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Inauguració del refugi de la Renclusa
El 30 de setembre d’enguany
es va inaugurar la remodelació
del refugi de la Renclusa
(vall del riu Éssera, Benasc)
El passat 30 de setembre es va inaugurar oficialment la remodelació del refugi
de la Renclusa, del qual tenen la titularitat el Centre Excursionista de Catalunya i
la Federación Aragonesa de Montañismo.
Situat als peus de la Maladeta, aquest
emblemàtic refugi al servei dels pirineistes finalment ha pogut veure amb èxit
l’acabament de les obres de millora, les
gestions de les quals començaren fa
més d’una dècada. Per celebrar aquest
esdeveniment s’organitzaren diversos
actes, tant a la Renclusa com a la vila de
Benasc.

Més informació a la pàgina 4

La Secció de Geografia i Ciències Naturals convoca novament el Premi Pau Vila
de recerca per als treballs de geografia i
ciències naturals amb la finalitat de promoure l’excursionisme científic.

Més informació a les pàgines 5 i 16

Creu de Sant Jordi a
Manuel Castellet
El vicepresident primer del Centre ha
estat guardonat amb la Creu de Sant
Jordi, atorgada per la Generalitat de
Catalunya el passat 25 de setembre en
un acte celebrat al Gran Teatre del Liceu.

Més informació a la pàgina 5

130è aniversari del Centre
Excursionista de Catalunya
Abans d’acabar l’any 2006 el Centre Excursionista de Catalunya celebrarà el 130è
aniversari de la seva fundació, esdevinguda l’any 1876.
Un aniversari de 130 anys és un fet prou
important en la vida d’una col·lectivitat
social que convida a reflexionar sobre el
servei que ha ofert el Centre a Catalunya
durant més d’un segle, a través de les
generacions de socis que l’han convertit
en un referent en molts àmbits (cultura,
muntanya i esport).
Per fer memòria d’aquesta notable efemèride el Centre té previst l’organització d’un
seguit d’actes commemoratius.

R. R.

Convocatòria del
Premi Pau Vila 2006

Més informació a la pàgina 4

Agenda mensual d’activitats. Pàgines 7, 8 i 9
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SEU DEL CEC

SERVEIS

REFUGIS I XALETS

■ Carrer del Paradís, 10 i 12
08002 Barcelona
 933 152 311
Fax 933 151 408
cec@cec-centre.org
www.cec-centre.org

■ Escola de Muntanya
Cursos de formació
De dilluns a divendres
escola@cec-centre.org
■ Xarxa de Refugis i Xalets del CEC
8 equipaments
■ Complex Esportiu de Can Caralleu
Esports, 2-8 / 08017 Barcelona
 932 037 874
■ Publicacions
• Muntanya
(revista bimestral d'excursionisme)
revista.muntanya@cec-centre.org
• Butlletí per al socis (bimestral)
• Guies de muntanya i altres obres
■ Arxiu Fotogràfic
280.000 clixés
arxiufotografic@cec-centre.org
Dimarts i dijous
■ Biblioteca
32.000 documents
biblioteca@cec-centre.org
De dilluns a divendres
■ Cartoteca
6.000 mapes
cartoteca@cec-centre.org
De dilluns a divendres
■ Arxiu de l'Estudi de la Masia Catalana
17.000 fitxes
De dilluns a dijous
■ Tramitació de llicències esportives
Àrea d'atenció al soci
De dilluns a divendres
■ Assegurances
■ Companyia de Guies de Muntanya
(UIAGM)
companyiaguies@cec-centre.org
De dilluns a divendres
■ Lloguer de material de muntanya
Paradís, 10, bxs.
De dimarts a dijous
■ Descomptes en instal·lacions i activitats
■ Estudi d'edició de vídeo
■ Aules amb instal·lació audiovisual
• Artur Osona
• Pompeu Fabra
• Sala d'actes
■ Sales d'exposicions
• Albert H. Gordon

■ Refugi d'Amitges

HORARIS (de dilluns a divendres)
■ Secretaria i àrea d'atenció al soci:
Diàriament de 17:30 a 21:30
■ Seccions:
De 19:30 a 21:30
■ Biblioteca:
De dilluns a dijous de 17:30 a 21:30
Divendres de 18:00 a 21:00
■ Arxiu Fotogràfic:
Dimarts i dijous de 10:00 a 14:00
i de 17:30 a 21:00
■ Redacció de Muntanya:
Dimarts i dijous de 19:30 a 21:30

SECCIONS
■ Secció de Muntanya (Club Alpí Català)
muntanya@cec-centre.org
De dilluns a dijous
■ Centre Acadèmic d'Escalada (CADE)
Dijous
■ Secció d'Esquí (Club d'Esquí de Catalunya)
esqui@cec-centre.org
Dijous
■ Secció de Càmping
(Club de Càmping de Catalunya)
camping@cec-centre.org
Dimarts i dijous
■ Equip de Recerques Espeleològiques (ERE)
ere@cec-centre.org
Dimarts
■ Secció de Geografia i Ciències Naturals
geografia@cec-centre.org
De dilluns a dijous
■ Secció de Fotografia
Dimarts i dijous
■ Secció d'Història i Art
Dijous
■ Secció de Cinema Amateur i Vídeo
(representants de la UNICA)
De dilluns a dijous

COMISSIONS
■
■
■
■
■
■
■
■

Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

de Protecció de la Natura
d'Activitats per a Infants
de Jovent
d'Equipaments
de Publicacions
de Patrimoni Documental
de Competicions
d'Esport Adaptat

Estany d'Amitges,
Espot (2.380 m)
Guardes: Valentí
Sagristà i Núria Garcia
 973 250 109
66 places.
www.amitges.com

■ Refugi Ciríac Bonet
Siurana (740 m)
Guardes: Toni Arbonés
i Míriam Richart
 977 821 337
18 places

■ Refugi Joan
Ventosa i Calvell
Estany Negre de Boí
(2.200 m)
Guarda: Miquel Sànchez
 973 297 090
80 places
www.imaginalia.net/ventosa/

■ Refugi
Josep M. Blanc
Estany Tort de Peguera,
Espot (2.350 m)
Guardes: Xavier Serratosa
i M. Rosa Pascual
 973 250 108
60 places
www.jmblanc.com

■ Refugi de
la Renclusa
Vall del riu Éssera,
Benasc (2.140 m)
Guarda: Antoni Lafont
 974 552 106
90 places.

Editorial
ontinuant amb la línia ober ta
per la Junta Directiva del Centre,
que té per objectiu millorar,
entre altres coses, les publicacions de
la nostra entitat, encetem amb aquest
número de novembre-desembre una
nova etapa del Butlletí per als socis.
El nou butlletí tindrà a partir d’ara un
caràcter bimestral, a més a més d’un
aspecte renovat, més pràctic i en color.
Aquests canvis pretenen oferir un butlletí més útil i atractiu per al soci i lector.

C

S’han separat clarament una sèrie d’àrees: atenció al soci, noticiari, activitats
de les seccions, comissions i l’Escola
de Muntanya, en un ventall d’informació que abraça la crònica del nostre
Centre i les activitats de tota mena que
s’hi desenvolupen (culturals i esportives), i també els serveis. La confecció
de l’agenda mensual (una taula amb
files i columnes) és una altra de les
novetats.
Esperem que aquesta nova proposta del
Centre, que modernitza i posa al dia una
de les seves publicacions més emblemàtiques, tingui una bona acollida i acceptació per part dels socis.

Campanya «El Centre del nou segle»
Participeu en la iniciativa de rehabilitació i ampliació del nostre local social.
Aportacions voluntàries:
■ Aportació mínima: 50 €
■ El pagament es pot efectuar en:
• Xec o taló bancari nominal a favor
del CEC.
• Transferència bancària al CCC: 0081
0057 38 0001949198 (especificant el
concepte «El Centre del nou segle»).
• En efectiu, a la Secretaria del CEC.
• Contra el compte bancari o llibreta
que el soci ens indiqui.
■ En les modalitats de xec/taló bancari i
de pagament en efectiu, el Centre disposa d’un servei de cobrament a domicili.

■ 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.
Darreres aportacions:
Angrill Roca, Miquel
Selles Robert, Francesca
Sierra i Gili, Carles

■ Refugi d'Ulldeter

ADHERIT A:
■ Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya
■ Federació Catalana d'Esports d'Hivern
■ Federació Catalana d'Espeleologia
■ Federació Catalana de Fotografia
■ Associació Espanyola de Càmping
i Caravana
■ Federació Catalana de Ciclisme
■ Federació Catalana d'Esports de
Paràlisi Cerebral
■ Federació Catalana d'Esports
de Minusvàlids Físics
■ Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada

MEMBRE FUNDADOR DE
■ Unió Internacional de Cinema Amateur
(UNICA)
■ Unió Internacional d'Associacions
d'Alpinisme (UIAA)

Capçalera del riu Ter,
Setcases (2.200 m)
Guarda: Xavier Bosch
 972 192 004
52 places
www.ulldeter.net

■ Xalet
Juli Soler i Santaló
Salardú (1.270 m)
Guardes: Marc Vilatovà i
Idoia Lejarzaburu
 973 645 016
112 places
www.refugisalardu.com

■ Xalet de la Molina
La Molina (1.567 m)
Guardes: Adolf Cordero
i Montserrat Barnades
 972 89 20 05
160 places
www.xaletcec.com

CEC: Junta directiva i administració

Sumari

President: Josep Manel Puente
Vicepresidents:
Manuel Castellet i Francesc Banqué
Secretari: Joan M. Martínez Moro
martinezmoro@cec-centre.org
Vicesecretari: Anton Abel
Tresorer: Josep M. Zamora
Vocals: Andreu Rafa, Francesc Olivé,
Antoni Flo i Joan Campanyà
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Secretaria: Anna Porabales
secretaria@cec-centre.org
Gerència: Jordi Cabanes
cabanes@cec-centre.org
Cap de premsa: Eduard Parellada
Director tècnic àrea cultural:
Ramon Barnadas
Director tècnic àrea esportiva:
Lluís Català
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Relació d’altes de socis
SETEMBRE DE 2006
Soci numerari
Anés Cuny, Laia
Barquinero Caballol, Jordi
Bartra Saladrigas, F.Xavier
Bis Sancho, Jordi
Bonilla Hidalgo, Rafael
Casanovas Barragán, Abraham
Chamorro Rodríguez, Jordi
Díaz Varela, Marga
Garçon Niraghallaigh, Fintan Juan
Guardia Miralles, Miquel
Lacasta Fornells, Albert
Longares Araque, Marcos
Marcet Fuentes, Joan
Marco Pallarés, Ana
Marín Paris, Juli
Márquez Márquez, Andrés
Mestre Vives, Jaume
Munné Bellés, Emma
Nart Peñalver, Ignacio
Oset Vilanova, Aida
Parera Espinasa, Maria Rosa
Polls Saura, Anna
Porta Sanz, Talita
Sánchez Bourgeois, Carles
Santamaria Ademà, F. Xavier
Serra Garcia, Marc Eudald
Serra Díaz, Pep
Tavira Guillen, Lourdes
Torrelles Cuny, Gemma
Soci familiar
Canadell Montserrat, Eloi
Capellas Jané, Imma
Castillo Figueras, Ander
Castillo Figueras, Ignasi
Castillo Martínez de Olcoz, Iñaki
Coloma Martín, Rosa
Márquez López del Cast, Guillem
Noguera Capellas, Maria
Noguera Capellas, Pau
Palau Serrano, Pol
Soci júnior
Rodríguez Gómez, Marina
Soci forà
Noguera Ungidos, Juan Jose

Butlletí per als socis
Editor: Ferran Alexandri
ferran@alexandri.cat
Disseny i maquetació: Toni Inglès
toni@toni-ingles.com
Impressió: Litografía Ochoa, S.L.
Dipòsit legal: B-15685-1959
Imprès en paper ecològic

3

2006

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

novembre
desembre

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

2006

Noticiari

novembre
desembre

Noticiari
130è ANIVERSARI DEL CEC

Dinar conmemoratiu
del 130è aniversari
El dissabte 25 de novembre, per
commemmorar aquest impor tant
esdeveniment, l’entitat organitza un
dinar a l’Hotel Colon (Av. de la Catedral, 7), a 2/4 de 2 del migdia.
Les reserves per a l’àpat s’hauran
de fer a l’àrea d’atenció al soci, i el
preu del tiquet és de 30 €.
En acabat el dinar es repartiran els
Premis Columna i Medalla Jove del
Centre.

El Centre té un deure amb les generacions futures de transmetre el seu
patrimoni, i això no és una tasca fàcil
–de vegades, fins i tot, és incompresa–,
però tenim i continuarem tenint aquesta responsabilitat, per proseguir amb la
tasca dels nostres antecessors, i
creiem que aquesta és la manera més
adient de commemorar el nostre 130è
aniversari.

Reconeixement als
vocals del Centre

Manuel Castellet, Creu de
Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya

Josep Manel Puente
President del CEC

Activitats 130è aniversari
• Dinar commemoratiu.
• Conferències audiovisuals sobre els
primers anys de l’entitat.
• Exposició dels actes de Núria 2006.
(Més informació a les pàg. 18 i 19)

REFUGIS

J. S.

Inauguració del refugi de la
Renclusa

El passat 30 de setembre es van inaugurar oficialment les obres de remodelació del refugi de la Renclusa, propietat
del Centre Excursionista de Catalunya i
de la Federación Aragonesa de Montañismo, en un acte organitzat per la nostra entitat en aquest refugi.

SOCIS

F. A.

El Centre commemora el 130è aniversari, i podem dir amb orgull que hi ha
poques entitats al nostre país que
puguin celebrar tants anys d’activitat al
servei de Catalunya i la seva societat.
El volum de documentació que el
Centre ha anat conservant i ampliant al
llarg de tot aquest temps té un valor
molt important per al coneixement del
nostre país i també d’altres, perquè
l’activitat dels nostres socis i sòcies
s’ha estès arreu del món.
La voluntat de donar a conèixer els
indrets, monuments, costums, muntanyes, paisatges, avencs, experiències i
ensurts viscuts fa reviure l’aventura de
l’excursionista. I és així com el Centre
ha anat forjant un patrimoni documental
que recull tot aquest llegat d’excursions
fetes amb amor al país i a la natura.

VOCALS

El proper dia 16 de novembre tindrà lloc
a la seu del Centre, a la sala gran del
primer pis, a partir de les 8 del vespre,
un reconeixement a la dedicació dels
vocals de les seccions del Centre.
Es tracta d’una trobada entre socis i
vocals, ja que, sense la seva incondicional i desinteressada dedicació, moltes de les activitats que es duen a
terme, no seria possible fer-les. Se servirà un piscolabis.

F. A.

130è aniversari del Centre
Excursionista de Catalunya

5

A.M.C.
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Tot va començar a les 10 del matí
amb una celebració a la capella de la
Mare de Déu de les Neus de la Renclusa. A les 11 estava previst que arribessin les autoritats aragoneses; però a
causa del mal temps això no va ser possible. El president del CEC, Josep Manel

Puente va pronunciar unes paraules i,
tot seguit, el guarda del regugi, Antoni
Lafont, va oferir als assistents un
esplèndid aperitiu.
Els actes oficials i els parlaments institucionals es van fer després a la Casa
de Cultura de Benasc, amb l'assistència del president del Govern d'Aragó,
l'alcalde de Benasc i altres batlles de
la regió. També hi van assistir el representant del Consejo Superior de Deportes, els presidents de la FAM, de la
FEDME i del CAF de Tolosa.
El Consejo va fer lliurament d'uns
plats commemoratius de record a les
autoritats i a les persones que més
s'havien distingit en el projecte de la
remodelació del refugi de la Renclusa,
com per exempe els expresidents del
Centre Josep M. Sala i Enric Nosàs.
Amb la inauguració d'aquest refugi
remodelat, doncs, és compleix uns dels
desitjos més esperats per a tots els
amants del pirineisme. És un refugi càlid
i acollidor al servei dels muntanyencs,
un refugi de qualitat adaptat a les
necessitats dels temps actuals, construït amb els materials més adequats i
amb una cura exquisida pel seu entorn.
La consecució d'aquest anhel va exigir
un acord de col·laboració entre el CEC,

promotor l'any 1912 del refugi inicial, i
de la FAM, com a representant legal del
muntanyisme d'Aragó. Fa quinze anys
que es va començar el procés laboriós
que va fer possible la constitució del
Consell de la Renclusa, en el qual també
hi és present l'Ajuntament de Benasc.
LES INSTAL·LACIONS
DEL REFUGI RENOVAT
Soterrani: celler-magatzem, equips
frigorífics, guardaesquís.
Planta baixa: recepció, bar-menjador, sala polivalent, telèfon, cuina,
armariets, serveis, cuina lliure, infermeria, 1 habitació amb 7 places.
Primera planta: 4 habitacions de 6
places i 1 de 4, amb cambres de
bany individuals, habitació del refugi
d'emergència (16 places), vivendes
del personal (2 cambres) i habitació
de les calderes exterior.
Segona planta: 2 habitacions amb
16 places, i 1 de 8 i serevis dutxes
comunitàries.
Instal·lacions exteriors: captació i subministre d'aigua, depuradora, heliport,
plaques solars per al subministrament
elèctric i un edifici de serveis (grups
electrògens, dipòsits, magatzem).

La Generalitat de Catalunya ha concedit la Creu de Sant Jordi al nostre vicepresident primer Manuel Castellet. En
l’exposició de motius se cita textualment: «Per la seva valuosa trajectòria en
l’àmbit universitari i per la seva contribució a la recerca amb la creació del Grup
de Topologia Algebraica de Barcelona,
adscrit a la Universitat Autònoma, de
prestigi internacional. I també per la
seva àmplia vinculació amb l’Institut
d’Estudis Catalans, del qual -a més de

la direcció del Centre de Recerca Matemàtica- en fou president».
El lliurament de les Creus de Sant
Jordi tingué lloc el passat dia 25 de
setembre al Gran Teatre del Liceu, en
un acte presidit pel president de la
Generalitat Pasqual Maragall.
El Centre Excursionista de Catalunya se
sent honorat per la concessió d’aquest
premi al nostre consoci i vicepresident, i
al mateix temps li expressa l’enhorabona
més sincera per aquesta distinció.

PREMIS

Convocatòria dels Premis Pau Vila de recerca
sobre geografia i ciències Naturals
Pau Vila i Dinarès (Sabadell 1881 - Barcelona 1980) és considerat el pare i fundador de la geografia moderna. Va ser
president del Centre Excursionista de
Catalunya durant els anys 1931 - 1934, i
president de la Secció de Geografia i
Geologia durant els anys 1932 - 1940.
L’any 1920 inicià una implicació progressiva en el món de la geografia, i ens
deixà un important llegat en aquest
camp. Va ser guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, i l’any

1979 va ser investit doctor honoris
causa per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Objectiu del Premi Pau Vila
El Centre, per mitjà de la Secció de Geografia i Ciències Naturals, convoca, amb
periodicitat bianual, el aquest premi en
homenatge i memòria a l’eminent geògraf, amb la finalitat de promoure i estimular l’excursionisme científic.
Les bases del Premi les podeu llegir
a l’apartat de la Secció (pàg. 15)

2006

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

novembre
desembre

Noticiari

6

Agenda

2006

mensual
d’activitats

Novembre 2006
BIBLIOTECA

La Biblioteca del Centre posa a l’abast
de tots el socis el nou laboratori fotogràfic digital. És ubicat just a l’entrada de
la biblioteca, al davant del plafó de
revistes.
Aquest nou laboratori pretén ser un
autoservei on els socis puguin treballar
amb professionalitat les seves imatges i
fotografies.
Per utilitzar aquest servei només cal
que reserveu torn a l’àrea d’atenció al

soci.
L’equipament consta d’un ordinador
amb la versió Photoshop CS2 i de dues
pantalles TFT.

PUBLICACIONS

El llibre Catalans de pèl
i ploma ha guanyat el
Premi del Llibre Agrari
de la Fira de Sant Miquel

Activitats musicals
d’aquesta tardor
Els concerts i activitats se celebraran a
la sala d’actes del Centre Excursionista
de Catalunya. Demanem la màxima puntualitat, perquè durant els concerts no
es permetrà l’entrada ni la sortida de la
sala un cop iniciada l’audició.

F. A.

El nou laboratori
fotogràfic digital de la
Biblioteca del CEC

MÚSICA

Presentació del llibre
Excursions escollides
per Catalunya. 30
itineraris d’una jornada

L’obra Catalans de pèl i ploma ha gua
nyat la 35a edició del Premi del Llibre
Agrari que es convoca anualment en el
marc de la Fira Agrària de Sant Miquel
de Lleida. El treball ha estat escollit
entre un total de 34 obres presentades. Els autors del llibre són els veterinaris Pere-Miquel Parés, Jordi Jordana i
Xavier Such, i el doctor en ciències biològiques Amadeu Francesch. L’obra
està editada per Lynx Edicions amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Territori i Paisatge i
el Centre Excursionista de Catalunya.
És el primer cop en 35 edicions que
guanya una obra escrita en català.
El dimarts 28 de novembre a 2/4 de 9
del vespre a la sala d’actes hi haurà la
presentació del llibre Excursions escollides per Catalunya. 30 itineraris d’una
jornada, una obra col·lectiva del Centre
Excursionista d’Esplugues.
En farà la presentació Pep Ribas,
coordinador i director del llibre, i en
Josep Veas, president del Centre Excursionista d’Esplugues.
Francesc Beato, representarà el Centre Excursionista de Catalunya en aquest
acte. En el decurs de la presentació es
projectarà un curt reportatge del llibre.
Per cloure l’acte es convidarà a una
copa de cava als assistents.

Dilluns 13 de novembre
a 2/4 de 8 del vespre
«L’art de musicar films muts»
Conferència de Carles Robert
Amb il·lustracions cinematogràfiques i
musicals en directe. Conferenciant al
piano acompanyant per Àngel Marín al
clarinet.
Dijous 23 de novembre
a 2/4 de 8 del vespre
Concert de trio de corda
A càrrec dels alumnes de música de
cambra del Conservatori del Liceu.
Dilluns 11 i 18 de desembre
a 2/4 de 8 del vespre
Der Rosenkavalier (El cavaller de la
rosa). Òpera de Richard Strauss
Dilluns dia 11: Acte 1r.
Dilluns dia 18: Actes 2n i 3r.
Presentació: Artur Peix.
Enregistrada al teatre Covent Garden
de Londres. (Projecció en DVD. Subtítols en castellà).
Dijous 21 de desembre
a les 8 del vespre
Concert de Nadal
Cant coral.

Dates

Secció

Tipus d'activitat

Activitat (lloc/horari/ a cura de)

Dijous

2

Història i Art

CONFERÈNCIA

«Santiago Rusiñol i els seus amics excursionistes»,
a cura de Francesc Olivé. A la sala d'actes a 2/4 de 8 del vespre

Dijous

2

Càmping

EXCURSIÓ **

De Cabrils al turó de l'Infern i la creu de Montcabrer

Diumenge

5

Fotografia

EXCURSIÓ *

Alt Berguedà i Fumanya, mines de Cercs i Vallcebre

Diumenge

5

Muntanya

EXCURSIÓ ***

Serra de Catllaràs. Vocals: Lluís Garrido i Joaquim Sànchez

Diumenge

5

Muntanya

EXCURSIÓ **

Ruta amb BTT per les colònies tèxtils del Llobregat. Vocal: Pepe Guajardo

Dilluns

6

Fotografia

EXPOSICIÓ

75è aniversari del cremallera de Núria i 130è aniversari del CEC

Dimecres

8

Geografia i C. Nat. SESSIÓ DE TREBALL

Determinació de plantes al laboratori de la Secció a 2/4 de 7 del vespre

Dimecres

8

Geografia i C. Nat. AUDIOVISUAL

«Pell de brau», a cura de Dora Serra a 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes

Dijous

9

Càmping

SORTIDA CULTURAL

A Vilanova i la Geltrú per visitar el Museu Víctor Balaguer i el Museu Romàntic

Dijous

9

Història i Art

CONFERÈNCIA

«Història, esport i cultura», a cura del Prof. Ignasi M. Muntaner
A la sala d'actes a les 8 del vespre

11
12

Muntanya Jovent

EXCURSIÓ **

Diumenge

Bivac al puig d'Alfar (Vilanova de Sau)
Vocal: Álvaro Arenas

Diumenge

12

Història i Art

EXCURSIÓ *

Al Solsonès: santuari del Miracle, necròpoli neolítica de Llor i pou de gel de Solsona

Diumenge

12

Muntanya

EXCURSIÓ **

GR 2 Rupit-Vilanova de Sau. Vocals: Joaquim Sànchez i Carles Portillo

Diumenge

12

Muntanya

EXCURSIÓ ***

Sant Miquel de Turbians . Vocals: Pepe Guajardo i Montse Giménez

Diumenge

12

Muntanya

EXCURSIÓ ****

Volta amb BTT pel Montseny (Aiguafred-La Calma). Vocal: Cristina Cervelló

Diumenge

12

Comissió d'Infants EXCURSIÓ **

Ascenció al Montgròs des de Santa Cecília. Vocals: Ricard Arribas i Albert Vidal

Diumenge

12

Muntanya

29ª Marxa de Regularitat de les Terres de Lleida. Vocal: Miquel Cinca

Diumenge

12

Geografia i C. Nat. EXCURSIÓ *

Excursió EXFAVEPRO a la Sauva Negra

Diumenge

12

Geografia i C. Nat. TREBALL DE CAMP

Sortida de treball de camp i inici del projecte Collserola

Dilluns

13

Cinema i Vídeo
Història i Art

CONFERÈNCIA

«L'art de musicar films muts», a cura de Carles Robert
A 2/4 de 8 a la sala d'actes

Dimarts

14

Muntanya

AUDIOVISUAL

Audiovisual sobre el Cicle d'excursions del Capcir, a cura de Benet Gunsé

Dimecres

15

Història i Art

VISITA CULTURAL

Exposició: «La publicitat d'una cervesa. Història d'un país», a la casa DAMM

Dimecres

15

Geografia i C. Nat. CONFERÈNCIA

«Deserts, coves i volcans: un recorregut per les illes de Fuerteventura, Lanzarote i Lobos»,
a cura del Dr. Joaquim Montoriol. A la sala d'actes a 2/4 de 8 del vespre

Dijous

16

Geografia i C. Nat. CONFERÈNCIA

«Pau Vila, una mirada apassionada i creativa sobre el territori»,
a cura del Dr. Joan Fort i Donada. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes
Lectura del veredicte i lliurament dels Premis Pau Vila

Dijous

16

Càmping

EXCURSIÓ **

Serra dels Bufadors a Osona

Dissabte

18

Càmping

TROBADA

Àpat dels acampadors: berenar al Col·legi Pare Manyanet

Dissabte
Diumenge

18
19

Geografia i C. Nat. VIATGE

A la comunitat de Navarra
Sortida de la Pl./Catalunya a 2/4 de 7 del matí

Diumenge

19

Muntanya

EXCURSIÓ ***

Fent un tram de l'antic camí de Girona a Vic. Vocal: Xavier Junquera

Diumenge

19

Muntanya

EXCURSIÓ ***

Turó del Mal Pas (serra de l'Obac). Vocals: Hermes Soler i Alexandre Costa

Diumenge

19

Muntanya

MARXA TÈCNICA

52ª Marxa de Regularitat Centre Excursionista de Badalona. Vocal: Miquel Cinca

Diumenge

19

Història i Art

EXCURSIÓ *

A Osona i el Vallès Oriental

Dimarts

21

Història i Art

CONFERÈNCIA

«Els trenta primers anys del nostre excursionisme», a cura de Francesc Olivé
A la sala d'actes a 2/4 de 8 del vespre

Dimecres

22

Geografia i C. Nat. SESSIÓ DE TREBALL

Dissabte

MARXA TÈCNICA

Determinació de plantes al laboratori de la Secció a 2/4 de 7 del vespre

novembre
desembre

7

2006

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

novembre
desembre

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

2006

Agenda

novembre
desembre

Agenda

8

Desembre 2006
Dates

Secció

Tipus d'activitat

Activitat (lloc/horari/ a cura de)

Dates

Dijous

23

Cinema i Vídeo
Història i Art

CONCERT

Concert de trio de corda,
a cura dels alumnes de música de cambra del Conservatori del Liceu

Dissabte

25

Muntanya Jovent

EXCURSIÓ ***

Descens de la canal Tres en ratlla. Vocal: Álvaro Arenas

Dissabte

25

Muntanya Veterans

EXCURSIÓ **

Vall de Núria. Vocals: Antoni Abel, Lluís Willaert i Antoni Muñoz

Dissabte
Diumenge

25
26

Muntanya Joves

EXCURSIÓ ***

El Port.
Vocals: Joan Morey I Núria Díez

Diumenge

26

Muntanya

EXCURSIÓ ***

De Sant Joan Fumat a Estamariu (Alt Urgell). Vocal: Francesc Beato

Diumenge

26

Muntanya

MARXA TÈCNICA

43ª Marxa d'Orientació El Cuc. Vocal: Miquel Cinca

Diumenge

26

Geografia i C. Nat. EXCURSIÓ **

Activitat (lloc/horari/ a cura de)

TROBADA

«Bagatge de cançons». Sala nova del 1r pis, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre

30

Història i Art

Dijous

30

Geografia i C. Nat. AUDIOVISUAL

«Astúries, Cantàbria i Picos de Europa», a cura de Joaquim Ferràndiz.
A 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes

Càmping

EXPOSICIÓ

«Treballs, dibuixos i aquarel·les dels campaments dels Alps i Pirineus»,
a la sala Albert H. Gordon

Dissabte
Diumenge

2
3

Muntanya Joves

EXCURSIÓ **

Pic de la Mina.
Vocals: Judit Costa i Roger Pastó

Diumenge

3

Fotografia

EXCURSIÓ *

Itinerari incògnit (visites diverses guiades)

Diumenge

3

Muntanya

EXCURSIÓ **

Volcà de Santa Margarida - Sant Feliu de Pallerols. Vocals: Mateu Espinal i Pilar Casals

Muntanya Jovent

EXCURSIÓ *

Iniciació a l'esquí de muntanya
a cura de Álvaro Arenas

EXCURSIÓ ***

La mola de Colldejou i la miranda de Llaberia. Vocal: Francesc Beato

Dissabte 9
Diumenge 10

QUADRE PER A LA CATALOGACIÓ DE LES DIFICULTATS DE LES EXCURSIONS A PEU

Tipus d'activitat

Dijous

Tot el mes

Excursió a La Sauva Negra. Sortida de la Pl./ Catalunya a 2/4 de 8 del matí

Secció

Diumenge

10

Muntanya

Diumenge

10

Geografia i C. Nat. TREBALL DE CAMP

Sortida de treball de camp a Collserola

Dilluns

11

Cinema i Vídeo
Història i Art

AUDIOVISUAL

Projecció de l'òpera El cavaller de la rosa de Richard Strauss,
a la sala d'actes a 2/4 de 8 del vespre. (1a part)

Dimarts

12

ERE

ASSEMBLEA

Assemblea General Ordinària a la sala Artur Osona a les 8 del vespre

Dimarts

12

Fotografia

CELEBRACIÓ

102è aniversari de la Secció de Fotografia. Repartiment de trofeus dels concursos

Dimecres

13

Geografia i C. Nat. SESSIÓ DE TREBALL

Determinació de plantes al laboratori de la Secció a 2/4 de 7 del vespre

Dimecres

13

Geografia i C. Nat. ÀUDIOVISUAL

«Cop d'ull a Alsàcia» i «El Pirineu a vista d'ocell», a cura d'Estanislau Torres.
A 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes

Dimecres

13

Història i Art

Assemblea General Ordinària, a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Artur Osona

Dijous

14

Geografia i C. Nat. CONFERÈNCIA

«Vegetació d'alta muntanya. La Baixa Cerdanya, una 'illa' entre dos mars»,
a cura de Jaume Arbona. A les 8 del vespre a la sala d'actes

Dijous

14

Càmping

SORTIDA CULTURAL

Visita al Museu Molí de Paper de Capellades

Dijous 14

Càmping

REUNIÓ

Assemblea General Ordinària

FACTORS
RECORREGUT

DESNIVELL

Camí: ample i de passeig
Senyalització: no necessàriament
Dificultat: mínima
Molt freqüentat
Per a no avesats a caminar per la muntanya

fins a
200 m

Camí: ample i de bon fer
Senyalització: sovint senyalitzat
Dificultat: poc rellevant
Regularment freqüentat
Per a avesats a caminar per la muntanya

fins a
500 m

Camí: estret, pedregós, irregular
Senyalització: no necessàriament
Dificultat: possibilitat de progressions
curtes amb l’ajut de les mans
Poc freqüentat
Per a excursionistes habituats

fins a
900 m

Sender abrupte o inexistent, o itinerari d’alta muntanya
Senyalització: poca o inexistent
Dificultat: possibilitat de grimpada (II) i/o
trams amb neu poc drets (20º)
Poc freqüentat
Per a excursionistes amb experiència

fins a
1.200 m

Itinerari d’alta muntanya
Senyalització: sovint fora de les rutes establertes
Dificultat: progressió amb tècniques d’alta
muntanya, possibles passos
d’escalada curts (III) o pendents
de neu de més de 20º
Escassament freqüentat
Apte tan sols per a muntanyencs experts

més de
1.200 m

TEMPS
DE MARXA
EFECTIVA
fins a
2 hores

fins a
4 hores

fins a
6 hores

fins a
8 hores

més de
8 hores

CONDICIÓ
FÍSICA
NECESSÀRIA
preparació
física mínima

preparació
física lleugera

preparació
física bona

preparació
física notable

preparació
física excel·lent

FACTORS
D’INCREMENT
DE DIFICULTAT
cap

cap

possibilitat
de factors
meteorològics
adversos

es pot necessitar
material específic
(cal consultar-ho
al vocal)

cal parlar
amb la vocal
abans
d’inscriure-s’hi

GRAU DE
DIFICULTAT

*
MOLT FÀCIL

**
FÀCIL

***
CERT NIVELL
DE DIFICULTAT

****
CAL
EXPERIÈNCIA

****
CAL
EXPERIÈNCIA
ESPECÍFICA

ASSEMBLEA

Dissabte

16

Muntanya Veterans

EXCURSIÓ **

Serra de Collserola. Vocals: Lluís Willaert i Antoni Muñoz

Diumenge

17

Muntanya

EXCURSIÓ **

GR 2 Vilanova de Sau-Vilalleons. Vocals: Carles Portillo i Joaquím Sánchez

Diumenge 17

Muntanya

EXCURSIÓ **

Entre el Gironès i la Garrotxa. Vocal: Xavier Junquera

Diumenge

17

Geografia i C. Nat. EXCURSIÓ **

Excursió EXFAVEPRO a Sant Ponç de Corbera (Baix Llobregat)

Dilluns

18

Cinema i Vídeo
Història i Art

Projecció de l'òpera El cavaller de la rosa de Richard Strauss,
a la sala d'actes a 2/4 de 8 del vespre. (2a part)

Dimecres

20

Geografia i C. Nat. SESSIÓ DE TREBALL

Determinació de plantes al laboratori de la Secció a 2/4 de 7 del vespre

Dijous

21

Muntanya Joves

CELEBRACIÓ

Festa de Nadal i cloenda de l'any 2006

Dijous

21

Càmping

EXCURSIÓ **

D'Olesa de Bonesvalls a la Mola de Garraf

Dijous

21

Cinema i Vídeo
Història i Art

CONCERT

Concert de Nadal de cant coral

AUDIOVISUAL

Dissabte
Diumenge

23
24

Muntanya

EXCURSIÓ ***

Rialb - Besalí.
Vocal: Teresa Larrieu

Dimarts
Dijous

26
28

Muntanya Jovent

EXCURSIÓ ***

Estada hivernal als estanys de la Pera. Vocal: Álvaro Arenas

Dimarts

26

Càmping

EXCURSIÓ ****

Les Agudes del Montseny pels Castellets

Dijous

28

Història i Art

TROBADA

«Bagatge de cançons». Sala nova del 1r pis, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre

9

2006
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SECCIO DE MUNTANYA
La Secció informa
Convocatòria d’eleccions de la
Junta Directiva
Amb motiu de la dimissió de la Junta
Directiva de la Secció de Muntanya, la
Comissió Gestora constituïda com a
Junta Electoral el 18 de setembre del
2006, formada per tres membres
actius, convoca eleccions d’acord amb
l’Estatut del Centre Excursionista de
Catalunya i el Reglament de la Secció
de Muntanya al nostre estatge social.
Els càrrecs que s’hauran d’elegir son
els següents:
■ President
■ Vicepresident
■ Secretari
■ Tresorer
■ 5 Vocals
La Junta Electoral efectuarà funcions
de mesa electoral i vetllarà per l’estricte compliment i pel correcte desenvolupament del procés electoral.
Presentació de candidatures:
A la Secretaria del Centre des del
dilluns 6 de novembre fins al dimecres
6 de desembre del 2006.
Votació:
Es farà des de les 6 a les 9 del vespre
del dijous 14 de desembre del 2006.
L’urna per dipositar el vot estarà situada a la sala nova del primer pis.
Per tenir dret a vot, és indispensable
presentar el carnet del Centre, estar al
corrent de pagament i ser soci de la
Secció de Muntanya.
Escrutini:
A les 9 del vespre en punt, es procedirà a l’obertura de l’urna i al recompte
dels vots dipositats.
Proclamació:
Acabat l’escrutini, es faran saber tot
seguit els resultats obtinguts i es proclamarà la candidatura guanyadora.
En el cas que es presentés una sola
candidatura, aquesta quedaria proclamada automàticament i no se celebraria cap dels actes detallats anteriorment.
Aquests actes seran públics i podran
assistir-hi tots els socis que ho desitgin.

Excursió-marxa a Alòs de
Balaguer (la Noguera)
Diumenge 12 de novembre
Activitat solidària amb el Centre Excursionista de Lleida amb motiu de la cele-

bració del centenari de la seva fundació.
Sortida a les 9 del matí d’Alòs de Balaguer amb equips de dues persones per
fer una marxa d’uns 15 km. Al llarg del
recorregut hi haurà punts de parada
per poder contemplar el paisatge.
Un cop finalitzada la prova ens refarem
amb un dinar col·lectiu a base d’un
dels plats típics de la terra ferma: la
cassola de tros. Estem convençuts que
serà una jornada agradable, atès que
les entitats que hi participarem, ho
farem amb l’esperit d’homenatjar el
Centre Excursionista de Lleida en els
100 anys d’activitat excursionista i
muntanyenca.
Una vegada finalitzat l’acte, hi haurà el
lliurament de premis a tots aquells que
hagin fet el recorregut amb el pas més
regular.
Tots els que estigueu interessats podeu
informar-vos a la Secretaria de la Secció
de Muntanya.
N.b.: La Vocalia de Marxes voldria considerar aquesta sortida com una prova
social i esportiva, però tot depèn, és
clar, del nombre d’assistents. Si la participació és prou representativa, els
marxadors que tinguin millors puntucions, se’ls obsequiarà amb material
de muntanya.

Projeccions de diapositives
Volta al Capcir
14 de novembre
a les 8 del vespre a la sala d’actes
A cura del consoci Benet Gunsé.

ses ocasionades per l’organització de
la Fira.
¿Què podeu portar a la Fira?
Botes de muntanya, paraneus, guies
de viatge, mapes, bastons d’esquí,
guants, gorros, piolets, grampons, fixacions, sacs de dormir, pells de foca,
mitjons, samarretes, folres polars, anoracs, ulleres de sol, fogonets, navalles,
càmeres...

Excursions
Serra de Catllaràs
5 de novembre
Itinerari: Sant Jaume de Frontanyà - coll
de la Creu Melosa - coll de Fai i Branca collada Fonda - cap de la Baga Alta - pla
de Catllaràs - bada de Corro - Joc de la
Pilota - xalet del Catllaràs - Santa Maria
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

GR2 Rupit - Vilanova de Sau
12 de novembre
Itinerari: Rupit - can Rajols - Tavertet envassament de Sau - la Coromina Vilanova de Sau.
Temps de camí: 4:30 h
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: +400m -700m
Mapa: Vall de Sau-Collsacabra (Editorial Alpina). Escala: 1:40.000
Viatge: amb autocar
Vocals: Joaquim Sànchez i Carles Portillo

XI Fira de Material Usat
de Muntanya i Esquí
Del 11 al 15 de desembre
de 7 a 2/4 de 9 del vespre
a la sala Pompeu Fabra
Si teniu material vell que ja no utilitzeu,
porteu-lo al Centre i potser el podreu
vendre. Els dies de recollida del material
són l’11 i 12 de desembre a la sala
Pompeu Fabra. Es podrà comprar tot
aquest material els dies 13 i 14.
La recollida de material no venut i el
pagament es farà el divendres 15 de 6
a 1/4 de 10 del vespre. El material
que no hagi estat recollit pels seus propietaris, ni venut durant la fira, quedarà
com una donació al Centre, segons la
normativa aprovada per la Junta de
Muntanya. El 15% de la venda resta
per a la Secció en concepte de despe-
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Portella - coll d’Escriga - cal Bisbe - Gisclareny.
Temps de camí: 5 h
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapa: Berguedà (ICC). Escala: 1:50.000
Viatge: amb autocar
Vocals: Pepe Guajardo i Montse Giménez

Un tram de l’antic camí
de Girona a Vic
19 de novembre
Itinerari: Sant Martí Sapresa - els Allorons - el Casot - coll de Ruscall - la Calcinera - collet de l’Espinau - Mare de
Déu del Pedró - Santa Margarida de
Vallors - el Montalt - Sant Hilari Sacalm.
Temps de camí: 6:30 h
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Desnivell: + 800 m, – 200 m
Mapes: Guilleries - Collsacabra (Editorial Alpina). Escala: 1:40.000 / La
Selva (ICC). Escala: 1:50.000
Viatge: amb autocar
Vocal: Xavier Junquera

Turó del Mal Pas
(Serra de l’Obac)
19 de novembre
Itinerari: Rellinars - can Casajoana - can
Mata-rodona - turó del Mal Pas - coll de
la Creu dels Alls - el Puig de la Balma Mura.
Temps de camí: 5 h
Desnivells: + 800 m, -700 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapes: Sant Llorenç del Munt i l’Obac
E-25 (Editorial Alpina) Escala: 1:25.000
Viatge: amb autocar
Vocals: Hermes Soler i Alexandre Costa

De Sant Joan Fumat a
Estamariu (Alt Urgell)
26 de novembre
Itinerari: Sant Joan Fumat - Farrera
dels Llops - Anserall - Estamariu.
Temps de camí: 5 h
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapa: Alt Urgell (ICC). Escala: 1:50.000
Viatge: amb autocar
Vocal: Francesc Beato

Volcà de Santa Margarida - Sant
Feliu de Pallerols
3 de desembre
Tavertet.

Sant Miquel de Turbians
12 de novembre
Itinerari: Gisclareny - Sant Miquel de
Turbians - font de Pere Vilella - Turbians
- la Cullerassa - la Plana del Cau - la

Itinerari: volcà de Santa Margarida collet de Fontpobra - volcà del Traiter Sant Salvador - collet de Font Plana Sant Feliu de Pallerols.
Temps de camí: 4:30 h
Desnivells: + 300 m
Dificultat: ** fàcil
Mapa: Garrotxa - Zona Volcànica - Parc
Natural E-25 (Editorial Alpina). Escala:

Cràter del volcà de Santa Margarida (La Garrotxa).

1:25.000
Viatge: amb autocar
Vocals: Mateu Espinal i Pilar Casals

La mola de Colldejou i la
miranda de Llaberia
10 de desembre
Itinerari: la Torre de Fontaubella - canal
del Mig - mola de Colldejou - portell de
les Professons - coll del Guix - la miranda de Llaberia - Cavall Bernat - Colldejou.
Temps de camí: 5:15 h
Desnivells: + 765 m, – 769 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapa: Serra de Llaberia (Editorial Piolet). Escala: 1:20.000
Viatge: amb autocar
Vocal: Francesc Beato

GR-2 Vilanova de Sau Vilalleons
17 de desembre
Itinerari: Vilanova de Sau - cingles de
Savassona - Sant Julià de Vilatorta - Sant
Llorenç del Munt - castell de Sant Julià santuari de Puig - l’agulla – Vilalleons.
Temps de camí: 4:30 h
Desnivell: + 432 m, –250 m
Dificultat: ** fàcil
Viatge: amb autocar
Vocals: Carles Portillo i Joaquim Sànchez

Entre el Gironès i la Garrotxa
17 de desembre
Itinerari: Granollers de Rocacorba - collet
del Turó Rodó - turó d’Espinassors - coll
Saposa - roca Plana de Golany - coll de
Portelles - Granollers de Rocacorba.
Temps de camí: 4 h
Desnivells: + 600 m
Dificultat: **fàcil
Mapa: Garrotxa (ICC). Escala: 1:50.000
Viatge: amb autocar
Vocal: Xavier Junquera

Veterans
Vall de Núria
25 de novembre
Itinerari:
Caminadors: Queralbs (1.220 m) - Fustanyà (1.230 m) - casa Nova - cal Tregurà - la Plana - torrent del Forn (1.300
m) - les Ielles - la Fraga - Queralbs.
No caminadors: Queralbs - Dòrria Ribes de Freser (dinar opcional) – Queralbs (trobada amb els caminadors).
Temps de camí: 3:30 h
Dificultat: ** fàcil
Desnivells: +220m, -150m
Mapa: Puigmal - Vall de Núria - Ulldeter
E-25 (Editorial Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Rda.Universitat / Balmes, a 1/4 de 8 del matí per sortir a
2/4 de 8.
Inscripció: a partir del 7 de novembre
Vocals: Antoni Abel, Lluís Willaert,
Antoni Muñoz  932 040 620

Serra de Collserola
16 de desembre
Itinerari: baixador de Vallvidrera - Vil·la
Joana - el Rabassalet - ruïnes del casino de la Rabassada - pont d’en Ribes Sant Medir - Sant Adjutori - can Borrell
(dinar de restaurant) - monestir de Sant
Cugat del Vallès - estació dels FGC.
Temps de camí: 3 h
Dificultat: ** fàcil
Desnivells: +50m, -50m
Mapes: Serra de Collserola (Editorial
Alpina). Escala: 1:20.000
Viatge: amb tren
Lloc de Trobada: font de Canaletes a
2/4 de 9 del matí per sortir a les 9.
Inscripció: a partir de 4 de desembre
Vocals: Lluís Willaert, Antoni Muñoz
 932 040 620
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Alta muntanya hivernal
Raquetes de neu a Rialb - Besalí
23 i 24 de desembre
Itinerari:
dissabte: vall de Rialb (berenador) refugi de Rialb.
diumenge: refugi de Rialb - portella
de Rialb - pic de Besalí (opcional) el Castellar.
Temps de camí: 1:30 h (ds.) / 5 h (dg.)
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Desnivell: +100 (ds.) / +650 m (dg.;
800 m amb el pic de Besalí)
Estada: refugi lliure de Rialb
Mapa: Andorra (Editorial Alpina). Escala: 1:50.000
Viatge: amb cotxes propis
Vocal: Teresa Larrieu

BTT / cicloturisme
Ruta de les colònies tèxtils
del Llobregat
5 de novembre
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.
Distancia: 30 km
Modalitat: BTT
Dificultat: ** fàcil
Viatge: amb cotxes propis
Vocal: Pepe Guajardo

Volta pel Montseny
(Aiguafreda - la Calma)
12 de novembre
Itinerari: Aiguafreda - coll Formic - Tagamanent - Aiguafreda.
Dificultat: **** cal experiència
Desnivells: 1.030 m acumulats.
Mapa: El Montseny Parc Natural (Editorial Alpina). Escala: 1:25.000
Modalitat: BTT
Viatge: amb tren
Vocals: Cristina Cervelló i Pere Tintó

Des del refugi dels Estanys de la Pera
prepararem senzilles ascensions amb
raquetes de neu a alguns dels cims
que els envolten, aprofitant l’ocasió
per conèixer de primera mà i de forma
introductòria, el material de muntanya
hivernal.
Itinerari: pic de Perafita (2.752 m) tosseta de Caülla (2.836 m) - pic dels
Estanyons (2.780 m).
Dificultat: *** Cert nivell de dificultat
Desnivell: 2.000 m acumulats en els
tres dies
Viatge: amb autocar
Vocal: Álvaro Arenas

Ascensió amb raquetes de neu.

Desnivell: 700 m
Vocals: Joan Morey i Núria Díez

Jovent (12 a 18 anys)

El pic de la Mina
2 i 3 de desembre

Posem en marxa el Grup de
Jovent

Itinerari: Portè i Pimorent - pic de la
Mina.
Modalitat: esquí de muntanya
Temps de camí: 3 hores
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: 800 m (aprox.)
Vocals: Judit Costa i Roger Pastó

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 muntanyenques ( excursionisme, escalada, BTT, campaments...). Si
tens entre 12 i 18 anys i t’agrada conèixer gent i viure experiències diferents, no
ho dubtis: passa per la Secció.

Sortida hivernal
6-7-8-9-10 de desembre
Per aquestes dates es programarà una
sortida hivernal (esquí de muntanya o
alpinisme, segons l’estat de la neu)
amb cert nivell de dificultat i no apta
per a debutants. Més informació a la
Secció.

Iniciació a la muntanya hivernal
16-17 desembre

Joves (de 18 a 30 anys)

Itinerari: Refugi d’Ulldeter - pics de la
Dona- pic del Bastiments.
Modalitat: raquetes de neu / esquí de
muntanya
Temps de camí: 5:30 hores
Dificultat: * molt fàcil
Desnivell: 900 m (aprox.)
Vocals: Pere Tintó i Gemma Nadal
N.b.: dissabte es practicaran les nocions
bàsiques hivernals per a principiants i
diumenge es farà l’itinerari previst.

El Port
25-26 novembre

Festa de Nadal i cloenda de
l’any 2006
21 desembre

Itinerari: riu de les Valls - barranc del
Pedregal - coll de Montfort - mas de
Pau - toll del Vidre - riu de les Valls.
Temps de camí: 4 h (ds.) / 4h (dg.)
Dificultat: *** cert nivell de dificultat

Les seccions

novembre
desembre

Estada hivernal als estanys de
la Pera
26-28 de desembre

ESCOLA DE MUNTANYA
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CADE

Descens de la canal Tres en
ratlla
25 de novembre
Itinerari: el Bruc - can Jorba - la Fonollosa - canal del Tres en ratlla.
Temps de camí: 45 minuts d’aproximació, 3 hores de descens
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Desnivell: -250 metres
Viatge: amb autocar
Vocal: Álvaro Arenas

Iniciació a l’esquí de muntanya
9-10 de desembre
Itinerari: a determinar per la Secció
d’Esquí de Muntanya.
Vocal: Álvaro Arenas

29a Marxa de Regularitat de
les Terres de Lleida
12 de novembre
Centre Excursionista de Lleida
Campionat de Catalunya

52a Marxa de Regularitat
19 de novembre
Centre Excursionista de Badalona

43a Marxa d’Orientació El Cuc
26 de novembre
Unió Excursionista de Catalunya
(Cornellà)

Esquí de muntanya.

Centre Acadèmic d’Escalada

I Sortida col·lectiva d’escalada
en roca per a excursetistes
11 i 12 de novembre

II Sortida col·lectiva d’escalada
en roca per a excursetistes
2 i 3 de desembre

Reunió informativa al racó del CADE el
dijous 9 de novembre.
Vocal: Jordi Bernat

Reunió informativa al racó del CADE el
dijous 30 de novembre.
Vocal: Jordi Bernat

Bivac al puig d’Alfar
(Vilanova de Sau)
11-12 de novembre
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 2006

SECCIÓ D’ESQUÍ
La Secció informa

Sortida internacional de 42 km
a Engadin (Suïssa)
11 de març

Nova Junta Directiva

Farem un recorregut amb esquís de
42 km pel magnífic parc nacional suís
d’Engadin.

El passat dia 5 d’octubre es va fer la
presentació de la nova Junta Directiva
de la Secció d’Esquí, formada per:
President: Nadal Pujol
Vicepresident: Francesc Monsonís
Vocals: Rosa Maria Pié, Montserrat Filella, Sofia Aparicio, Josep Abella, Marc
Carrereras i Jan Mateu

Activitats

Esquí alpí:
Inici de temporada
Us comuniquem que la primera sortida
d’esquí serà pel pont de la Puríssima.
Per als interessats es farà un curset i
també portes obertes. Les pistes
seran les de Gran Valira (Soldeu el Tarter). Dormirem a Canillo. Les sortides
duraran tot el cap de setmana.

Esquí de fons:
Curset de Nadal i Reis
Curset d’esquí nòrdic a la platja
25 novembre i 2 de desembre
Sortida de Nadal a la Cerdanya
27, 28, 29 i 30 de desembre
Places limitades. Us demanen que feu
les reserves al més aviat possible.

Us demanen que feu les inscripcions al
més aviat possible ja que les places
són limitades.

ABLESTOCK

novembre
desembre
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SECCIÓ DE CAMPING

J. A.
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Equip de Recerques Espeleològiques

Excursions

La Secció informa

50è Curs d’introducció a
l’espeleologia
Del 2 al 28 de novembre

Àpat dels acampadors
Dissabte 18 de novembre

MATINALS DELS DIJOUS:

Assemblea General Ordinària
12 de desembre

8 sessions teòriques i 4 sessions
pràctiques d’entrenament tècnic
El objectius del curs se centren en
difondre els coneixements teòrics i
pràctics de l’espeleologia actual.
Aquest curs també pretén oferir als
cursetites la possibilitat d’integrar-se a

a les 18 hores
Al Col·legi Pare Manyanet de Barcelona
(Travessera de les Corts, 331)
Enguany farem un berenar per retrobar-nos amb tots els assistents als dos
campaments, i també qui ens vulgui
acompanyar a l’acte. Hi haurà fotografies, projeccions, etc.
El preu del berenar serà de: 12 € els
majors de 10 anys i 6 € els menors
(entre 3 i 10 anys).
Inscripció: Pagament i recollida del
tiquet des del dia 2 i fins el dijous dia
16 de novembre a l’àrea d’atenció al
soci. Caldrà el tiquet per poder assistir
al berenar.

Exposició de treballs, dibuixos i
aquarel·les
Tot el mes de desembre a la sala
d’exposicions Albert H. Gordon
Interessant exposició de treballs,
dibuixos i aquarel·les realitzats pels
socis assistents als dos campaments
de vacances: Alps i Pirineus.
En l’exposició es podran admirar els
treballs tant de caire professional com
de caire més aficionat.

Assemblea General Ordinària
Dijous 14 de desembre
a les 8 del vespre a l’aula Artur Osona
L’Assemblea General Ordinària de la
Secció de Càmping tindrà el següent
ORDRE DEL DIA:
1) Lectura i aprovació si escau de l’acta de l’Assemblea General Ordinària
del dia 15 de desembre del 2005.
2) Presentació i aprovació de l’estat de
comptes.
3) Lectura i aprovació de les propostes
que els socis hagin dirigit per escrit a
la Junta amb una anticipació de 8 dies.
4) Renovació i confirmació dels membres de la Junta.
5) Exposició de l’informe de gestió i
aprovació.
6) Presentació i aprovació de la memòria de l’any 2006.
7) Valoració del campament d’enguany.
8) Torn obert de paraules.

De Cabrils al turó de l’Infern i la
creu de Montcabrer
2 de novembre
Itinerari: Cabrils - castell de Can Jaumar - turó de l’Infern - creu de Montcabrer -Cabrils.
Temps de camí: 1 hora aprox.
Dificultat: ** fàcil.
Desnivell: ± 200 m.
Mapa: Montnegre - Corredor E-25 (Editorial Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 del matí a la
plaça de l’església de Cabrils
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
jmbatlle@hotmail.com

Serra dels Bufadors (Osona)
16 de novembre
Itinerari: Santa Maria de Besora - coll
del Beví - serra del Bufadors - coll de
Beví - Santa Maria de Besora.
Temps de camí: 2 h i 30 min.
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: ± 200 m
Mapa: Puigsacalm - Bellmunt (Editorial
Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 del matí a la
plaça de l’església de Santa Maria de
Besora.
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
jmbatlle@hotmail.com
SORTIDA DEL DIJOUS:

D’Olesa de Bonesvalls a la Mola
de Garraf
21 de desembre
Itinerari: Olesa de Bonesvalls, barri de
l’Hospital - puig de l’Astor - puig de la
Mola (532 m) - riera d’Olesa - barri de
l’Hospital.
Temps de camí: 3 hores.
Dificultat: ** fàcil.
Desnivell: ± 250 m.
Mapa: Massís de Garraf (Editorial Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 del matí a la
Plaça Fitó del barri de l’Hospital, d’Olesa
de Bonesvalls (situat al encreuament de
les carreteres BV-2411 amb la BV-2410).
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
jmbatlle@hotmail.com

Boscos del Montseny.

MATINAL CLÀSSICA DE SANT ESTEVE:

Les Agudes del Montseny pels
Castellets
26 de desembre
Itinerari: coll de Sesferreres - les Agudes - pla de l’Espinal.
Temps de camí: 4 hores
Dificultat: **** cal experiència.
Desnivell: ± 520 m
Mapa: Montseny Parc Natural (Editorial
Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb cotxes propis
Lloc de trobada: Estació RENFE (Sant
Andreu) a les 7 del matí.

Activitats culturals
DIJOUS CULTURAL:

Visita del Museu Víctor
Balaguer i el Museu Romàntic
de Can Papiol
(Vilanova i la Geltrú)
9 de novembre
Després de la visita als museus dinarem en un restaurant (opcional).
Viatge: amb tren o cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 del matí la
plaça de l’estació de Vilanova i la Geltrú. Hi ha un tren que surt de Barcelona (Ps. de Gràcia) a les 9:05 h i arriba
a Vilanova a les 9:52 h.
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
jmbatlle@hotmail.com
DIJOUS CULTURAL:

Visita del Museu Molí de Paper
de Capellades
14 de desembre
Després de la visita als museus dinarem en un restaurant (opcional).
Viatge: amb tren o cotxes propis.
Lloc de trobada: a 2/4 d’11 del matí
davant del Museu Molí de Paper de
Capellades. Hi ha un tren dels FGC que
surt de la Plaça d’Espanya a les 9:06 h
i arriba a Capellades a les 10:16 h. Per
tornar surten trens cada hora.
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
jmbatlle@hotmail.com

A les 8 del vespre (1a convocatòria),
i a 2/4 de 9 (2a convocatòria)
A la sala Artur Osona
ORDRE DEL DIA:
1) Lectura i aprovació, si escau, de
l’acta de l’assemblea anterior.
2) Lectura i aprovació, si escau, de la
memoria d’activitats del curs 20052006.
3) Presidència: convocatòria d’eleccions per rellevar tots els càrrecs de la
Junta Directiva.
4) Estat de comptes 2005-2006 i pressupost 2007.
5) Torn obert de paraules.

R. R.

La Secció informa

l’ERE per aprofundir en els coneixements adquirits i poder continuar practicant l’espeleologia amb seguretat.
Les sessions teòriques se celebraran
a l’aula Artur Osona els dimarts i els
dijous a les 8 del vespre. Les sortides
pràctiques es faran en diverses coves i
avencs del Rosselló, el Garraf, Sant
Llorenç del Munt i el Montsec.
En acabar el curs es lliurarà un certificat d’aptitud i assistència (si s’ha
assistit al 80 % de les sessions teòriques i pràctiques).
Directora del curs: Genni Archetti.

Revista Espeleòleg núm. 44
Pròximament apareixerà publicat el
proper número de la nova etapa en
color de la revista Espeleòleg. Us fem
un petit avanç del sumari:
• Un nou avenc a la serra de Tendeñera: el bufador del Mor.
• Espeleologia al Capolatell.

Entrada a la Cueva del Molino de Aso (Añisclo).

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS
La Secció informa
Convocatòria del
Premi Pau Vila 2006
El premi és ofert al millor article de
recerca inèdit sobre geografia o ciències naturals de les terres catalanes,
escrit per excursionistes.
Bases:
1. No podran optar al premi les narracions literàries, els itineraris excursionistes, els articles per mitjà de bibliografia i els treballs que han servit per
obtenir algun grau universitari.
2. Els articles que es presentin al
premi han de ser redactats en català i
escrits correctament a màquina o amb
ordinador per una sola cara i a doble
espai, i hauran de portar una il·lustració original (dibuixos, mapes, fotogra-

fies). L’extenció de l’article, sense
comptar les il·lustracions, ha de ser
d’un mínim de 4 fulls i un màxim de 15
(DIN A4).
3. Els articles que optin al premi s’han
de presentar sense signatura, però
amb un lema que s’ha de repetir a l’exterior d’un sobre tancat; a dins, hi ha
d’haver un full on consti el nom de l’
autor del treball, l’adreça i el telèfon.
El lliurament dels articles que aspirin al
premi cal fer-lo al Centre Excursionista
de Catalunya, de dilluns a divendres de
7 a 9 del vespre a l’àrea d’atenció al
soci; en el sobre s’hi ha d’indicar
«Premi Pau Vila. Secció de Geografia i
Ciències Naturals». Es lliurarà una butlleta de resguard de la documentació
presentada.
4. El jurat, designat per la Secció de
Geografia i Ciències Naturals, estarà

format per persones de reconegut
prestigi en el camp de la geografia i les
ciències naturals, i tindrà les facultats
següents: atorgar el premi, considerarlo desert, partir-lo, atorgar accèssits,
recomanar-ne la publicació a la revista
Muntanya i resoldre d’una forma
inapel·lable els conflictes que puguin
presentar-se.
5. L’import del premi dotat per la Secció de Geografia i Ciències Naturals és
de 600 €. A més, el guardonat rebrà
un diploma acreditatiu.
6. El premi serà lliurat el 16 de
novembre de l’any 2006, coincidint
amb l’acte commemoratiu del 125è
aniversari del naixement de Pau Vila i
Dinarés (1881-1980).
7. El termini d’admissió de treballs que
optin al premi finalitzarà l’últim dia
hàbil del mes d’octubre.
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Les seccions
Activitats
cientificoculturals
Sessió de treball al laboratori
GRUP DE RECERCA BOTÀNICA

Dimecres 8 de novembre
a 2/4 de 7 del vespre
Determinació i classificació de plantes
al laboratori de la Secció. Primer període
d’herborització per al Projecte Saltèguet
(la Molina), dut a terme durant els
mesos d’estiu.

centrar-se en allò que ell anomena l’altra cara del personatge: la seva mirada, profundament apassionada i creativa, sobre el món on va viure.
Lliurament del Premi Pau Vila de
recerca sobre geografia i ciències
naturals
Atorgat pel Centre Excursionista de
Catalunya, per mitjà de la Secció de
Geografia i Ciències Naturals. Aquest
premi té una periodicitat bianual, i té la
finalitat de promoure i estimular
l’excursionisme científic.

Audiovisual «Pell de brau»
Dimecres 8 de novembre

Sessió de treball al laboratori

2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Dora Serra
Projecció de l’audiovisual «Pell de brau»
a cura de Dora Serra. Es tracta d’un
recull de fotografies dels viatges que
l’autora va fer a Toledo, Burgos i el
País Basc, mentre participava en les
activitats de les Seccions de Fotografia
i de Geografia i Ciències Naturals.

Dimecres 22 de novembre

«Deserts, coves i volcans:
un recorregut per les illes de
Fuerteventura, Lanzarote i Lobos»
Conferència i audiovisual
Dimecres 15 de novembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura del Dr. Joaquim Montoriol
Tota l’illa de Fuerteventura és un desert
en el qual, les petites poblacions de
l’interior, no són sinó petits oasis. Hi
ha camps de dunes espectaculars que
donen al paisatge un ambient saharià.
L’illa de Lanzarote presenta els paisatges volcànics més impressionants
de la Terra. En les grandioses colades
volcàniques que s’estenen per l’illa
s’hi obren coves de grans magnituds.
La petita illa de Lobos, situada entre
Lanzarote i Fuerteventura, presenta
unes formacions volcàniques molt
curioses: els spatters.

125è aniversari
del naixement de Pau Vila
Conferència:
«Pau Vila, una mirada apassionada i
creativa sobre el territori»

Dijous, 16 de novembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura del Dr. Joan Tort i Donada
El 125è aniversari del naixement de
Pau Vila és una bona ocasió per a
recordar la figura d’un català universal
que deixà una petja inesborrable com a
pedagog, com a geògraf, com a excursionista, com a escriptor i com a ciutadà compromès. El conferenciant vol

GRUP DE RECERCA BOTÀNICA
2/4 de 7 del vespre
Determinació i classificació de plantes
al laboratori de la Secció.

«Vegetació d’alta muntanya a
la Cerdanya. La Baixa Cerdanya
una ‘illa’ entre dos mars»
Conferència

2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Joaquim Ferràndiz
El recorregut per aquets paratges ens
permetrà gaudir del bellíssim patrimoni
artístic i cultural en contrast amb l’impressionant paisatge dels Picos de
Europa, un dels massissos més alts de
la Península.

Sessió de treball al laboratori
GRUP DE RECERCA BOTÀNICA

Dimecres 13 de desembre
2/4 de 7 de la tarda
Determinació i classificació de plantes
al laboratori de la Secció. Primer període
d’herborització per al projecte Saltèguet
(la Molina).

«Cop d’ull a Alsàcia» i
«El Pirineu a vista d’ocell»
Audiovisuals
Dimecres 13 de desembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura d’Estanislau Torres
Són dos videoreportatges de curta
durada, projectats en una sola sessió.
El primer està dedicat a una de les
regions més atractives de França, de
caràcter marcadament germànic.
El segon, més curt que l’anterior, és el
reportatge d’un viatge en avioneta,
sobrevolant la Cerdanya, part del Capcir, Andorra i l’Alt Urgell, al mes de
maig del 2004.

GRUP DE RECERCA BOTÀNICA
GRUP D’ESTUDIS BOTÀNICS RAMON
PUJOL I ALSINA

Diumenge 10 de desembre

GRUP D’ESTUDIS BOTÀNICS
RAMON PUJOL I ALSINA

Sortida de treball de camp i continuació del projecte d’hivern a la serra de
Collserola. Projecte Collserola per a la
confecció d’una cartografia corològica
dels arbres de la serra.
Inscripcions: a l’àrea d’atenció al soci
a partir del dilluns 27 de novembre.
Vocals: Valentí González i Josep Nuet.

Dijous 14 de desembre
8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Jaume Arbona
La conferència vol explicar l’especial
situació geogràfica de la Baixa Cerdanya,
i mostrar com es distribueixen les
diverses espècies vegetals d’una
manera que a primer cop d’ull podria
semblar anòmala, si es compara amb
la seva distribució en altres indrets
propers que gaudeixen de condicions
climàtiques i geogràfiques diferents.

Excursió a l’església
de Sant Ponç de Corbera
Diumenge 17 de desembre

Sessió de treball al laboratori
GRUP DE RECERCA BOTÀNICA

«Astúries, Cantàbria i Picos
de Europa»
Videoreportatge
Dijous 30 de novembre

Sortida de treball de camp

F. A.
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Dimecres 20 de desembre
2/4 de 7 de la tarda
Determinació i classificació de plantes
al laboratori de la Secció.

Excursions
Excursió a la Sauva Negra
Diumenge 12 de novembre
SORTIDA EXFAVEPRO
Paratge singular, a cavall entre les
comarques del Bages i d’Osona. El seu
nom sembla que prové de l’ombra
densa i frescal que, fins i tot en temps
de molta calor, proporcionen les branques entrecreuades dels faigs que,
majoritàriament, constitueixen la coberta vegetal d’aquesta zona.
Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci, a
partir del dilluns 6 de novembre.
Lloc de trobada: a la Poua, Carretera
de Barcelona 10 i 12 a Castellterçol, a
2/4 de 10 del matí.
Vocal: Roser Canals.

Sortida de treball de camp a la
serra de Collserola
Diumenge 12 de novembre
GRUP DE RECERCA BOTÀNICA
GRUP D’ESTUDIS BOTÀNICS RAMON
PUJOL I ALSINA
Sortida de treball de camp i inici del
projecte d’hivern a la serra de Collserola per fer la confecció d’una cartografia
corològica dels arbres.
Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci a
partir del dilluns 6 de novembre.
Vocals: Valentí González i Josep Nuet.

Paratge espectacular de las Bardenas Reales, modelat per l’erosió del vent i la pluja en formes
capricioses i fantàstiques.

Viatge geogràfic i cultural a
Navarra: Carcastillo, monestir
de la Oliva i parc natural de Las
Bardenas Reales.
Dissabte 18 i diumenge 19 de
novembre
Lloc de trobada: a la Pl. de Catalunya a
1/4 de 7 del matí per sortir 2/4 de 7.
Dissabte 18: Saragossa - Alto de Masadas - Traibuenas - Carcastillo. Conjunt
monumental del monestir de La Oliva.
Valtierra (allotjament en hotel).
Diumenge 19: Valtierra - Las Bardenas
Reales (amb vehicles especials) - Barcelona.
Inscripció: del 2 al 14 de novembre a
l’àrea d’atenció al soci. Places limitades.
Vocals: Francesc Juandó i Maria Vilalata
 932 132 304

Excursió botànica a la Sauva
Negra
Diumenge 26 de novembre
Per recordar la primera sortida del grup
el dia 16 de novembre de 1986 a la
Sauva Negra, ara fa 20 anys.
Itinerari: Sant Martí de Centelles (700 m) castell de Centelles (865 m) - la Rovira
dels Cerdans (800 m) - font de la Sauva
Negra (820 m) - casa Nova del Castell
(844 m) - castell de Castellcir o de la
Popa (820 m) - Castellcir (693 m).
Temps de camí: 3 hores.
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: + 240 m, - 324 m, + 73 m
Recorregut: 12 km
Guia: I. Forcada i M. Rossell. Itineraris pel
Moianès. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat: Barcelona, 2000. (Col·lecció
Guies del CEC).

Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci a
partir del dilluns 13 de novembre.
Lloc de trobada: a la Pl. de Catalunya /
Rivadeneyra, a les 1/4 de 8 del matí,
per sortir a 2/4 de 8. Parada a Fabra i
Puig.
Vocals: Núria Arnan, Montserrat Llorens
i Narcís Rucabado.

SORTIDA EXFAVEPRO
Excursió a l’antic priorat benedictí de
Sant Ponç de Corbera (Baix Llobregat).
Temps de camí: 2 hores
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: +200 m
Lloc de trobada: a 2/4 de 10 del matí al
Bar Casino (C/de Pau Casals 9, Vallirana).
Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci a
partir del 4 de desembre.
Vocal: Jaume Marsé  934 216 061

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La Secció informa
Assemblea Ordinària
28 de novembre
8 del vespre a l’aula Artur Osona.
ORDRE DEL DIA:
1) Lectura de l’acta de l’assemblea
anterior.
2) Lectura de la memòria d’activitats.
3) Estat de comptes.
4) Pressupost per a l’exercici 20062007.
5) Renovació de vocals.
6) Torn obert de paraules.

120è aniversari de la Secció
de Fotografia
Dimarts l2 de desembre
2/4 de 8 a l’aula Artur Osona
Refrigeri commemoratiu del l02è aniversari de la Secció de Fotografia.
Seguidament hi haurà el lliurament dels
trofeus dels concursos de la Secció.

Inscripcions: a l’àrea d’atenció al soci
a partir del 6 de novembre i fins al 5
de desembre.

XX Concurs social de temes
obligats
La Secció de Fotografia informa a tots
els socis interessats en participar en
aquest concurs que els temes d’enguany són els següents:
• novembre-desembre: «Tribunes»
• gener-febrer: «Cotxes»
• març-abril: «Columnes»
• maig-juny: «Trens»
Cada concursant podrà presentar
una fotografia en blanc i negre, una en
color i una diapositiva en cada apartat.
Les mides de les fotografies seran
d’un mínim de l0 x l5 cm i un màxim l8
x 24 cm, i la diapositiva, 24 x 36 mm.
Cada apartat tindrà la seva puntuació
particular amb un premi únic per a
cada modalitat. La suma de les puntuacions particulars de cada apartat
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donarà el guanyador del concurs, al
qual se li concediran tres premis per a
cada modalitat. No seran admeses les
fotografies emmarcades.
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SECCIÓ D’HISTORIA I ART

XXXV Concurs social de
fotografia artística en blanc i
negre
Participants: tots els socis del Centre.
Tema: lliure, llevat de l’alta muntanya.
Nombre d’obres: il·limitat; ampliacions
24 x 30 cm com a mínim, i a 30 x 40 cm
com a màxim.
Identificació: cada fotografia haurà de
portar un títol i, dins d’un sobre tancat,
haurà de constar-hi el títol i el nom de
l’autor.
Admissió d’obres: fins al 26 de febrer,
a l’àrea d’atenció al soci o a la Secció.
Jurat qualificador: votació dels socis
del Centre que visitin l’exposició.
• Cada votant podrà disposar d’una
sola papereta de votació, en la qual hi
haurà de constar ben clarament el
nom i el cognom del soci.
• Cada papereta comportarà tres
punts per a l’obra que sigui votada per
al primer premi, dos punts per a la del
segon i un punt per a la del tercer.
• Si alguna papereta de les dipositades no s’adequa a les condicions que
es fan constar, serà anul·lada durant
l’escrutini.
Exposició: de l’1 al 3l de març, a la
sala d’exposicions.
Premis: tres premis i dos accèssits a
les obres més ben puntuades. Només
es podrà optar a un premi, que serà, el
que tingui la puntuació més alta.

Excursions
Excursió al Berguedà
5 de novembre
Visitarem el jaciment de Fumanya Sud
(amb guia), el Museu de les Mines de
Cercs i la mina de Sant Romà (amb
guia). També visitarem a Vallcebre l’exposició «M. A.» (milions d’anys) dedicada a explicar què és la paleontologia
(amb guia).
Itinerari: Barcelona - colònia Rosal Sant Corneli - Fumanya - Vallcebre.
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Pl. de Catalunya /
Rivadeneyra, a 1/4 de 8 del matí per
sortir a 2/4 de 8.
Vocal: Josefina Garriga  933 770 141
/ 934 545 769.
Inscripció: a patir del 2 d’octubre a l’àrea d’atenció al soci.

El cremallera de Núria arriba al santuari; fa setanta-cinc anys que funciona aquest tren de muntanya.

Excursió incògnita
3 de desembre
Visites concertades, dinar col·lectiu,
amb sorteig d’una selecció de llibres i
altres objectes entre tots els assistents.
Itinerari: incògnit
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Pl. de Catalunya /
Rivadenyera, a 3/4 de 8 del matí per
sortir a les 8.
Vocal: Josefina Garriga  933 770 141
/ 934 545 769
Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci a
partir del 6 de novembre.

Excursió al Baix Empordà
l4 de gener de 2007
Visita del Museu del Suro de Palafrugell
i del Museu de la Confitura de Torrent.
Itinerari: Barcelona - Vidreres - Palafrugell - Torrent.
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Pl. de Catalunya-Rivadeneyra, a 1/4 de 8 per sortir a 2/4
de 8.
Vocal: Josefina Garriga  933 770 141
/ 934 545 769
Incripció: a l’àrea d’atenció al soci a
partir del 4 de desembre.

podrà veure una exposició de fotografies dels actes celebrats els dies l i 2
de juliol del 2006 a Núria.

Avanç de programació
Sortida de Setmana Santa a
Àvila
Del 5 al 9 d’abril del 2007
La Secció projecta per Setmana Santa
anar a Àvila capital i província, a la
comunitat de Castella i Lleó, en règim
de pensió completa.
Visites: Àvila capital, Arenas de San
Pedro (cova), Madrigal de las Altas
Torres, El Tiemblo (toros de Guisando),
etc.
Viatge: amb autocar.
Vocal: Josefina Garriga  933 770 141
/ 934 545 769
Inscripció: a l’àrea d’atenció al soci.
S’obre la inscripció el l5 de gener del
2007.

Vocal: Jacint Pallarols i Cluet  932
186 449

Assemblea General Ordinària
13 de desembre

Excursió cultural sorpresa
17 de desembre

A 2/4 de 8 del vespre (1a convocatòria), i a les 8 (2a convocatòria)
A la sala Artur Osona
ORDRE DEL DIA:
1) Lectura i aprovació, si escau, de
l’acta de l’assemblea anterior.
2) Lectura i aprovació, si escau, de la
memòria d’activitats del curs 2005-2006.
3) Estat de comptes del curs 20052006 i pressupost per al 2007.
4) Torn obert de paraules.

Us proposem una nova sortida cultural
en què tot és una sorpresa. ¿On anirem? ¿Què veurem? ¿Hi haurà un
dinar? ¿Tindrem regals? Tot això ho
sabran els que vinguin a l’excursió.
Viatge: amb autocar.
Lloc de trobada: Pl. de Catalunya /
Rivadeneyra a 1/4 de 8 per sortir a
2/4 de 8.
Vocal: Mercè Falcó  933 474 124
Inscripció: a partir del dilluns 27 de
novembre.

Excursions

Excursió a Capellades i la Pobla
de Claramunt (Anoia)
21 de gener

Excursió cultural al Solsonès:
Santuari del Miracle, necròpoli
neolítica de Llor i pou de gel de
Solsona
12 de novembre

A Capellades visitarem el Museu Molí
Paperer, que mostra la història del
paper i la seva maquinària; i a la Pobla
de Claramunt visitarem el castell, un
dels millors de Catalunya. També visitarem les restes de l’església romànica
de Santa Maria (segle XI).
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Pl. Catalunya / Rivadeneyra, a 3/4 de 8 per surtir a les 8.
Vocal: Mercè Falcó  933 474 124
Inscripció: a partir del 8 de gener.

Visita al santuari del Miracle, que s’alça sobre el prat de la Bassadòria.
Visita al pou de gel de Solsona i al
museu format per les restes arqueològiques de la Solsona medieval i de la
construcció del pou. La segona part és
el recinte del pou de gel, que és un
dels més ben conservats de Catalunya.
També visitarem la necròpoli neolítica de Llor, situada a Castellar de la
Ribera, amb set tombes i un menhir.
Viatge amb autocar
Lloc de trobada: Pl. de Catalunya /
Rivadeneyra, a 1/4 de 8 per sortir a
2/4 de 8.
Vocal: Mercè Falcó  933 474 124
Inscripció: oberta des del dilluns 16
d’octubre.

Excursió per Osona i el Vallès
Oriental
19 de novembre

Activitats culturals
Exposició de fotografies Núria
2006
El novembre,
a la sala Albert H. Gordon
Amb motiu del 75è aniversari del cremallera de Núria i el l30è aniversari del
Centre Excursionista de Catalunya, es

La Secció informa

Muralles d’Àvila.

Itinerari: Figueró (334 m) - sot del Bac salt del Prat - coll de Pedradreta
(655 m) - grau de la Trona - grau de les
Avellanedes - pla de la Mariscla - Sant
Pere de Valldeneu - Aiguafreda (416 m).
Temps de camí: 3 hores
Dificultat: * molt fàcil
Desnivell: +321 m
Viatge: amb transport públic
Lloc de trobada: estació de RENFE de
la plaça de Catalunya.

Activitats culturals

Santiago Rusiñol.

130è aniversari de la fundació
del Centre Excursionista de
Catalunya
Conferències audiovisuals
En aquestes dues conferències recordarem alguns dels personatges que forjaren l’excursionisme durant els anys
1876 a 1906.
Dediquem la primera conferència a
Santiago Rusiñol, que durant prop de
trenta anys va ser soci del Centre.
En els diversos actes que ha organitzat
la ciutat de Sitges amb motiu del 75è
aniversari de la seva mort hi ha l’exposició «El Rusiñol desconegut», en la qual
s’hi exposen dibuixos originals de Rusiñol que es conserven a l’arxiu del Centre. Es parlarà d’aquests dibuixos i de
les seves activitats com a excursionista.

«Santiago Rusiñol i els seus
amics excursionistes»
Dia 2 de novembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Francesc Olivé

Visita cultural comentada a
l’exposició «La publicitat d’una
cervesa. Història d’un país»
15 de novembre
3/4 de 6 a la porta de DAMM (C/
Rosselló, 515)
Aquesta exposició se celebra amb
motiu del 130è aniversari de la fàbrica
de cervesa DAMM. Cal inscriure’s prèviament a partir del dilluns 6 de
novembre. Limitat a 25 places.
Vocal: Mercè Falcó

Bagatge de cançons
30 de novembre i 28 de
desembre
2/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre
A la sala nova del primer pis
Per a més informació demaneu pel
Robert Híjar o la Roser Castelló
 696 875 546

«Els trenta primers anys del
nostre excursionisme.
1876/1906. Galeria de
personatges»
21 de novembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Francesc Olivé

Exposició de dibuixos i
fotografies d’Enric Brasó
Inauguració el dia 9 de gener
del 2007
A les 8 del vespre a la sala
d’exposicions Albert H. Gordon
A iniciativa del Grup de Veterans de la
Secció de Muntanya, en homenatge i
record del company Enric Brasó i Vendrell, organitzem aquesta exposició dels
seus dibuixos i fotografies. L’exposició
es podrà visitar fins a finals de gener.
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SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO
Actvitats culturals
«Dues zones del món ben
diferenciades: Equador i el nord
de l’Índia i Nepal»
Audiovisual
Dilluns 6 de novembre

Hue i el delta del Mekong, per passar a
la veïna Cambodja i els seus famosos
temples d’Ankong per acabar amb una
breu escala a Singapur. El documental
té una durada d’una hora i mitja.

2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Joaquim Clos i Baguñà
SESSIÓ 1.868
El nostre consoci Joaquim Clos ens
ofererirà l’estrena de dos videofilms
enregistrats a l’Amèrica del Sud i a l’Àsia. En el primer, a l’Equador, veurem
la serralada Andina i la capital Quito,
l’Amazònica a la zona del riu Napo i les
illes Galàpagos, tot plegat en 48 minuts.
En el segon, veurem, Nova Delhi, el
Rãjasthãn i les ciutats de Udaipur i
Benarés, i al Nepal, a més de la capital
Kàtmandu, veurem unes vistes aèries
prop de l’Everest preses des d’un petit
avió. Tot plegat en 30 minuts.

«L’art de musicar films muts»
Conferència
Dilluns 13 de novembre
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Carles Robert
SESSIÓ 1.869
Ens visitarà el jove músic Carles Robert.
Aquesta vegada ens ofereix una xerrada sobre la manera com ha posat la
música als films muts amb exemples
pràctics al piano. Ens ha promès també
l’assistència del seu acompanyant
habitual, el clarinetista Àngel Marín.

Edita amb nosaltres
Dijous dia 16 de novembre
De 7 a 9 del vespre
Com ja és habitual el tercer dijous de
cada mes, a l’estudi de vídeo, esperem
els nostres consocis per ajudar-los en
els problemes que se’ls puguin haver
presentat en l’edició digital del vídeo.

«Vietnam, Cambodja i Singapur»
Audiovisual
Dilluns 20 de novembre
A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Ramon Font de Saint Germain
SESSIÓ 1.870
Un viatge exòtic al sud-est asiàtic del
nostre consoci Ramon Font. Veurem
les ciutats de Hanoi, Ho-Chi Minh, la
badia de Halong, la ciutat imperial de

Cicle Greta Garbo (II)
La dama misteriosa
Dilluns dia 27 de novembre
A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
SESSIÓ 1.871
El 12 de desembre del 2005, amb
motiu del centenari del naixement de
Greta Garbo, amb la projecció de
Ninotchka (1939), la penúltima de les
seves pel·lícules, vam iniciar un cicle
d’homenatge a aquest mite del cinema.
Ara el prosseguirem amb The Misterious Lady (La dama misteriosa), de
l’any 1928, coprotagonitzada per Conrad Nagel, dirigida per Fred Niblo i retratada pel seu director de fotografia preferit, William Daniels. Curiosament, aquí
com a Ninotchka, representa una agent
soviètica, amb una romàntica història
d’espionatge i acció. La pel·lícula és
acompanyada amb la música original de
Vivek Maddala (els subtítols són en
castellà).

Greta Garbo.

ESCOLA DE MUNTANYA
Informació dels cursos
50è Curs d’introducció a
l’espeleologia
Dates:
Sessions teòriques: 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28 de novembre del 2006.
Sessions pràctiques: 4/5, 11/12,
18/19 i 25/26 de novembre del
2006.
Objectius: els objectius del curs se
centren en difondre els coneixements
teòrics i pràctics de l’espeleologia
moderna i oferir la possibilitat d’integrar-se a l’ERE per aprofundir en els
coneixements adquirits i seguir practicant l’espeleologia.
Sessions teòriques:
• L’espeleologia als cinc continents.
• Topografia.
• Tècnica i material.
• Bioespeologia.
• Conservació i protecció del medi
subterrani.
• Geologia: la formació de les cavitats.
• Prevenció d’accidents i autosocors.
• Tècniques d’exploració.

• Projecció audiovisual: «Món subterrani i exploració».
Lloc: les sessions teòriques es faran a
l’Aula Artur Osona a les 8 del vespre i
les sortides pràctiques en diversos
indrets del país.
Places: fins a 15 participants.
Inscripció: del 25 de setembre al 23
d’octubre a l’àrea d’atenció al soci.
Preu:
• Socis del CEC: 105 €
• Altra entitat:
120 €
• Resta d’inscrits: 135 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, material tècnic col·lectiu
i vocals instructors acreditats. El material tècnic personal (talabard, croll,
davallador i cinta de pit) serà facilitat
sota fiança de 50 € a retornar un cop
finalitzat el curs. Aquest preu inclou
l’assegurança de la Federació Catalana
d’Espeleologia per al curs.
Requisits:
a) No cal tenir experiència prèvia. Condició física normal.
b) Material necessari per fer l’activitat
per part del cursetista:
• Dos mosquetons asimètrics d’alumini.

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

2006

Comissions i serveis

novembre
desembre

• Un mosquetó simètric de ferro.
• Un mosquetó simètric d’alumini amb
tanca de seguretat.
• Una manta tèrmica.
• Un mosquetó auxiliar.
• Una baga dinàmica de 9 mm de diàmetre (mínim) i de 2,5 m de llarg.
Directora del curs: Genni Archetti

Curs avançat d’escalada en roca
Nivell III d’Escalada de l’ECAM
Dates:
Sessions teòriques: 8, 15, 22, 29
de novembre del 2006.
Sessions pràctiques: 11/12, 18/19,
25/26 de novembre del 2006
Objectius: Els objectius del curs són
que l’alumne surti preparat per escalar
com a primer de corda, en vies equipades i desequipades de certa dificultat
d’un o diversos llargs, utilitzant correctament les tècniques i els recursos de
progressió i seguretat.
Sessions teòriques:
• Equipament i material bàsic
• Tècniques de progressió i seguretat
• Introducció a les tècniques d’escalada artificial
• Simbologia i ressenyes. Espais,
estils i tendències.
Durada: quatre sessions teòriques i sis
dies de pràctiques.
Lloc: les sessions teòriques seran a
l’aula Pompeu Fabra a les 8 del vespre. Les sortides de pràctiques a diversos indrets dels Pirineus catalans.
Places: fins a 10 participants, amb
una relació d’un vocal instructor per
cada dos alumnes.
Inscripció: del 3 al 27 d’octubre del
2005, a l’àrea d’atenció al soci.
Preu:
• Soci del CEC:
225 €
• Altres entitats: 245 €
• Resta d’inscrits: 260 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, material tècnic col·lectiu, i vocals instructors acreditats.
No inclou: les despeses de transport,
estada en refugi ni l’alimentació de les
sortides pràctiques.
Requisits:
a) Nivell esportiu mínim i experiència
prèvia: és recomanable haver fet el
Curs d’iniciació a l’escalada en roca
(grau aconsellat 5è). Condició física
normal.
b) Material necessari per a fer l’activitat per part del cursetista: peus de gat,
talabard i casc. L’Escola de Muntanya
disposa de cascs sota fiança de 40 €
que seran retornats un cop acabat el
curs.
Director: Nando Gel

25 i 30 de gener del 2007.
Sessions pràctiques: 13/14,
20/21, 27/28 de gener del 2007.
Durada: sis sessions teòriques i sis
dies de pràctiques.
Places: fins a 15 participants, amb
una relació d’1 vocal instructor per
cada 5 alumnes.
Termini d’inscripció: del 4 de desembre del 2006 al 2 de gener del 2007.
Preu:
• Soci del CEC:
200 €
• Altres entitats: 225 €
• Resta d’inscrits: 250 €
Material: esquís, ganivetes, pells,
ARVA, pala, sonda i grampons.

Avanç de programació
dels cursos
Curs de raquetes de neu,
excursionisme i alta muntanya
Nivell III de l’ECAM
Dates:
Sessions teòriques: 2, 9, 16, 23, 30
de gener i 6 de febrer del 2007
Sessions pràctiques: 13/14, 20/21
de gener i 3/4 de febrer del 2007
Durada: sis sessions teòriques i sis
dies de pràctiques.
Places: fins a 20 participants, amb
una relació d’un vocal instructor per
cada sis alumnes.
Inscripció: del 27 de novembre al 22
de desembre del 2006, a l’àrea d’atenció al soci.
Preu:
• Soci del CEC:
260 €
• Altres entitats: 290 €
• Resta d’inscrits: 320 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, material tècnic col·lectiu, vocals instructors acreditats, mitja
pensió als refugis, lloguer de material
necessari (raquetes de neu, bastons,
grampons, ARVA, pala, sonda) i llibres
d’itineraris de muntanya. A més, entrareu en el sorteig d’unes raquetes de
neu valorades en 115 €.

1r Curs d’introducció a
l’alpinisme
Nivell I i II de l’ECAM
Dates:
Sessions teòriques: 10, 17, 24, 31
de gener i 7, 14 de febrer del 2007.
Sortides pràctiques: 13/14, 20/21,
27/28 de gener i 10/11de febrer del
2007.
Durada: sis sessions teòriques i vuit
dies de pràctiques.
Places: fins a 12 participants, amb
una relació d’un vocal instructor per
cada dos alumnes.
Inscripció: de 27 de novembre al 2 de
gener del 2007, a l’àrea d’atenció al
soci.
Preu:
• Socis del CEC: 200 €
• Altres entitats: 225 €
• Resta d’inscrits: 250 €
Director: Jordi Aliart.

Curs d’introducció a l’esquí de
muntanya
Nivell I i II de l’ECAM
Dates:
Sessions teòriques: 9, 11, 16, 18,

ESCOLA DE MUNTANYA

2006

Curset hivernal de l’Escola de Muntanya.

Director: Jordi Ferrer.

Curs d’escalada en glaç
Nivell III glaç de l’ECAM
Dates:
Sessions teòriques: 15, 22 i 29 de
gener del 2007.
Sessions pràctiques: 20/21 i 27/28
de gener del 2007.
Durada: tres sessions teòriques i quatre dies de pràctiques.
Places: fins a 10 participants, amb
una relació d’un vocal instructor per
cada dos alumnes.
Inscripció: del 4 de desembre del
2006 al 5 de gener del 2007, a l’àrea
d’atenció al soci.
Preu:
• Socis del CEC: 200 €
• Altres entitats: 225 €
• Resta d’inscrits: 250 €
Inclou: classes teòriques, pràctiques,
documentació, vocals instructors acreditats, material tècnic col·lectiu, i
vocals instructors acreditats.
No inclou: les despeses de transport,
estada en refugi ni l’alimentació de les
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Comissions i serveis
■ Els participants es comprometen a
informar de qualsevol aspecte mèdic
que pogués afectar el desenvolupament de l'activitat.
■ En cas d'anul·lació per part del participant, no li serà retornat l'import que
hagi abonat.
■ En cas d'anul·lació per part de l'organització, es tornarà la quantitat abonada.
■ Les tarifes inclouen: organització,
guia i material tècnic col·lectiu (i eventualment préstec de material tècnic
personal). Despeses del guia (desplaçament, hostalatge, remuntadors...) no
incloses.
■ 10% de descompte per a socis CEC.

COMPANYIA DE GUIES
El CEC posa a l'abast dels socis i el
públic en general, a través de la Companyia de Guies, els serveis de professionals de la muntanya per a tot tipus
d'activitats: excursionisme d'estiu i
d'hivern (raquetes de neu), alpinisme i
escalada (roca, neu, cascades) esquí
de muntanya, esquí fora pista (descens
de glaceres), vies ferrades, activitats
per a nens (ràpel, rocòdrom), expedicions, etc.

Activitats a la carta
Per realitzar qualsevol tipus d'ascensió
la millor fórmula és la contractació particular d'un guia. Aquesta relació permet
dur a terme els projectes segons les
característiques i expectatives personals.
En ascensions tècniques un guia pot
assumir un màxim de dos components
dins la cordada; en activitats menys
complicades (travesses d'esquí...)
aquest nombre pot arribar a 5 o 6.
Tarifes (a dividir entre els participants):
• Mitja jornada: 119 €
• Una jornada: 183 € (baixa i mitja
muntanya /roca), 214 € (alta muntanya
/ neu)
Calendari estable d'activitats
En algunes sortides clàssiques i de dificultat baixa o mitjana, també és possible apuntar-se a sortides col·lectives,
amb l'avantatge de compartir despeses
amb els altres participants:
Bateig d'escalada en cascada de gel
als Pirineus. 2 dies (14 i 15 de gener).
De 2 a 3 persones: 185 € / persona.
Esquí fora de pista sobre glacera a la
Vallée Blanche i Argentière. 2/3 dies
(11 i 12 de febrer). De 3 a 6 persones:
180 € / persona.
Travessa amb esquís Arolla-Zermatt o
Chamonix-Zermatt. 5 o 7 dies (Setmana Santa). De 3 a 5 persones: de 380
€ (Arolla-Zermatt) a 540 € (ChamonixZermatt) / persona.
Bateig d'escalada en roca a Montserrat.
1 dia (14 de maig). De 2 a 3 persones:
90 € / persona.
Iniciació a l'alpinisme a Chamonix. 5
dies (del 3 al 7 de juliol) 3 a 5 persones: 350 € / persona.
Monte Rosa, Punta Gnifetti. 4/5 dies
(del 26 al 30 d'agost) 3 a 4 persones:
370 € / persona.

Mont Blanc. 4/5 dies (de l'1 al 5 de
setembre). 2 persones: 560 € / persona.
Via ferrada. 1 dia (29 d'octubre) 2 a 3
persones: 85 € / persona.

Muntanyes del món
La Companyia de Guies ofereix també
la preparació i acompanyament/guiatge
a trescs, ascensions i expedicions
arreu del món.

Condicions generals
i normativa d'inscripció

2006

Comissions i serveis

novembre
desembre

CEC:
www.cec-centre.org
companyiaguies@cec-centre.org
 933 152 311
Joan Jover:
www.geocities.com/joanjovergarcia
jjover@mesvilaweb.com
 933 470 269

■ La inscripció es fa a l'àrea d'atenció
al soci o a l'Escola de Muntanya, acompanyada del 50% de l'import de la sortida (el 50% restant es farà efectiu, com
a màxim, 7 dies abans de la sortida).
■ Els participants han de disposar
d'assegurança d'accident de muntanya.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS PER A INFANTS
Excursions

la pujada i baixada per les canals acostuma ser relliscosa a causa de la humitat. Cal que dueu la cantimplora plena,
ja que és poc probable trobar aigua
durant el recorregut. És interessant dur
els prismàtics i la càmera de fotografiar.

Ascensió al Montgròs des de
Santa Cecília
Diumenge 12 de novembre
Itinerari: (per la canal de la Llum i coll i
canal del Migdia). Canal de Sant Nicolau - Montgròs - bassal de l'Avellaner coll de les Comes - coll del Miracle canal del Miracle - Santa Cecília.
Temps de camí: 6 hores.
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: + 600 m / - 600 m
Mapa: Montserrat (Editorial Alpina).
Escala: 1:50.000
Viatge: amb cotxes propis
Lloc de trobada: aparcament de Santa
Cecília a les 9 del matí.
Vocal: Ricard Ribas i Albert Vidal.
 620 462 356, 692 116 262 /
rribas32886@coib.net,
albertvidalm@telefonica.net
Inscripció: a partir del 30 d'octubre.
N.b.: és important que no oblideu l'impermeable i la roba d'abric; també són
imprescindibles les botes de muntanya
tipus treking; no dueu vambes, perquè

COMISSIÓ D'ESPORT ADAPTAT
Activitats
Sortida del Pessebre a l'Ordal
Dia 17 de desembre
Farem una passejada per la rodalia de
l'Ordal de dues hores de durada, apta
per a tothom, fins i tot per a les persones que utilitzen cadira de rodes per
desplaçar-se.
Posteriorment farem el pessebre amb
fang, no de la muntanya sinó comprat,

i a la tarda el lliurarem al casal d'avis
de la població.
Caldrà endur-nos el dinar, ja que menjarem sota aixopluc, i compartirem una
bona estona amb cava, torrons i neules.
Lloc de trobada: a 2/4 de 10 del matí
a l'aparcament de l'entrada del poble
de l'Ordal.
Inscripció: a partir del 5 de desembre
a l'àrea d'atenció al soci.

Natació
2a jornada de lliga catalana
a la piscina de Badia del Vallès
18 de novembre
Hora d'escalfament: a les 4 de la tarda.
Hora d'inici de la competició: a les 5
de la tarda.

24a travessia del port
de Barcelona
25 de desembre
Travessa del port de Barcelona, nedant
una distància de 400 m.

Esquí nòrdic
Estem preparant les sortides de la
temporada 2006/2007

Més informació a

R. R.

novembre
desembre

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

Butlletí per als socis / Centre Excursionista de Catalunya

Una imatge de recorregut de l’excursió al
Montgròs.

BIBLIOTECA

biblioteca, fruit de les donacions de les
editorials, els editors o bé de donacions
personals que han fet els nostres socis.

Bibliografia

La biblioteca informa
La Biblioteca del CEC ofereix
nous productes i serveis de
cartografia digital
La Biblioteca ha comprat tota la col·lecció de cartografia digital de l’editorial
Alpina, de Geoshow 3D i el software
(CompeGPS), específic per al tractament de cartografia digital. A més a
més, hem instal·lat aquest programa
en tots els ordinadors, i també hem
comprat una impressora color DIN-A3
per al servei dels usuaris.
Durant el mes d’octubre hem realitzat
un taller pilot sobre cartografia digital
que es tornarà a fer els propers dies 13
i 20 de desembre. Els tallers són gratuïts pels socis del Centre; els imparteixen Juan Morey i Raimon Sunyer, i es
divideixen en dues parts: una primera
sessió on s’expliquen coneixements
generals sobre cartografia convencional
i digital, i una segona sessió on s’aprèn a utilitzar el programa Compe GPS.
Amb aquesta eina informàtica els assistents als tallers aprenen a dissenyar
rutes, calcular desnivells, projectar-los
en 3D, etc.
Per participar en el proper taller cal
reservar plaça. Podeu adreçar-vos al
bibliotecari o bé a través del correu
electrònic: biblioteca@cec-centre.org.
La cartografia digital adquirida ja es
pot agafar en préstec.

El nou laboratori fotogràfic
digital de la Biblioteca del CEC
Des del mes de juliol d’enguany tots el
socis teniu a l’abast el nou laboratori
fotogràfic digital ubicat a la Biblioteca
del Centre. Es tracta d’un autoservei
on podreu treballar amb garantia les
vostres imatges. Només cal que reserveu torn a l’àrea d’atenció al soci. L’equipament consta d’un ordinador amb
la versió Photoshop CS2 i consta de
dues pantalles TFT. La principal, de la
casa la Cie, es calibra periòdicament,
cosa que garanteix la qualitat dels treballs que hi feu. Amb la satèl·lit podreu
tenir a la vostra disposició totes les
eines del programa sense que la imatge quedi parcialment tapada, una
manera còmoda i eficient de treballar.
D’altra banda, recordeu que amb el
vostre carnet de soci tindreu un 10%
de descompte en els laboratoris fotogràfics professionals de:
Manual Color
C / Rocafort, 215
08029 Barcelona
www.manualcolor.com
L’ús conjunt d’un bon equipament, de
les normes de gestió del color i la participació d’uns professionals, faran
que, un cop tingueu les vostres fotografies en paper, el resultat no us decebi.

Darreres novetats
A continuació transcrivim algunes de
les novetats més interessants de la

■ ANGULO, MIGUEL / BROSEL, ALFONS.
Andorra. Pessons, Serrera i Alt de Comapedrosa. [guia i mapes 1:25.000/1:50.000].
Bilbao: Sua Edizioak, 2006. Donatiu de l'editorial.
■ BLASCO, PATI. Andando la vida. Madrid:
Ediciones Desnivel, 2006. Donatiu de l'editorial.
■ El Karst de Rasines (Cantabria). Bilbao:
Grupo de Actividades Espeleológicas de Bilbao, 2002. Donatiu de Martí Romero.
■ FIOL, JOAN. El Camí de Sant Jaume. Des
de Montserrat i des de Roncesvalles. Valls:
Cossetània, 2006. Donatiu de l'editorial.
■ GAUTHIER, ALAIN. Parc naturel régional
de Corse. 120 randonnées et balades.
Aiacciu: Éditions Albiana i Parc naturel
régional de Corse, 2006. Donatiu de Francesc Beato.
■ LARA, SERGI. A peu pel Parc Natural
Cadí-Moixeró i el massís del Pedraforca.
Valls: Cossetània, 2006. Donatiu de l'editorial.
■ ROCA, ENRIC [et altri]. Monografies del
Montseny : 21. Viladrau: Amics del Montseny, 2006. Donatiu dels editors.
■ SOLER, IGNASI [et altri]. Aplec de Treballs: 24. Homenatge a la premsa i a la
ràdio locals de la Conca de Barberà. Montblanc: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 2006. Donatiu dels editors.
■ TORRAS I ROSELL, JORDI. L'alta ruta
dels Càtars. Bilbao: Sua Edizioak, 2006.
Donatiu de l'editorial.
■ WEARE, GARRY. Trekking in the indian
Himalaya. Victoria: Lonely Planet Publications, 2002. Donatiu de Daniel Rial.
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