
 Núm. 288 – Juliol - Setembre 06 

 

 

 

Grup del CET al cim de la Punta Alta (3.013 m) 

 

 

Nota: degut a problemes informàtics no us podem oferir la versió 

original d’aquest informatiu i us presentem aquesta versió 

provisional, però que reprodueix tots els textos i fotografies.



 

RUPIT – TARADELL: UNA CLÀSSICA POSADA AL DIA 

 

En 27 anys passen moltes coses, hi ha força canvis i el progrés no té 

aturador.  El Centre Excursionista de Taradell fa 27 anys que organitza  una 

de les marxes més antigues i concorregudes de la comarca d'Osona, tot un 

clàssic en el calendari de proves no competitives a Catalunya.  

Sempre amatent a les propostes, queixes i suggeriments dels 

participants en aquesta caminada, el Centre no s'atura i, si cal, evoluciona al 

ritme dels temps.  Així és que,  tenint en compte l’opinió dels participants en 

la darrera edició d'aquest esdeveniment, queixosos de l'increment notori dels 

trams asfaltats  a la caminada, es va decidir de cercar alternatives que, a més 

a més de treure la feixuguesa d'aquest material tan rígid  a les plantes dels 

peus dels caminadors, permetessin incrementar la bellesa del recorregut 

sense allargar-ne el quilometratge. 

D'aquesta manera, el proppassat dissabte 29 de juliol, un grup 

d'agosarats aventurers van llançar-se a la recerca d'un nou tram de 

recorregut que permetés estalviar el nou asfaltat de la pista que carena els 

cingles de Tavertet entre Rupit i  l’esmentada població osonenca. La solució 

trobada en aquesta jornada de recerca, que us donarem a conèixer més 

endavant, permetrà als participants de gaudir d'unes panoràmiques 

esplèndides dels Pirineus i de la plana de Vic, amb  el tradicional atractiu de 

les vistes sobre els pantans de Sau i Susqueda, que alegren l'inici d'aquest 

camí,  i  alhora els permetrà descobrir prats gairebé alpins, boscos i 

roquissars que, habitualment, són amagats a la vista dels vianants que pugen 

fins a aquests vessants del Collsacabra.  

La nova ruta sadollarà, també amb escreix, les aspiracions d'aquells que 

cerquen la competició en la marxa, ja que  hi ha trams molt més tècnics i 

adequats per a la pràctica esportiva de nivell. Ep! Que això no vol pas dir que 

sigui més difícil o complicada per a aquells que   faran la marxa per gaudir de 

l'entorn, eh! 



En definitiva, la XXVII edició de la Rupit – Taradell, que organitzem des 

del Centre Excursionista de Taradell, presentarà, doncs, algunes novetats 

importants que  milloraran l'atractiu, la bellesa i l'interès tradicionals d'aquest 

circuit tardoral tant i tant concorregut.  

Esperem que tots els afeccionats a la muntanya, que es decideixin a 

participar en aquesta prova no competitiva i oberta a tothom, trobin en el nou 

recorregut el sabor d'aquest tros de país conformat pel Collsacabra, les 

Guilleries i els primers contraforts del Montseny. La intenció del Centre, amb 

els canvis proposats,  és retornar la prova al seu estat originari de respecte a 

la natura i coneixement de l'entorn, evitant, en aquest cas, els nous camins 

asfaltats que, coses del progrés (diuen), han ocupat una part del nostre 

tradicional recorregut. 

 

Lluís Mauri Sellés 

 

 

 

SORTIDA A  LA PUNTA ALTA 

 

Cada any el CET té el costum de fer un pic de 3000 metres o més. 

Aquest any després de canviar molt d’opinió es va decidir fer la Punta Alta de 

3013 m situada a la Vall de Boí. 

Vam  ser setze participants, tots socis de l’entitat, però de diferents 

poblacions: de Taradell, Tona , Santa Eugènia de Berga, Sant Feliu de 

Guíxols, les Franqueses del Vallès, Sant Pere de Torelló i Vic. El més jove de 

la colla tenia 12 anys i no va tenir cap dificultat, però els participant de 65 

anys tampoc. 

Sortírem el dissabte en direcció a la presa de Cavallers on deixàrem 

els cotxes per enfilar-nos cap amunt fins a arribar al refugi de Ventosa i 

Calvell on vam  passar la nit i vam presenciar com es transformava el refugi 

de menjador a dormitori en un tres i no res. 



Per a molts era el tercer intent; per a altres, el segon, i per a algú, el 

primer. A la tercera va la vençuda i, gràcies al temps i a algun ajudant, tots 

arribàrem a dalt,  després de superar la petita grimpada, que no té dificultat, 

però cal anar amb compte. 

Destaquen que és un pic fàcil i assequible, que el paisatge és 

extraordinari i que, per tant, val la pena fer-lo. 

Esperem  retrobar-nos al proper 3000 de l’any 2007. 

 

                                                                                        16 “tresmileros” 

 

 

 

NOTICIARI 

 

PREUS DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES PER A L’ÚLTIM 

QUATRIMESTRE DE 2006 

En el quadre de sota, hi figuren els preus de les llicències esportives de la 

FEEC per a l’últim quatrimestre de 2006, vigents a partir de l’1 de setembre. 

 A B C D E F 
FEEC 
Infantil 4.30 --- 10.50 25.50 --- --- 
Juvenil 9.00 20.50 32.50 49.50 --- --- 
Major 18.00 29.50 44.70 61.50 409.30 22.00 
FEEC amb habilitació FEDME 
Infantil 5.30 --- 11.50 26.50 --- --- 
Juvenil 14.00 25.50 37.50 54.50 --- --- 
Major 27.30 38.80 54.00 70.80 418.60 31.20 
Els preus de les llicències de la modalitat E (expedicions) no tenen cap 

variació per les característiques de les activitats cobertes. 

 

 

CURSOS DE LA FEEC 

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb l’Escola Catalana 

d’Alta Muntanya i l’Escola de l’Esport, han organitzat els cursos següents: 



 

FENÒMENS METEOROLÒGICS DE RISC A LA MUNTANYA: NEVADES 

INTENSES, TORB I BAIXES TEMPERATURES 

Data: dissabte, 7 d’octubre, de les 9 del matí a les 2 de la tarda 

Lloc: Escola Catalana de l’Esport, Esplugues de Llobregat 

Data límit d’inscripció: primer torn fins al 15 de setembre; segon torn del 

15 al 29 de setembre 

 

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN L’ACCIDENT DE MUNTANYA 

Data: dissabtes, 4 i 11 de novembre, de les 9 del matí a les 2 de la tarda 

Lloc: Escola Catalana de l’Esport, Esplugues de Llobregat 

Data límit d’inscripció: primer torn fins a l’11 d’octubre; segon torn de 

l’11 al 27 d’octubre 

 

4ª JORNADA TÈCNICA DE RECERCA DE VÍCTIMES D’ALLAUS 

Data: dissabte, 25 de novembre, de les 9 del matí a les 3 de la tarda 

Lloc:  per determinar en funció de les condicions de nivositat  i 

meteorològiques 

Data límit d’inscripció: primer torn fins al 3 de novembre; segon torn del 

3 al 17 de novembre 

 

Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria del CET o a les 

oficines de la FEEC. 

 

 

XXII CICLE DE PROJECCIONS 

El divendres 5 de maig, amb l’assistència de més de vuitanta persones, es va 

encetar el cicle de projeccions excursionistes amb la pel·lícula El Sàhara 

desert indòmit, a càrrec de Josep M. Parareda i M. Rosa Aragall.  

La segona projecció fou el divendres 12 de maig, en  què Rafel Marín i Miquel 

Ylla van explicar, al centenar d’assistents, La Travessa del Mont Rosa que 

van fer el 2005, acompanyats d’altres alpinistes. 



El divendres 19 de maig es van projectar les diapositives de la travessa 

Carros de Foc, per la via alternativa que van fer Lluís Cantal, Lluís Roca, 

Joaquim Fernández, Ramon Soler, Adrià Colomer i Esteve  Colomer. 

Es va cloure el cicle d’enguany, el divendres 19 de maig, amb la projecció de 

diapositives d’escalada a càrrec de Francesc Guillamon que,  amb el títol de 

Deu anys de cara a la paret, va comentar, a la cinquantena d’assistents, 

l’evolució de la cordada Anglada-Guillemon,  i va fer al·lusió a les anècdotes i 

vivències viscudes durant aquests any d’escalada a llocs com Montserrat, 

Riglos, els Alps, les Dolomites, els Andes o els Pirineus. 

Com l’any passat, per motius d’espai, aquestes projeccions es van fer al 

Centre Cultural Costa i Font, a partir de les 10 del vespre, i com heu pogut 

veure hi va haver  una bona assistència de públic que les va seguir amb molt 

d’interès. Així, doncs, l’any vinent esperem oferir-vos un altre cicle tan 

interessant com aquest o més i aprofitem l’avinentesa per donar-vos les 

gràcies per la vostra assistència i us  convidem a ser-hi presents  l’any vinent. 

 

 

ENRIC LLONCH   -  10è AL TOUR DU MONT-BLANC 

Enric Llonch, del Centre Excursionista Taradell, va participar com a corredor 

de la selecció catalana a la 5ª edició de The North Face Ultra Trail Tour du 

Mont-Blanc, de 158 km, amb 8.500 m de desnivell positiu. 

El circuit de Mont-Blanc és el més dur i prestigiós d’Europa en què participen 

2.500 corredors de 25 països. 

El temps fet per l’Enric fou de 23 h 53 min 02 s, que és el millor temps d’un 

corredor català i espanyol. Cal dir que pocs corredors baixen de les 24 hores. 

De part del CET, moltes felicitats i ànims per tornar-hi. 

 

 

XXVII CAMINADA DE FESTA MAJOR  2006 

El 27 d’agost passat, com cada any, el CET col·labora amb la festa major 

organitzant una caminada curteta per ajudar a fer baixar els canelons i l’ànec. 



Aquest any ha estat un recorregut molt apreciat pels participants, tant pel 

paisatge, com per la distància; s’han seguit uns camins molt amens per a 

petits i grans. L’itinerari va ser més o menys aquests: plaça de les Eres, 

carrer Sant Sebastià, Institut, la Serra, Castell d’en Boix, on es va esmorzar, 

Creu de Pedra, pantà de Taradell, Masgrau, can Mascarell i arribada a la font 

Gran. 

Els participants eren gent del poble i de llocs molts diversos,  i us en direm 

uns quants: Figueres, Andorra, Olot, Corbera de Llobregat, Terrassa, 

Martorell, Caldes de Montbui, Mataró. Com podeu veure hi ha molta gent que 

vol compartir  una estona de la nostra festa i gaudir dels entorns del nostre 

poble. 

Els participants d’aquesta edició han estat 265 d’edats diverses; alguns 

encara no caminaven i el més gran tenia 75 anys ben portats. Tots ells han 

pogut esmorzar i fer el vermut i,  per descomptat, tenir la rajola de record en 

la qual aquest any  figurava una fotografia de la trona. 

Fins a l’any vinent 

 

 

Sortida de la caminada de festa major (foto: Ramon Curtichs) 

 



 

Caminada de la festa major. Esmorzar al castell d’en Boix (foto: Ramon Curtichs) 

 

 

LOTERIA DE NADAL 

El Centre Excursionista Taradell participa en el sorteig de la rifa de Nadal amb 

el número 03.619. Tots aquells que penseu que aquest pot ser el número de 

la sort i en vulgueu una participació la podreu adquirir al local social del CET, 

la podreu comprar als membres de la junta i  als comerços habituals. Sort! 

 

 

BUSQUEM SECRETÀRIA 

El CET busca secretària perquè la que tenim ha de plegar per motius de feina. 

Els interessats o interessades poden passar per les oficines del CET i demanar 

per la Carme o l’Anna. 

 

 

 

 



TALA D’ARBRES 

 

 

  

A la fotografia anterior us  mostrem la gran tala de bosc que han fet per 

ampliar la urbanització de la Guineu, al terme municipal de Viladrau, prop de 

la Trona. La fotografia ha estat feta des de la Collada. 

Aquests terrenys eren urbanitzables des de fa dècades, encara que no 

s’havien executat mai les obres fins ara. És totalment legal, però publiquem 

aquestes fotografies per mostrar-vos el sistema d’urbanització que s’ha portat 

a terme perquè no ens sembla gens respectuós amb l’entorn. El que s’ha fet 

és arrasar tot el bosc urbanitzable, deixar-ho tot net i, a sobre, s’hi farà la 

urbanització. Si heu de passar per la Collada us aconsellem que pareu i 

vosaltres mateixos jutgeu. 

 



 

ACTIVITATS 

 

SORTIDA DE SENDERS, TEMPORADA 2006 

PETJADES D’AMISTAT 

- 24 setembre: Bruguera – Taga – Llanars (Ripollès) 

- 29 octubre: Alpens – Sovelles – Ripoll (Ripollès) 

- 26 novembre: PR-C41 sender de Gurb (Osona) 

Preu: l’import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i la 

confecció del tríptic informatiu. 

Inscripcions: les inscripcions es tancaran el dimecres anterior a cada 

sortida. Les places són limitades. En el moment de la inscripció s’ha de fer 

efectiu l’import de la sortida. Per participar-hi  cal disposar de la llicència 

federativa corresponent de l’any  actual de la FEEC. 

Organització: UE Vic, CE Taradell, UE Sant Joan de les Abadesses, GE 

Campdevànol, CE Ripoll 

 

 

SORTIDES  AMB FAMÍLIA 

Programació octubre - desembre 

- Diumenge, 8 d’octubre: castell de Farners 

- Diumenge, 19 de novembre: les Agudes 

- Dissabte, 16 de desembre: ruta dels molins, en bicicleta 

La mateixa setmana de la sortida trobareu més informació al tauler  d’anuncis 

de l’entitat o a la secretaria de l’entitat. 

 



 

XXVII MARXA RUPIT-TARADELL 

Dia: diumenge, 19 de novembre 

Recorregut: 43,5 quilòmetres 

Data límit d’inscripció:  a la caixa fins al dimecres 15 de novembre. Fins al 

dissabte 18 de novembre a les oficines del CET i el dia 19 a la sortida de 

Taradell o de Rupit. Les inscripcions fetes els dies 18 i 19 són al mateix preu 

per socis i no socis i tenen un increment de 5 euros. 

Llocs on us podeu inscriure: 

Caixa de Pensions:  2100.0409.12.0200138647 

Caixa de Manlleu: 2040.0100.98.0000536766 

Centre Excursionista Taradell 

 

Preus   Caminada  Autocar  

Soci    16 €   * €   

No soci   20 €   * €   

Dies 18-19   25 €   * €  *pendent de confirmar 

 

Cal fer un ingrés per a cada participant i indicar el nom i cognoms. 

 

Obtenció de la targeta  de control: per obtenir-la s’ha de presentar el 

rebut bancari. Podreu fer aquest intercanvi al local social del CET el dissabte 

18 de novembre, de 2/4 de 8 a les 9 del vespre, i el mateix dia de la marxa a 

la sortida de Taradell o a la de Rupit. 

Hora de sortida: entre 2/4 de 7 i 2/4 de 8 del matí del pont de fusta de 

Rupit. Per anar a Rupit hi haurà serveis d’autocars que sortiran de davant de 

l’església de Taradell, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 del matí. 

Resum de les bases:  l’itinerari estarà indicat amb senyals de GR, PR i 

senyals propis  de la marxa. L’hora màxima d’arribada serà fins a les 6 de la 

tarda. Hi haurà  set controls de pas on s’haurà de segellar la targeta  i hi 

haurà  vuit avituallaments. 

 



 

SORTIDA PER PORTAR EL PESSEBRE DE LES AGUDES 

Dia: diumenge, 17 de desembre 

Hora de sortida: a 2/4 de 8 del matí 

Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell 

Transport: cotxes particulars 

Nota: cal portar esmorzar. Cal anar equipat amb roba i calçat de muntanya. 

Caldria portar alguna nadala per  cantar. 

 

 

SORTIDA  PER PORTAR EL PESSEBRE AL PIC DE L’INFERN (2869 m) 

Dia: divendres, 8 de desembre 

Hora de sortida: a les 6 del matí 

Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell 

Transport: cotxes particulars 

Nota: cal portar esmorzar i dinar per si la sortida s’allarga. Cal anar equipat 

amb roba i calçat de muntanya. Els interessats  a prendre-hi part cal que 

truqueu o passeu pel local de l’entitat, el dissabte dia 2 de desembre, per 

confirmar la vostra assistència i  per comprovar que no hi ha hagut cap canvi. 

 

 

CAVADA A MATAGALLS 

Us animem  un any més a prendre part  en aquesta activitat tan original i 

emblemàtica, després de la multitudinària participació a la cavada de l’any 

passat,  en què  només van assistir  set membres  del Centre. Però aquests 

entusiastes de la festa, en arribar a dalt, es van trobar amb la grata sorpresa  

que al  cim hi havia un centenar de persones provinents d’altres pobles, que, 

seguint l’exemple del CET, han impulsat aquesta iniciativa d’anar a beure 

cava la nit del 25 de desembre al cim de Matagalls. 

 

 



Dades tècniques de la sortida 

Dia: dilluns, 25 de desembre de 2006 

Hora de sortida: a les 10 del vespre del local social del CET 

Transport: cotxes particulars, amb l’adhesiu del guarà català com a mínim. 

 

Normes importants 

Com cada any hem de fer un repàs a les normes de l’activitat, perquè no 

importa tant el  nombre de participants (és un dir), com que les normes es 

compleixin al peu de la lletra. No sabem si els que han seguit el nostre 

exemple es basen en els mateixos principis, però si no és així des d’aquí els 

volem animar a redactar unes normes tan fermes com les nostres. 

Els darrers anys, aquestes normes s’han seguit correctament i esperem que 

aquest any no en sigui una excepció. 

 

- Cadascú ha de portar el cava, fresc, que vulgui consumir i una mica més per 

convidar els altres en senyal d’amistat. Per tant, si porteu un “benjamí”, es 

considerarà una falta de solidaritat i companyonia.  

- El cava, com sempre, ha de ser cava.  I, com cada any, us recordem que 

no es poden portar succedanis. No s’accepta ni vi gasificat ni similars, tampoc 

s’accepta lambrusco per molta  moda que sigui . Esperem que no es trenqui 

aquesta tradició que ha esdevingut una de les normes principals d’aquesta 

activitat i per la qual tant hem hagut de lluitar. Aconsellem que els productes 

siguin de la terra i,  si és possible, etiquetats en català. Si algú porta 

xampany o cava d’altres orígens no es tindrà cap descortesia envers ningú   si 

és de qualitat superior a qualsevol cava català. 

- Seguint amb les normes, si la que el cava ha de ser cava és primordial, 

aquesta s’ha de complir  obligatòriament. El cava s’ha de beure  amb copa 

de vidre o cristall. No  són permeses les imitacions de plàstic o d’altres 

materials per nobles, reciclables o biodegradables que siguin. 

- Com que som gent de seny, es farà un consum moderat de cava i 

perquè, tot i que el consum sigui moderat, no hi hagi perill que ens pugi al 

cap i que perdem el nord, el sud, l’est, l’oest i els punts del carnet, 



l’acompanyarem amb el que més ens agradi. Cal que cadascú porti 

l’acompanyament que cregui adequat en quantitat i qualitat a la seva 

constitució física i psíquica, sense oblidar-se de les dates . Per tant, us 

aconsellem que porteu: assortiment de torrons, varietat de coques, galetes, 

bombons, neules,  mantegades, llonganissa, fuets, xocolata, etc. 

- L’organització no es pot fer responsable dels excessos que puguin cometre 

els participants. Tothom ha de ser prou responsable d’ell mateix. Els menors 

han d’anar acompanyats de pares o familiars. 

- L’organització pot variar el programa quan i com ho cregui necessari, i pot 

resoldre qualsevol situació de la manera que cregui oportuna. 

- La participació en aquesta activitat d’aventura suposa l’acceptació de totes 

les normes. 

 

Consells importants 

- Cal anar molt ben preparat per al fred i per a les adversitats climatològiques 

que puguin atacar-nos. 

- És imprescindible portar sistemes d’il·luminació portàtils, com ara llanternes 

de mà o frontals. 

- És del tot necessari recordar els últims acudits que hagueu sentit per tal de 

posar-los en comú  durant la cavada. No pot faltar el del Ferrari. 

- Tampoc heu d’oblidar-vos dels equipaments de navegació que tingueu: 

brúixoles, GPS, mapes, telèfons mòbils (que només utilitzareu per a 

emergències)... 

 

 



 

SORTIDES A ESCALAR 

 

Totes les persones interessades en l’escalada tenen ara 

l’oportunitat de posar en pràctica aquest esport. Des del 

centre, un cop al mes, s’organitzarà una sortida a escalar 

en un lloc assequible per a la majoria.  

La informació de la sortida estarà anunciada al 

tauler d’anuncis del centre i a la web www.cetaradell.net. 

Animeu-vos!  

 

Sortida d’octubre 

ESCALADA A BATET 

Dia: dilluns, 2 d’octubre 

Hora de sortida: a les 9 del matí 

Lloc de sortida: davant del local social del CET 

Transport: cotxes particulars 

Notes: cal portar esmorzar 

 

 

 



Contraportada 

 


