
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE JULIOL I AGOST 

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dijous , 14 de juliol a ¼ de 9 del vespre.  
Dijous,  25 d’agost  a ¼ de 9 del vespre.  
Durant aquest estiu hem quedat de trobar-nos a la plaça de Sol i allà decidirem on fem 
la reunió, ja que com us informen més avall, el Casino torna canviar de seu 
provisional. 
 
40 ANYS 40 MUNTANYES (MAIG-JUNY) 

33 15/05/05 Cavall Bernat  (1.111 m) 4 components 
34 04/06/05 Pic de la Maladeta (3.308 m) (5 components) 
35 05/06/05 Puig de Sant Marc (1.327 m) 3 components 
36 05/06/05 Comanegra  (1.557 m) 3 components 
37 05/06/05 Pic de les Bruixes (1.393) 3 components 
38 12/06/05 Canigó (2.784 m) 4 components 
39 18/06/05 Pic de Becivers (2.845 m) 7 components 
40 25/06/05 Pic de Casamanya (2.740 m) 3 components 
41 26/06/05 Pic d’Envalira (2.827 m) 3 components 
42 26/06/05 Pic de  les Bacivelles (2632 m) 6 components 

Com podeu comprovar ja hem assolit  les 40 muntanyes, però la cosa no para aquí, hi 
ha ganes i trempera per fer-ne moltes més.  Endavant, doncs... 
 
 
NOU CANVI D’ADRECA DE LA SEU DEL CASINO MENESTRAL FIGUERENC 

 
A partir del mes de setembre el Casino Menestral Figuerenc canvia, novament, la seva 
seu provisional, i per tant el CEE també. Serà als antics jutjats de Figueres al carrer 
Poeta Marquina, l’edifici de davant del parc bosc municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Circular per als socis núm. 399 
 

ACTIVITATS PER ALS MESOS  DE JULIOL I AGOST 2005 
  

9-10 
Juliol 
 
 
 
16-17 
juliol 
 
 
 
21 
juliol 
 
 
23 
juliol 
 
 
24 
juliol 
 
 
 
 
 
   

EXCURSIÓ A LA PICA DEL CANIGÓ 
Places limitades. 
Informació:  Tel. 686 77 74 25 (Carme) 
 
TRAVESSA ULL DE TER – ESTANYS DE CARANÇÀ – 
GORGES DE TOES – TOES  
Inscripcions: Abans del 12 de juliol, a Les Bones 
Herbes C/. Besalú, 9.  
 
BANYADA SOCIAL A GARBET 
Informació: Tel 686 77 74 25 (Carme) 
 
 
SORTIDA NOCTURNA EN BTT. VOLTA AL PANTÀ DE 
BOADELLA, AMB SOPAR AL MOLÍ D’EN  ROBERT 
Inscripcions i informació: Abans del dia 15 de juliol,  a 
Establiments Olympia, al Carrer Esperança. Preu: 17 €. 
 
BAIXADA DE LA MUGA  
De l’Hostal de la Muga a La Molina  (Albanyà) 
Informació: Tel 972 51 09 20  (David Garriga) 
 
 

C E N T R E 
E X C U R S I O N I S T A 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
Pompeu Fabra, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

“Les cultures irano-sumèria-caldea, hitita i egípcia” 
IXè i últim volum de “La matemàtica de la història” 

d’Alexandre Deulofeu 
 
 
Vendes: Les Bones Herbes, Carrer Besalú, 9 de Figueres       Preu: 15 
€ 

 



  

L’ONZENA EDICIÓ DE LA MOLINA-FIGUERES 

 
Aconsegueix posar 27 bicicletes a dalt del Puigmal 
 
La sortida va ésser puntual com cada any; a 2/4 de 6 del matí del dissabte ens 
començaven a trobar els ciclistes per carregar les “bicis”, aquest any en un 
remolc amb el cotxe d’assistència. I tots plegats ens dirigírem cap a la collada de 
Tosses. 
A les 9 en punt és donà la sortida amb el clàssic petard. Comencem baixant per 
la carretera en direcció a Ribes de Fresser, al cap de 4 km de baixada tombem a 
l’esquerra i agafem una pista de forta pujada al principi, que ens obliga a fer-la a 
peu, al cap de poca estona ja es torna més suau i podem anar a sobre la bici, 
trobem la pista que puja de Dorria, nosaltres seguim amunt, trobem uns prats on 
s’insinua una pista (aquí es nota com frena l’herba). Continuem pujant, ara a peu, 
ara en bici, fins a arribar a la carena a tocar el cim de Coma Morera. Aquí passem 
a la vessant francesa on trobem una pista que seguirem fins a la fi a la Tossa del 
Pas dels Lladres on continuarem per un camí amb la bici a l’esquena durant apro-
ximadament una hora fins arribar a dalt del cim del Puigmal amb la sorpresa dels 
excursionistes que hi ha. Foto oficial,menjar i beure per refer-nos i baixada, els 
experts amb la bicicleta, i els que no tant, a peu amb la bici altra vegada a coll i 
be. 
En arribar a Fontalba, ens espera el cotxe d’assistència amb el dinar – amanida 
d’arròs  pollastre i poma – havent dinat baixada llarga i monòtona fins a Queralbs i 
tot seguit per la carretera fins Ribes de Freser. Aquí ens reagrupem  per pujar tots 
junts fins a Pardines. 
A Pardines, parada a fer el cafè per tot seguit enfilar amb una forta xafogor la 
pujada a la Collada Verda;  al coll descans per poder-nos ajuntar tots. I ara ja sí 
fer l’ultima baixada del dia fins a Abella, La Roca, Llanars i Camprodon on tenim 
estada a la casa de colònies Torres del Coll. 
A Camprodon estan de festa: “Sant Patllari”, i després de la dutxa, estiraments i 
trucades a familiars, el personal es dispersa per gaudir dels Gegants amb unes 
clares gegants. 
L’ endemà sortida a les vuit del matí, després d’esmorzar, anem per pista fins al 
veïnat de Creixenturri i La Ral fins a arribar a Sant Pau de Seguries, aquí tombem 
a l’esquerra i agafem la pista de la Vall del Bac, que no deixarem fins a arribar a la 
carretera d’Oix a Castellfollit, la travessem i ens dirigim cap a Montagut, d’aquí i 
per carretera arribem a Sadernes on ens espera el cotxe de suport amb l’entrepà 
per poder acabar l’etapa. 
Tot seguit ens enfilem cap a Coll de Riu, amb unes rampes al final que fan posar 
el peu a terra a més d’un. Ara ja només queda baixar fins a Albanyà, abans 
d’arribar-hi però, un bany a les gorges ens refà, (“semblem Mandrils”). D’Albanyà a 

Sant Llorenç de la Muga per carretera i de Sant Llorenç a Terrades per un itinerari 
de BTT, recentment marcat. 
Arribem a Terrades a l’hora pactada, un bon dinar d’amanida arròs i cireres de 
Terrades  donades pel germà d’un company, ens ajuden per arribar amb un bon 
esprint fins a Figueres.  

Siso 
 
XXI concert a muntanya a Sant Quirze d’Olmells 
 
El passat dia 5 de juny es va celebrar el XXI concert a Muntanya a Sant Quirze 
d’Olmells, aquest any l’acte va aplegar unes dues-centes persones i va ser una 
mena de recordatori reivindicatiu del patrimoni cultural amenaçat per l’obertura 
d’una pedrera al cor de la Garriga a prop del Mas Molar i de l’ermita pre-romànica 
de Sant Quirze. 
La Plataforma “Salvem la Garriga i el Pla Vinyers”  va aprofitar aquest acte per 
repartir un manifest  reivindicatiu de la zona de la Garriga un territori que s’estén 
entre els termes de Llers, Avinyonet de Puigventós, Vilanant i Vilafant en aquesta 
zona hi ha una interessant mostra d’arquitectura tradicional construïda amb pedra 
seca: feixes, barraques, parets, camins, pous de calç i cisternes i també hi 
trobem l’església de Sant Quirze d’Olmells del s.IX-X al terme de Llers, així com 
una vintena de masos disseminats per la Garriga. Tot aquest patrimoni cultural i 
natural es troba amenaçat pel perill imminent que representaria l’obertura d’una 
nova pedrera al terme de Llers. Per lluitar contra l’obertura d’aquesta pedrera, en 
un espai que malgrat el gran interès biològic i cultural no gaudeix encara de cap 
pla de protecció específic, un grup de veïns de Llers, Avinyonet i Vilanant s’ha 
organitzat i ha format aquesta plataforma, i també van aprofitar el concert per 
donar a conèixer Sant Quirze d’Olmells. 
No endebades el Centre Excursionista Empordanès ja va celebrar-hi el  concert 
a muntanya de l’any 1989 i també el Grup d’Art i Treball del CEE hi va dedicar 
diverses jornades de treball per netejar de bardisses  els voltants i  l’interior  i 
també va ajudar a la seva consolidació. 
El concert va anar a càrrec del Grup Sforzinda (David Aijón, Andreu Brunat, Joan 
Escoda, Joan Izquierdo, Anna Margules i Sara Parés) aquest grup de flautes de 
bec va interpretar molt acuradament, música, recuperada per ells mateixos, 
d’Orlando di Lasso (1532-1594).  L’entorn de l’ermita i el xiuxiueig dels ocells 
acompanyaven i subratllaven el virtuosisme d’aquests  joves músics, que varen 
delectar els amants de la bona música. 


