ICARO HOME - ICARO DONA
IMPREMTA SANT CUGAT
ÍNTIM ROBA INTERIOR
JOGUINES MARGA
JORDI FLORENSA INTERIORS
KALA-FLORISTERIA
KSA Sant Cugat Gestió Immobiliària
LA BOTIGA DE PERYBEN
LA FABRIQUETA
LA FAUNA
LA FESTA
LA MOYENNE
LA QUINTA FORCA
LA TABAQUERIA
L'AMIC IMAGINARI
LINS JOIER
LLIBRERIA ALEXANDRIA
LLIBRERIA HÉMERY, S.L.
LLUNELL FINQUES
LOBER - DOMUSDECOR
MAJIK
MATALASSERIA SOLSONA
MERCERIA LOLA
MÉS MARCS
MILAR TOBELLA
MOBILIARI ST.CUGAT

MOBLES CASAJUANA
MYTHOS LLIBRERIA
OFINOVA MATERIAL OFICINA
ÓPTICA MIRASOL
ORDINASOFT
ORNALLAR
PAPERERIA PLANAS
PAPERINSKI
PAPIOL ALFOMBRES
PASTISSERIA ALEGRET
PASTISSERIA LA LYONESA
PASTISSERIA ROURA
PASTISSERIA SÀBAT
PEQUE PELU
PERFUMERIA ORQUÍDEA
PINHOLE FOTOGRAFIA
PNEUMÀTICS LLUNELL
POU D'ART
RIDOX ROBA LLAR
ROBA CÒMODA
RODÓ INTERIORS
ROTLLANA MOBLES
RUBIO
SACUM
SANT CUGAT ESPORTS
SEC I DOLÇ
SERVEIS RUSANGAS-Distr. REPSOL
BUTANO
SOM TRESS PERRUQUERIA
TINTORERIES SANT CUGAT
TONI MESTRE PASTISSER
TOT SANT CUGAT
TRINITY
USSIA TOURS
VETERINOS
VIATGES CARMASS
VÍDEO CLUB SANT CUGAT
XARCUTERIA BISBAL
XARCUTERIES FELIU GRIFUL
XARCUTERIES J. GRAU
ZOOM Centre de la Imatge

Patrocina Col·labora

Suport logístic
Policia Local de Sant Cugat

Mútua de Terrassa
Creu Roja

Protecció Civil 
Parc de Collserola

Associació de Defensa Forestal
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Camí de Sant Jaume

El passat dia 1 d'abril vam fer la setena
etapa del camí entre els pobles de

Linyola i d'Algerri, passant per la bonica i
històrica ciutat de Balaguer i l'antic poble
de Castelló de Farfanya. 
El bon temps va acompanyar-nos en tot el
trajecte i les visites culturals van ser
extremadament interessants, malgrat
que fossin breus, degut a la llargada de
l'etapa (28 km). 
La foto és de la església gòtica de Santa
Maria de Balaguer, vista des de les
muralles, antiga fortificació construïda
durant l'ocupació andalusina en el segle X
i XI i ampliada en el segle XIV durant
l'època medieval.
I el dia 6 de maig la colla, sempre de
gairebé 60 persones, va fer la vuitena
etapa entre Algerri (de la comarca de la
Noguera) fins a Tamarit de Llitera, capital
de la comarca aragonesa de la Llitera i
poble de la Franja de Ponent, passant pels
bonics camps verdejants de conreus i
cases rurals de la zona regada pel Canal
d'Aragó a Catalunya.

A la foto es pot veure la colla a la "fron-
tera" amb la Comunitat d'Aragó, als pocs
quilòmetres d'Alfarràs.
La novena etapa ens portarà a Montsó,

capital del
C i n c a
Medio, on
hi haurà
un dinar
c o m u n i -
tari de la
t í p i c a
c u i n a
aragone-
sa.

S i l v a n o
Bendinelli

BarranquismeEl Mont Perdut, tro-
bat per un grup de
CapdeMunts
Sortida del 30 d’abril
Aprofitant el cap de setmana llarg, fins al
1-5, un nombrós grup de CapdeMunts
van travessar la fantàstica Vall d'Ordesa,
en busca del Mont Perdut. A més a més,
van trobar tota classe d'objectes perduts,
sembla ser per un tal Roland i el seu amic 
Marboré: una Bretxa, un Tailló, un Casc,
una Torre, un Pitó, un Cilindre, i fins i tot
una Punta amb Escales! Tota una col·lec-
ció de pics amb molta neu i un temps
esplèndid!!!

Jesús Gràcia

Cinquena sortida: divendres 2 de juny
Des de l'estació de Mundet a la de
Montbau, visitant el parc de les Heures i
l'obra artística de Carles Soler.
Hora i lloc de sortida: a les 5 de la tarda
estació de metro L3 Mundet, sortida pg.
Vall d'Hebron (muntanya).
Sisena sortida: divendres 16 de juny
Des de el parc de la Vall d'Hebron a la
plaça d'Eivissa, visitant els jardins
romàntics de Martí Codolà.
Hora i lloc de sortida: a les 5 de la tarda,
estació de metro L3 Montbau, sortida
Parc de la Vall d'Hebron.
Setena sortida: divendres 30 de juny
Montjuïc estimat (1)
Els Jardins de Mossèn Cinto, el Castell i
els Jardins de Joan Brossa.
Hora i lloc de sortida: a les 5 de la tarda,
estació de metro L2 i L3 Paral·lel,
andana del funicular de Montjuïc.
Totes les passejades tindran una durada
aproximadament de 3 hores.
Per a més informació podeu posar-vos
en contacte amb Vicenç Peig (607809999).

Verdaverd

Us informem que estem organitzant
un curs de barranquisme, els dies 24-

25 de juny i 1-2 de juliol. El preu per per-
sona és de 332 euros , pels 2 caps de set-
mana, incloses les classes teòriques, les
pràctiques i l'allotjament en pensió com-
pleta.
Els que estigueu interessats podeu posar-
vos en contacte amb:
gloriafabe@gmail.com
vgaranto@hotmail.com 
o amb la secretaria del Club 
secretaria@clubmuntanyenc.org

Propera activitat

CapdeMunt

24 i 25 de juny 
Pic d´Alba (3.118 m)
Està situat a la Vall de Benasc, és l'oc-
cidental dels pics de la Carena de les
Maladetes a la vall de Benasc. La
pujada són unes 4 hores des del refu-
gi de la Renclusa i la baixada unes 3
hores. Referent al material, es neces-
sita piolet i grampons. Pujarem per
la ruta de l'Ibon de Paderna i com a
opció alternativa es poden fer també
els pics de Mir (3.185 m) i/o Sayó
(3.220 m), antigament coneguts com
Maladetes Occidentals. El Pic d´Alba
no presenta cap dificultat, en canvi,
els altres pics tenen una cresta final
"delicada".
Dormirem a l'històric refugi de la
Renclusa i l'excursió es farà el diu-
menge. Com que la pujada al refugi
és molt curta (30 min), el dissabte a
la tarda podem fer una petita excur-
sió al coll de Toro, coll amb molt
bones vistes de l'Aneto i àmplia
població de marmotes.
La reunió serà el dimarts 13 de juny a
les 20.30 h al CMSC. Però és impor-
tant que la gent s'apunti abans per
reservar amb temps les places del
refugi. Podeu apuntar-vos a
david.rifa@finnforest.es.

Camí-banys
Amb l’inici de la calor, arriben les sor-

tides dels Camí-banys.
Us n’avancem el calendari:
25 de juny: els Carcaixells el Montclar i el
bany a la platja de Sant Pol (Baix
Empordà).
8 de juliol: de Palamós a Calella de
Palafurgell (Baix Empordà).
22 de juliol: del refugi del Caro a Beseit,
passant pel riu Ulldemó (Els Ports).
30 de juliol: platges verges al costat de
l'Estartit (Baix Empordà).
13 d'agost: 13 cales al camí de ronda de
Sant Antoni (Baix Empordà).
19 d'agost: platges de somni entre
Llançà i la badia de Colèra (Alt Empordà).
27 d'agost: de la Punta de la Mora al
castell de Tamarit, visitant el bosc de la
Marquesa (Tarragonès)

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



Des de fa uns quants anys, la nostra ciu-
tat i Alba, al Piemont, al nord-oest

d'Itàlia, han tingut molts contactes entre
entitats cíviques, amb un resultat de
bones amistats a les dues bandes.
Primerament foren els maratonians i els
jugadors de petanca i darrerament ha
estat la nostra CORAL SANT CUGAT 1975,
del Muntanyenc, que hi va fer uns con-
certs per Tots Sants,  amb devolució de
visita d'una colla de 50 albesos, per Sant
Jordi.
El dimarts 9 de maig, coincidint amb la
festa del Dia d'Europa, el nostre alcalde,
el Sr. Lluís Recoder, va signar el nomena-
ment oficial d'un Comitè
d'Agermanament St.Cugat-Alba, amb
una nodrida representació de persones
molt vinculades al Club i a la Coral. Els
socis Joan Casajuana, com a  president,
Joan Puigneró -president de la Coral Sant
Cugat 1975-, com a vicepresident, i
Oswaldo Romero com a vocal,  tindran
cura de desenvolupar noves activitats,
com són la gimnàstica rítmica, curses atlè-
tiques i altres esports i intercanvis cultur-
als.
Una pròxima activitat de la CORAL SANT
CUGAT 1975 serà la participació, el 28 de
maig, a la Festa de Cançó de Muntanya,
que és una trobada festiva de corals de
clubs muntanyencs de tot Catalunya que
es fa cada any en un indret diferent de la

geografia catalana. Enguany hi par-
ticipen unes 9 o 10 corals i la ciutat acolli-
dora es Mataró, que sentirà cantades tot
el dia en diferents punts de la ciutat. 

Joan Casajuana
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Raid Ribagorçana

Agermanament entre Sant Cugat  i Alba

El passat cap de setmana es va disputar
el 1r Raid Ribagorçana, prova puntu-

able per a la Copa Catalana de Raids
d'Aventura de la FEEC.  Aquest Raid es va
disputar tot seguint el curs de les aïgues
de la Noguera Pallaresa i Ribagorçana,
amb una distància total de 170 km.
L'equip de Raids d'aventura del CMSC-El
Corredor format per Paivi Linna, Jordi
Bosch i Isaac Rigau hi va participar
assolint la 11a posició.
Amb molt poques hores per a poder
dormir, el raid va començar a Castelló de
Farfanya a les 6 del matí de dissabte amb
una etapa de BTT de 35 km. La pluja
caiguda durant la nit i la prova van difi-
cultar molt aquesta etapa i això va deter-
minar la resta del raid, ja que pel fang
acumulat, la pràctica en BTT era impossi-
ble. Trencaments de cadenes, canvis, etc...
Molts equips van sortir  perjudicats, i la
resta va haver de carregar les bicis a coll
durant 10 km! L'equip del Club va
començar molt bé, arribant en aquesta

primera etapa en 4a posició.
Seguidament, etapes de trekking-orien-
tació, més BTT, espeleos, etc... fins arribar
a Pont de Suert a quarts de 10 del vespre.
Descansar unes horetes després d'arreglar
les bicis, menjar i diumenge a les 6 del
matí, altre cop sobre la bici per dirigir-se
a Boí en BTT, on es va començar la prova
de treeking-orientació-escalada dins les
proximitats del meravellós Parc Nacional
d'Aigüestores i St. Maurici.
Ara la propera fita és el Raid Garraf, a
principis de juny, on tot l'equip haurà de
fer la totalitat de les proves, ja que no és
autoritzat cap relleu.
Des d'aquí, volem fer una crida a tota
aquella gent motivada i amb ganes de
començar a fer Raids d'aventura, perquè
es posi en contacte amb nosaltres per
mirar de fer més equips dins el nostre
club i en diferents modalitats.
Fins aviat, Raiders,

Equip CMSC-El Corredor
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Camerata 
activitats juny

Ja en un pla més seriós, a mitjans de mes
vam compartir escenari amb el grup de
Madrid In Hora Sexta, en un concert
intimista, organitzat per la Camerata i
convidat per la FCEC, la Federació
Catalana d'Entitats Corals. Amb 10 mem-
bres, la majoria professionals o estudiants
avançats de música, van demostrar que
no cal un cor nombrós -sovint al contrari-
per fer interpretacions d'altíssima quali-
tat.
I el mes de juny, la Camerata posarà la
directa en les seves interpretacions -
enguany un mínim de sis, en l'any
Mozart- del seu Rèquiem, en versions sim-
fònicocoral i espectacle multidisciplinar,
que va començar el 9 d'abril a Tremp. El
dia 18 el representarem a Solsona i el 3 de
juliol, dilluns, la plaça del Rei de
Barcelona ens acollirà per representar
l'Instint Mozart en el Festival del Grec.
Donada la limitació de l'aforament, us
recomano  que encarregueu les vostres
entrades amb suficient antelació al
Telentrada (www.telentrada.com).

Assistiu- hi, us agradarà.

Miquel Aguilar

Només unes ratlles per fer un petit
comentari del que vam fer al mes pas-

sat, que va consistir en la recepció del Cor
d'Avinyó, coincidint amb el pont del
primer de maig, del qual no vam poder
informar en el tancament del butlletí
anterior. Les intervencions a Montserrat i
el monestir van agradar força als visitants,
gairebé tant com el sopar que els vam
oferir a El Mesón i la recepció a les
instal·lacions del Club, que va incloure
una demostració pràctica de com es fa un
pa amb tomàquet.

El Grup de Submarinis-
me ja s'ha estrenat
El passat 14 de maig es va fer la primera

immersió. Quinze persones, cinc de les
quals van fer el bateig. Va haver-hi de tot,
des del que assegura haver vist una sirena
fins el que volia emportar-se el
Mediterrani a la panxa.
Els propers dies 3, 4 i 5 de juny es podran
fer nous bateigs i pel 12 volem fer el
primer curs "Open Water" (Padi).
Tots els interessats podeu passar pel Club,
on trobareu la informació necessària.
Animeu-vos, arriba l'estiu. Aquest any no
tens cap excusa. Tira't de cap, el
Muntanyenc ja està a l'aigua.

Francesc Sola



DESCOMPTES PELS SOCIS
Tel. 935 893 702 • Fax 936 752 172

E-mail: graficasceller@graficasceller.es
c/. Vic, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)

Els nous espais socials del CMSC acolliran
durant tot el mes de juny les obres dels
artistes de l'Associació santcugatenca
FIRART. La selecció de pintures presen-
tades parteixen del tema festiu La Festa
Major i són concebudes especialment per
a l'exposició aprofitant la coincidència de
realitzar-se en aquestes dates. Les peces
pictòriques juguen amb la singularitat
plàstica de cadascun dels autors que abo-
quen el seu llenguatge personal buscant
l'originalitat i l'estètica.
L'exposició s'inaugurarà el dia 2 de juny a
les set de la tarda i es clourà el dia 2 de
juliol a la mateixa hora amb un acte inclòs
en el programa de la Festa Major en què
es faran visites guiades amb presència

d'alguns dels autors i es podrà gaudir
d'un refrigeri a la terrassa del Club amb
música en directe. 
Us hi esperem!
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Aquest any se celebra el 75 aniversari
de la proclamació de la República i

aprofitant que aquest mes s'inaugura
una exposició a la casa Aymat sobre ella,
el cicle de cinema del mes de juny versarà
sobre la guerra civil espanyola. No us
deixeu perdre cap dels quatre films que
us oferim conjuntament amb el Casal
Popular La Guitza i veniu a gaudir del
bon cinema cada dimecres a partir de les
10 de la nit a la sala del soci (amb les
butaques i en pantalla gran). No us ho
perdeu!
Dimecres 31 de maig - Tierra y Libertad
(Kean Loach, 1995)
Inspirada en l'Homenatge a Catalunya de
George Orwell, aquest film ens permet
entendre alguns fets de la nostra història
des del punt de vista d'un cineasta
estranger molt implicat en el cinema de
denúncia social.
Dimecres 7 de juny - ¡Ay Carmela!

(Carlos Saura, 1989)
Carmen Maura i Andrés Pajares interpre-
ten una parella d'artistes que es veuen
forçats a trair els seus ideals quan es
troben atrapats en el cantó contrari. Un
fidel retrat de l'estupidesa de les pitjors
de les guerres: les civils.
Dimecres 14 de juny - Las bicicletas son
para el verano (Jaime Chávarri, 1984)
Basat en l'obra de teatre F. Fernán-
Gómez, aquest llargmetratge ens mostra
com una família comparteix la quotidia-
nitat de la guerra amb la seva criada i els
veïns de la seva finca a Madrid.  
Dimecres 21 de juny - La Vaquilla (Luis
García Berlanga, 1985)
Van haver de passar molts anys i el final
de la censura perquè en Berlanga pogués
tirar endavant aquesta divertida pel·lícu-
la sobre la vida en el front. El poble diver-
tit mai serà vençut...
Dimecres 28 - Descans per Festa Major

Les projeccions cinematogràfiques de juny

+ + +

EL LLIBRE DEL MES DE JUNY
A la trobada mensual del Grup de
Lectura, que serà aquest proper
dimarts dia 6, tractarem de la
novel.la d'Amèlie Nothom Estupor y
temblores, d'Editorial Anagrama.
Recordem que la participació és
oberta. Tanmateix, també tractarem
de confegir les lectures que es
podrien fer fins a l'acabament de
l'any, amb l'estiu per davant, de
manera que qui voldrà podrà saber
quins llibres ja pot anar llegint per
participar-hi. 

G R U P  D E  L E C T U R A

Les exposicions al Muntanyenc

Biblioteca
Donacions: com sabeu la biblioteca del
CMSC  està oberta a rebre llibres que
fonamentalment estiguin relacionats
amb la muntanya, natura,  paisatge,
història de Catalunya o local. Igualment
literatura que faci referència a viatges,
natura i similars. 
Darrerament hem tingut una donació
d'història local. La Teresa Vilanova ha
donat la col·lecció de la revista Gausac
dedicada a la història de Sant Cugat.
Igualment, l'Oriol Botey i la seva mare
Montse, han fet donació de l'enciclopèdia  
Espasa Calpe completa.
A tots dos, Teresa i Oriol, hem d'agrair
aquestes donacions altruistes. 
Grup de biblioteca: volem posar en marxa
la biblioteca i el servei corresponent. Fem
una crida a tots els interessats que hi vul-
guin col·laborar. El dilluns 5 de juny a les
19.30 h ens reunirem  per elaborar les línies
d'actuació.  Corre la veu!

Alfredo Arechavala

Exposició col·lectiva de Firart. Festa
Major
Inauguració: divendres 2 de juny a
les 19.00
Cloenda: diumenge 2 de juliol a les
19.00
Acte inclòs en la programació de la
Festa Major
Amb música en directe i servei de
bar a la terrassa

+ + +

Per què no volem el contenidor groc?
Des del grup de natura sempre hem

estat partidaris del model de gestió
de residus anomenat "Residu Mínim",
que parteix de les 3 erres de l'ecologia:
Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
Ara amb l'amenaça de mort, per part de
l'equip de govern municipal, d'aquest
model us proposem que reflexioneu
sobre les desavantatges del contenidor
groc, que si no fem res, tindrem aviat al
carrer.
Els contenidors grocs són els sistemes de
recollida d'envasos i embalatges més cars
en diners i en espai al carrer. Però, a la
pregunta "però al menys serveixen per
reciclar els envasos", cal contestar que el
model residu mínim, que no s'ha arribat a

aplicar mai del tot a Sant Cugat, ja preveu
aquesta recollida per reciclar-los sense la
necessitat que el ciutadà els separi especí-
ficament a casa, és a dir portant a una
planta de triatge, similar a la que tria els
envasos del contenidor groc, la resta de la
brossa un cop es separa a casa la brossa
orgànica. Val a dir que la brossa orgànica
és la fracció principal de la brossa, la més
fàcilment reciclable, i la que cal prioritzar
en la gestió de residus municipals.
Finalment, volem remarcar la imposició
del model "contenidor groc" del "lob-
bye" de les empreses envasadores, pro-
ductores i distribuïdores sobre la gestió
municipal, en contraposició del model
Residu Mínim, que proposat pels grups

ecologistes, planteja una imposició con-
trària, és a dir, els municipis exigeixen a
aquestes "grans" que posin al mercat
envasos i embalatges que no siguin prob-
lemàtics per al seu tractament.
L'equip de govern municipal ha decidit
deixar estar el model Residu Mínim; però
aquest no només es defineix per no tenir
contenidor groc. La principal política de
gestió hauria d'haver estat la reducció
dels residus, potenciant, per exemple, els
envasos retornables i el consum a granel;
això no ha estat fet amb eficiència perquè
han augmentat els residus per persona
des del començament de la prova pilot, fa
10 anys.

Grup Natura



Continuant amb la línia que havíem
encetat el darrer mes amb la pre-

sentació dels membres de la nova
Junta Permanent, aquest mes aprof-
item l'espai De Portes Endins per pre-
sentar-vos els membres de la Junta
Plenària, que encara que continuen
sent els mateixos que en la darrera
Junta, sempre està bé coneixe'ls una
mica més a fons.
Joan Valls  Estruch
És soci del Club des del 2001, jubilat i de
73 anys. Està vinculat des del primer
moment a la Secció de Muntanya, de la
qual és el president des de l'any 2002.
Les seves tasques com a president de la
secció consisteixen, entre d’altres, en la
coordinació  del calendari de les activitats
dels diferents grups i la representació de
la secció a la Junta.
Per en Joan, aquesta nova etapa els
engresca a ampliar els serveis oferts als
socis i a la població de Sant Cugat, tenen
moltes propostes sobre la taula, i ara el
repte és trobar els responsables que se'n
facin càrrec. 
Joan Carles Alayo i Manubens
Soci del club des del 1979, va començar
participant en la creació del Grup de
Muntanya, del qual fou un dels promo-
tors i coordinador. La seva activitat princi-
pal s'ha desenvolupat en l'ambient de
Muntanya.  
Va ser president del Club Muntanyenc
durant el període 1985-86. En deixar la
presidència va continuar dins del Grup de
Muntanya i l'any 1995, arran de la creació
d'una nova Secció de Muntanya, va ser-ne
escollit primer president. 
L'any 1998 va començar a dirigir i coordi-
nar la Marxa Infantil. A la Junta ocupa el
càrrec de vocal des que la Marxa Infantil
va passar a ser una Secció del Club. 
De 57 anys, és doctor enginyer industrial.
Andrea Duane Bernedo
És sòcia des del 1997. El seu inici al Club va
ser dins la secció de Gimnàstica rítmica, i
un any més tard com a participant de
l'Escola d'excursionisme. Des d'aleshores
ha estat dins d'aquesta secció, com a prac-
ticant, fins l'any passat que va passar a ser

monitora i membre de la Junta, com a
vocal de l'Escola d'excursionisme.
Té dinou anys i està cursant el primer any
de carrera, Ciències Ambientals.
De cara al nou club, l'Andrea espera que
funcionin molt bé les noves expectatives,
però que alhora segueixi sent el lloc
familiar i acollidor que sempre ha estat,
per seguir-se sentint tant a gust com sem-
pre.
Pau Sánchez Calderer
Amb divuit anys d'edat, el vocal de
l'Esplai Sarau, és el membre més jove de
la Junta Plenària, i és soci de l'entitat des
de 1993.
Als sis anys va començar participant amb
el Sarau, gairebé des dels inicis, i ara és el
primer any que fa de monitor.
Actualment cursa batxillerat a Sabadell.
Alfredo Arechavala Torre
Soci del Club des del 1988. Té 61 anys.
Professor d'institut. De la junta sortint, en
fou el secretari, i actualment, és el vocal
de la Secció de Cultura.
Joan Puigneró Vila
És soci del Club des del 1977. Té 59 anys i
es dedica a la informàtica. Des dels seus
inicis com a soci que està vinculat a la sec-
ció de Muntanya, participant a vàries de
les seves activitats. També es col·labo-
rador de la Marxa Infantil.
Des de fa 3 anys, és integrant de la Coral
Sant Cugat 1975, de la qual n’és el presi-
dent i vocal a la Junta Plenària.
Per en Joan, és important que la coral que
representa sigui un servei més del Club,
un lloc on tots els socis que ho vulguin hi
puguin cantar.
Miquel Aguilar Lliña
Està vinculat al Club des del maig de
2002, en què es va incorporar a la Coral
Sant Cugat. N'és president des del juliol
de 2003.
Té 48 anys i la seva activitat professional
està vinculada al transport i la logística.
L'objectiu de la secció que representa, la
Camerata Coral Sant Cugat, és assolir un
cor de qualitat, així de simple i així de
difícil. Pel que fa a l'entitat, li agradaria
traslladar als seus socis el gust pel cant
coral i la música en general. Pensa que,

amb la renovació dels principals membres
de la junta directiva, s'obre una oportuni-
tat per difondre a la massa  social,
rejovenida gràcies a les noves incorpora-
cions de socis, les nostres activitats i la
possibilitat de formar-ne part.
Lluís Llerena del Castillo
Té 33 anys, és biòleg i educador ambien-
tal. És soci del Club des de 1991, any de la
formació del Grup de Natura, arran les
protestes contra el túnel de Vallvidrera. 
Va ser monitor de l'Escola
d'Excursionisme i de l'Esplai Sarau, i mem-
bre "efímer" de la secció de bici.
En la nova etapa, vol continuar treballant
per la defensa de Collserola, en projectes
de cooperació internacional i fer un Sant
Cugat més ecològic i solidari. 
Marta Batllori Tomàs
És sòcia del Club des de fa 6 anys, el 2001.
Té 39 anys i és funcionària. 
Vinculada a la secció de Gimnàstica rítmi-
ca des dels seus inicis, actualment n'és la
presidenta. Té molts lligams familiars
amb el Club, ja que els seus fills van a
l'Esplai Sarau i lal seva filla és una del les
gimnastes que fan competició federada
del Club.
Les seves intencions per a la nova etapa del
Club són continuar treballant per a l'entitat
com fins ara, intentar millorar les coses i
està a disposició del que és necessiti.
Manel González Solanes
És soci del Club des del 2004. De la secció
d'Atletisme, n'és el vocal a la Junta
Plenària. Arquitecte de professió, va ser
atleta olímpic als Jocs d’Atlanta i el seu fill
és un dels atletes que compateix amb el
Club.
Isaac Rigau Espiell
Soci del Club des dels catorze anys. Ara en
té trenta-un i és enginyer tècnic agrícola i
enòleg de professió.
Sempre vinculat a la secció d'esquí, des
d'alumne-cursetista, corredor d'esquí
alpí, monitor, i ara vice-president i cofun-
dador de l'Escola d'esquí del club.
A més a més, fa activitats de muntanya
(Pirineus, Alps, Andes) i és membre de l'e-
quip de Raids d'aventura Evasió-CMSC.

L’equip de redacció
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Els membres de la Junta Plenària del Club Muntanyenc

+ + +
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