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Assemblea General Extraordinària
del Centre Excursionista de Catalunya
ROGER ROVIRA

El dia 3 d’agost va morir a Barcelona
Maria Antònia Simó i Andreu, pionera de
l’escalada a Catalunya i sòcia del Centre
Excursionista de Catalunya.

Conveni de col·laboració
entre la Fundació
Orfeó Català – Palau
de la Música Catalana
i el CEC
La Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana i el Centre Excursionista de Catalunya i han signat un conveni
perquè els socis d’aquesta entitat es
beneficiïn d’un descompte en les visites
arquitectòniques guiades.

El dimarts 30 d’octubre, a les 7 del vespre en primera convocatòria, i a 2/4 de
8 en segona, tindrà lloc a la sala d’actes
del nostre estatge social la celebració de
l’Assemblea General Extraordinària per a
l’aprovació de la proposta dels nous
estatuts del CEC.

Més informació a la pàgina 4

Uns nous estatuts
per al Centre

VI Fira del Llibre
de Muntanya
La població de Santa Maria de Corcó
(l’Esquirol) acollirà el 6 i 7 d’octubre la
6à Fira del Llibre de Muntanya. Els llibres, els mapes i tots aquells temes
relacionats amb la muntanya seran els
protagonistes.

Més informació a la pàgina 5

En les pàgines centrals d’aquest butlletí
trobareu la proposta dels nous estatuts
per al CEC. Cal que considereu la importància d’aquest text pel que representa
de millores en el funcionament de la nostra entitat, i, per tant, del seu futur.

Més informació a les pàgines centrals

Agenda mensual d’activitats Pàgines 8 i 9

ROGER ROVIRA

Més informació a la pàgina 5
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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.cat
www.cec.cat

■ Escola de Muntanya
Cursos de formació
De dilluns a divendres
escola@cec.cat
■ 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.cat
• Butlletí per al socis (bimestral)
• Guies de muntanya i altres obres
■ Arxiu Fotogràfic
280.000 clixés
arxiufotografic@cec.cat
Dimarts i dijous
■ Biblioteca
32.000 documents
biblioteca@cec.cat
De dilluns a divendres
■ Cartoteca
6.000 mapes
cartoteca@cec.cat
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.cat
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
■ Secretaria
secretaria@cec.cat

■ 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.cat
De dilluns a dijous
■ Centre Acadèmic d'Escalada (CADE)
Dijous
■ Secció d'Esquí (Club d'Esquí de Catalunya)
esqui@cec.cat
Dijous
■ Secció de Càmping
(Club de Càmping de Catalunya)
camping@cec.cat
Dimarts i dijous
■ Equip de Recerques Espeleològiques (ERE)
ere@cec.cat
Dimarts
■ Secció de Geografia i Ciències Naturals
geografia@cec.cat
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

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

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
92 places.

■ Refugi d'Ulldeter
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
TANCAT
www.xaletcec.com

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

va, amb l’objectiu de renovar-la i disposar d’una nova Junta que respongui als nous estatuts.
La resta queda igual o bé es fan precisions que imposa la llei o els reglaments corresponents.
Els dimarts i els dijous, de 2/4 de 8
a 2/4 de 9 de vespre, continuaran les
sessions informatives sobre la reforma
dels estatuts obertes a tots els socis.
Aquestes sessions es faran a la sala
de conferències del 5è pis.
Josep Manel Puente
President del CEC

ATENCIÓ AL SOCI
Per qualsevol suggeriment, idea o
dubte fora de l’horari del Centre, us
podeu dirigir a la Pepa Igartua:
 932 136 640.
atenciosoci@cec.cat
INSCRIPCIÓ A EXCURSIONS
I ACTIVITATS
Tingueu present que per apuntar-vos
a qualsevol excursió o activitat cultural us heu d’inscriure, per telèfon
o personalment, a l’àrea d’atenció
al soci.

Junta Directiva i Seccions

ROGER ROVIRA

Campanya «El Centre
del nou segle»

Amb aquest número del Butlletí per als
socis us volem anunciar que tornem a
la periodicitat mensual d’aquesta publicació interna del Centre.
Observareu que en les pàgines centrals hi ha una proposta dels nous estatuts per a la nostra entitat. Heu de considerar la importància d’aquest fet pel que
representa en el canvi del funcionament
del Centre, i, per tant, del seu futur.
Aquesta proposta de nous estatuts
modifica els anteriors en els punts
següents:
■ Els presidents de les seccions són elegits per la totalitat dels socis del Centre, i formen part de la candidatura del
president, en lloc de ser elegits per
uns pocs, que formen unes seccions
amb un nombre molt reduït de socis,
fet que és contrari a la Llei de l’esport.
■ La Junta i el president es renoven cada
quatre anys. Tots els càrrecs només
poden ser reelegits per un mandat, és
a dir, vuit anys, en lloc de fer-ho per
meitats i sense límit de reelecció,
excepte el president.
■ La gestió econòmica del Centre serà
sotmesa a una auditoria. Per poder
vendre el patrimoni serà necessària
una majoria qualificada d’assistents
a l’Assemblea. Actualment no hi ha
cap mecanisme de control i el patrimoni no està suficientment protegit.
■ Les seccions actuals continuaran en
el futur. Un cop aprovats aquests
nous estatuts es convocaran eleccions per a president i Junta Directi-

Aportacions voluntàries:
■ Aportació mínima: 50 €
■ El pagament es pot efectuar en:
• xec bancari nominal a favor del CEC.
• transferència al CCC: 0081 0057 38
0001949198 (concepte: «El Centre
del nou segle»).
• en efectiu a la Secretaria del Centre.
• contra el compte bancari que el soci
ens indiqui.
■ En les modalitats de xec 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.

Junta Directiva
President: Josep Manel Puente
Vicepresidents: Francesc Beato /
Francesc Banqué
Secretari: Joan M. Martínez-Moro
Vicesecretari: Alexandre Costa
Tresorer: Josep M. Zamora
Vocals: Joan Campanyà, Antoni Flo,
Benet Llebaria, Pepa Igartua,
Francesc Olivé i Andreu Rafa
Presidents de seccions i comissions
Muntanya: Ignasi Vidal
CADE: Jordi Bernat
Esquí: Nadal Pujol
Càmping: Josep M. Macaya
ERE: Martí Romero
Geografia i Ciències Naturals:
Joaquim Ferràndiz
Fotografia: Eduard Estrada
Història i Art: Josep M. Garrut
Activitats per a Infants: Ricard Ribas

Sumari
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CENTRE

APLECS EXCURSIONISTES

Conveni de col·laboració entre la Fundació
Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
i el Centre Excursionista de Catalunya

XXXI Aplec Excursionista
dels Països Catalans
a Prats de Molló

La Fundació Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana i el Centre Excursionista de Catalunya i han signat un conveni perquè els socis d’aquesta entitat
es beneficiïn d’un descompte en les
visites arquitectòniques guiades, consistent en un preu de 6 € per persona
(preu de venda al públic 9 €)
Cada titular del carnet podrà gaudir

Dates: 1, 2, 3 i 4 de novembre del 2007
Organitza: Grup Excursionista Delit
Tenim (Prats de Molló – La Presta)
Viatge col·lectiu en autocar des de
Barcelona. Anada: Hora de sortida de
Barcelona: 7 del matí. Lloc: Carrer Bergara/Balmes. Tornada: Diumenge, 4 de
novembre. Hora de sortida de Prats de
Molló: 4 de la tarda. Inscripcions a l’àrea d’atenció al soci.
Els socis que vulguin fer estada en
hotels, hostals o albergs cal que telefonin per reservar plaça.

d’aquest descompte en l’adquisició de
fins a dues entrades (soci i acompanyant). Les entrades es podran adquirir
directament a les taquilles del Palau de
la Música Catalana, amb l’exhibició prèvia del carnet de soci del CEC.
La durada d’aquest conveni comença
el dia 3 de setembre del 2007 i acaba
el 3 de setembre del 2008.

CONCERTS

Concerts de tardor
Organitzadors: Secció d’Història i Art i
Secció de Cinema i Vídeo
OCTUBRE
Dijous 4, a 2/4 de 8 del vespre
Conferència de Sergi Blancafor t i
Xavier Calsamiglia (néts del compositor
i membres de la Fundació Manuel Blancafor t): «Aproximació a la figura de
Manuel Blancafor t (1897-1987): un
recorregut per la trajectòria vital i musical del compositor de la Garriga».
Dijous 18, a 2/4 de 8 del vespre
Quartet de corda. A càrrec d’alumnes
del Conservatori del Liceu. Obres de
Franz Joseph Haydn i Mozart
Dilluns 22, a 1/4 de 8 del vespre
La fanciulla del West. Òpera de Giacomo Puccini. Enregistrada al The
Metropolitan Opera de Nova York. Projecció en DVD, subtítols en castellà.
Presentació: Artur Peix.
Dijous 15, a 2/4 de 8 del vespre
Bach. Apunts biogràfics i musicals.
Fragments del concer t 24 hores de
Bach a la Markplaz de Leipzip. Projecció
en DVD, subtítols en castellà. Presentació: Artur Peix.
NOVEMBRE
Dijous 8, a 2/4 de 8 del vespre
Concert trio “Il piacere”. Flauta, violí i
clau. Obres del barroc italià i alemany.
Dilluns 19, a 2/4 de 8 del vespre
Projecció del film Presidenten, 1919, de
Karl Dreyer (1889-1968). Amb música
composta expressament per aquest film,
interpretada al piano pel seu autor, Carles

Robert, acompanyat al clarinet per Francesc Puig i al violoncel per Gabriela Deakin.
DESEMBRE
Dilluns 17, a 1/4 de 8 del vespre
Die Csardasfürstin, opereta de Imre
Kálmán (1889-1953), enregistrada al
Festival de Mörbisch de l’any 2002. Projecció en DVD. Presentació: Artur Peix.
Dijous 20, a les 8 del vespre
Concert de Nadal. A càrrec de la
coral Sarrià. Director: Víctor Frigola.

(El Vallespir – Catalunya del Nord)

Més informació:
Oficina Municipal de Turisme de Prats
de Molló – La Presta
Plaça del Firal
66230 Prats de Molló – La Presta
Telèfon 04 68 39 70 83
Fax: 04 68 39 74 51
Correu electrònic:
info@pratsdemollolapreste.com
Web: www.pratsdemollolapreste.com

INTERNET

Projecte Heptàgon
EXPOSICIÓ

Exposició «Clic a la serra.
Fotografia i muntanya.
Mallorca 1910-1960»
El dimarts 2 d’octubre, a les 7 del vespre, tindrà lloc la inauguració de l’exposició «Clic a la serra. Fotografia i muntanya. Mallorca 1910-1960 », produïda per
la Fundació Sa Nostra-Caixa Balears i el
Grup Excursionista de Mallorca. La mostra combina un recull d’imatges amb textos sobre la relació entre el món excursionista i el paisatge de l’illa, amb una
atenció especial a l’admiració que, principalment, ha suscitat la serra de Tramuntana durant la primera meitat del
segle XX. El material procedeix bàsicament del Grup Excursionista de Mallorca, tot i que també hi ha fotografies de
l’Arxiu Fotogràfic del CEC.

El CEC s’ha adherit al projecte Heptàgon, un lloc web d’intercanvi cultural
entre entitats i grups de tots el territoris de parla catalana. Aquest projecte
neix de la col·laboració entre l’Associació Conèixer Catalunya i la Universitat
Catalana d’Estiu.
De moment s’han posat en funcionament tres iniciatives: conferències en
xarxa (una oferta de temes i conferenciants per a entitats); llibres en xarxa
(un llistat de les novetats literàries,
sobretot de llibres poc divulgats), i el
cinema en xarxa (un catàleg de pel·lícules en català d’estrena perquè es projectin a les entitats).
A la pàgina web del Centre tindreu
mensualment informació d’aquest projecte. Convidem a tots el socis a adherir-s’hi. Només cal que entreu al web del
projecte Heptàgon (www.heptagon.cat) i
empleneu la vostra sol·licitud.
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FIRA DE LLIBRES

VI Fira del Llibre de Muntanya
La població de Santa Maria de Corcó
(l’Esquirol) acollirà el 6 i 7 d’octubre la
6à Fira del Llibre de Muntanya. Els llibres, els mapes i tots aquells temes
relacionats amb la muntanya són els
protagonistes. Com cada any, també
podreu gaudir d’un nombrós ventall
d’activitats de lleure per a petits i
grans.
En aquesta edició tractarem sobre el
canvi climàtic i les conseqüències que
se’n deriven en les activitats de muntanya. El Centre Excursionista de Catalunya, des dels seus inicis, participa en
aquesta fira.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dissabte 6 d’octubre
12:00 Inauguració oficial de la fira,
amb un parlament del president d’honor, el Sr. Kurt Diemberger, alpinista de
prestigi internacional.
16:30 Conferència: «El canvi climàtic a
Catalunya», a càrrec del Dr. Josep Enric
Llebot, catedràtic de física condensada
del Departament de Física de la UAB, i el
Dr. Josep Calbó i Angrill, professor titular
del Departament de Física de la UDG.
18:30 Conferència i projecció de diapositives, a càrrec de Kurt Diemberger: «El
setè sentit: viure entre 0 i 8.000 metres».

SOCIS

Ha mort M. Antònia Simó i Andreu,
pionera de l’escalada a Catalunya

Maria Antònia Simó i Andreu, la nostra
Maria Antònia, va morir el passat 3 d’agost als 92 anys. L’acte del seu enterrament, malgrat l’inici de les vacances,
va reunir un nombrós grup de socis,
amics i companys, per retre homenatge
a la seva memòria.
La Maria Antònia, després de la guerra
civil, inicia l’activitat d’escalada juntament
amb escaladors dels diferents grups que
es van formar a principis dels anys 40.
Noms emblemàtics com els Barbé,
Estrems, Vendrell, Piqué, Panyella, Farrera, etc., formaren cordada amb ella, i a

partir del 1942, quan es funda el CADE,
ella en forma part activa com una de les
primeres dones escaladores catalanes, i
fa nombroses escalades, moltes vegada
primeres, a Montserrat, al Pedraforca, als
Pirineus, Picos d’Europa, i també a l’estranger. Recordem-ne algunes:
• El 1941 primera femenina i segona
absoluta a la Mòmia, amb en Pany.
• El 1942 primera a l’agulla petita del
Calderer del Pedraforca.
• El 1943 primera al Torrre de Góriz, al
Pirineu aragonès.
• El 1944 segona a la Filigrama de
Montserrat.
• El 1946 variant a ala Pany-Haus del
Pollegó inferior del Pedraforca.
• El 1950, amb en Josep M. Colomer,
obre una via nova a l’agulla Petita
d’Amitges.
• El 1950 va a Chamonix, a l’Ecole National d’Alpinisme, becada per la FEM.
El 1960 fa la primera femenina amb
Olga Carreras, al Tuid des Hennes a la
vall d’Aran i tantes altres que farien llarga
la llista.
Però si la Maria Antònia tingué aquest
important paper dins l’escalada, cal ressaltar la tasca eficient ajudant al seu
marit, l’Agustí Jolís, en la redacció de

Diumenge 7 d’octubre
9:30 Inscripcions a la Cursa d’Orientació Popular. Organitza: Unió Excursionista de Vic.
10:00 Inici de la Cursa d’Orientació.
11:30 Taula rodona: «El canvi climàtic i
el futur de les activitats de muntanya»
12:00 Diada castellera amb els castellers de Badalona, els d’Esparreguera i
els Nyerros de la Plana.
16:30 Conferència: «La meteorologia
de muntanya al servei meteològic».
18:00 Espectacle teatral: Carregat de
romanços, de Jaume Arnella. Col·labora: Bibliobus Guilleries.
ORGANITZACIÓ:
Amics dels Cingles de Collsacabra
Centre Excursionista Esquirol

guies que cobreixen bona part del Pirineu, i que tant ajudaren a conèixer zones
allunyades del pas dels excursionistes.
Un altre aspecte que demostra el seu
afecte i dedicació al Centre és la seva
llarga labor a la Secció de Muntanya,
aconsellant i ajudant la joventut que a
ella s’hi acostava, i també la feina constant i eficaç en les activitats de la Secció, com els campaments d’alta muntanya i en l’organització dels ral·lis
d’esquí i d’alta muntanya. Ja gran, en
companyia del seu espòs, l’Agustí Jolís,
fou l’ànima de les excursions per a la
gent gran, que tant d’èxit tingueren, la
llavor de les quals encara fructifica.
La seva tasca fou reconeguda i mereixé nombroses distincions: medalles de
la FEM en dues ocasions; placa de la
FEEC i de la Delegació Nacional de
Deportes y Educación Física; forjadora
de la història esportiva de Catalunya;
les Columnes del Centre, conjuntament
amb el seu marit l’Agustí Jolís. Sopar
d’homenatge de l’Ajuntament de Barcelona en reconeixement dels seus mèrits
esportius.
Aquest és tan sols un petit recordatori
de l’estimació i reconeixement que
meresqué per part del món excursionista.
El Centre i tots els amics que l’estimàrem la guardarem sempre en el nostre
record.
A.R. - J.M.S
El Centre ha previst fer un acte d’homenatge a la memòria de M. Antònia
Simó i Andreu el proper mes de novembre, que anunciarem oportunament.
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SECCIÓ DE MUNTANYA
La Secció informa

Creu de Montagut,
cicle «Els cent cims»
7 d’octubre

La Secció de Muntanya organitza un cicle
d’excursions, que amb el nom dels «Els
cent cims» i durant els propers quatre
anys, ens permetrà assolir un centenar
de cims dels més representatius, característics i emblemàtics dels nostre país,
Andorra i Catalunya del Nord. El catàleg
de cims ha estat elaborat a proposta de
les delegacions territorials de la FEEC.
Cal recordar que la finalitat d’aquest
cicle es posar a l’abast dels participants
la coneixença de les nostres muntanyes,
i que no es tracta d’una competició.
Tothom pot participar en les excursions
del cicle, però per poder validar el cim a la
FEEC cal tenir la llicència federativa en
qualsevol de les seves modalitats.

Itinerari: Vilalleons - el Gili - bolet del
Gegant - Mare de Déu de Puig - l’agulla creu de Montagut - Vilalleons.
Temps de camí: 3 h 30 min
Desnivells: +250 m
Dificultat: ** fàcil
Viatge: amb autocar
Vocals: Joan Maria Vives / Xavier Batista

Cicle d’excursions
«Els cent cims»
• 30 de setembre: Torre d’Eina (2.850 m)
• 7 d’octubre: Creu de Montagut (810 m)
• 21 d’octubre: La Mola de Sant Llorenç del Munt (1.104 m)
• 28 d’octubre: Comanegra (1.557 m)
• 11 de novembre: Pic de la Cova (673 m)
/ Talaia del Montmell (861 m)
• 18 de novembre: Sant Miquel de Solterra (1.202 m)
• 25 de novembre: Puig de les Àligues
(1.341 m)
• 2 de desembre: Bassegoda (1.373 m)
• 16 de desembre: Cabrera (1.306 m)
• 23 de desembre: Castell de Burriac
(301 m)
• 26 de desembre: Puig Soler (525 m)

Excursions
Costa Pubilla
7 d’octubre
Itinerari: coll de la Creueta - la Creueta
(2.068 m) - pleta Roja (2.031 m) - coma
de Mitgjorn - collada de les Fontetes pedra Picada (2.005 m) - coll de Remolo pic dels Llamps - (2.031 m) - costa Pubilla (2.045 m) - Neva.
Temps de camí: 5 h
Desnivells: +500 m / -700 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapes i informació: Montgrony (Editorial Alpina). Escala: 1:25.000
Viatge: amb autocar
Vocals: Josep M. Griera / Joaquim Sánchez

Taga (2.035 m)
13 d’octubre
Itinerari: Pardinas - Villaró - coll del Bac coll de la Coma Llonga - Taga (2.035 m) Portella d’Ogassa - puig de la Coma d’Olla (1.935 m) - puig d’Estela (2.007 m) coll de Pal - Santa Magdalena - Pardines.
Temps de camí: 5 h
Desnivells: +1.000 m / 1.000 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapes i informació: Vall de Camprodon
- vall de Ribes (Editorial Alpina). Escala:
1:50.000
Viatge: amb autocar
Vocal: Josep Maria Griera

La mola de Sant Honorat
14 d’octubre
Itinerari: Hostal Can Boix - casa del
Corb - coll de Mu - la mola de Sant
Honorat - ermita de Castell-llebre - Hostal Can Boix.
Temps de camí: 5 h
Desnivells: +600 m / -600 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Viatge: amb autocar
Vocals: Mateu Espinal / Pilar Casals

Sant Llorenç del Munt i
el Montcau, cicle «Els cent cims»
21 d’octubre
Itinerari: Torre de l’Àngol - coves de Sescorts - la Mola - els Òbits - font Flàvia coll d’Eres - Montcau - coll d’Estenalles.
Temps de camí: 4 h 30 min
Desnivells: +500 m / -300 m
Dificultat: ** fàcil
Mapes i informació: Sant Llorenç del
Munt i l’Obac (Ed.Alpina i CE Terrassa)
Viatge: amb autocar
Vocals: Alexandre Costa / Hermes Soler

Montsant
21 d’octubre
Itinerari: Ulldemolins - ermita de Sant
Antoni - congost de Fraguerau - ermita de
Sant Bartomeu - cingle de Ventadors -

punta dels Pins - Carrassers - pi de la
Carabesseta - grau de les Voltetes - cova
del Corb - grau de la cova del Corb - ermita de Santa Magdalena - Ulldemolins.
Temps de camí: 5 h 40 min
Desnivells: +606 m / -606 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapes i informació: Jaume Mas Roca.
Serra de Montsant. Excursions pel Parc
Natural. (Editorial Piolet).
Viatge: amb autocar
Vocals: Francesc Beato

Circuit dels Ports (3):
Arnes-Beseit
20 i 21 d’octubre
Itinerari:
Diumenge: Arnes - riuet de les Valls roca Grossa - mas de les Valls - coll
de Xertó - riu Algars - coll de Pelele Penyagalera - la Pesquera - Beseit.
Temps de camí: 7 h
Desnivells: +900 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Mapes i informació: El Port (Editorial
Piolet)
Inscripcions: del 25 de setembre a l’11
d’octubre
Viatge: amb autocar
Vocals: Joaquim Sánchez / Carles Portillo

La Cerdanya menys coneguda I
Els búnquers de Músser
27 i 28 d’octubre
Itinerari: Martinet - Músser - ermita de
Sant Joan - Aristot.
Temps de camí: 5 h 30 min
Desnivells: + 600 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Estada: refugi (MP)
Mapes i informació: La Cerdanya (Editorial Alpina)
Viatge: amb autocar
Vocals: Pepe Guajardo / Montse Giménez

Comanegra,
cicle «Els cent cims»
28 d’octubre
Itinerari: Rocabruna - coll de Malrem collada Fonda - serra llarga de Monars Comanegra - pla de Primavera - coll del
Boix - collet del Clotic - collet del Sunyer Beget.
Temps de camí: 6 h 30 min
Desnivells: +600 m / 1.050 m
Dificultat: *** cal experiència
Mapes i informació: Alta Garrotxa (Editorial Alpina)
Viatge: amb autocar
Vocals: Josep Pèrez / Xavier Perramon
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Veterans
La Cerdanya
27 d’octubre
Itinerari:
Autocar: Barcelona - túnel del Cadí Puigcerdà - Enveig - Bena - Dorres Puigcerdà - Llívia - túnel del Cadí Barcelona.
Caminadors: Bena - mas Franc Feners - dolmen de Brangolí- santuari
de Bell-lloch - Dorres.
Temps de camí: 3 h
Desnivells: +200 m / -200 m
Dificultat: ** fàcil
Inscripcions: 10 d’octubre
Lloc de trobada: Ronda Universitat-Balmes
Hora de trobada: 1/4 de 8 del matí, per
sortir a 2/4 de 8.
Viatge: amb autocar
Vocals: Josep M. Sala / Antoni Muñoz

Alta muntanya a l’estiu

Vocals: Xavier Batista / Josep Pastor

Gavarnia - Gran Tapou (3.150 m)
12 al 14 d’octubre
Itinerari:
Divendres: viatge de Barcelona a
Gavarnia - vall d’Ossoue.
Dissabte: ascensió al Gran Tapou
(3.150 m)
Diumenge: en cotxes fins al coll de
Tents, pic de la Pahule, mirador del
circ de Gavarnia i retorn a Barcelona.
Temps de camí: 9 h
Desnivell: + 1.360 m
Dificultat: **** cal experiència
Acampada: amb tendes
Viatge: amb cotxes propis
Vocals: F. X. Gregori / Rosa M. Comamala

12 al 14 d’octubre
Itinerari: concretar
Viatge: amb cotxes propis
Vocal: Teresa Larrieu

Cloenda del Cicle d’Alta
Muntanya 2007
27 i 28 d’octubre
Lloc: la Casona d’Age

Tossa de Braibal
6 i 7 d’octubre
Itinerari:
Dissabte: circuit pel refugi de Perafita
Diumenge: Encamp - coll de Jovell cova del Gel - tossa de Braibal - pic
dels Agols (aquí hi ha tres possibilitats: a) tornar; b) la Farga - coll de
Jovell - Encamp o c) refugi dels Agols
- riu Montuell - Encamp).
Temps de camí ds: 6 h / dg: 7 h
Desnivells: + 1.426 m / + 1.650 m
Dificultat: **** cal experiència
Estada: borda Jovell
Viatge: amb cotxes propis
Vocals: Carles Portillo / Joaquim Sánchez

Pic de Montcorbison
i tucs de Mauberme i Baciver,
cicle «Els nostres refugis»
12 al 14 d’octubre
Itinerari:
Divendres: ascenció al pic de Montcorbison (2.176 m)
Dissabte: ascensió al tuc de Mauberme (2.880 m)
Diumenge: ascensió al tuc de Baciver
(2.644 m)
Temps de camí i Desnivells: dv: 5 h,
+ 1.000 m / - 1.000 m; ds: 9 h, + 1.400 m
/ - 1.400 m; dg: 5 h, + 800 m / - 800 m
Dificultat: **** cal experiència
Estada: refugi Juli Soler i Santaló, a
Salardú (MP)
Viatge: amb cotxes propis

BTT / cicloturisme
L’Albufera 1 (València)
2, 13 i 14 d’octubre
Itinerari: visitarem el centre d’informació del parc natural de l’Albufera. Farem
un recorregut amb barca des del poble
del Palmar, i també un altre recorregut
amb bicicleta per molts dels camins
que voregen el parc. Visitarem l’ermita
dels Sants de la Pedra, el riu Xúquer i
altres indrets. Unes altres excursions
que ens plantegem són la pujada a la
serra, que es podria fer caminant o en
BTT. També les visites a l’Estany i al circuit de motocròs.
Viatge: amb cotxes propis
Estada: hotel
Modalitat: BTT/CT (sortida esportiva,
cultural i gastronòmica).
Vocal: Alfons Garcia

Joves (de 18 a 30 anys)
Excursió a la Breca de Roland
(2.807 m)
12 al 14 d’octubre
Itinerari:
1r dia: Barcelona - càmping de San
Nicolás de Bujaruelo (1.338 m).
2n dia: Puerto de Bujaruelo (2.273 m) -

Refugi de Serradets - Breca de Roland Ordesa - Cotatuero.
Desnivells: +1.469 m
Dificultat: **** cal experiència
Mapes i informació: Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido (Editorial Alpina)
Estada: tendes o refugi
Viatge: amb cotxes propis
Vocals: Marcos Longares / Xavier Lladó

Macrosortida de Joves
al Montardo
27 i 28 d’octubre
Itinerari:
1r dia: estany de Cavallers - planell de
Riu Malo - estany Negre - refugi Ventosa i Calvell.
2n dia: refugi Vetosa i Calvell - estany
de Travessany - estany de les Monges - Montardo - estany de les Mangades - refugi Ventosa i Calvell estany de Cavallers.
Temps de camí: ds.: 3 h / dg.: 6 h
Desnivells: ds.: +500 m / dg: +600 m
-1.300 m
Dificultat: *** cert nivell de dificultat
Estada: en refugi
Mapes i informació: Montardo (Editorial
Alpina)
Viatge: amb cotxes propis
Vocals: Marta Garcia / Núria Díez

Marxes tècniques
44a Marxeta (sistema Dofour)
7 d’octubre
Organitza: Centre Excursionista de
Molins de Rei
Coordina al CEC: Miquel Cinca

13a Marxa Dufour
21 d’octubre
Organitza: Club de Futbol Reddis (Secció Excursionista)
Coordina al CEC: Miquel Cinca

Marxes de resistència
Són organitzades per altres entitats i
coordinades per Basili Pérez
(basili@menta.net)

15a Rasos de Peguera-Manresa
12 i 13 d’octubre
Centre Excursionista Comarca de Bages.

14a La Marxassa
20 d’octubre
Agrupació Científico-Excursionista de
Mataró.
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APLEC
EXCURSIÓ **
AUDIOVISUAL
CONFERÈNCIA

Cinema i Vídeo

Història i Art

Dijous 4

Dijous 4

Dissabte 6

FIRA
EXCURSIÓ ***
EXCURSIÓ ***
EXCURSIÓ **
EXCURSIÓ **
EXCURSIÓ *
SORTIDA CULTURAL
AUDIOVISUAL
ASSEMBLEA
SESSIÓ DE TREBALL
SORTIDA CULTURAL
AUDIOVISUAL
EXCURSIÓ ****
EXCURSIÓ ****
EXCURSIÓ ****
EXCURSIÓ **
EXCURSIÓ **
EXCURSIÓ ***
TREBALL DE CAMP
EXCURSIÓ*
AUDIOVISUAL
CURS
EXCURSIÓ **
AUDIOVISUAL

Centre

Muntanya

Muntanya

Muntanya

Muntanya

Geografia i C. Nat

Fotografia

Cinema i Vídeo

Fotografia

Geografia i C. Nat ERB

Història i Art

Cinema i Vídeo

Muntanya

Muntanya

Muntanya Joves

Muntanya

Muntanya

Muntanya

Geografia i C. Nat GEB

Història i Art

Cinema i Vídeo

Geografia i C. Nat GEB

Càmping

Cinema i Vídeo

Dissabte 6 i diumenge 7

Diumenge 7

Diumenge 7

Diumenge 7

Diumenge 7

Diumenge 7

Dilluns 8

Dimarts 9

Divendres 12 al diumenge 14

Divendres 12 al diumenge 14

Divendres 12 al diumenge 14

Divendres 12 al diumenge 14

Divendres 13 i Dissabte 14

Diumenge 14

Diumenge 14

Diumenge 14

Dijous 18

Dijous 18

Dijous 18

CONCERT
EXCURSIÓ **
VISITA CULTURAL

Història i Art

Muntanya

Història i Art

Dissabte 20

Dissabte 20

Dimecres 17

Dilluns 15

Dijous 11

Divendres 12 al diumenge 14

Dimecres 10 i 24

EXCURSIÓ **

Història i Art

Dissabte 6 i diumenge 7

Dijous 1 al diumenge 4

Càmping

AUDIOVISUAL

Cinema i Vídeo

Centre

Tipus d'activitat

Secció

Dijous 4

Dilluns 1

Dates

Exposició: «L’escultura dels temples indis». CaixaFòrum, a 3/4 de 5 de la tarda. Vocal: Mercè Falcó

14 La Marxassa. Mataró. Vocal: Basili Pérez

Quartet de corda a càrrec d’alumnes del Conservatori del Liceu. A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre

Taller de vídeo. De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció

Voltants de Taradell

Inauguració del curs. Premis Font i Quer i projecció: Natura a Cazorla

Noces de platí. Films de fantasia i experimentals. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

L’Alt Penedès. Vocal: Jordi Fontarnau

A la Vall de Saltèguet. Directors científics: V. González / J. Nuet

La mola de Sant Honorat. Vocals: Mateu Espinal / Pilar Casals

15 Rasos de Peguera-Manresa. Vocal: Basili Pérez

BTT/CT a l’Albufera (València). Vocal: Alfons Garcia

Breca de Roland. Vocals: Marcos Longares / Xavier Lladó

Gavarnia-Gran Tapou. Vocals: F. X. Gregori / Rosa M. Comamala

Pic de Montcorbison i tucs de Mauberme i Baciver. Vocals: X. Batista / J. Pastor

Taller de vídeo. De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció

Pont del Pilar a la vall d’Àssua. Vocal: Mercè Falcó

Al laboratori, a partir de 2/4 de 7 del vespre

Assemblea General Ordinària

Malta. Una costa turmentada. De Rafael López. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

A Arseguel i Pont de Bar. Vocal: Josefina Garriga

ExFaVePro a Sant Feliuet de Savassona. Vocals: Pere Masdeu / Rafel Serra

44 Marxeta Molins de Rei. Vocal: Miquel Cinca

Creu de Montagut. Vocals: Joan M. Vives / X. Batista

Costa Pubilla. Vocals: Josep M. Griera / Joaquim Sánchez

Tossa de Braibal. Vocals: Carles Portillo / Joaquim Sánchez

VI Fira del Llibre de Muntanya, a Santa Maria de Corcó

El paisatge de Sant Feliu de Guíxols. Vocal: Vicenç Peig

«Aproximació a la figura de Manuel Blancafort». A càrrec de Sergi Blancafort i Xavier Calsamiglia. A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre

Taller de vídeo. De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció

Matinal de la Conreria a Castellruf i turó Galzeran. Vocal: Josep M. Batlle

XXXI Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Prats de Molló

Vídeotertúlia. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

Activitat (lloc / horari / a cura de, vocals)

Agenda octubre 2007
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EXCURSIÓ **
EXCURSIÓ ***
AUDIOVISUAL
EXCURSIÓ ***
ACTE
EXCURSIÓ ***
SORTIDA CULTURAL

Muntanya Veterans

Muntanya

Cinema i Vídeo

Muntanya

Muntanya

Muntanya Joves

Fotografia

Dissabte 27 i diumenge 28

Dissabte 27 i diumenge 28

Dissabte 27 i diumenge 28

Cornellà de Llobregat.Conjuntament amb Història i Art. Vocals: J. Garriga / M. Falcó.

Macrosortida de Joves al Montardo. Vocals: Marta Garcia / Núria Díez

Cloenda del Cicle d’Alta Muntanya 2007

Búnquers de Músser. Vocals: Pepe Guajardo / Montse Giménez

Molt freqüentat.
Per a no avesats a la muntanya

Regularment freqüentat.
Per a avesats a la muntanya

Poc freqüentat.
Per a excursionistes habituats

Poc freqüentat.
Per a excursionistes experimentats

Escassament freqüentat.
Per a muntanyencs experts

Camí: ample i de bon fer
Senyalització: sovint senyalitzat
Dificultat: poc rellevant

Camí: estret, pedregós, irregular
Senyalització: no necessàriament
Dificultat: possibilitat de progressions curtes amb l’ajut de les mans

Camí: Sender abrupte o inexistent, o itinerari d’alta muntanya
Senyalització: poca o inexistent
Dificultat: possible grimpada (II) i/o trams amb neu poc drets (20º)

Camí: 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

TEMPS DE MARXA
EFECTIVA
fins a 2 hores

fins a 4 hores

fins a 6 hores

fins a 8 hores

més de 8 hores

DESNIVELL
fins a 200 m

fins a 500 m

fins a 900 m

fins a 1.200 m

més de 1.200 m

preparació
física excel·lent

preparació
física notable

preparació
física bona

preparació
física lleugera

preparació
física mínima

CONDICIÓ FÍSICA
NECESSÀRIA

FACTORS

cal parlar
amb el vocal

es pot necessitar
material específic

possibilitat de factors
meteorològics adversos

cap

cap

FACTORS D’INCREMENT
DE DIFICULTAT

Noces de platí. Centenari de Domènec Giménez. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

Comanegra. Vocals: Josep Pérez / Xavier Perramon

La Cerdanya. Vocals: Josep M. Sala / Antoni Muñoz

Bagatge de cançons. Sala nova primer pis, de 6 a 3/4 de 8 del vespre. Vocals: Robert Híjar / Roser Castelló

Camí: ample i de passeig
Senyalització: no necessàriament
Dificultat: mínima

Diumenge 28

Dilluns 29

Diumenge 28

RECORREGUT

CANTS

Història i Art

Dijous 25

Dissabte 27

Sopar de germanor. A 2/4 de 10 del vespre a Can Culleretes

Taller de vídeo. De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció

Bach. Apunts biogràfics i musicals. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

Recull documental de diversos viatges. A cura de Francesc Juandó

Fundació Suñol. A 3/4 de 5 de la tarda. Vocal: Mercè Falcó

La fanciulla del West, òpera de Giacomo Puccini. A 1/4 de 8 del vespre a la sala d’actes

13 Marxa Dofour. Vocal: Miquel Cinca

Arnes-Beseit. Vocals: Joaquim Sánchez / Carles Portillo.

Parc de Monteroles. Vocal: Francesca Valls

De Vilanova i la Geltrú a Sitges. Vocal: Jacint Pallarols

A Cantonigròs, a la cascada de la Foradada

Al Montseny, sector del Matagalls. Vocals: E. Orús / J.M. Panareda

Montsant. Vocal: Francesc Beato

Sant Llorenç del Munt i el Montcau. Vocals: A.Costa / H.Soler

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

SOPAR

Dimecres 24

AUDIOVISUAL

VISITA CULTURAL

Història i Art

Fotografia

AUDIOVISUAL

Cinema i Vídeo

Dilluns 22

Dimarts 23

Cinema i Vídeo

EXCURSIÓ **

Muntanya

Diumenge 21

Dijous 25

EXCURSIÓ ***

Muntanya

Dissabte 20 i diumenge 21

Dijous 25

DIBUIX I PINTURA

Història I Art

Diumenge 21

AUDIOVISUAL

EXCURSIÓ *

Història i Art

Diumenge 21

AUDIOVISUAL

EXCURSIÓ *

Esport Adaptat

Diumenge 21

Cinema i Vídeo

EXCURSIÓ ***

Geografia i C. Nat GEB

Diumenge 21

Geografia i C. Nat VGC

EXCURSIÓ ***

Muntanya

Diumenge 21

Dijous 25

EXCURSIÓ **

Muntanya

Diumenge 21

*****
CAL EXPERIÈNCIA
ESPECÍFICA

****
CAL EXPERIÈNCIA

***
CERT NIVELL
DE DIFICULTAT

**
FÀCIL

*
MOLT FÀCIL

GRAU DE
DIFICULTAT

2007
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SECCIÓ DE GEOGRAFIA
I CIÈNCIES NATURALS
La Secció informa
Col·laboracions
Durant el passat mes d’abril la Secció
va lliurar 744 plecs procedents de l’herbari del CEC al Centre de Documentació
de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona – CeDocBiV. Aquestes
mostres s’incorporaran a la col·lecció
de cromòfits de l’herbari BCN per tal de
garantir-ne la correcta conser vació.
Aquest herbari és el tercer de tot l’estat
en volum d’informació. El Dr. Josep M.
Ninot, director del CeDoc BiV, ens ha
fet arribar el seu agraïment per aquesta
donació.

Celebracions
Centenari de la Secció
de Geografia i Ciències
Naturals
El proper any 2008 la Secció celebra el
centenari de la seva fundació. Anirem
informant dels actes que celebrarem
per commemorar aquesta efemèride.
Sens dubte, molts d’aquests actes hauran de fer una referència agraïda als
personatges del món científic català
que, al llarg d’aquests cent anys, ens
han honorat amb el seu saber i el seu
encoratjament.

Activitats
cientificoculturals
Curs del Grup d’Estudis
Botànics Ramon Pujol i Alsina
Lliurament dels Premis Pius
Font i Quer de Fotografia
Botànica
17 d’octubre
A les 8 del vespre, a la sala d’actes
El proper dimecres 17 d’octubre s’inaugura el curs del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina, i també es
lliuraran els Premis Pius Font i Quer de
Fotografia Botànica.
Presentació de les activitats del curs
2007 – 2008 a cura de Josep Nuet.
Lectura del veredicte, lliurament dels
premis i projecció de les col·leccions
presentades.
Projecció del videoreportatge Natura
a Cazorla, a cura de Francesc Juandó.

«Rioja, Burgos, Àlaba, Biscaia,
Rioja Alabesa i comtat de
Treviño»
Videoreportatge
24 d’octubre
A 2/ de 8 del vespre a la sala d’actes
A cura de Francesc Juandó
Recull evocador de diversos viatges
per algunes contrades del nord de la
península ibèrica. Per reviure bons
records i experiències.

Grup d’Estudis Botànics
Ramon Pujol i Alsina
(GEBRPA)
Excursió al Montseny
21 d’octubre
Objectiu: Visita als teixos monumentals
del Matagalls i estudi de comunitats
tan diferents com l’alzinar, les fagedes,
les landes de falguera i ginestell, els
matollars de bàlec, les pastures i les
comunitats de roca.
Itinerari: Coll Formic - Santandreu de la
Castanya - plana Jugadora - font d’en
Vila - collet dels Llops - font dels Bisbes
- collet de la Font - pla dels Ginebres font del pla de la Gavarrera - pla de la
Barraca - coll Formic.
Temps de camí: 4 h
Dificultat: *** cert nivell de dificultat.
Recomanem l’ús de bastons i anar ben
proveïts d’aigua.
Desnivell: + 600 m / - 370 m
Inscripcions: A partir del 8 d’octubre
Lloc i hora de trobada: A la Plaça de
Catalunya - Rivadeneyra, a 1/4 de 8 del
matí. Parada a Fabra i Puig.
Vocals: Enric Orús / Josep M. Panareda.

Equip de Recerca
Botànica (ERB)
Sortida de treball de camp
a la vall de Saltèguet
14 d’octubre
Sortida de treball de camp amb l’objectiu de recollir dades per a la «Flora de la
vall de Saltèguet».
Inscripcions: Els interessats en participar en aquest projecte de recerca botà-

nica han d’adreçar-se als directors científics.
Directors científics: Valentí González /
Josep Nuet.

Sessions de treball al laboratori
10 i 24 d’octubre
A partir de 2/4 de 7 del vespre
Determinació de les plantes recol·lectades en les sor tides de treball de
camp.
Directors científics: Valentí González /
Josep Nuet.

Sortides ExFaVePro
Excursió a Sant Feliuet
de Savassona
7 d’octubre
Temps de camí: 2 h 30 min
Dificultat: * molt fàcil
Inscripcions: van començar el dia 25
de setembre
Lloc i hora de trobada: Al bar Janot, de
Tavèrnoles, a 2/4 de 10 del matí.
Vocals: Pere Masdeu / Rafel Serra.

Grup de Viatges Geogràfics i Culturals (VGC)
Viatge geogràfic i cultural
als Pirineus aragonesos
Del 26 al 28 d’octubre
Itinerari: Valls de Pineta - Bujaruelo Ordiso - Otal - Ordesa. Miradors del
Mont Perdut.
Viatge: amb autocar i jeeps.
Lloc i hora de trobada: Plaça de Catalunya – Rivadeneyra a 3/4 de 7 del
matí.
Inscripcions: de l’1 al 22 d’octubre.
Vocals: Francesc Juandó / Maria Vilalta.  932 132 304
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SECCIÓ DE CÀMPING

l’església de Sant Genís de Taradell
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
(jmbatlle@hotmail.com)

Excursions

Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
(jmbatlle@hotmail.com)

Activitats culturals

MATINALS DEL DIJOUS
De la Conreria a Castellruf pel
bosc Bonic a la serralada Litoral
4 d’octubre

SORTIDES DELS DIJOUS (Tot el dia)
Pels voltants de Taradell
18 d’octubre

DIJOUS CULTURALS
Museu Santacana i Vicenç Ros
de Martorell
8 de novembre

Itinerari: coll de Montalegre - Turó de Galzeran - pi d’en Casals - turó de Castellruf.
Temps de camí: 2 h
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: 300 m
Mapa: Serra del Litoral
Viatge amb: amb cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 h del matí al
coll de Montalegre a la Conreria, situat
al km 8 de la carretera BV-500

Itinerari: Taradell - font Gran - molí dels
Capellans - Mont-rodon - casa nova de
la Costa - pont del Molí dels Horts - pla
de can Gasala - mas Vallmitjana - castell de Taradell - cal Masgrau - Taradell.
Temps de camí: 3 h 30 min
Dificultat: ** fàcil
Desnivell: 350 m
Mapa: comarcal d’Osona del ICC
Viatge amb: amb cotxes propis
Lloc de trobada: a les 10 h del matí a

SECCIÓ D’HISTÒRIA I ART
Excursions
El paisatge de Sant Feliu
de Guíxols
Sortida núm. 109
«Excursions 3 hores»
6 d’octubre
Itinerari: Pl. de Sant Pere - cala de Fort
Salvi - ermita de Sant Elm - cala del
Vigatà - pineda d’en Babaia - coll de
Portes - pla de ses Mòdegues - camí
romà - coll d’en Romeguer - camí del Pi
de la Milana - camí de la font del Pastior - riera de les Comes - la vall de
Mascanada - camí dels Enamorats monestir benedictí de Sant Feliu
Temps de camí: 4 h
Dificultat: **fàcil
Viatge amb: autocar
Lloc de trobada: pl. Catalunya/Rivadeneyra, a 3/4 de 8 del matí
Inscripcions: a partir del 25 de setembre
Vocal: Vicenç Peig – tel. 607 809 999

Pont del Pilar a la vall d’Àssua
12, 13 i 14 d’octubre
Itinerari: Barcelona - Martorell - Igualada Balaguier - Tremp - la Pobla de Segur Sort - Rialb.
Visites:
Dia 12: el modernisme de la Pobla de
Segur (complex Mauri i el molí de l’oli).
Dia 13: recorregut per la vall d’Àssua, pobles de la Bastida, el Tron,

Sorre i Llessui (museu del pastor i
una fàbrica de formatges).
Dia 14: Museu de les Papallones de
Pujalt
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: pl. de Catalunya/Rivadeneyra, a 3/4 de set del matí
Inscripcions: a partir del 17 de setembre. Places limitades
Vocal: Mercè Falcó  933 474 l24

Excursió a l’Alt Penedès
14 d’octubre
Itinerari: Avinyonet del Penedès - Sant
Cugat Sesgarrigues - can Bertran - la
Granada
Temps de camí: 3 h
Dificultat: * molt fàcil
Viatge: amb transport públic
Vocal: Jordi Fontarnau  934 422 557

Excursió al Garraf
21 d’octubre
Itinerari: Vilanova i la Geltrú - visita al
Museu del Ferrocarril i projecció d’un
vídeo - camí de ronda cap a Sitges (amb
bany facultatiu si el temps ho permet) visita al parc de Terramar i l’ermita de
la Mare de Déu del Vinyet.
Temps de camí: 3 h
Dificultat: * molt fàcil
Viatge: amb transport públic
Lloc de trobada: estació de RENFE del Ps.
de Gràcia. El tren surt a les 8:29 del matí
Vocal: Jacint Pallarols  932 186 449
N.b: cal anar ben calçat.

Itinerari: visita del museu Santacana i
Vicenç Ros. Després hi haurà un dinar
facultatiu en un restaurant.
Viatge amb: amb tren
Lloc de trobada: A les 10 h del matí a
l’estació RENFE de Martorell; hi ha un
tren que surt de la Pl. Catalunya a les
9:20 h i arriba a Martorell a les 9:54 h.
Vocal: Josep M. Batlle  629 264 303
(jmbatlle@hotmail.com)

Excursió als Mollons
i el castell de Castellolí,
a la Pobla de Claramunt
Sortida núm 110 del cicle
«Excursions 3 hores»
10 de novembre
Temps de camí: 4 h
Dificultat: ** fàcil
Viatge: amb transport públic
Lloc de trobada: taquilles estació dels
FGC (Pl. Espanya) a 3/4 de 9 del matí,
per sortir a les 9:05. Cal agafar el bitllet per a la Pobla de Claramunt, d’anada i tornada.
Vocal: Vicenç Peig  607 809 999

Excursió al Montseny
(pla de la Calma)
17 de novembre
Itinerari: Barcelona - Granollers - la
Garriga - el Figueró - Tagamanent. Visitarem la casa museu Agustí i farem una
petita excursió pel pla de la Calma.
Viatge: amb autocar
Lloc de trobada: Pl. Catalunya / Rivadeneyra a 1/4 de 8 del matí.
Inscripcions: a partir del 29 d’octubre.
Vocal: Mercè Falcó  933 474 124

Grup Miquel Farré
de Dibuix i Pintura
Sortida al parc de Monteroles
21 d’octubre
Sortida al parc del Clot
11 de novembre
Vocal: Francesca Valls  932 374 659
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Visites culturals
comentades

«L’escultura als temples indis.
L’art de la devoció»
Exposició
20 d’octubre
Aquesta exposició està dedicada als
artistes indis que crearen imatges religioses de pedra, fang, metall i fusta
(entre els segles VI i XVI)
Lloc de trobada: CaixaFòrum (av. Marquès
de Comillas, 6-8), a 3/4 de 5 de la tarda.

Fundació suñol
23 d’octubre
Col·lecció privada d’art contemporani,
que reuneix obres de Picasso, Dalí,
Miró, Man Ray, Warhol i Giacometti.
Lloc de trobada: porta de la Fundació,
ps. de Gràcia 98, a 3/4 de 5 de la tarda.
Inscripcions: a partir del 8 d’octubre.
Vocal: Mercè Falcó  933 474 124

Altres activitats culturals

Bagatge de cançons
Trobada mensual per a cantar
25 d’octubre

«Aproximació a la figura de
Manuel Blancafort (1897-1987).
Un recorregut per la trajectòria
vital i musical del compositor
de la Garriga»
Conferència
4 d’octubre

Lloc: sala nova del primer pis, de 6 a
3/4 de 8 del vespre
Vocals: Robert Híjar i Roser Castelló
 696 875 546

A càrrec de Sergi Blancafort i Xavier
Calsamiglia.
A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del
vespre.

Trio Il piacere
(flauta, violí i clave)
Concert
8 de novembre
Obres del barroc italià i alemany
A sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre

Quartet de corda a càrrec
d’alumnes del conservatori
del Liceu
Concert
Obres de Haydn i Mozart
18 d’octubre

«Antoni Rubió i Lluch, primer
president de l’Institut d’Estudis
Catalans i primer president
del CEC»
Conferència
15 de novembre

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

A càrrec de Joan F. Cabestany, membre
de l’Institut d’Estudis Catalans
A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La Secció informa

Excursions

Assemblea General Ordinària
9 d’octubre

Sortida a l’Alt Urgell:
Arsèguel i Pont de Bar
7 d’octubre

Vocals: Josefina Garriga  933 770
141 / 934 545 769, i Mercé Falcó 
933 474 124

Concursos
A la Secció, a 3/4 de 8 del vespre en
primera convocatoria, 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 20072008.
• Renovació de càrrecs.
• Torn obert de paraules.

Sopar de germanor
a Can Culleretes
25 d’octubre
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 25 d’octubre, a 2/4 de l0 del vespre al restaurant Can Culleretes. Els tiquets es
podran recollir a l’àrea d’atenció al
soci, de l’1 al 22 d’octubre.

Itinerari: Barcelona - Ponts - la Seu
d’Urgell - Arsèguel - Pont de Bar.
Visites guiades a Arsèguel: Museu de
la Llana i Museu de l’Acordió, i a Pont
de Bar, el Museu de la Vinya i el Vi.
Inscripcions: a partir del 12 de setembre.
Viatge: amb autocar.
Lloc de trobada: Pl. Catalunya / Rivadeneyra a les 3/4 de 7 del matí.
Vocal: Josefina Garriga  933 770
141 / 934 545 769

Sortida cultural a Cornellà
de Llobregat
28 d’octubre
Visita guiada i taller a la Masia Museu
Serra (taller de ceràmica d’una saga de
ceramistes) amb transpor t públic.
Inclou el plat cuit de la pràctica realitzat
per cada participant. Dinar opcional en
la mateixa masia.
Lloc de trobada: a l’andana de l’estació
de Santa Eulàlia, direcció Feixa Llarga,
metro línea 1, a les 10 del matí.
Inscripcions: a partir de l’1 d’octubre i
fins al 22 d’octubre. Aquesta activitat
es fa conjuntament amb Història i Art.

XXXIV Premi Joan Camps i Coma.
Diapositives
Segons el veredicte del jurat del dia 2l
de juny, format per Ramon Barnadas i
Rodríguez, Joaquín Ferràndiz i Rovira i
Hilari Sanz i Tonel, els guanyadors són:
• 1r premi: col·lecció «Mirant»,
de Jordi Alcacer, 25 punts.
• 2n premi: col·lecció «Aigua»,
de Roser Romaní, 2l punts.
• 3r premi: col·lecció «Llum»,
d’Eduard Estrada, 18 punts
• Accèssit: col·lecció «Tre»,
de Josefina Garriga, 17 punts.
• Accèssit: col·lecció «Arcades»,
de Dora Serra, 16 punts.

XX Concurs de Fotografia
de Temes Obligats
Resultat del concurs corresponent al
tema «trens», segons decisió del jurat
del dia 26 de juny:
• Apartat B/N: «La Tour de Querol» d’Estanislau Torres (6 punts), guanyadora
de l’apartat.
• Apartat color: «Temps era temps», de
María Bonet (6,3 punts), guanyadora
de l’apartat.
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• Apartat diapositives: «El petó de les
motrius»”, d’Andreu Pérez (5,3 punts),
guanyadora de l’apartat.
Guanyadors del concurs social de
temes obligats 2006-2007:
• Apartat B/N: lr premi, Neus Sánchez.
2n premi, Estanislau Torres. 3r premi,

María Bonet.
• Apartat color: 1r premi, Jordi Alcacer.
2n premi, María Bonet. 3r premi, Neus
Sánchez.
• Apartat diapositives: 1r premi, Eduard
Estrada. 2n premi, Roser Romaní. 3r
premi, Josefina Garriga.

SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO
La Secció informa
Assemblea i elecció de president
13 de desembre
De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció
D’acord amb allò que estableixen l’article 4.4 del Reglament de Règim Interior i el Capítol IV de l’Estatut de l’entitat, es convoquen eleccions per elegir el
càrrec de president, vicepresident, tresorer i un vocal de la Secció de Cinema
i Vídeo. La presentació de candidatures
va des del 19 al 30 de novembre. La
proclamació tindrà lloc el dia de l’assemblea anual de la Secció el 13 de
desembre al mateix local de la Secció.
Si només es presentés una sola candidatura, aquesta quedaria proclamada
automàticament sense necessitat de fer
votacions. Aquestes eleccions es regeixen pel Reglament Intern de la Secció
de Cinema i Vídeo i pel Reglament de
Règim Interior i l’Estatut del CEC.
Per altra banda, les modificacions que
la junta del CEC està efectuant en els
estatuts poden afectar la forma i el desenvolupament d’aquestes eleccions.

• A lo grande (7 min), de Francisco Pérez
Mohedano (Còrdova)
• Acartonados (4 min), de Gerardo de
la Fuente López (Medina del Campo)
• Cançó del temps (10 min), de Pere
Puigbert (Ventalló)
• Kid betún (30 min), de Raúl Mancilla
(Nueva Andalucía-Málaga)

El jurat format per Albert Beorlegui, crític de cinema, Antoni Colomer, guionista
i professor de llenguatge cinematogràfic, 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, Jan Baca,
delegat d’Espanya a la UNICA, Joaquim
Clos, secretari de la Secció com a
secretari del jurat, va seleccionar el
següent programa per a representar
Espanya en el 69 Concurs Mundial de la
UNICA, que s’haurà celebrat enguany a
Liptovsk Mikulá (Eslovàquia), de l’1 al 9
de setembre del 2007:

Un recorregut per 2000 anys d’història.
(Museu i jaciment).
Més informació en el proper butlletí.

Rota hauran assistit, el primer com a
delegat de la nostra Secció i conseller
de la UNICA, i el segon per formar part
del jurat internacional. Com sempre,
hem de lamentar la manca de ressò
dels mitjans informatius del nostre país
davant d’aquests fets culturals.
A hores d’ara no és possible informar
sobre resultats del programa espanyol
fins al novembre. Trobareu més informació a www.unica-web.com

Videotertúlia
1 d’octubre
A 2/4 de 8 del vespre, sessió 1901, a la
sala d’actes
Iniciem el curs 2007-2008 amb la primera sessió de tertúlia en la que els
nostres consocis i amics ens poden
aportar alguns dels materials enregistrats durant l’estiu, acabats o embastats, per tal de comentar-los entre tots.

A lo grande

Taller de vídeo
4, 11, 18 i 25 d’octubre

Activitats
70 selectiu i concurs mundial
UNICA 2007

Avanç de programació

Visita a Roda de Ter, l’Esquerda:
poblat ibèric i medieval
11 de novembre

Cançó del temps

De 7 a 9 del vespre a l’aula de la Secció
Trobada per als socis de Cinema i
Vídeo interessats en millorar les seves
diverses creacions audiovisuals i compartir idees, dissipar els dubtes sobre els
guions, sons, imatges i la resta de temes
afins als muntatges i al programa Studio.
Participa i aporta, alhora que reps coneixements. Entre tots aprendrem molt. Les
activitats Edita amb nosaltres i Aula de
l’ordinador han estat absorbides dins del
taller de vídeo, sota la responsabilitat
dels nostres consocis Joan Arrasa,
Gabriel Bohigas i Jordi Micó.

Malta. Una costa turmentada
De Rafael López
8 d’octubre

Kid betún
Per a la Copa del Film Minut, el jurat
no va seleccionar cap obra de les presentades.
El nostres consocis Jan Baca i Josep

A 2/4 de 8 del vespre, sessió 1902, a
la sala d’actes
El nostre company Rafael López ens
ofereix l’estrena del documental que realitzà el setembre del 2005 en el transcurs d’un viatge a l’arxipèlag de Malta. El
videofilm, amb la perícia a la qual ens té
acostumats, ens mostra els trets arquitectònics de ciutats i pobles de les illes
carregades d’història per la seva situació
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al mig de la Mediterrània, i sobretot l’autor ha volgut marcar l’accent en el passeig marítim, força espectacular, amb
espadats de vertigen, arcs monumentals
i finestres naturals que el mar i el vent
han cisellat durant els segles.

Noces de platí.
Films de fantasia i experimentals
15 d’octubre
A 2/4 de 8 del vespre, sessió 1903, a
la sala d’actes
Prosseguim la revisió dels gèneres
cultivats pels amateurs durant els 75
anys de la nostra història. Avui ens aturarem en aquells films que hom considera inclassificables i que encabim dins
de la definició de fantasia o experimental. Projectarem: El mundo al revés
(1958), de Francisco Font; No más
bananas, d’Agustí Contel; X y Z (1998);
The noise (2005), de Pedro Ballesteros, i Eugenio (2001), de Xavier Aguilà.

Activitats musicals.
La fanciulla del West,
òpera de Giacomo Puccini
22 d’octubre
A 1/4 de 8 del vespre, sessió 1904, a
la sala d’actes
Reprenem en el nou curs les activitats
musicals d’enguany, que organitzem conjuntament amb la Secció d’Història i Art,
amb la projecció de l’òpera la fanciulla del
West, de Giacomo Puccini (1858-1924 ),
enregistrada l’any 1992 al The Metropolitan Opera de Nova York, amb les veus de
Plácido Domingo, Bàrbara Daniels i Sherrill Milnes, sota la direcció musical de
Leonard Slatkin. Creiem que és molt interessant aquesta projecció perquè és una
òpera poc coneguda de Puccini, amb un
lirisme molt apreciat pels melòmans, però
curiosament amb l’argument clàssic d’un
western, on no hi falta cap dels tòpics del
gènere: el bandit, el saloon, el xèrif, la
partida de pòquer, etc. És l’única òpera
de Puccini estrenada als EUA, al mateix
Metropolitan l’any 1910, dirigida per Arturo Toscanini. Una altra curiositat de la versió que us oferim és la direcció videogràfica de Brian Large, el mateix realitzador
que tots coneixem pels concerts vienesos
de Cap d’Any. Està subtitulada en castellà. La presentació a càrrec d’Artur Peix.
La durada de l’obra de 2 h i 19 min.

Bach. Apunts biogràfics
i musicals
25 d’octubre
A 2/4 de 8 del vespre, sessió 1905, a
la sala d’actes
Projectem avui un DVD realitzat per la

BBC - garantia de qualitat - amb apunts
biogràfics de Johann Sebastian Bach
(1685-1750), amb comentaris sobre la
seva vida i música a càrrec de figures
prestigioses del món musical i la col·laboració del cor Monteverdi i l’orquestra
barroca anglesa, sota la direcció de Sir
Jhon Eliot Gardiner, amb la inclusió de
fragments de les músiques més representatives d’aquest important autor, del
que es diu que la seva obra constitueix la
clau de volta de la nostra cultura musical.
La veu en off parla en castellà i les personalitats que intervenen són subtitulades
en el mateix idioma.
Completarem la sessió amb fragments d’un interessant documental del
Concert 24 hores de Bach a la Markplaz de Leipzig, ciutat on Bach ostentà
el càrrec de cantor entre 1923 i 1750.

ERE

Noces de platí. Centenari
de Domènec Giménez
Dilluns 29 d’octubre
A 2/4 de 8 del vespre, sessió 1906, a
la la sala d’actes
Commemorem en aquest any de les
nostres noces de platí un altre centenari
d’un cineasta il·lustre, Domènec Giménez ( 1907-1976 ) que, a part el valor de
la seva obra cinematogràfica, per nosaltres té el valor de ser un dels fundadors
de la Secció l’any 1932. En aquest cas
contem amb la col·laboració del seu fill,
Anton Giménez, exconservador de la Filmoteca de Catalunya, que ha escrit una
biografia del seu pare i, és clar, projectarem alguns dels seus films més representatius, entre els quals no hi pot faltar
El hombre importante (1935), mític en la
història del cinema amateur.

(Equip de Recerques Espeleològiques)

La Secció informa
51è Curs d’introducció
a l’Espeleologia
L’ERE organitza enguant el 51è Curs d’introducció a l’espeleologia, amb la coordinació coordina l’Escola de Muntanya. El
curs està adreçat a persones més grans
de 16 anys i, en particular, als socis del
CEC. El programa s’estructura en set
classes teòriques que s’impartiran en
cinc sessions i sis dies de pràctiques.
Els objectius del curs se centren en
difondre els coneixements teòrics i
pràctics relatius a l’espeleologia moderna, i també oferir la possibilitat d’integrar-se a l’ERE del CEC per aprofundir
en els coneixements adquirits i poder
continuar practicant l’espeleologia.
Les sessions teòriques es faran a
l’aula Artur Osona a les 8 del vespre.
Sessions teòriques
Dimarts 6 de novembre
• Presentació. Conservació i protecció
del medi subterrani.
Dijous 8 de novembre
• Tècnica i material.
Dijous 15 de novembre
• Tècniques d’exploració.
Dijous 22 de novembre
• Topografia espeleològica. Formació
de cavitats.
Dimarts 27 de novembre
• Audiovisual: món subterrani i exploració. Cloenda.

Sortides pràctiques
Dissabte 10 i diumenge 11
de novembre
• Pràctiques verticals en paret la paret
de can Roca, i descens als avencs
Emili Sabaté i del Ginebró, al massís
Garraf. Tècniques, maniobra i nusos.
Dissabte 17 i diumenge 18
de novembre
• Descens als barrencs dels Cortals de la
Llana i del pla de Perellós, al Rosselló.
Dissabte 24 i diumenge 25
de novembre
• Descens als grallers de Boixaguer i
Gran del Corralot, al massís del
Montsec.
Inscripció
Preus:
• 90 € per als socis del CEC
• 120 € per als socis d’altra entitat.
• 140 € per a la resta d’inscrits.
El preu inclou: classes teòriques, pràctiques, documentació, material tècnic
col·lectiu, material tècnic personal (el
material tècnic personal serà facilitat
per l’entitat, i s’haurà de retornar un
cop finalitzat el curs).
No inclou: les despeses de transport,
estada en refugis o l’alimentació de les
sortides de pràctiques.
Places: 15 cursetistes.
Inscripció: de l’1 d’octubre al 6 de
novembre a l’àrea d’atenció al soci. És
imprescindible presentar fotocòpia del
DNI per formalitzar la inscripció.
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Comissions i serveis

octubre

COMPANYIA
DE GUIES

COMISSIÓ D’ESPORT ADAPTAT
Excursions

El CEC posa a l’abast dels socis i
públic en general, a través de la Companyia de Guies del Centre, els serveis
de professionals per a tot tipus d’activitats de muntanya.

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.
Tarifes (a dividir entre els participants):
• 1/2 jornada: 122 €
• 1 jornada:
187 € (baixa i mitjana muntanya/roca)
218 € (alta muntanya/neu)
Activitats:
• Escalada en cascada de gel al Pirineu.
• Esquí fora-pista sobre glacera: Vallée
Blanche i Argentière.
• Travessa amb esquís Arolla-Zermatt o
Chamonix-Zermatt.
• Escalada en roca a Montserrat.
• Iniciació a l’alpinisme a Chamonix.
• Monte Rosa. Punta Gnifetti.
• Mont Blanc.
• Via ferrada.

Muntanyes del món
La Companyia de Guies del Centre ofereix també la preparació i acompanyament/guiatge a trescs, ascensions i
expedicions arreu del món.
Les tarifes inclouen:
• organització, guia i material tècnic
col·lectiu. Les despeses del guia no
estan incloses.
• 10% de descompte per als socis CEC.
Més informació a
CEC:
www.cec.cat
companyiaguies@cec.cat
 933 152 311
Joan Jover:
www.geocities.com/joanjovergarcia
jjover@mesvilaweb.com
 933 470 269

Excursió a la Foradada
(Cantonigròs)
21 d’octubre
Com a continuació de la sortida que
vam fer el passat 17 de juny a Rupit i el
salt de Sallent, tenim previst fer una
sortida d’un dia per fer el que aleshores
ens va quedar pendent. Sortirem d’hora
per arribar a la cascada de la Foradada,
poder gaudir d’aquest indret, i dinar-hi.

promeses, en la classe denominada
S15, que inclou els menors de 18 anys,
sense requisit de temps mínims.
Varen nedar en les proves de 50 m,
100 m i 400 m lliures; 100 m braça, i
en relleus. Acompanyant els par ticipants ens vam desplaçar unes quantes
famílies; un total de 13 persones vam
aplaudir la Raquel Almarcha, el Kílian
Ruiz i l’Albert Ripoll.
Hem de felicitar especialment en Kílian
Ruiz, perquè uns dies abans, del 26 al
30 de juny, va ésser convidat a participar
en el Campionat d’Espanya Escolar de
Natació, en el mateix escenari.

Natació adaptada
Lliga Catalana de Natació
Adaptada
Campionat d’Espanya
de Natació Adaptada a
Saragossa
Durant els dies 7 i 8 de juliol passats es
va celebrar aquest esdeveniment al Parque Deportivo Ebro, de Saragossa. Hi
van par ticipar dos nedadors i una
nedadora del CEC, en representació de la
Federació Catalana de Disminuïts Físics.
La seva participació va ser en qualitat de

A la piscina Atlètic-Barceloneta (data
sense determinar). Esperem que sigui
l’inici d’una bona temporada.

Entrenament en piscina de 50 m
Data i hora per determinar.
Lloc: Piscina Sant Jordi, C/París, 114
A l’octubre volem reiniciar aquesta
activitat mensual, tan estimulant i útil
per als nostres nedadors

BIBLIOTECA I ARXIU FOTOGRÀFIC
El juliol propassat Maria Guitart va complementar la donació a l’Arxiu Fotogràfic
del llegat del seu marit, Antoni Modolell i
Balada, i va aportar una càmera fotogràfica de plaques de 13 x 18 cm del segle
XIX, una de plaques 6 x 9 cm de principis
del segle XX, i també material fotogràfic.
Volem agraïr a Carles Sierra i Gili la
donació de la col·lecció Els 40 millor
racons de..., que consta de 18 volums i
que ens descriu diversos itineraris amb
automòbil per tota la geografia catalana.
Així mateix, també volem oferir el nostre
agraïment a l’Editorial Alpina per la
donació dels següents mapes (alguns
són novetat i d’altres reedicions actualitzades): Carros de Foc, Del Mogent a la
Calma, Catllaràs Picancel, Costabona –
Alta Vall del Ter, Valles de Irati y Aezkoa,
La Porta del Cel, Valle de Benasque,
Sierra y Cañones del Guara.

Les novetats
més destacades
Relació de novetats entrades a la
biblioteca (podeu consultar la llista
completa a www.cec.cat/node/91:
• AGUT, Xavier. El Pallars Sobirà en BTT.
Valls: Cossetània, 2007. Donatiu de
l’editorial.
• ALEJOS, Luis [et altri]. 100 cumbres de
los Pirineos. Itinerarios por toda la
cordillera. Bilbao: Sua, 2007. Donatiu
de l’editorial.
• BALAGUÉ, Francesc X. [direcció]. El funicular de Vallvidrera ara fa 100 anys.
Barcelona: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 2006. Adquisició de
la Biblioteca.
• BAYER, Xavier / GUASCH, Cisco. Itineraris de natura pel Gaià, el Foix i l’Anoia. El curs de l’any. Valls: Cossetània, 2007. Donatiu de l’editorial.
• BENITO, Jon. Rutas fáciles por los Pirineos. Bilbao: Sua, 2007. Donatiu de
l’editorial.
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A l’hivern fes esquí
de muntanya
amb les guies del CEC

El massís del Canigó.
Carançà - Mentet - Costabona
(Excursions amb Esquís)

Mont-Roig Certascan

Manel Broch i Guimerà i
Francesc Xavier Gregori i Pons

Agustí Jolis i M. Antònia Simó Josep de Tera

Ramon Ribera-Mariné

Manel Broch i Guimerà Francesc Xavier Gregori i Pons

El massís del Canigó, conjuntament amb
les valls septentrionals que neixen perpendicularment a l'eix axial, forma la carena
muntanyosa del Pirineu.

Als confins septentrionals del Pallars Sobirà,
a l´oest de Vallferrera, s´hi troba la vall de Cardós. Entre el Mont-roig a ponent i el Certascan a llevant, reis de la regió, s'estén un enfilall de cims de gran caràcter muntanyenc.
Ribera de Cardós, Tavascan i Esterri d´Àneu
són les principals poblacions per endinsars´hi mentre que els refugis de Broate, de Certascan, del Mont-roig i de la Pleta del Prat
són la base d´ascensions i travessies. Aquesta guia es complementa amb la Pica
d´Estats-Monteixo, dels mateixos autors.

Aquest llibre d'itineraris us ajudarà a recórrer els camins que us duran des de qualsevol poble de les valls del Canigó fins al cim
de la Pica. El Canigó, amb un fort contingut
emblemàtic per als catalans del nord i del
sud del Pirineu, és una muntanya situada a
l'extrem est del Pirineu que es dreça majestuosa sobre la plana rossellonesa. Els deu
itineraris i les nou variants secundàries que
recull la guia tenen l'origen a les dues valls
principals de la muntanya: la de la Tet (Conflent) i la del Tec (Vallespir).

L´àmbit d´aquesta guia comprén les capçaleres de les valls dels rius Ter i Freser, amb la
incorporació de totes les valls properes del
vessant meridional d´aquest tram del Pirineu
oriental . Tot aquest territori, que queda a
cavall entre l´Estat francès i l´espanyol, comprèn les comarques del Conflent, el Vallespir,
el Ripollès i la Cerdanya.

Els cims més destacats d'aquest sector
son el Puigmal, els pics de Segre, de Finestrelles, de Noufonts, de Noucreus, de la Fossa
del Gegant, de l'Infern, el Bastiments, el pic
de la Dona, el Roca Colom i el Costabona.
Tots aquests itineraris s'enllacen i es
complementen amb els recorreguts descrits a la guia de la vall de Núria, núm. 8
d'aquesta col·lecció i dels mateixos autors.

Travessies pel Massís
del Canigó

La Vall de Núria - Balandrau Taga - Puigllançada
(Excursions amb Esquís)

Aquests itineraris es poden interconnectar fàcilment entre ells i també amb la guia
"Muntanyes del Canigó. Travessies pel
massís", que complementa perfectament
aquest volum.

Comissió de publicacions

Centre Excursionista de Catalunya
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