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XVI CURSA I CAMINADA POPULAR A COLLSEROLA
El diumenge 29 d’octubre celebrarem la XVI
Cursa i Caminada Popular a la serra de
Collserola, organitzada conjuntament pel
Centre Excursionista de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
El Centre us vol convidar a gaudir d’una
jornada esportiva tot trescant o corrent per
l’autèntic pulmó de la nostra ciutat. L’itinerari,
idèntic tant si feu la cursa com la caminada,
transcorrerà per pistes, camins i corriols de la serra de
Collserola, i sortirà del parc de Cervantes per acabar al
velòdrom d’Horta. El perfil que dibuixa el recorregut és
força semblant al d’altres anys, però fins a l’últim moment
no podrem determinar-lo; l’Ajuntament d’Esplugues està
col·laborant amb el Centre per aconseguir buscar un pas
que eviti aglomeracions i permeti els avançaments dels
atletes.

Enguany, a més, presentem novetats pel que fa a les
classificacions. Fins a la darrera edició, la categoria esport
adaptat incloïa els cecs B1 i cecs B2; enguany, els cecs B1
i B2 no competiran entre ells, sinó que estaran separats
en dues categories diferents. L’ONCE ha col·laborat amb
el nostre projecte des dels primer moment i està molt
interessada en continuar col·laborant en l’aportació de més
esportistes i en la difusió perquè els seus associats
coneguin aquesta prova.
Les inscripcions seran com sempre gratuïtes i s’hauran
de formalitzar al Centre Excursionista de Catalunya.
Període d’inscripció: des del dilluns 9 fins el dijous 26
d’octubre.
Horari d’inscripció: de 10 a 13 i de 18 a 21.
Per a més informació podeu trucar a: 933 152 311.
Envieu un correu electrònic a: areatecnica@cec-centre.org
o consulteu el web www.cec-centre.org

Ja som a la setena edició de la Cursa Alpina del Centre.
En les darreres edicions, la prova ha assolit un nivell
competitiu força elevat. L’esdeveniment ha acomplert les
espectatives generades ara fa uns anys: esdevenir una
prova puntera dins el calendari de curses d’alta muntanya
de la FEEC i assolir representacions importants que siguin
un referent per al país. En aquest sentit, enguany la Cursa
Alpina de la Molina representarà el campionat de Catalunya
de curses d’alta muntanya – FEEC, i s’hi reuniran els
millors corredors de l’especialitat.
Any rere any, les seleccions de les diferents comunitats
autònomes han vingut a la Cerdanya per participar en la
nostra cursa, i han obtingut molts bons resultats. El nivell
tant tècnic com físic dels esportistes cada cop és més
elevat i ens trobem amb força atletes que, cansats de
l’asfalt tasten aquesta modalitat esportiva que pretén
gaudir conjuntament de l’esport i l’alta muntanya.
En l’àmbit de seguretat i serveis per als corredors, no
escatimarem esforços: samarreta commemorativa,
avituallaments sòlids i líquids durant el recorregut,
avituallament final, servei de rescat en helicòpter, dutxes, i
com sempre, en la cloenda, farem un gran sorteig de material

cedit pels nostres col·laboradors i patrocinadors, amb premis especials
«Tosa d’Alp» i
«Puigllançada»,
premis pels veterans, i com a novetat, premis al participant
més jove i al més vell.
A més, en aquesta edició, incorporem un nou sistema de
control cronòmetre tipus «xip groc» que pensem que tindrà
molt bons resultats de fiabilitat i rapidesa pel que fa a
l’accés de la informació i servei al corredor. Cada
participant, un cop acabada la cursa, rebrà un missatge al
telèfon mòbil amb el temps emprat per la cursa i una
felicitació.
L’itinerari, que superarà els 24 km i 2.400 m de desnivell
acumulat, està caracteritzat per dures ascensions, bells
paratges d’alta muntanya i cims emblemàtics de l’entorn
natural de l’estació de la Molina.
Animeu-vos i veniu a gaudir d’un dia d’esport i natura a la
Molina.

Imprès en paper ecològic / Maquetació i impressió: Litografia Ochoa, S.L.
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PÀGINA WEB:

REFUGIS I XALETS

SECCIONS
 Secció de Muntanya (CLUB
 CADE (CENTRE

 Secció de Càmping (CLUB
I CARAVANA



ALPÍ CATALÀ)

DE CATALUNYA)




)

Refugi d’Amitges - 2.380 m (ESPOT)
Guardes: Valentí Sagristà i Núria Garcia

)

 Secció de Geografia i Ciències Naturals
 Secció de Fotografia

Refugi J. Ventosa i Calvell - 2.200 m (BOÍ)
Guarda: Miquel Sánchez

 Secció de Cinema i Vídeo

Tel. 973 297 090 - part. 973 641 809


COMISSIONS


 Escola de Muntanya

 Medalla del Cinquantenari de la

UNESCO
 Creu de Sant Jordi de la Generalitat

de Catalunya
 Premi d’Honor Jaume I
 Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona
 Premi Nacional de Medi Ambient 2001

Refugi de la Renclusa - 2.140 m (BENASC)

HORARIS
(de dilluns a divendres)
 Secretaria i atenció als socis:

de 17:30 a 21:30

Guarda: Antoni Lafont

 Seccions: de 19:30 a 21:30

Tel. 974 552 106 - part. 974 551 490

 Biblioteca: de 18:30 a 21:30

Refugi Ciríac Bonet (SIURANA)

 Arxiu Fotogràfic:

Guardes: Toni Arbonès i Miriam Richart. Tel. 977 821 337

 Comissió de Protecció de la Natura
 Comissió d’Activitats per a Infants

ENTITAT GUARDONADA

Tel. 973 250 109 - part. 973 250 007


 Secció d’Història i Art

Refugi J. M. Blanc - 2.350 m (ESPOT)
Guarda: Xavier Serratosa. Tel. 973 250 108

CATALÀ DE CÀMPING

DE RECERQUES ESPELEOLÒGIQUES

Refugi d’Ulldeter - 2.235 m (SETCASES)
Guarda: Xavier Bosch. Tel. 972 192 004

ACADÈMIC D’ESCALADA)

 Secció d’Esquí (CLUB D’ESQUÍ

 ERE (EQUIP

www.cec-centre.org



Dimarts i dijous: de 10:00 a 14:00 i
de 17:30 a 21:00

Xalet de la Molina - 1.567 m (LA MOLINA - CERDANYA)
Guardes: Montserrat Barbadas i Adolf Cordero

 Comissió de Jovent


SERVEIS

Tel. 972 892 005

Correus electrònics

Xalet Juli Soler i Santaló - 1.270 m (SALARDÚ - VALL

 General i seccions:

cec@cec-centre.org

). Guardes: Marc Vilatovà i Idoia Lejarzaburu

D’ARAN

 Xarxa de Refugis i Xalets del CEC

(8 EQUIPAMENTS)
 Complex esportiu de Can Caralleu

Tel. 973 645 016

secretaria@cec-centre.org

MEMBRE DE:

 Butlletí per als socis (MENSUAL)

areatecnica@cec-centre.org
 Secció de Muntanya:

D’ASSOCIACIONS D’ALPINISME (UIAA)

 Publicacions del CEC

(GUIES

 Secretaria Tècnica:

 Membre fundador de la UNIÓ INTERNACIONAL

 Revista Muntanya (BIMESTRAL)
I ALTRES OBRES LITERÀRIES

 Arxiu Fotogràfic (280.000

 Presidència i Secretaria:

 Membre fundador i seu nacional de la UNIÓ

)

CLIXÉS

)



 Biblioteca (32.000 VOLUMS)
 Arxiu de l’Estudi de la Masia Catalana

ADHERITS A:

(77.000 FITXES)
 Assegurances
 Tramitació de llicències esportives
 Oficina de Guies d’Alta Muntanya (UIAGM)
 Lloguer de material de muntanya i acampada



INTERNACIONAL DE CINEMA AMATEUR (UNICA)

 Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya




 Federació Catalana d’Esports d’Hivern
 Federació Catalana d’Espeleologia

 Descomptes en instal.lacions i activitats

 Federació Catalana de Fotografia

 Laboratori fotogràfic

 Asociació Espanyola de Càmping i Caravana

 Estudi d’edició de vídeo

 Federació Catalana de Ciclisme

 Aules amb instal.lació audiovisual

 Federació Catalana d’Esports de Paràlisi Cerebral

 Sala d’exposicions

 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics





muntanya@cec-centre.org
jovent@cec-centre.org
Secció d’Esquí:
esqui@cec-centre.org
Secció ERE:
ere@cec-centre.org
Grup de Joves:
joves@cec-centre.org
Biblioteca i Cartoteca:
biblioteca@cec-centre.org
cartoteca@cec-centre.org
Arxiu Fotogràfic:
arxiufotografic@cec-centre.org
Escola de Muntanya:
escola@cec-centre.org
Revista Muntanya:
revista.muntanya@cec-centre.org

XXX APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS A POLLENÇA
(ILLA DE MALLORCA)
Del dijous 12 al diumenge 15 d’octubre, organitzat per la Secció Muntanya i el Club Pollença. Zona d’acampada i seu de l’aplec:
camp de futbol de can Escarrinxo (Pollença). Més informació a l’apartat de la Secció de Muntanya i al lloc web del Centre.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE

«DIA A DIA»
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El dia 19 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes, es farà la presentació del llibre Dia a dia, el darrer publicat pel
nostre consoci Estanislau Torres, un dietari que abraça un període de temps de poc més de quatre mesos, però uns
mesos molt densos, tant pel que fa a les vivències personals com per l’escenari on es desenvolupen. La presentació
la farà el conegut historiador i escriptor Josep M. Garrut, soci també de la nostra entitat. Aquest llibre ha estat editat per
les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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CAMPANYA «EL CENTRE DEL NOU SEGLE»
Tots els socis esteu convidats a participar en l’esforç que
comporta aquesta iniciativa de la renovació del nostre local
social.
Aquestes són les característiques de les aportacions
voluntàries al projecte de modernització, rehabilitació i
ampliació del nostre local social:
- Aportació mínima: 50 €.
- El pagament es pot efectuar en qualsevol de les
modalitats següents:
a) Xec o taló bancari nominal a favor del CEC.
b) Transferència bancària al compte del CEC, al Banc
de Sabadell, núm. 0081 0057 38 0001949198,
especificant el concepte «El Centre del nou segle».
c) En efectiu, a la secretaria de la seu social.
d) Contra el compte bancari o llibreta que el soci indiqui
a la secretaria del Centre, amb l’import econòmic
que es vulgui aportar.
- En les modalitats de xec/taló bancari i de pagament en

efectiu, el Centre disposarà, per a més comoditat dels
socis, d’un servei de recollida a domicili. Només caldrà
fer-ho saber al telèfon 933 152 311, de 10:00 a 13:00 i de
17:30 a 21:30 de dilluns a divendres.
- Atès que aquest tipus d’aportacions tenen el caràcter de
donació, i el Centre és una entitat declarada d’Utilitat
Pública, estan subjectes a la desgravació del 25 % en la
declaració de l’IRPF, i del tipus que pertoqui en l’impost
de societats, d’acord amb la normativa tributària vigent.
Reconeixements
- Tots els socis col·laboradors rebran, com a record i
reconeixement, un obsequi commemoratiu.
Relació de noves aportacions dels socis:
– Esteban Bolos, Teresa
– Garcia Clavel, Anna
– Garcia Colomer, Josep M.
– Vidal i Forns, M. Remei

RELACIÓ D’ALTES CORRESPONENT ALS MESOS DE JUNY I JULIOL DEL 2006
NUMERARI
Amenós Vidal, Antoni
Aparicio Vivé, Sofia
Barceló Vicens, Jaume
Bellido Plans, Toni
Bójar Andreu, Jordi
Català Giner, Raul
Curto Teixidó, Cristina
Davy Buisac, Pau
Varga Xivillé, Xavier de la
Fischbach Sabel, Johannes
Galup de Lacanal, Carles
Garcia Salinas, Adrià
Garcia Broto, David
Garcia Salvat, Virginia
Garrido Ostermann, Elena
Gaset Rifà, Jordi
Goitia Aramduro, Juan
Gou Alomar, Gerard
Gutiérrez Chaves, Antonio
Hurtado Medina, Fco. Javier
Manchión de Uribe, Jordi
Marcet Fuentes, Martina
Martín Valle, Sílvia
Martínez Belzonce, Olga
Martorell Justribó, Matilde
Masgrau Ginabreda, Àngels
Oliva Díaz, Antonio

Oller Dolcet, Ferran
Padilla Fornés, M. Carmen
Potrony Cardeñes, Montserrat
Queral Ferrer, Oskar
Riera Cunill, Núria
Roig Estrada, Jordi
Sala Tubert, Lluisa
Sosa Naranjo, Antonio
Termes Rizo, Helios
Tomàs Edo, Consol
Torrents Fontanals, M. del Mar
Valles de la Cruz, Josep M.
Vendrell Miret, Rosa
Vengohechea Colomer, Miquel
Vidal Sánchez, Gonzalo
FAMILIAR
Barrera Blas, Albert
Barrera Puente, Clara
Barrera Puente, Arnau
Barrera Puente, Marc Albert
Delgado Rojo, Araceli
Domínguez Rivero, Martí
Dosaiguas Vallés, Arnau
Dosaiguas Vallés, Adrià
Gaza Rifà, Margarida
Juncosa Ivern, Lourdes
Manchión Tiana, Marc

Manchión Tiana, Xavier
Monzonis Aldave, Mercé
Olivé Boquet, Paula Bei
Rivero Crespo, Agustina
Zorrilla Castells, Grisel·la
JUNIOR
Almarcha Paredes, Raquel
Cossio Rivero, Daniel
Gutiérrez Páez, Juliana
Ripoll Olarte, Albert
Ruiz Cano, Kilian
Torres Torras, Andreu
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NOVA VOCALIA D’ATENCIÓ AL SOCI I DINAMITZACIÓ SOCIAL
S’ha creat la Vocalia d’Atenció al Soci i Dinamització Social, que vetllarà perquè els socis de totes les seccions del
centre estiguem ben informats i ens puguem conèixer una mica més, i també que la gent gran i els joves no siguin dos
móns separats.
La vocalia vol que els nous socis siguin rebuts amb cordialitat i companyonia, a més d’intentar resoldre els dubtes que
puguin tenir.
S’ha nomenat vocal la Pepa Igartua, amb la qual podeu contactar per telèfon (932 136 640) a partir 2/4 d’11 del vespre o
per e-mail: pepa.igartua@gmail.com

RECORDEM
ANTONI PUIG I GONZÀLEZ
El dia 8 de juny d’enguany ens va deixar l’estimat amic i company Toni, que participà des dels primers temps en els
campaments de vacances amb l’alegria i el goig de gaudir de la natura, acompanyat per la Carme i els seus fills. En Toni
gaudia, amb el caliu dels amics, d’assolir els cims pirinencs i d’ajudar amb els seus coneixements la bona marxa de les
acampades. Persona valorada per la seva col·laboració i estimada per la seva bonhomia pels socis de les seccions de
Fotografia, Cinema i Vídeo i Càmping. Als seus fills Montserrat i Xavier i família tota volem acompanyar-los amb el condol
dels seus companys.
JOAQUIM BORDONS I SERRA
El passat dissabte 8 de juliol en Joaquim Bordons i Serra ens va deixar per sempre. En Joaquim es va fer soci del Centre
l’any 1954, i al llarg de més de cinquanta anys ha participat en moltes excursions i actes socials. Però una de les col·laboracions
més destacades, ha estat, sobretot, aquest últims vint-i-tres anys en la revista Muntanya, de la qual fou secretari fins al dia
del seu traspàs. A més de les feines pròpies de secretaria, en Joaquim, cada dimarts i dijous obria l’oficina de la Redacció
per atendre els socis, subscriptors i col·laboradors. Va confeccionar els índexs anuals dels últims 23 anys, era el responsable,
i el redactor de la secció de «Llibres i mapes» de la revista, en la qual va escriure diversos articles. Tota aquesta activitat l’ha
portat fins pocs dies abans de la seva mort. Els socis, sobretot els que freqüentaven la Redacció de la revista Muntanya, el
trobarem a faltar. Gràcies, Joaquim, per tot el que has fet pel Centre. A la seva esposa, els seus fills i el familiars i amics, el
nostre més sentit condol.

AGENDA MENSUAL

CINEMA I VÍDEO

A L’APARTAT DE LES SECCIONS HI TOBAREU MÉS INFORMACIÓ

DIMATRS 3

OCTUBRE

FOTOGRAFIA

DIUMENGE 1

– Exposició-Concurs. Inauguració de la exposició «Alquézar
i Rodellar», a la sala d’exposicions Albet H. Gordon a les 8 del
vespre.

MUNTANYA

DIJOUS 5

– Excursionisme. Coll d’Ares - la Presta - Espinavell.
HISTÒRIA I ART

– Excursió amb transport públic al Vallès Oriental.
– Grup Miquel Farré de Dibuix i Pintura. Sortida a Santa
Maria de Palautordera.

2006
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CÀMPING

– Matinals dels dijous. A l’Ordal: de Corbera de Llobregat al
monestir de Sant Ponç.
ESQUÍ

– Excursió amb autocar al Ripollès. Fabert i Espinavell.

– Presentació de la nova junta d’esquí, i dels projectes i sortides
previstos per la temporada 2006/2007. A les 8 del vespre, a la
sala d’actes.

DILLUNS 2

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8

GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

MUNTANYA

– EXFAVEPRO. Comença la inscripció a l’àrea d’atenció al soci,
per a la sortida del diumenge dia 8 d’octubre.
– Comença la inscripció a l’àrea d’atenció al soci per al viatge
geogràfic i cultural als Pirineus catalans i francesos dels dies
28, 29 i 30 d’octubre.

– Joves. La Ribagorça desconeguda

FOTOGRAFIA

octubre

– Videotertúlia. A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.

FOTOGRAFIA

– S’obre la inscripció per a l’excursió al Berguedà.
Vallcebre.

DISSABTE 7
HISTÒRIA I ART

– Excursió amb transport públic a la Garrotxa (Sant Joan
les Fonts). Visitarem els monuments d’interès i el Boscarró.
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DIUMENGE 8

CINEMA I VÍDEO

MUNTANYA

– Edita amb nosaltres. A l’estudi de vídeo, de 7 a 9 del vespre.

– Excursionisme. Forat Micó (Vidrà-Sant Pere de Torelló).
– Excursionisme. Serra de Busa.
– BTT/CT. Volta a les faldes del Costabona.
– Jovent. Col·laboració en la cursa de la Molina.
– Marxes tècniques. 43a Marxeta (Sistema Dufour).

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22

GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

– Sortida de treball a la vall de Saltèguet. Grup de Recerca
Projecte Saltèguet, del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i
Alsina.
DILLUNS 9
GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

– Comença la inscripció a l’àrea d’atenció al soci per a
l’excursió botànica del dia 22 d’octubre al puig de Cadiretes.
Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina.

MUNTANYA

– Excursionisme. Peña Montañesa.
DIUMENGE 22
MUNTANYA

– Excursionisme.Voltants de Sau.
– BTT/CT. Corredor-Montnegre
GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

– Excursió botànica al Puig de Cadiretes (la Selva). Grup
d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina.
DILLUNS 23

CINEMA I VÍDEO

CINEMA I VÍDEO

– «Jambo! Safari a Tanzània» 2a part de Rafael López. A la
sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.

– «Nova Zelanda», de Xavier Peix i Orobitg. A la sala d’actes,
a 2/4 de 8 del vespre.

DIMATRS 10

DIJOUS 26

MUNTANYA

HISTÒRIA I ART

– Projecció diapositives. «Islandia». Sala d’actes a les 8
del vespre.

– Bagatge de cançons. A 2/4 de 7 del vespre, a la sala nova
del 1r pis.

DEL DIJOUS 12 AL DIUMENGE 15

FOTOGRAFIA

MUNTANYA

– XXX Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Pollença
– Excursionisme.Volta a peu a Formentera.
– Alta muntanya estiu. Travessa dels refugis d’Aragó.
– Jovent. Introducció al món de l’escursionisme.
DIUMENGE 15
HISTÒRIA I ART

– Excursió amb transport públic a la serra de l’Obac.

– Sopar de germanor de la Secció.
DISSABTE 28
MUNTANYA

– Veterans. Ripollès-Santa Magdalena de Cambrils.
– Jovent. Ruta BTT Montseny - la Calma - coll Formic Montseny.
HISTÒRIA I ART

– Visita cultural (matinal) a Sant Cugat del Vallès. Itinerari
pel camí dels Monjos.

DILLUNS 16
HISTÒRIA I ART

– S’obre la inscripció per a l’excursió del 12 de novembre
al Solsonès.
CINEMA I VÍDEO

– Activitats musicals. Eugeni Oneguin, de Piotr Ilitx
Txaikovski. A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.
DIMECRES 18
GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

DISSABTE 28
MUNTANYA

– Joves. 16a cursa i caminada popular de muntanya a
Collserola.
DISSABTE 28 I DIUMENGE 29
MUNTANYA

– Alta muntanya estiu. Cloenda cicle alta muntanya.
Puigpedrós.

– A la sala d’actes, a les 8 del vespre, inauguració del
curs 2006 - 2007. Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i
Alsina.

NOVEMBRE

DIJOUS 19

DIJOUS 2

CÀMPING

CÀMPING

– Sortides dijous. De Savassona a la Mare de Déu del Cingle
i a la vall de Sau.

– Matinals dijous. De Cambrils al turó de l’Infern i la creu de
Montcabrer.

HISTÒRIA I ART

GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

– Presentació del llibre Dia a dia, del nostre consoci
Estanislau Torres. Sala d’actes a 2/4 de 8 del vespre, a
càrrec de Josep M. Garrut.

– Comença la inscripció a l’àrea d’atenció al soci per al viatge
geogràfic i cultural a la comunitat de Navarra, dels dies 18 i 19
de novembre.
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HISTÒRIA I ART

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12

– Conferència: «Santiago Rusiñol i els seus amics
excursionistes». A càrrec de Francesc Olivé. Sala d’actes,
a 2/4 de 8 del vespre. Amb projeccions.

MUNTANYA

DIUMENGE 5

DIUMENGE 12

MUNTANYA

MUNTANYA

– Excursionisme. Serra de Catllaràs.
– BTT/CT. Ruta Colonies tèxtils del Llobregat.

– Excursionisme. GR 2 Rupit-Vilanova de Sau.
– Excursionisme. Sant Miquel de Turbians.
– Joves.Volta pel Montseny-Aiguafreda-la Calma(BTT).
– Marxes tècniques. 29a Marxa de Regularitat de les
Terres de Lleida.

HISTÒRIA I ART

– Excursió amb transport públic a l’Alt Penedès.

HISTÒRIA I ART

FOTOGRAFIA

– Excursió amb autocar al Berguedà. Vallcebre.

MUNTANYA

HISTÒRIA I ART

– Conferència «Història, esport i cultura», a càrrec del
professor Ignasi M. Muntaner. A les 8 del vespre, a la sala
d’actes.

LA SECCIÓ INFORMA:
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ASEMBLEA GENERAL DE MUNTANYA
Per acord de la Junta de la Secció de
Muntanya, anunciem l’Asamblea General
pel: dimecres 24 de gener del 2007.
ELECCIONS PER LA JUNTA DE LA
SECCIÓ
Es convoquen eleccións a Junta de
Muntanya pel proper dijous 1 de febrer
del 2007.
PROJECCIÓ DIAPOSITIVES
10 d’octubre
Sala d’actes a les 8 del vespre.
Títol: «Islàndia».
A cura del nostre consoci. Benet Alba.
PROJECCIÓ DIAPOSITIVES
14 de novembre
Sala d’actes a les 8 del vespre
Títol: «Volta al Capcir».
A cura del nostre consoci Benet Gunsé.
PROJECCIONS DE DIAPOSITIVES:
Tots els socis que estigueu interessats
en fer alguna projecció de diapositives,
especialment de les sortides en les
quals participeu, poseu-vos en contacte
amb en Francesc Chiva, coordinador

– Excursió cultural amb autocar al Solsonès.
DIMARTS 14

DIJOUS 9

SECCIÓ DE
MUNTANYA

– Jovent. Bivac al puig d’Alfar (Vilanova de Sau).

– Projecció de diapositives. Volta al Capcir. Sala d’actes
a les 8 del vespre.

de la Vocalia d’Alta Muntanya.
XXX APLEC EXCURSIONISTA DELS
PAÏSOS CATALANS. POLLENÇA
Del dijous 12 al diumenge 15
d’octubre, organitzat per la Secció
Muntanya - Club Pollença. Lloc on se
celebra (acampada): camp de futbol de
can Escarrinxo. (Pollença). Serveis a
la zona d’acampada, bar, entrepans i
botiga de queviures.
VIATGE COL·LECTIU EN AVIÓ DES DE
BARCELONA
ANADA
Dijous, 12 d’octubre.
Hora de presentació aeroport del Prat:
6 h.
Hora d’arribada a Pollença: 10 h 15 min.
TORNADA
Diumenge, 15 d’octubre.
Hora d’arribada a l’aeroport del Prat:
18 h 35 min.
ALLOTJAMENTS
- Amb tenda, a la zona d’acampada i
seu de l’aplec. (Camp de futbol de can
Escarrinxo).
- Sota cobert. Polisportiu. (Cal portar
sac de dormir i matalasset).
- En hotel, pensió o hostal: Hotel
Residència Juma (Tel. 971 535 002
Fax: 971 534 155) - Hotel Desbrull (Tel.
971 535 055) - Son Sant Jordi (Tel./
Fax 971 530 389) - Posada de Lluc
(Tel. 971 535 220 - Fax: 971 535 222).

Els socis que vulguin fer estada en
hotel o hostal, cal que telefonin per
reserver plaça.
PROGRAMA
Excursions - visites culturals - actes
culturals - actes lúdics.
MÉS INFORMACIÓ
Secció Muntanya - Club Pollença.
Plaça Major, 10 - 07460 Pollença
- Telèfon: 971 530 163
- Mòbil: 629 626 216
- www.secciodemuntanya.es.
I al lloc web del Centre.
Vocal: Francesc Beato
XI FIRA DE MATERIAL USAT DE
MUNTANYA I ESQUÍ
Del dilluns 11 de desembre al
divendres 15 de desembre de 7 a 2/4
de 10 del vespre.
¿Tens material vell que ja no utilitzis?
Si es així, porta’l i el podràs vendre.
Dies de recollida del material: 11 i 12
de desembre a la sala Pompeu Fabra.
¿Vols comprar material usat?
Dies 13 i 14 de desembre a la sala
Pompeu Fabra.
¡Vine a la Fira!
Recollida de material no venut i
pagament divendres 15 de desembre
de 6 a 2/4 de 10 del vespre. A la sala
Pompeu Fabra. El material no recollit,
pels seus propietaris, ni venut en
aquestes dates, entrarà com donació

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

al Centre, segons normativa aprovada
a Junta de Muntanya. El 15% de la
venda resta per a la Secció en concepte
de despeses ocasionades per l’organització de la fira.
¿Que podeu portar a la fira?
Botes, paraneus, guies de viatge, mapes,
bastons d’esquí de muntanya, guants,
gorros, piolets, grampons, botes plàstiques, fixacions, sacs de dormir, pells
de foca, mitjons, cordons, samarretes,
folres polars, anoracs, ulleres de sol,
fogonets, navalles, càmeres fotografiques,
projectors diapositives, lupes, mosquetons, botes d’esquí, podòmetre, termòmetre, binocles, jerseis, mocadors, camises
de muntanya, tendes, motxiles, portabotes,
cantimplores, escudellòmetres, brúixoles,
peus de gat, frontals, ARVA, pales de neu,
pasamuntanyes, tirants, malles, llums de
carbur, petaques, matalàssos, aïllants,
esquís de muntanya.
Normativa:
La Junta de la Secció de Muntanya ha
autoritzat la nova edició i la normativa
reguladora de la Fira de Material Usat
de Muntanya i Esquí corresponent al
2006 i ha acordat de publicar-les al
butlletí del Centre per al coneixement
general de l’esmentada fira.
1. La durada de la fira serà del 11 al
15 de desembre del 2006 i tindrà lloc a
les dependències del Centre Excursionista de Catalunya.
2. Tots els que estigueu interessats
podreu lliurar als membres organitzadors de la fira a la seu del Centre, de
la forma i manera que indiquin, tot tipus
de material usat de muntanya i esquí
perquè sigui venut.
3. El lliurament del material es farà el
11 i 12 de desembre, de les 6 h a 2/4 de
10 del vespre. Màxim 10 peces per soci.
4. En el moment de lliurar el material, els venedors interessats que
l’hagin dipositat al Centre signaran
un document pel qual s’autoritza els
organitzadors a vendre per compte
dels propietaris aquest material,
fixant el preu de venda, acceptant els
seus propietaris fer la donació tàcita
del material no venut ni recollit el 15
de desembre.

5. El Centre Excursionista de Catalunya perceberà, per la seva intervenció, un 15% de comissió sobre el preu
a cobrar als compradors, comissió
destinada a subvenir a les despeses
ocasionades per la fira.
6. El Centre no es fa responsable dels
defectes que puguin tenir el material
venut, dels quals quedarà exonerat, ni
tampoc de qualsevol furt o robatori o
danys que es pugui produir del material
entregat durant el desenvolupament de
la fira.
7. Recollida del material no venut i
pagament divendres 15 desembre de
6 a 2/4 de 10 del vespre a la sala
Pompeu Fabra. El material no recollit,
pels seus propietaris, ni venut en
aquestes dates s’entendrà com donació al centre, segons normativa aprovada a Junta de Muntanya. El 15% de la
venda resta per la secció en concepte
de despeses ocasionades per l’organització de la fira.
8. L’organització de la fira es realitza
amb la col·laboració dels voluntaris
que es presenten entre els socis. El
president de la Secció de Muntanya farà
una proposta d’aquestes persones.
Si hi voleu col·laborar contacteu amb
la Secció de Muntanya.

EXCURSIONISME
1 d’octubre: coll d’Ares - la Presta Espinavell. Itinerari: coll d’Ares, coll
Pregon, la Presta, la Farga, coll de
Siern, coll Pregon, Espinavell. Temps
de camí: 6 h. Dificultat: *** cert nivell de
dificultat. Desnivell: +940 m. Mapa:
Puigmal-Costabona (ICC). Viatge amb
autocar. Vocals: Pepe Guajardo,
Montse Giménez.
8 d’octubre: forat Micó (Vidrà - Sant
Pere de Torelló). Itinerari: Vidrà - molí
Nou - pont de la Salgueda - salt del
Molí - tosca dels Degollats - forat Micó Sant Pere de Torelló. Temps de camí:
4 h. Dificultat:** fàcil. Desnivell: -495 m.
Mapa: Puigsacalm-Bellmunt (Ed.
Alpina). Viatge amb autocar. Vocals:
Neus Zamel i Carles Portillo.

BUTLLETÍ PER ALS SOCIS

8 d’octubre: serra de Busa. Itinerari:
pont de Llinars - Sant Pere de Graudescales - canal d’Orriols - carena de la
serra de Busa - el Cogull (1.526 m) - el
Capolat - casa de la Vila - rial de Busa grau de l’Areny - ermita de Sant Iscle i
Santa. Victòria - la Llobeta - pantà de la
Llosa del Cavall. Temps de camí: 6:30 h.
Desnivell: +700 m -750 m. Dificultat: ***
cert nivell de dificultat. Mapes i
informació: Port del Comte-Serra del
Cerd (Ed. Alpina). Viatge amb autocar.
Vocals: Mateu Espinal i Pilar Casals.
12 al 15 d’octubre: XXX Aplec
Excursionista dels Països Catalans.
Pollença (Illa de Mallorca).
12 al 15 d’octubre: Volta a peu a
Formentera. Itinerari:
Dia 12: trobada.
Dia 13: la Mola.
Dia 14: cap de Barberia.
Dia 15: matinal Platja Illetes (dinar
de cloenda).
Temps de camí: dies 12 i 13, 6 h.
Pernoctació: hostal, habitació doble
compartida. Viatge amb mitjans propis.
Vocal: Josep M. Costa.
22 d’octubre: voltants de Sau.
Itinerari: Vilanova de Sau - pont de
Malafogassa - la Coromina - la Font puig del Far - puig de Casadavall - Sant
Margalida d’Ardola - salt de la Minyona
i el Munt. Temps de camí: 4:30 h.
Dificultat: ** fàcil. Desnivells: +400 m.
Mapa: Les Guilleries (Ed. Alpina). Viatge
amb autocar. Vocals: Alexandre Costa i
Miquel Cinca.
21-22 d’octubre: Peña Montañesa
(Picón d’O Libro) (2.291 m). Itinerari: la
Collada (1.550 m) - coll a 2144 m - Peña
Montañesa (2.291 m). Temps de camí:
2:35 pujar. Dificultat: *** cert nivell de
dificultat. Desnivells: +741 m. Pernoctació: alberg Morillo de Tour, mitja
pensió. Mapes i informació: Peña
Montañesa (Ed. Prames); Sobrabe (Ed.
Prames). Viatge amb cotxes propis.
Vocals: Carlos Portillo i Neus Zamel.

AVANÇ NOVEMBRE
5 de novembre: Serra del Catllaràs.
Itinerari: Sant Jaume de Frontanyà - coll
de la Creu Melosa - coll de Fai i Branca -
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collada Fonda - cap de la Baga Alta pla de Catllaràs - Bada de Corro - Joc
de la Pilota - xalet del Catllaràs - Santa.
Ma de Lillet - la Pobla de Lillet. Temps
de camí: 6 h. Dificultat: *** cert nivell de
dificultat. Desnivell: +700 m -900 m.
Viatge amb autocar. Vocals: Lluís
Garrido i Joaquim Sànchez.
12 de novembre: GR 2 Rupit - Vilanova
de Sau. Itinerari: Rupit - Can Rajols Tavertet - envassament de Sau - la
Coromina - Vilanova de Sau. Temps de
camí: 4:30 h. Dificultat: ** fàcil. Desnivell:
+400 m -700 m. Mapes i informació:
Vall de Sau - Collsacabra (Ed. Alpina).
Viatge amb autocar. Vocals: Joaquim
Sànchez i Carles Portillo.
12 de novembre: Sant Miquel de
Turbians. Itinerari: Gisclareny - Sant Miquel de Turbians - font de Pere Vilella Turbians - la Cullerassa - la Plana del
Cau - La Portella - coll d’Escriga - cal
Bisbe - Gisclareny. Temps de camí: 5 h.
Dificultat: *** cert nivell de dificultat.
Mapes i informació: (ICC) Berguedá.
Viatge amb autocar. Vocals: Pepe
Guajardo i Montse Giménez.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Itinerari: dj., vall d’Estós - refugi d’Estós.
dv., refugi d’Estós - Puerto de Chistau refugi de Biadós. ds., refugi de Biadós vall de la Ribereta - Forqueta - refugi
Ángel Orús. dg., refugi Ángel Orús collada de la Plana - vall d’Estós. Temps
de camí: dj., 3 h; dv., 5 h; ds., 6 h; dg.,4 h.
Dificultat: *** cert nivell de dificultat.
Desnivells: dj., + 650 m; dv., + 700 m;
ds., + 1.100 m; du., + 600 m. Pernoctació: refugis d’Estós, Biadós i Ángel Orús
(mitja pensió). Mapes i informació:
Posets-Perdiguero (Ed. Alpina). Viatge
amb cotxes propis. Vocal: Teresa
Larrieu.
28-29 d’octubre: cloenda cicle alta
muntanya. Pic de Puigpedrós. Itinerari:
Diumenge: Meranges - refugi de Malniu coll de les Mulleres - Pedró de la Tosa Puigpedrós - refugi Folch i Girona - riu
Duran - Meranges. Temps de camí:
Diumenge 6 h. Dificultat: *** cert nivell
de dificultat. Desnivells: Aprox. 1.200 m.
Mapes i informació: (Ed. Alpina)
Cerdanya. Viatge amb cotxes propis.
Vocal: Roger Pastó i Judit Costa.

ESQUÍ DE MUNTANYA
VETERANS
28 d’octubre: Nº 168 Ripollès - Santa
Magdalena de Cambrils. Data d’obertura
d’inscripcións: 10 d’octubre. Itinerari
d’autocar: BCN - Sant Quirze de Besora Vidrà - Collfred - Ripoll - coll de Canes Ripoll - BCN.Itinerari caminadors: Collfred
(1.324 m) - Santa Magdalena de Cambrils
(1.545 m) - pla de Falgars (1.377 m) - collet
de la Verdura (1.231 m) - coll de Canes
(1.121 m) autocar junt amb no caminadors). No caminadors: Collfred - Ripoll
(visita i dinar opcional) - coll de Canes
(trobada amb caminadors). Temps de
camí: 3 h. Dificultat: ** fàcil. Desnivells: +221
m -424 m. Mapes i informació: Ripollès
(Ed. Alpina). Viatge amb autocar (places
limitades). Vocals: Anotni Muñoz - Lluís
Willaert - Ramón Guiu amb ( 934 236
986).

ALTA MUNTANYA ESTIU
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12, 13, 14 i 15 d’octubre: travessa
dels refugis d’Aragó (sortida verda).

El grup d’Esquí de Muntanya (EdeM),
es continua reunint cada dijous al
Centre a partir de 2/4 de 9 del vespre.
Us recomanem participar en les sortides d’alta muntanya d’estiu (sortides
verdes). Hi ha itineraris nous que els
podrem fer a l’hivern.
La reunió de vocals serà el 4 d’octubre; podeu enviar les vostres propostes
per correu.

BTT/CICLOTURISME
8 d’octubre: volta a les faldes del
Costabona. Itinerari: Molló - coll d’Ares coll de les Boires - pla de Meians - puig
de la Clapa (1.638 m) - coll Pregon - la
Presta - mines del Costabona - coll de
Siern - Espinavell - Molló. Quilòmetres:
46. Modalitat: BTT. Dificultat: **** cal
experiència. Viatge amb cotxes Propis.
Vocal: Oriol Ramon.
22 d’octubre: Corredor-Montnegre.
Itinerari: pujada per Llinars del Vallès i
descens fins a Sant Celoni. Modalitat:

BTT/CT. Dificultat:*** cert nivell de
dificultat. Viatge amb tren. Vocal: Antoni
Orland.

AVANÇ NOVEMBRE
5 de novembre: Ruta Colònies Tèxtils
del Llobregat. Itinerari: pont de Pedret cal Rosal - Gironella - Viladomiu Nou el Guixaró - Puig-reig (visita a la colònia
Vidal) - cal Pons - cal Marçal - cal Vidal - cal
Riera - l’Ametlla de Merona - Navàs.
Quilòmetres: 30. Modalitat: BTT.
Dificultat:** fàcil. Viatge amb cotxes
propis. Vocal: Pepe Guajardo.

JOVES (DE 18 A 30 ANYS)
Passeu per la Secció els dijous a partir
de les 9 del vespre. Trobareu una colla
que fa tot tipus de sortides: des d’excursionisme de dues hores fins a alpinisme, passant per travesses, esquí i
alta muntanya.
Dissabte 7 i diumenge 8 d’octubre
La Ribagorça desconeguda. Itinerari:
Vall de Riueno - Ref. Anglós - Vall de
Llauset - serra de la Sarronera.
Modalitat: excursionisme. Dificultat:
fàcil-mitja. Temps de camí: ds 5h / dg
6h. Desnivell: ds 800m/ dg 1.200m.
Vocals: Clara Cervelló i Núria Díez
12-13-14-15 d’octubre, XXX Aplec
Excursionista dels Països Catalans a
Mallorca. Itinerari: des de Pollença es
proposaran diverses sortides per
conèixer l’illa. Modalitat: excursionisme. Dificultat: fàcil. Vocal: Joan Morey.
Diumenge 29 d’octubre, 16a Cursa i
Caminada Popular de Muntanya a
Collserola. Itinerari: Parc CervantesSant Pere Màrtir-Font Groga-Turó de
Valldaura-Velodrom d’Horta. Dificultat:
mitja. Distància: 15 km. Vocal: Gemma
Nadal.

AVANÇ NOVEMBRE
12 de novembre: volta pel Montseny,
Aiguafreda, la Calma (BTT). Itinerari:
Aiguafreda -coll Formic -Tagamanent Aiguafreda. Temps de camí: 4 h.
Desnivells: 1.030 m acumulats.
Dificultat: **** cal experiència. Mapes
i informació: El Montyseny (Ed.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Alpina). Viatge amb tren. Vocals:
Cristina Cervelló i Pere Tintó.

JOVENT (12 A 18 ANYS)
POSEM EN MARXA EL GRUP DE JOVENT
El Grup de Jovent de la Secció de Muntanya torna a posar-se en marxa amb
molta il·lusió i ganes de fer tot tipus
d’activitats relacionades amb el món de
la muntanya (excursionisme, escalada,
BTT, campaments...). Si tens entre 12 i
18 anys i t’agrada conèixer gent i viure
experiències diferents, no ho dubtis:
passea per la Secció de Muntanya
qualsevol dia o vine a la reunió dels
dijous a partir de 2/4 de 7 del vespre.
8 d’octubre. Col·laboració cursa de
la Molina organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya.
12 - 15 d’octubre: Introducció al món de
l’excursionisme. Estada a un dels refugis
del CEC on s’impartiran classes teòriques
i pràctiques introductòries al món de la
muntanya: preparació de la motxilla,
orientació, preparació de bivacs...
28 d’octubre: Ruta BTT Montseny - la
Calma - coll Formic - Montseny. Itinerari:
Montseny - pista a el Molar - collet del
Turó de la Ventosa - Pedres Blanques la Calma - coll Formic - la Castanya - el
Boscàs - el Vilar - carretera - GR 5 Montseny. Temps de camí: 6 hores.
Dificultat: - Desnivell: 1.104 m. Viatge
amb autocar. Vocal: Álvaro Arenas.

NOVEMBRE
11 - 12 novembre: bivac al puig d’Alfar
(Vilanova de Sau). Itinerari: Sant Julià
de Vilatorta - Puigsec - coll de Portell Sant Llorenç de Munt - coll Sameda els Munts - Puig d’Alfar - Vilanova de
Sau - pantà de Sau. Temps de camí: 6
hores. Dificultat: ** fàcil. Desnivell: +300 m.
Viatge amb autocar. Vocal: Álvaro
Arenas.

MARXES TÈCNIQUES REGULADES
MARXES 2006
8-10-06 43a Marxeta (Sistema Dufour)
Centre Excursionista de Molins de Rei.
12-11-06 29a Marxa de Regularitat de

les Terres de Lleida. Centre Excursionista de Lleida. CAMPIONAT DE
CATALUNYA.
19-11-06 52a Marxa de Regularitat.
Centre Excursionista de Badalona.
26-11-06 43a Marxa d’Orientació el
Cuc. Unió Excursionista de Catalunya
(Cornellà).

BUTLLETÍ PER ALS SOCIS

hem elaborat amb tota la il·lusió,
receptius però, com sempre, a les
idees i suggeriments de tots els qui
configureu el col·lectiu de l’esquí en
general.
Ens agradaria molt i us ho demanem
de tot cor, que ens acompanyeu en
aquest esdeveniment que esperem
que sigui el començament d’una nova
etapa no decebedora per a ningú.

SECCIÓ CADE
Si voleu conèixer les sortides previstes
per aquest mes només cal que passeu
pel racó del CADE qualsevol dijous a
partir de 2/4 de 9 del vespre.
Perquè us feu una idea de les nostres
activitats, tot seguit us ressenyem
algunes de les escalades fetes el
passat mes de juny:
PIRINEU:
- Agulla del Port de Ratera (esperó de
l’Alba).
- Torres de Bassiero (Via Directa).
- Agulla Gran d’Amitges (Diedre CADE).
- Agulla Petita d’Amitges (Vies Giraud i
Anglada-Guillamón).
MONTSERRAT:
- Diables (Sánchez-Martínez MD/A1,
330m.
- Patriarques (Cobo-Pamplona) MD/A2,
280m.
- Serrat del Moro (Mas-Brullet) MD/Ae,
285m.
- El Lloro (Realitat Virtual) MD/Ae 225m
- Gorro Frigi (Magic Line, Del Carles,
Adrià) Vº, 150m.
- Patriarques (Alfanui) MD+/A1, 230m.
- L’Escorpí (Gran Xemeneia) MD/A1,
160m.

SECCIÓ
D’ESQUÍ
Ens plau comunicar-vos que el proper 5 d’octubre d’enguany, a les vuit del
vespre, a la sala d’actes, presentarem
la nova Junta d’esquí, i també els
projectes i sortides previstes per a la
propera temporada 2006/2007, que

SECCIÓ DE
CÀMPING
5 d’octubre. Matinal del dijous a
l’Ordal: de Corbera de Llobregat al
monestir de Sant Ponç. Lloc de
trobada: a les 10 del matí a la plaça
del Mil·lenari de Corbera Baixa de
Llobregat. Per arribar a la plaça cal
entrar al poble i seguir el carrer principal
Av. de Catalunya, després d’una
rotonda amb un avet, cal seguir recte
pel carrer Rafamans fins a la plaça del
Mil·lenari, que té una rotonda amb una
palmera. Itinerari: Corbera, font de la
Mata, torrent del Cau de la Guineu, i
monestir de Sant Ponç, per retornar a
Corbera. Temps de caminada: 1:40 h.
Desnivell: ±150 m. Distància: uns 6,4 km.
Nivell de dificultat: baix.
19 d’octubre. Sortides dijous (tot el
dia) De Savassona a la Mare de Déu
del Cingle. Pedra del Sacrifici i Sant
Feliu a la Vall de Sau. Lloc de trobada:
a les 10 del matí a la plaça de l’església
de Tavèrnoles. Itinerari: Sant Pere de
Savassona, mas de les Punxes, mas
Grau, Mare de Déu del Cingle o Salt de
la Minyona, can Aguilar i Savassona.
Després visitarem la Pedra del Sacrifici
i Sant Feliu. Temps de caminada: 4
hores. Desnivell: ±300 m. Nivell de
dificultat: baix
2 de novembre. Matinal del dijous.
De Cambrils al turó de l’Infern i la creu
de Montcabrer. Lloc de trobada: a les
10 del matí a la plaça de l’església de
Cambrils. Itinerari: Cambrils, castell de
Can Jaumar, turó de l’Infern, creu de
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Montcabrer, i retorn a Cabrils. Temps
de caminada: 1 hora aproximadament.
Desnivell: ±200 m. Nivell de dificultat:
baix.
*Recomanem que passeu per la secció
el dijous abans de les excursions perquè
prenguem nota de la vostra assistència o
perquè us inscriviu a la llista que hi ha a la
Secció.

SECCIÓ DE
GEOGRAFIA I
CIÈNCIES NATURALS
VIATGES GEOGRÀFICS I CULTURALS
EXCURSIÓ GEOGRÀFICA I CULTURAL
ALS PIRINEUS CATALANS I FRANCESOS:
VALL DE BOÍ, BOSSOST, CIRC DE
GAVARNIA, MONTGARRI, ALÒS D’ISIL
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Dissabte 28, diumenge 29 i dilluns
30 d’octubre.
Dissabte 28. Trobada a la plaça de
Catalunya - Rivadeneyra a 1/4 de 7 del
matí per sortir puntualment a 2/4 de 7.
Itinerari: Barcelona, autovia, Balaguer,
Benavarri, el Pont de Suert i arribada al
pintoresc poble de Barruera. Amb
jeeps, farem la visita a les esglésies
romàniques de Durro i Sant Quirc. Dinar
al poble de Boí. A la tarda, continuació
del viatge cap a Viella i Bossost. Sopar
i allotjament a l’hotel.
Diumenge 29. Bossost. Esmorzar,
sopar i allotjament. Sortida en direcció
a la frontera francesa i, per Montrejean
i Lourdes, arribada al poble de Gavarnia. Temps lliure per a fer un recorregut
a peu fins a l’espectacular circ de
Gavarnia. Dinar de pícnic.
Dilluns 30. Esmorzar i sortida cap a
Baqueira - Beret on agafarem els jeeps
per a fer un recorregut d’alta muntanya.
Visitarem Montgarri, Alòs d’Isil i Esterri
d’Àneu. Dinar a Sort. Havent dinat, tornada a Barcelona per Tremp, Balaguer
i autovia. Inscripcions a l’àrea d’atenció
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al soci del 2 al 20 d’octubre. Places
limitades. Vocals: Francesc Juandó i
Maria Vilalta.  932 132 304.

EXCURSIONS
EXFAVEPRO
Diumenge 8 d’octubre. Primera
sortida del curs 2006 - 2007. Excursió
a Coaner (el Bages). El paratge de Sant
Julià de Coaner està situat en un tossal
enlairat, dins del terme de l’extens
municipi de Sant Mateu de Bages, al
costat de la riera de Coaner, que
desguassa al Cardener. L’església
romànica de Coaner és una construcció de tres naus i tres absis, amb
un campanar de dos pisos, que data
del segle XI. També es conserva una
notable torre de defensa. Malgrat les
moltes vicissituds que l’indret ha patit
al llarg dels segles, una de les més
desastroses de les quals va ser
l’incendi de 1994, les edificacions es
mantenen en força bon estat. Lloc de
trobada: al bar Catalán, C. de González
Solesio, 30 (carretera), de Súria. Vocals:
Carme Folguera i Berta Castellet.

INVITACIÓ A L’EXCURSIÓ AMB
AUTOCAR NÚM.418. VISITA A LA VIL.LA
CAIUS I LA FAUSTINA
Dissabte, 21 d’octubre. Hora i lloc de
sortida: a 2/4 de 8 del matí, al xamfrà
Laietana amb Casp. Itinerari amb
autocar: Barcelona, Martorell, Vilafranca, Altafulla, Roda de Berà i tornada.
Programa: En primer lloc visita a la
vil·la els Munts a Altafulla, un dels
conjunts més importants en la seva
categoria de nucli residencial, amb rics
elements decoratius, mostrada com
era la residència de Caius, un alt càrrec
de l’administració de Tarraco. La visita
serà duta a terme en companyia d’un
guia oficial. A continuació visita al
pintoresc roc de Sant Caietà, espècie
de poblat espanyol ran de mar i al
municipi de Roda de Berà, amb visita
a l’interessant Museu de l’Escriptor i
facultativa a les escultures de Salvador
Dalí.

Dinar: col·lectiu al restaurant Xaloquell
a la zona de Sant Salvador. Places
limitades. Inscripcions: A partir del
dilluns 9 d’octubre del 2006, a l’àrea
d’atenció al soci. Vocal i informació
complementària: Francesc Gurri
(telèfon: 933 210 359)

GRUP D’ESTUDIS BOTÀNICS RAMON
PUJOL I ALSINA
SORTIDA BOTÀNICA
Diumenge 8 d’octubre. Sortida de
treball de camp a la vall de Saltèguet
(la Molina). Començament de l’activitat
de recerca. Grup de Recerca Projecte
Saltèguet. Vocals: Valentí González i
Josep Nuet.

SESSIÓ D’INAUGURACIÓ
DEL CURS 2006 - 2007
Dimecres 18 d’octubre, a les 8 del
vespre, a la sala d’actes, inauguració
del curs 2006 - 2007 i presentació de
les activitats del grup a càrrec de Josep
Nuet. Com a cloenda, es projectarà un
videoreportatge de Francesc Juandó:
«Boí, patrimoni de la Humanitat».

EXCURSIÓ BOTÀNICA
Diumenge 22 d’octubre, excursió de
botànica divulgativa al puig de Cadiretes i Tossa de Mar. Trobada a 3/4 de 7
del matí a la plaça de Catalunya Rivadeneyra, per sortir puntualment a
les 7. Parada a Fabra i Puig. L’objectiu
de l’excursió és gaudir del paisatge i
observar les plantes i, si la climatologia
prèvia ho permet, també algunes
espècies de bolets. L’itinerari començarà a la urbanització de la Casa Nova,
a Sant Feliu de Guíxols. Pujarem al coll
de l’Escorpí, can Codolar, puig de l’Avi,
Sant Grau i puig de Cadiretes. La
baixada serà per la Mare de Déu de
Gràcia, coll del Sastre i riera de Tossa.
La caminada acabarà a Tossa de Mar.
Fitxa tècnica: desnivell +590 -590 m.
Fàcil, per a gent amb relativa bona
forma. Durada: 4 hores efectives (**).
Vocals: Jaume Arbona i Enric Ventura.
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SECCIÓ
D’HISTÒRIA I ART
HORARI:
De 8 a 3/4 de 10 del vespre, els dijous
no festius.

EXCURSIONS
EXCURSIÓ AMB TRANSPORT PÚBLIC AL
VALLÈS ORIENTAL
Diumenge 1 d’octubre. Itinerari:
Llinars del Vallès, església de Collsabadell, can Torrapà, Llinars del Vallès.
Hores de camí: 3. Vocal: Jordi Fontarnau
( 934 422 557).

EXCURSIÓ AMB AUTOCAR A LA
GARROTXA (SANT JOAN LES FONTS)
Dissabte 7 d’octubre. Visitarem
l’església del que va ser monestir de
Sant Joan de les Fonts (segle XII),
monument declarat d’interès nacional
l’any 1981. El castell medieval Estada
Juvinyà (segles XII i XIV), residència de
la família de cavallers els Juvinyà.
Actualment és la seu del Centre
d’Interpretació del Territori de Sant Joan
de les Fonts. El Boscarró (columnes
de lava). Les columnes de basalt del
Boscarró són un dels millors exemples
d’Europa. Inscripcions des del dilluns
25 de setembre. Reunió: 1/4 de 8 del
matí per sortir a 2/4 de 8 de plaça
Catalunya/Rivadeneyra. Vocal: Mercè
Falcó ( 933 474 124).
Nota: En l’avantprograma del butlletí
anterior aquesta excursió havia estat
anunciada per el diumenge 8 d’octubre.

EXCURSIÓ AMB TRANSPORT PÚBLIC A
SERRA DE L’OBAC
Diumenge 15 d’octubre. Itinerari: coll
d’Estenalles (870 m), la Mata (930 m),
coll de la Garganta (884 m), turó dels
Ducs (821 m) amb gran panoràmica,
can Puig de la Balma (548 m) - masia del
segle XIII construïda dins de la balma,

amb un petit museu - Mura (450 m).
Desnivell +100 m -450 m. Hores de
camí: 3. Sense dificultats. Mapes: Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, del
Centre Excursionista de Terrassa a
escala 1:25.000 i de l’Editorial Alpina.
Vocals: Lluís Willaert i Jacint Pallarols
( 932 186 449).

EXCURSIÓ AMB TRANSPORT PÚBLIC
A L’ALT PENEDÈS
Diumenge 5 de novembre. Itinerari:
La Granada, les Cabanyes, la Torreta
dels Bous, Vilafranca del Penedès.
Hores de camí: 3. Vocal: Jordi Fontarnau
( 934 422 557).

EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR AL
SOLSONÈS
Diumenge 12 de novembre. Visitarem, amb un guia local el santuari
del Miracle, que s’alça sobre el prat de
la Bassadòria, un racó ignorat del
Solsonès fins que l’Església certificà
que el 3 d’agost de 1458 hi havia
aparegut la Mare de Déu. Els habitants
de la contrada li van bastir una basílica
que amaga el retaule barroc més
important de Catalunya. També es
visitarà el pou de Gel de Solsona, espai
museístic inaugurat el gener del 2004.
Consta de dues parts: la primera recull
les restes arqueològiques de la
Solsona medieval i la segona, és el
recinte del pou de gel, un dels més ben
conservats de Catalunya. Possibilitats
de visitar la necròpolis neolítica de Llor,
situada a Castellar de la Ribera.
Reunió Plaça de Catalunya/Rivadeneyra, a 1/4 de 8 del matí, per sortir a
2/4 de 8. Trobareu més detalls al
proper butlletí. Inscripcions des del
dilluns 16 d’octubre. Vocal: Mercé Falcó
( 933 474 124).

GRUP MIQUEL FARRÉ DE DIBUIX I
PINTURA
Diumenge 1 d’octubre. Sortida a
Santa Maria de Palautordera. Per a
més informació, consulteu el tauler
d’anuncis o bé la vocal Francesca Valls
( 932 374 659).

VISTES
MATINAL CULTURAL A SANT CUGAT DEL
VALLÈS
Dissabte 28 d’octubre. Itinerari guiat
camí dels monjos. El camí dels monjos
uneix els monestirs de Sant Cugat i de
Sant Llorenç del Munt. Era molt utilitzat
segles enrere pels pastors i els seus
ramats i pels monjos per traslladar-se
d’un monestir a l’altre. Es caminarà per
un tram del camí del terme de Sant
Cugat, tot descobrint racons plens
d’història, fins arribar a l’ermita de Sant
Domènec. Allà farem un salt en el
temps per saber més sobre la Guerra
del Francès i el fet miraculós que va
passar al voltant de l’ermita el 12
d’octubre de 1808. Llocs a visitar: plaça
Octavià, carrer Major, conjunt de voltes
de la porxada del mateix carrer Major,
plaça de Pere Sant, casa pairal de can
Mates, carrer dels Domers, escola
Joan Maragall i l’ermita de Sant
Domènec. Inscripcions a partir del
dilluns 16 d’octubre. Cal abonar l’import
de la visita guiada. Reunió: vestíbul
estació de Gràcia (FGC), a 1/4 de 10,
per agafar el tren de 2/4 de 10. La visita
comença a les 11 en punt. Vocal: Mercè
Falcó.

CONFERÈNCIA
«SANTIAGO RUSIÑOL I ELS SEUS AMICS
EXCURSIONISTES»
Dijous 2 de novembre. Sala d’actes,
a 2/4 de 8 del vespre, a càrrec del nostre
consoci Francesc Olivé. Amb projeccions. Aquest any es compleix el 75è
aniversari de la mort del pintor i
escriptor Santiago Rusiñol, polifacètic
personatge molt conegut per les seves
pintures i pel singular Museu del Cau
Ferrat de Sitges. Fou molt popular per
les seves obres de teatre, però ens
plau recordar que en la seva joventut
fou consoci nostre i els primers textos
literaris que publicà foren precisament
les seves ressenyes de les excursions
al Taga i al castell de Centelles, que
foren publicades el 1880 als nostres
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butlletins, il·lustrades amb dibuixos que
es conserven a l’arxiu del Centre. Altres
artistes del seu cercle, com Miquel Utrillo
i Alexandre de Riquer foren també
consocis nostres en la seva joventut.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
DIA A DIA, DARRER LLIBRE PUBLICAT
PEL NOSTRE CONSOCI ESTANISLAU
TORRES
Dijous 19 d’octubre. Sala d’actes, a
2/4 de 8 del vespre. La presentació
anirà a càrrec de l’historiador i escriptor
Josep M. Garrut, també soci de la
nostra entitat.

ALTRES ACTIVITATS
ACTIVITATS MUSICALS (ORGANITZADES
CONJUNTAMENT AMB LA SECCIÓ DE
CINEMA I VÍDEO)
Dilluns 16 d’octubre. Projecció de
l’òpera Eugeni Oneguin, de Piotr Ilitx
Txaikovski (1840-1893).
Dijous 26 d’octubre. Concert duo de
guitarres, a càrrec d’alumnes de
guitarra del Conservatori del Liceu.
Dilluns 13 de novembre. Conferència
de Carles Robert: «L’art de musicar
films muts». Conferenciant al piano
acompanyat per Angel Marín al clarinet.
Sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.

BAGATGE DE CANÇONS
La reunió d’aquest grup serà el dijous
dia 26, de 2/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre,
a la sala nova del primer pis. Per a més
informació: Robert Híjar i Roser Castelló.  933 120 945.

SECCIÓ DE
FOTOGRAFIA
HORARI:
Tots els dimarts i dijous no festius,
de 8 a 2/4 de 10 del vespre.
octubre

2006

INFORMACIÓ GENERAL
De l’excursió a Núria amb motiu del

12 75è aniversari del cremallera i el 130è

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

aniversari del Centre, i dels actes
celebrats els dies 1 i 2 de juliol del
2006. La Secció de Fotografia farà una
exposició de fotografies d’aquestes
commemoracions en el mes de novembre del 2006, a la sala d’exposicions del Centre.
A tots els socis que estiguin interessats en participar en aquesta
exposició, les mides de les fotos 18 x
24 cm, sense emmarcar i màxim 3 fotos
per autor. Admissió de fotografies fins al
17 d’octubre a l’àrea d’atenció al soci.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Tindrà lloc el dimarts 28 de novembre,
a l’aula Artur Osona a 3/4 de 8 del
vespre en primera convocatòria i a les
8 en segona, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
- Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
- Lectura de la memòria d’activitats.
- Estat de comptes.
- Pressupost per a l’exercici 2006-2007.
- Renovació de vocals.
- Torn obert de paraules.

SOPAR DE GERMANOR
Com cada any la Secció de Fotografia
organitza el sopar de germanor per a
tots els socis de la secció i els simpatitzants. Tindrà lloc el dijous 26 d’octubre,
a 2/4 de 10 al restaurant Can Culleretes. Els tiquets es podran recollir a
l’àrea d’atenció al soci, del 2 al 24
d’octubre.

EXCURSIÓ FOTOGRÀFICA
Diumenge 1 d’octubre. Excursió amb
autocar al Ripollès. Itinerari: Barcelona,
Vic (esmorzar en ruta), Ripoll i Camprodon. Des de Camprodon, farem un
recorregut amb el carrilet verd fins a
Fabert i Espinavell, dos petits veïnats, i
al poble del qual formen part, Molló. A
Espinavell visitarem l’església de la
Mare de Déu de les Neus. De tornada
visita del poble de Molló i l’església
romànica de Santa Cecília (segle XII).
Dinar a Camprodon. Reunió pl. Catalunya-Rivadeneyra a 1/4 de 8 del matí
per sortir puntualment a 2/4 de 8.

Vocal: Josefina Garriga ( 933 770 141
/ 934 545 769). Inscripcions a l’àrea
d’atenció al soci des del dilluns 4 de
setembre.

CONCURSOS
XXXIII PREMI JOAN CAMPS I COMA.
DIAPOSITIVES
Segons el veredicte del jurat del dia
27 de juny, format pels senyors Antoni
Abel i Bonada, Ramon Barnadas i
Rodríguez i la senyora Margarida
Palmer i Arrom, els guanyadors són:
1r premi: Col·lecció «Tardor» de
Roser Romaní, 23 punts i col·lecció
«Llum» de Josefina Garriga, 23 punts.
2n premi: Col·lecció «Capvespre» de
Dora Serra, 20 punts.
3r premi: Col·lecció «Mà divina» de
Jordi Alcacer, 19 punts.
Accèsit: Col·lecció «Tri» d’Eduard
Estrada, 15 punts.

XIX CONCURS DE FOTOGRAFIA DE
TEMES OBLIGATS
Resultat del concurs corresponent al
tema «mobiliari urbà», segons decisió
del jurat del dia 11 de juliol:
Apartat blanc i negre: foto «Sota la
pluja» de Maria Bonet (6 punts),
guanyadora de l’apartat.
Apartat paper color: foto «Camins
diferents» de Maria Bonet (6,6 punts),
guanyadora de l’apartat.
Apartat diapositives: foto «Modern»
de Bernat Soler (5,3 punts), guanyadora de l’apartat.

GUANYADORS DEL CONCURS SOCIAL DE
TEMES OBLIGATS 2005-2006
Apartat blanc i negre: 1r premi Jordi
Alcacer. 2n premi Maria Bonet. 3r premi
Neus Sánchez.
Apartat paper color: 1r premi Estanislau Torres. 2n premi Maria Bonet. 3r
premi Neus Sánchez.
Apartat diapositives: 1r premi Eduard
Estrada. 2n premi M. Rosa Campañà.
3r premi Josefina Garriga.

EXPOSICIÓ-CONCURS
De la sortida del 13 i 14 de maig a
l’Aragó, en el qual es va visitar Alquézar
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i Rodellar, es va acordar entre els
assistents fer una exposició a la sala
d’exposicions del Centre, de les millors
fotografies d’aquell indret. Recordem
les mides de les fotos 18 x 24. Es
concediran tres premis. L’exposició
tindrà lloc del 3 al 31 d’octubre del 2006,
a la sala Albert H. Gordon.

AVANÇ DE NOVEMBRE
Diumenge 5. Excursió amb autocar
al Berguedà. Visita a Vallcebre de
l’exposició permanent «M.A. (milions
d’anys)» dedicada a explicar que és la
Paleontologia. Més informació en el
proper butlletí.

SECCIÓ DE
CINEMA I VÍDEO
69 SELECTIU I CONCURS MUNDIAL
UNICA 2006
El jurat format per Albert Beorlegui,
crític de cinema, Antoni Colomer,
guionista i professor de llenguatge
cinematogràfic, Alfons Hereu, expresident del Festival de Cinema de
Sant Feliu de Guíxols, Julio Lamaña,
president de la Federació Catalana de
Cineclubs, Josep Rota, cineasta i
director del Festival de Cinema de
Sabadell, Encarnació Soler, presidenta
de CINEMA-RESCAT, Cristina Valentí,
coordinadora del Festival de Cinema
de Girona, Josep Jordi Queraltó,
delegat d’Espanya a la UNICA, Joan
Manel Martínez, secretari del CEC, com
a secretari del jurat, va seleccionar el
següent programa per a representar
Espanya en el Concurs Mundial de la
UNICA, que es va celebrar enguany a
Gyeongju (Corea), del 26 d’agost al 3
de setembre:
Darrera la porta, 26 min., de Dinosauri Films (Terrassa)
Descontrolado, 17 min., de Sergio
Moreno Blanco (Alcorcón)
Sense cos, 6 min., de David Sol,

Hnos. Lagares i Carolina Rodríguez
(Barcelona).
Per a la Copa del Film Minut el jurat va
seleccionar Quinta habitación, d’Álvaro
Collar Campos (Madrid).
El nostres consocis Josep Jordi Queraltó i Jan Baca van assistir, el primer
com a delegat de la nostra Secció i
portant la representació de l’Estat
espanyol, el segon com conseller de
la UNICA. Per la data de tancament del
butlletí no és possible informar dels
resultats del programa espanyol fins
al novembre. Trobareu informació al dia
a http://unica/to/.

VIDEOTERTÚLIA I EDITA AMB
NOSALTRES
Iniciem el curs 2006-2007 amb l’habitual tertúlia dels primers dilluns de mes
el dia 2 d’octubre, a la sala d’actes a
2/4 de 8 del vespre, sessió 1864, en la
qual esperem retrobar els nostres
companys cineastes després del parèntesi de l’estiu. És l’ocasió de mostrar-nos les nostres collites videogràfiques passades les vacances, encara
que només estiguin embastades,
pensant en polir-les i acabar-les més
endavant.
El tercer dijous, com toca, dia 19 d’octubre, a l’estudi de vídeo de 7 a 9 del
vespre, esperem els nostres consocis
per ajudar-los en tot allò que puguem
sobre l’edició digital del vídeo.

«JAMBO! SAFARI A TANZÀNIA»
2a. PART, DE RAFAEL LÓPEZ
Dilluns dia 9, a la sala d’actes, a 2/4
de 8 del vespre, sessió 1865, en la qual
el nostre company Rafael López ens
ofereix la segona part del documental
«Jambo! safari a Tanzània», continuació, per tant, de la sessió 1850 del
passat 20 de març. Aquesta vegada
visitarem els parcs nacionals del
Serengueti i del Ngorongoro, patrimoni
de la humanitat, amb la visió d’uns
paisatges meravellosos poblats per
una munió de feres, cosa que
constitueix un autèntic paradís, amb
l’al·licient afegit que la filmació
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correspon a les darreries de l’època
humida o de les pluges, amb un clima
agradable i un entorn verd, esponerós
i canviant, de sabanes interminables i
volcans extingits. En fi, un plaer per als
sentits que el bon fer del nostre
company com a cineasta ens garanteix.
No us ho perdeu.

ACTIVITATS MUSICALS. EUGENI
ONEGUIN, DE PIOTR ILITX TXAIKOVSKI.
Dilluns 16 d’octubre, sessió 1866, a
la sala d’actes a 2/4 de 8 del vespre,
en la qual, continuant amb les activitats
musicals, que organitzem conjuntament amb la Secció d’Història i Art,
oferim avui l’òpera Eugeni Oneguin, de
Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893),
estrenada a Moscou el 29 de març de
1879. Basada en una obra del poeta
nacional rus Puskin, amb una música
bellíssima poc coneguda a casa
nostra, amb excepció dels fragments
orquestrals del vals i la polonesa que
s’escolten sovint, té l’al·licient afegit de
ser filmada en escenaris naturals de
Rússia, amb els fastuosos palaus de
Sant Petersburg i els paisatges nevats
d’una extraordinària bellesa, que en
fan tot un espectacle de gran valor
estètic auditivament i visual. Es tracta
d’una producció cinematogràfica
dirigida musicalment per Sir Georg Solti
al davant de l’orquestra del Royal
House Covent Garden de Londres,
subtitulada en castellà, que serà
presentada per Artur Peix.

«NOVA ZELANDA»,
DE XAVIER PEIX I OROBITG
Sessió 1867, dilluns 23 d’octubre, a
la sala d’actes a 2/4 de 8 del vespre,
viatjarem a les antípodes amb el film
Nova Zelanda, de Xavier Peix i Orobitg,
d’una hora de durada, visitarem a l’illa
nord la ciutat d’Aukland i la capital
Wellington, la zona dels guèisers a
Rotorúa, Bay of Islands, el llac Taupo i
el parc nacional de Tongariro, i a l’illa
del Sud els impressionants Alps Australs amb el Mont Cook i un vol d’helicòpter a una de les moltes geleres que
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els coronen, per continuar pel parc
Nacional dels Fiords, tot plegat uns
paisatges majestuosos poc freqüentats a causa de la seva llunyania.

COMISSIÓ
DE PROTECCIÓ
DE LA NATURA
12 a 15 d’octubre, estada al refugi JM
Blanc, 12 a 15 d’octubre.
La Comissió d’Infants hem cregut
adient aprofitar la possibilitat que ens
ofereix el pont del Pilar per fer una estada
boletaire, fotogràfica i muntanyenca al
refugi darrerament restaurat.
Les propostes són dues: els que puguin
pujar dijous i els que ho vulguin fer el
dissabte. Tenim preparades activitats per
a tothom, buscar bolets, fer fotografies de
la tardor, ascendir al Monestero o al
Peguera els més agosarats...
Caldrà però que ens digueu al més
aviat possible si vindreu tres nits o una
nit i els que sereu. Podem demanar el
servei de taxi per escurçar el recorregut,
però la idea és pujar el dijous uns i el
dissabte la resta, pel camí que surt de
la barrera del parc (aparcament) i
diumenge baixar pel GR que ens du
directament fins a Espot.
Esperem que aprofiteu aquesta oportunitat de gaudir d’una estada en un
refugi d’alta muntanya, us hi esperem.
Salutacions de la nova junta de la
Comissió d’Infants.

ESCOLA
DE

MUNTANYA
CURS D’INTRODUCCIÓ A LA
FOTOGRAFIA DE NATURA
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Dates:
Sessions teòriques: 31 d’octubre 2,
7, 8, 9 i 14 de novembre del 2006.
Sessions pràctiques: 4 i 11/12 de
novembre del 2006.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Calendari d’activitats Comissió d’infants
4 TRIMESTRE 2006 I ANY 2007
Mes

Data

Lloc

Octubre

12 a 15

Estany Negre
(Peguera i Monestero)

Novembre

Desembre

12

15

Vocals

Refugi JM Blanc
(bolets i fotografia)

Montserrat

Albert Vidal

Petites grimpades

(Montgròs)

Ricard Ribas

Sopar de Nadal

Membres de la junta

A la seu social del CEC
Plantada del pessebre

2007

17

Matagalls

Josep M Pruna

Gener

21

Cingles de Bertí

Esteve Musuy

Febrer

17/18

Vallter

Albert Mans

Març

18

Els Mollars

Pilar Pallarés
Ramon Viola

Abril

15

Siurana

Ricard Marsall
Pilar Castan

Pedraforca

David Marquillas

Maig

13

Juny

9/10

Setembre

15/16

Octubre

21

Novembre

18

Desembre

16

Característiques

Ricard Ribas
Josep M Pruna

Delta de l’Ebre

Raquetes

Grimpada canal del Verdet
Observació aus i bicicleta

Canigó
Montsant

Continguts: equip, l’entorn digital;
control fotogràfic; els grans temes de
la fotografia de natura; l’aventura de
fotografiar el medi natural i l’edició
digital (Photoshop).
Durada: 6 sessions teòriques i 3 dies
de pràctiques.
Llocs: les sessions teòriques a l’aula
Artur Osona a les 8 del vespre.
Places: fins a 12 cursetistes.
Termini d’inscripció: del 25 de
setembre al 23 d’octubre del 2006.
Preu: soci del CEC: 175 €; altra
Entitat: 205 €; Resta d’inscrit: 235 €.
Inclou: Classes teòriques, classes
pràctiques, documentació, material
tècnic col·lectiu i vocals instructors
acreditats.
No inclou: les despeses de transport,
la pernoctació en refugi ni l’alimentació
de les excursions pràctiques.
Material necessari per l’activitat per
part de l’alumne: disposar d’un equip
fotogràfic propi amb possibilitat de
funcionament manual (velocitat d’obturació, diafragma i enfoc), especialment
dirigit als que compten amb càmeres
digitals, sobretot reflexs i que permetin
treballar amb arxius tipus RAW, però
no és imprescindible.

Ricard Ribas

Nivell esportiu mínim i experiència:
Els participants del curs hauran de
tenir la condició física suficient per
poder afrontar una caminada no
especialment llarga però amb pes a
l’esquena per un entorn d’alta
muntanya.
El director del curs és en Roger
Rovira, vocal instructor de l’Escola de
Muntanya.

CURS DE VIES FERRADES
Dates:
Sessions teòriques: 16, 23, 30 d’octubre del 2006.
Sessions pràctiques: 21/22 i 28 d’octubre del 2006.
Durada: 3 sessions teòriques i 3 dies
de pràctiques.
Lloc: les sessions teòriques es realitzaran a l’aula Artur Osona a les 8 del
vespre.
Places: 12 cursetistes. (Atenent rigorosament l’ordre de recepció de les
sol·licituds degudament complimentades a l’àrea d’atenció al soci).
Termini d’inscripció: del 12 de setembre al 9 d’octubre del 2006.
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Preus:
socis del CEC ......................... 185 €
socis d’altres entitats ............. 200 €
per la resta d’inscrits .............. 220 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, material tècnic col·lectiu
(si escau) i vocals instructors acreditats.
No inclou: les despeses de transport,
pernoctació en refugi ni l’alimentació
de les excursions pràctiques.
La directora del curs és Mari Nivera,
vocal instructora de l’Escola de Muntanya.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DELS
NOSTRES CURSOS
50è CURS D’INTRODUCCIÓ A
L’ESPELEOLOGIA
Dates:
Sessions teòriques: 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23 i 28 de novembre del 2006.
Sessions pràctiques: 4/5, 11/12, 18/19
i 25/26 de novembre del 2006.
Durada: 8 sessions teòriques i 8 dies
de pràctiques.
Objectius: se centren en difondre els
coneixements teòrics i pràctics relatius
a l’espeleologia moderna procurant
donar la visió pluridisciplinar que
correspon a l’activitat, i també oferir la
possibilitat d’integrar-se a l’ERE, per a
aprofundir els coneixements adquirits
i seguir practicant l’espeleologia
Places: fins a 15 participants, atenent
rigorosament per ordre d’inscripció a
l’àrea d’atenció al soci.
Termini d’inscripció: del 2 al 27
d’octubre del 2006. És imprescindible
presentar fotocòpia del carnet d’identitat per complimentar la inscripció.
Preu:
socis del CEC ......................... 105 €
socis d’altres entitats ............. 120 €
per la resta d’inscrits .............. 135 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, material tècnic col·lectiu
(si escau) i vocals instructors acreditats.
No inclou: les despeses de transport,
pernoctació en refugi ni l’alimentació
de les excursions pràctiques.

La directora del curs és Genni Archetti
vocal instructora de l’Escola de
Muntanya.
*Aquest preu inclou l’assegurança de la
Federació Catalana d’Espeleologia per al
curs.

CURS AVANÇAT D’ESCALADA EN ROCA
Nivell III d’Escalada de l’ECAM de la
FEEC.
Dates:
Sessions teòriques: 8, 15, 22, 29 de
novembre del 2006.
Sessions pràctiques: 11/12, 18/19,
25/26 de novembre del 2006.
Durada: 4 sessions teòriques i 6 dies
de pràctiques.
Objectius: Els objectius del curs són
que el participant (alumne) surti preparat per a escalar com a primer de corda,
en vies equipades i desequipades de
certa dificultat d’un o diversos llargs,
tot utilitzant correctament les tècniques
i els recursos de progressió i seguretat.
Places: fins a 12 participants. (Atenent
rigorosament l’ordre de recepció de les
sol·licituds degudament complimentades a l’àrea d’atenció al soci).
Termini d’inscripció: del 2 al 27
d’octubre del 2006.
Preu:
socis del CEC ......................... 220 €
socis d’altres entitats ............. 245 €
per la resta d’inscrits .............. 260 €

BIBLIOTECA
Horari de la biblioteca: de dilluns a
dijous de 17:30 a 21:30 i els divendres
de 18:00 a 21:00.
Relació de novetats entrades a la
biblioteca:

BUTLLETÍ PER ALS SOCIS

Barcelona: Geoestel, 2006. Donatiu de
l’editorial.
Els Ports, Parc Natural. Els camins de
l’Alba. / Ana Ávila Aguilà i Josep-Maria
Forcadell-Roig. Barcelona: Geoestel i
Alpina, 2006. Donatiu dels editors.
Escalada clàssica a les Muntanyes de
Prades. Crònica d’ascensions mítiques i batalles perdudes. / Josep Jané
Vallvey. Valls: Cossetània, 2006. Donatiu de la Diputació de Tarragona.
Mataró-Canigó-Prada de Conflent.
Camí del Nord o del Canigó. [GR] /
Marxaires Mataró-Canigó. Saragossa:
Prames, 2006. Donatiu dels editors.
La meva passió per la mineralogia. /
Joaquim Mollfulleda i Borrell. Arenys de
Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, 2006.
Donatiu del Museu Mollfulleda de Mineralogia d’Arenys de Mar.
Le Grand Tour II. Constantinoble
1905. Fotografies d’Antoni Amatller a
Turquia. / Barcelona: Institut Amatller
d’Art Hispànic, 2006. Donatiu de l’Arxiu
Fotogràfic.
Els Camins de l’aigua. Fonts naturals
i aigües al terme de Montblanc. / Joan
Pallisé Clofent. Valls: Cossetània,
2006. Donatiu de l’autor.
Técnicas del Snowboard. / Cindy Kleh.
Madrid: Ediciones Tutor, 2004. Donatiu
de Xavier Hernández.
Pla de l’Estany. Excursions i activitats.
Sortides amb família. / M. Àngels Castillo i Jordi Bastart. Barcelona: Geoestel,
2006. Donatiu de l’editorial.

Antoni Rubió i Lluch, 1856-1937.
[DVD]. / Rasa Digital. Pro Audiovisuals.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
2005. Donatiu dels autors.

Zona volcànica de la Garrotxa i la Vall
d’en Bas. Excursions i activitats. Sortides amb família. / M. Àngels Castillo i
Jordi Bastart. Barcelona: Geoestel,
2006. Donatiu de l’editorial.

Val d’Aran. Travesses i itineraris
circulars pels Pirineus. / Carles Gel.

Alta Garrotxa i Vall de Bianya. Excursions i activitats. Sortides amb família. /
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BUTLLETÍ PER ALS SOCIS

M. Àngels Castillo i Jordi Bastart. Barcelona: Geoestel, 2006. Donatiu de
l’editorial.
Cercle Artístic de Barcelona. Primera
aproximació a 125 anys d’història. /
Maria Isabel Marín. Barcelona: Cercle
artístic de Barcelona, 2006. Donatiu
dels editors.
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Entidades con solera. Barcelona una
ciudad de vanguardia. / Barcelona: La
Vanguardia Ediciones, 2006.

REVISTA MUNTANYA
NECESSITEM UN NOU SECRETARI

Los hierros del museo Cau Ferrat de
Sitges. / Lluïsa Amenós. Barcelona:
Lluïsa Amenós, 2005. Donatiu de
l’autora.
Vall de Núria. Una vall per viure-la. /
Vall de Núria: FGC, 2006. Donatiu dels
editors.
Picasso. Architecture and vertigo. /
Cristopher Green. New Haven and
London: Yale University Press, 2005.
Donatiu de l’Arxiu Fotogràfic.
Escalad, escalad, malditos. / Álvaro
Osés Arbizu. Madrid: Desnivel, 2006.
Donatiu de l’editorial.
De Vilanova al pic d’Aneto. / Magí
Mestres Estradé. Vilanova i la Geltrú:
El Cep i la Nansa Edicions, 2006.
Donatiu de la família Mestres-Soler.
Molló i Ripoll. Mapa de vegetació.
Escala 1:50.000. / Centre Especial de
Recerca de Biodiversitat Vegetal.
Universitat de Barcelona. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2005.
Donatiu dels editors.
Pareti rosa. Le alpiniste trentine di ieri
e di oggi. / Riccardo Decarli. Trento: Società degli Alpinisti Tridentini, 2006.
Donatiu dels editors.
Kangchenjunga, historia de un superviviente. / Carlos Pauner. Saragossa:
Prames, 2006. Donatiu dels editors.
La imatge perduda. / Joan Sala Grau.
Vilassar de Dalt: Clavell Cultura, 2006.
Donatiu de l’arxiu fotogràfic.
octubre

2006

Esquí de fons: una època. / Rosa Maria

16 Pié Roger, 2006. Donatiu de l’autora.

La revista Muntanya necessita els
serveis voluntaris d’una persona del
Centre per exercir el càrrec de secretari
o secretària, que fins ara havia ocupat
el malaguanyat Joaquim Bordons.
Qui hi estigui interessat hauria de
realitzar les següents tasques: obrir el
despatx de la revista tots els dimarts i
dijous de 7 a 9 del vespre, per tal
d’atendre els socis i/o autors,
col·laboradors, i alhora recollir i reservar
els treball lliurats a la Redacció;
atendre la correspondència rebuda; fer
un seguiment del material lliurat pels
autors, i altres tasques relacionades.
Busquem una persona amb
coneixements d’informàtica en el nivell
d’usuari. Els qui estigueu interessats
enviu un correu electrònic a l’adreça:
revista.muntanya@cec-centre.org, o
deixeu les vostres dades a l’àrea
d’atenció al soci perquè ens puguem
posar en contacte amb vosaltres.
Gràcies per la vostra col·laboració.

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Us recordem que els autors que
vulgueu presentar els vostres articles i
treballs a la Redacció de la revista
Muntanya per ser publicats, heu de
seguir les normes de presentació
d’originals. Les podeu consultar al nº
de Muntanya 857 (2005): 4, i ben aviat
també ho podreu fer al lloc web del
Centre (actualment, malgrat que ho
anunciem a la revista, aquest recurs
no està disponible).
Els articles els podeu presentar al
despatx de la revista o bé adreçant-vos
a qualsevol membre del Consell de
Redacció, però preferiblement a través
del correu electrònic:

(revista.muntanya@cec-centre.org).
Aquests treballs, un cop rebuts, són
avaluats pel Consell de Redacció, que
pot desestimar-ne o aprovar-ne la
publicació.
Us demanem, sobretot, que presenteu els vostres articles en un
disquet o CD, i que les fotografies
aportades tinguin la millor qualitat i
resolució possibles.
Animeu-vos a escriure el relat de les
vostres excursions o escalades,
treballs de camp, reportatges de
natura, fets de l’excursionisme, etc.
Entre tots enriquirem el bagatge de la
revista Muntanya.

