
                         

CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE MARÇ I ABRIL 
Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents 
dies: 

 

Dimecres, 8 de març  a ¼  de 9 del vespre C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina  -  17600 Figueres (Alt Empordà) 

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

Divendres 24 de març  a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres,  5 d’abril a ¼ de 9 del vespre 
Les reunions seran a la nova seu provisional del Casino Menestral als antics jutjats 
al Carrer Poeta Marquina i són obertes a tots els socis que vulguin assistir-hi. 
 

EL REFUGI DE BASSEGODA 
 L’any 1976 el CEE va convertir Can Galan en el Refugi de Bassegoda. 

L’experiència, no massa positiva, d’aquests darrers anys per part d’alguns 
utilitzadors ens fa prendre la decisió d’ésser obert  a passar a ésser tancat. Això 
serà a partir de l’1 de Maig pròxim. 

 
 
 

Circular per als socis núm. 406 La clau la trobareu a Can Nou, que està a 7 minuts del refugi en direcció a Albanyà 
tot seguint el GR-11.  
La normativa per utilitzar el refugi és la següent: ACTIVITATS PER AL MES DE MARÇ  2006 

   El refugi és per a sopluig de caminants i excursionistes, no és un hotel ni un 
lloc d’esbarjo, ni un garatge. 5       

març 
 
 
12    
març 
 
 
19   
març 
 
 
 
 
 
25-26 
març 
 
 
26   
març 
 
 

JORNADA DE NETEJA DEL CAMÍ DE L’ALBERADA 
Sortida: A les 8 del matí de la Pl. Escorxador de Figueres 
Informació: Tel. 660 98 27 01 (Narcís Blavi) 
 
EXCURSIÓ PER LA GARROTXA 
Sortida: A les 8 del matí, de la plaça del Sol de Figueres. 
Informació: Tel. 972 50 48 47 (Jaume  Margall) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA. LA VAJOL – COSTOJA  
Sortida: A les 9 del matí al pàrquing de la Vajol 
Informació Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) 
(Aquesta és la bona, ja que també es va programar, 
 erròniament, per al mes passat) 
 
SORTIDA GRUPS INFANTILS I JUVENIL 
Saltacims. COMA DE VACA  
Informació Tel. 972 50 71 08/ 655 86 16 21 (Alex) 
Saltacingles. EL CASTELLOT DE FALGAS 
Informació Tel. 659 89 48 76 (Sergi) 
Saltamarges. CASTELL DE CABRERA 
Informació Tel.  650 40 03 33 (Albert) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat 
a la seu provisional del Casino Menestral,  al Carrer Poeta  

 A partir de les 11 de la nit cal respectar el silenci. 
 No es pot canviar el mobiliari de lloc. 
 No es poden embrutir les parets, ni malmetre, sota cap concepte, l’esmentada 

instal·lació. 
 Abans de fer foc, cal netejar les cendres de la llar de foc, si són fredes. 
 La llenya cal que tingueu cura d’agafar-la sense fer malbé res, en tot cas, a 

Can Nou en podeu comprar. 
 També a Can Nou hi trobareu menjar i beure si us en cal. 
 Quan marxeu heu de deixar el refugi net i endreçat. Això vol dir que cal 

escombrar i si cal fregar.  
 Heu de tancar totes les finestres i sobretot la porta. 
 És totalment prohibit la utilització de qualsevol aparell emissor de so, que 

trenqui la quietud i la calma de l’indret. 
A més, també a partir de l’1 de maig s’aplicarà la següent tarifa: 
3 € no federats/ 1 € federats no socis CEE.  
Per als socis del CEE serà gratuït i per a grups infantils el preu serà a convenir. 
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Marquina, antics jutjats, de Figueres)  
 
 
 
 
TRAVESSA DE LES 3 ESTACIONS AMB ESQUÍS 
VALLTER – NÚRIA – PUIGMAL 
Preu d’inscripció: 20 € abans de dimecres dia 22, a les Bones Herbes 
C. Besalú, 7 de Figueres. 
Informació: Tel. 696 96 94 16 (Juanjo) 
 
CICLE RUTES GUIADES DEL PALAU ROBERT 
TRAVESSA LLANÇÀ -  ROSES  
Organitzada pel Palau Robert  (Turisme de Catalunya) i  la FEEC 
Sortida: A les 9 del matí de l’estació de tren de Llançà,  
l’arribada a Roses serà cap a les 6 de la tarda, on hi haurà un autocar  
que ens translladarà a Llançà. 
Informació: Tel 975 50 50 98 (Sebastià Delclós) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA. 
BASSES DE MONARS - ALBANYÀ  
Sortida: A les 7 del matí de l’estació d’autobusos de Figueres. 
Informació Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) 
 

Col·laboren: 

PPEERR  AANNAARR  AA  LLEESS  EEXXCCUURRSSIIOONNSS  PPRROOGGRRAAMMAADDEESS  CCAALL  EESSTTAARR  FFEEDDEERRAATT  

 
 

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 
El passat dia 24 de febrer es va celebrar l’assemblea general de socis de 
l’entitat on hi van assistir 21 persones. Es començà amb la lectura de l’acta 
de l’any anterior i es va aprovar sense cap esmena. Seguidament, es va fer 
un repàs a totes les activitats que ha organitzat el Centre al llarg d’aquest 
2005.  Es van repassar activitats com ara el Concert de muntanya, 
l’Alberada, la Festa Bassegoda, Sant Jordi i la Mostra de Cinema. També 
es va repassar l’estat dels refugis i es va informar de les obres que s’han 
estat fent al refugi de Bassegoda, que passarà al mes de maig a ser 

guardat, (tal com us detallem en aquesta circular), també es van  repassar 
les activitats que han organitzat el grup infantil, tant les que es fan durant el 
curs escolar com les de la campanya d’estiu. També es van repassar les 
activitats organitzades per la celebració del 40è aniversari: el projecte “40 
anys, 40 muntanyes”, que es va assolir l'objectiu amb escreix, i l’edició del 
llibre “Records d’un excursionista”, de Carles Bosch de la Trinxeria, que ha 
tingut molt bones crítiques i el nivell de vendes és molt positiu, sobretot en 
vistes a la jornada de Sant Jordi. 
Tot seguit es procedí a la revisió de l’estat de comptes, que el 2005 ha 
resultat ser positiu i que permet a l’entitat tenir un coixí per afrontar totes 
les activitats previstes pel pròxim any amb serioses garanties d’èxit. També 
s’anuncia que l'entitat consta de 515 socis i que és la primera vegada en la 
història de l’entitat que es sobrepassen els 500 socis. 
També es presentaren les activitats que s’estan organitzan de cares a 
aquest any. Pel que fa a l’Alberada, el fet més destacable serà el canvi de 
dates, que passarà de ser de mitjans maig al 22 d’octubre, per tal de no 
coincidir amb tantes marxes i tenir temps per recuperar els camins 
d’aquesta edició, que estan molt malmesos. A la Mostra de Cinema, s’està 
parlant de centrar-ho en les grans fites de l’alpinisme femení. També s’està 
programant un curs d’orinetació i GPS per a proper maig-juny. També està 
previst que el centre tingui barraca per les fires de Santa Creu. A més a 
més es van proposar diverses excursions en bicicleta i amb esquís que 
properament s’anunciaran a la circular. 
Per acabar es procedí a l’elecció de la nova junta, on hi destaquen els 
canvis a la presidència i noves incorporacions en diferents vocalies. La 
nova junta està formada per la Carme Delclòs (presidenta), l’Anna Pérez 
(tresorera), en Jaume Margall, l’Esteve Juanola, l’Anton Bardera 
(secretaris), la Roser Planella, en David Garriga, en Cesc Gironella, en 
Carles Velasco, en Xavi Clotas, en Juanjo Montes, en Xavi Burgas, en 
Narcís Blavi, en Sebastià Delclós, l’Àlex Casadevall, l’Adrià Illa i en Lluís 
Sayó (vocals).  
 

                                                                                               



REUNIÓ PER A PREPARAR LA BARRACA DE FIRES  
Finalment aquest any s’ha decidit participar en l’EMBARRACA’T de les 
Fires i Festes de la Santa Creu. Per anar-ho preparant hi ha prevista una 
reunió per al divendres 10 de Març a les  9 del vespre a casa d’en Cesc  al 
Carrer Ramon Llull, 36 de Figueres Tel. 639 02 24 33. No hi falteu. 
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