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elClubreplaCreudeSantJordi

El Club Muntanyenc Sant Cugat
està d’enhorabona. El Govern de
la Generalitat de Catalunya va
atorgar la Creu de Sant Jordi al
CMSC el passat 9 de novembre,
en reconeixement de la tasca cívi-
ca i cultural que el Muntanyenc ha
dut a terme al llarg dels seus
seixanta anys d’història.
La cerimònia solemne de lliura-
ment de la Creu de Sant Jordi
tindrà lloc el 14 de desembre, a
les 19 hores, en un acte presidit
per Pasqual Maragall, President
de la Generalitat, a l’Auditori de
Barcelona.
La Creu de Sant Jordi és la insígnia
que la Generalitat atorga
anualment a persones i entitats que

visitad'obresalanovaseu
El proper dissabte 18 de desembre al matí tindrà lloc la pri-
mera visita d'obres a la nova seu.
Es podrà veure in situ l'estructura de l'edifici i participar d'un
recorregut guiat. El nombre de places és limitat a seixanta,
distribuïdes en quatre torns, entre les 10h i les 14h.
Serà una de les poques oportunitats de veure per dins l'edifici
de la nova seu social del CMSC, així que si esteu interessats,
apunteu-vos el més aviat possible a la Recepció del Club.

La Creu de Sant Jordi.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL
CLUB MUNTANYENC EL 20 DE
DESEMBRE. A les 19,30h en pri-
mera convocatòria i a les 20h en
segona convocatòria, a la seu de
l'Esbart Sant Cugat (c/ Migdia).
Ordre del dia
1/ Lectura i aprovació, si s'escau, de
l'acta de l'Assemblea anterior (Abril
2004).
2/ Proposta i aprovació, si s'escau, de
les quotes de socis per a l'any 2005.
3/ Proposta i aprovació, si s'escau, del
pressupost del CMSC per a 2005.
4/ Proposta i aprovació, si s'escau, de
disoldre l'actual Coral Sant Cugat per
crear dues noves seccions: Coral
Camerata del CMSC i Coral 1975 del
CMSC.
5/ Ratificació per part de l'Assemblea
dels nomenaments dels membres de
la Junta del CMSC.
6/ Informació sobre la nova seu.
7/ Precs i preguntes.
Després de l'Assemblea, i en honor a
la Creu de Sant Jordi rebuda per part
del Club Muntanyenc, farem una copa
de cava. Us hi esperem.

s’han destacat per la seva
trajectò-ria o per la seva tas-
ca continuada. Aquest any el
Govern l’ha concedit a trenta
persones i a tretze entitats,
entre les que es troba el Club
Mun-tanyenc. És la primera
oca-sió en vint anys en que
el Go-vern de la Generalitat
atorga la Creu de Sant Jordi
a una entitat santcugatenca.
La proposta, presentada al
Consell Executiu pel Depar-
tament de Cultura, va ser
avalada per l’alcalde de Sant
Cugat, Lluís Recoder, que va
rubricar que el CMSC “és
avui dia una entitat
dinàmica, moderna,
emprenedora i molt arrelada
a la nostra ciu-tat. La seva
contribució a la vida cultu-
ral i social santcu-gatenca
durant els seus 60 anys
d’existència és cons-tant i
públicament recone-guda”.
La candidatura també va ser
avalada per quatre de les

entitats històriques de la ciutat: les
centenàries Unió Santcugatenca i
Coral La Lira, i per l’Ateneu i l’Es-
bart Sant Cugat. El Club Mun-
tanyenc Sant Cugat els ha agraït el
seu gest, que ha permès rebre el més
alt reconeixement institucional
l’any del seu 60è aniversari.

elel
del Club Muntanyenc Sant Cugat

elelbutlletíel

Plaça Quatre Cantons, s/n - Tel. 93 674 30 81 /  Rambla Celler, 23 Tel. 93 674 72 15 08190 SANT CUGAT
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 * Dia 4: Passeigs per Collserola: Font de Santa Eulàlia i recorregut per sobre d'Horta. Muntanya

 * Dia 5: Passeigs per Collserola: Forn de la calç, Cova neolítica, Font i ermita de Sant Vicenç del

  Bosc, Can Gordi, Can Borrell. Muntanya

 * Dia 9: Reunió informativa de la sortida dels Capdemunt al Puig Pastuira. Muntanya

 * Dia 10: Sopar de Nadal Collserolaire. Muntanya

 * Dia 11: Passeigs per Collserola: Vallvidrera, Sant Pere Màrtir, Peu del funicular. Muntanya

 * Dia 12: Matinal. Col·locació del naixement a Sant Llorenç del Munt. Muntanya

 * Dia 12: Sortida de Pares & Fills per posar el pessebre a la Serralada de Marina. Muntanya

 * Dia 12: Passeigs per Collserola: Col·locació del pessebre a un indret inèdit de la muntanya de

  Collserola. Muntanya

 * Dia 12: Projecció de l'audiovisual 'L'altiplà de Bolívia'. Muntanya

 * Dia 13: Presentació del llibre 'El Collsacabra. Guia excursionista per a tota la família'. Cultura

 * Dia 14: Cerimònia de lliurament de la Creu de Sant Jordi al Club Muntanyenc Sant Cugat a

  l'Auditori de Barcelona. Club

 * Dia 16: Últim dia per inscriure's a la sortida del Grup de Muntanya i el Pas a Pas. Muntanya

 * Dia 18: Visita d'obres guiada a la nova seu del Club Muntanyenc. Club

 * Dia 18: Concert de Nadal al Monestir de la Camerata Coral Sant Cugat del CMSC. Coral

 * Dies 18/19: Sortida dels Capdemunt al Puig Pastuira (2.675 m). Muntanya

 * Dia 19: Sortida conjunta del Grup de Muntanya i el Pas a Pas al Tossal de l'Infern. Muntanya

 * Dia 19: Passeigs per Collserola: Òrrius - Argentona. Muntanya

 * Dia 20: Assemblea Ordinària del Club Muntanyenc. Club

 * Dia 21: Presentació del llibre 'Sant Cugat del Vallès. Paisatge i patrimoni'. Cultura

 * Dia 21: Concert Solidari 'Cants i Llegendes' organitzat per Intermón Oxfam.

 * Dia 31: Últim dia per comunicar a la Secretaria del Club canvis en les dades personals. Club

TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
LOTERIA DE NADAL DEL CLUBLOTERIA DE NADAL DEL CLUBLOTERIA DE NADAL DEL CLUBLOTERIA DE NADAL DEL CLUBLOTERIA DE NADAL DEL CLUB.

EL NÚMERO ÉS EL 38.030.
La butlleta de participació costa 3 euros.

Tel. 935 893 702 • Fax 936 752 172
E-mail: graficasceller@graficasceller.es
c/. Vic, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)
e-mail: mythos@mythosllibreria.com http://www.mythosllibreria.com

L L I B R E R I A

Important fons
d´humanitats,

Narrativa, poesia,
viatges, esports
i Llibres de text,
Tallers literaris.

 Plaça Barcelona num. 9 - Tel. 935 898 617 - Fax. 936 741 573

DESCOMPTES ESPECIALS ALS SOCIS



Diumenge 12: Projecció
de l'audiovisual 'L'altiplà

de Bolívia'

Aquest és un audiovisual que us
transportarà, mitjançant imatges i
música, a Bolívia. Podreu veure imat-
ges de La Paz, Tihuanaco, el Llac Titi-
caca des de Copacabana, Co-
chabamba, Sucre, Potosí...
Entrarem a la Mina Cooperativa del
Cerro Rico a Potosí i ens passejarem
pels grans espais naturals de l’altiplà
bolivià: el Salar de Uyuni, les llacunes
Cañapa, Hedionda, Chiarkhota, La-
guna Colorada i Laguna Verde.
Acabarem amb espectaculars
imatges dels géisers Sol de la Ma-
ñana.

Autors: Josep Ma. Casajuana i Ma-
riàngela Mestre.
Durada: 45 minuts.
Hora i lloc de la projecció: a les 19h
a la Sala d'Actes del CMSC.
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EXCURSIONS Diumenge 19: Sortida
conjunta del Grup de Muntanya i
el Pas a Pas al Tossal de l’Infern

(297 m)

Itinerari: Sortida des de Vilanova  de
Bellpuig (pont d’un ramal del Canal
d’Urgell). Es seguirà pel caixer del
canal, passant pel Salt del Duran fins
que trencarem en direcció a Miral-
camp, seguint camins rurals, entre-
mig de camps de conreu, sobretot
fruiters.
Travessant pel bell mig del poble ens
adreçarem, tot planejant, al Tossal de
l’Infern. Cercarem, una mica camp
a través, el camí que ens durà al petit
aeròdrom de Mollerussa fins arribar
a la zona d’esbarjo de La Serra, on
ens recollirà l’autocar que ens durà
a una interessant visita a la Casa
Canal d’Urgell.
En acabar la visita està programat
un dinar amb la típica “cassola de
tros” al restaurant Amoca de Linyola,
al preu de 16 euros. I per acabar la
festa, els grups acomiadarem l'any
amb el típic comiat de coca i cava.
Desnivell: irrellevant.
Durada: 4  hores efectives.
Dificultat: pràcticament cap.
Inscripcions: fins el dijous dia 16.
Hora i lloc de sortida: a les 7h del
Pla del Vinyet / Cèsar Martinell.

Diumenge 12: Pares&Fills
posaran el pessebre a la

Serralada de Marina

Per Nadal fem una matinal. Anirem
a posar el pessebre a la Serralada
de Marina. Sortirem d’aprop del Coll
de Montalegre, pujarem al Turó de
Galzeran, on deixarem el pessebre,
després anirem a veure el dolmen i
el poblat ibèric de Castellruf.

Diumenge 12: Matinal.
Col·locació del naixement

a Sant Llorenç de Munt

En el mateix indret que l’any passat,
però per un altre itinerari. Aquesta
vegada par la carena de Coll
Prunera, i el Serrat dels Ginebrons,
passant pel Morral d’en Bess, el Mo-
rral Gran i tornant pel Sot de la Bota.

Duració: de 4 a 5 hores.
Dificultats: les habituals.
Hora i lloc de sortida: a les 8h des
de Cèsar Martinell / Pla del Vinyet,
amb vehicles propis.

Baixarem cap a la font de la Teula i
ens endinsarem al Bosc Bonic, des
d’on tornarem al punt de partida.
Cal inscriure-s'hi a la sortida. Hora de
trobada: a les 9 hores.

El Pas a Pas al Santuari de Foix, primera sortida del Cicle de Santuaris de Catalunya. Octubre 2004.

GRUP PAS A PAS

SORTIDES DE LA SECCIÓ DE MUNTANYA

MOBLES CASAJUANA
- Mobiliari i decoració - Mobles de cuina a mida
- Matalasseria - Articles per a nens petits

C/ Santiago Rusiñol, 37 - Tel. 93 589 22 32
C/ Major, 6 - Tel. 93 674 16 00
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Així és com es veuen les obres en aquests
moments...
...i així és com es veurà la nova seu des
del carrer Dos de Maig.
Aquesta imatge és una foto de la maqueta que
vau poder veure a la passada Festa de la Tardor i
on podem veure l’aspecte que tindrà l’edifici des
de la cruïlla del carrer Dos de Maig amb el carrer
de Santa Teresa, que en aquest punt es convertirà
a passatge per a vianants fins la Rambla del Celler
i la nova plaça de l’Ajuntament. Aquest passatge,
serà un immillorable mirador del rocòdrom i de
les competicions que en un futur s’hi puguin
realitzar. A la foto també podem veure la façana
de la sala poliesportiva polivalent i la gran terrassa
que hi haurà a sobre mateix i que podrem gaudir
per muntar-hi tot tipus d’activitats a l’aire lliure.
Per tots aquells que no podeu esperar al dia de la
inauguració us estem preparant una visita a les
obres. La data ja està confirmada: el dissabte 18
de desembre al matí. Tots aquells que estigueu
interessats en assistir-hi, apunteu-vos a la llista a
la Recepció del CMSC. La visita comptarà amb
l’explicació del projecte per part dels arquitectes
del projecte FFPV i dels responsables de la
Comissió d’Obres, Toni Casals i Francesc Duch.
Bones festes!

La nova seu ... EN CONSTRUCCIÓ

SOPAR DE NADAL
COLLSEROLAIRE

Divendres 10 de desembre
a les 21 hores

Informació i inscripcions a la
Secretaria del Club, de dilluns

a divendres de 18h a 21h.
US HI ESPEREM

Si voleu fer senderisme i gaudir d'un paisatge inigualable, heu de venir amb nosaltres. El nostre grup estarà des de
Dimecres Sant i fins a Diumenge de Pasqua a la comarca de Bàbia, a prop del Port de Pajares i dins del Parc
Natural de Somiedo. Els matins es dedicaran exclusivament a les activitats senderístiques. Les tardes organitzarem
sortides culturals, com ara les visites a les ciutats de Lleó i Oviedo. Ah! I també podreu gaudir d'una sessió balneària
al Centre termal de Caldes de Luna. Us hi esperem. Encara sou a temps d'apuntar-vos-hi.

SECRETARIA CMSC
Si heu fet algun canvi a les

vostres dades (adreça postal,

electrònica, compte corrent o

altres), comuniqueu-lo a la Se-

cretaria del Club abans del 31

de desembre. Gràcies.

El passat 7 de novembre Berta
Martín, del Club Muntanyenc,

va proclamar-se guanyadora del
Campionat de Catalunya

d'Escalada de Dificultat. A la
imatge podeu observar un

moment de la prova.
El Campionat va tenir lloc al

Rocòdrom Joan Colet del
Pavelló Esportiu de Vic, que va
registrar un gran èxit de públic.
En categoria masculina, el cam-
pió va ser en Ramon Julián, del

Grup Excursionista Manlleu.

BertaMartín,campiona

catalanad'escalada

MOBLES CASAJUANA
- Mobiliari i decoració - Mobles de cuina a mida
- Matalasseria - Articles per a nens petits

C/ Santiago Rusiñol, 37 - Tel. 93 589 22 32
C/ Major, 6 - Tel. 93 674 16 00
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tes habituals, començarem un nou ciclenou ciclenou ciclenou ciclenou cicle
de Senderisme titulat UN TOMB PELde Senderisme titulat UN TOMB PELde Senderisme titulat UN TOMB PELde Senderisme titulat UN TOMB PELde Senderisme titulat UN TOMB PEL
BERGUEDÀBERGUEDÀBERGUEDÀBERGUEDÀBERGUEDÀ. Durant dotze etapes
caminarem per les zones més carac-
terístiques d’aquesta comarca.
ItinerariItinerariItinerariItinerariItinerari
A partir de Puigreig remuntarem la vall
del riu Merlès, amb els seus gorgs, go-
les i salts naturals, i les rescloses d’an-
tics molins, fins a la seva capçalera sota
els Rasos de Tubau, en un ambient força
rural i de ple hivern.
Entrarem al Ripollès per Gombreny i
pujarem a la serra de Montgrony, des-
prés de passar pel seu estratègic san-
tuari, quan les neus ja s’hagin retirat, a
la primavera. Tornats al Berguedà,
veurem les Fonts del Llobregat, per se-
guir en ple Prepirineu, amunt, enfilant-
nos al Puig Llançada (sostre de l’itine-
rari).
El Prepirineu continuarà essent l’esce-
nari de la nostra marxa, travessant
serralades i fondals amb sifons impor-
tants que posaran a prova la nostra
preparació física: el coll d’Escriu, Gis-
clareny, Fumanya i els Rasos de Pegue-
ra, com a més característics.
Després una altra vegada cap al pla (és
un dir). Ja entrarem a l’hivern i tan-
carem el tomb a Puigreig, punt de par-
tida.
Com a complement, i per a conéixer una
part de l’interior farem l’Eix del Ber-
guedà, amb les seves colònies tèxtils,
que foren motor industrial de la comar-
ca i que avui encara tenen protagonisme
en la indústria de la zona.
Per acabar, un petit tomb al cor de la
comarca, al voltant del pantà de la Baells
i la zona minaire de Fígols, avui en dia
obsoleta, però que, junt amb el tèxtil,
representà la base de l’economia de la
comarca.
La cloenda la farem a prop de Berga, al
Santuari de Queralt, patrona de la co-
marca.

CALENDARI DE LA SECCIÓ DE MUNTANYA
1r quatrimestre de 2005
DATA GRUP LLOC
Gener

9 Matinal Sant Llorenç de Munt.
Serra de l'Obac

16 Pas a Pas Senders de Voltregà
22 Grup de Muntanya Salòria (neu)
29 Senders Puigreig – Sagas

Febrer

6 Matinal Sant Llorenç de Munt.
Serra de l'Obac

13 Pas a Pas Ruta de la Pau. Serres
de Pàndols i cavalls

20 Grup de Muntanya Punta del Curull
26 Senders Sagas – Puigcercós

Març

6 Matinal Sant Llorenç de Munt.
Serra de l'Obac

13 Pas a Pas Vall del Bac
19 Grup de Muntanya Rocacorba
26-27 Setmana Santa

Abril

2 Senders Penyagolosa (cloenda)
3 Matinal Montserrat
9 Pas a Pas A determinar
16 Grup de Muntanya Montcaro
30 Senders Puigcercós – Gombreny

paresifillsianimalets

Passeigs per Collserola - DESEMBREPasseigs per Collserola - DESEMBREPasseigs per Collserola - DESEMBREPasseigs per Collserola - DESEMBREPasseigs per Collserola - DESEMBRE
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIA     TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT

  DISSABTE 4 Font de Santa Eulàlia i recorregut per sobre d'Horta.                 Josep Castellví    COTXE
  DIUMENGE 5 Forn de la calç, Cova neolítica, Font i ermita de Sant Vicenç del Bosc,

Can Gordi, Sol i Aire, Casa museu d'en Guillem Roca, Can Borrell.   Enric Murt         A PEU
  DISSABTE 11 Vallvidrera, Sant Pere Màrtir, Peu del funicular.                         Josep Castellví   AMB TREN
  DIUMENGE 12 Enguany els collserolaires anirem a portar el pessebre del CMSC

a la nostra muntanya de Collserola. A un indret desconegut per
tothom... a una mina prou gran on també hi ha moltes salamandres.  Jordi Roca   AMB COTXE

  DISSABTE 18 Sortida suspesa a causa de la visita guiada a les obres de la nova seu del Club.
  DIUMENGE 19 Òrrius - Argentona.                                                                Josep M. Aymà    AMB COTXE

El Kiwi es va convertir en la mascota de la sortida. Va fer més
quilòmetres que ningú, sempre amunt i avall jugant amb la ca-
nalla. Poc s'ho pensava abans de sortir la seva propietària, veïna
de la família que el va portar!

Pares&Fills fent el sender que voreja el Ter, el passat mes d'octubre.

notíciesde

Senderisme
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El passat divendres 19 de novembre una quarantena de per-

sones es van aplegar en un restaurant de la nostra ciutat per

fer un sopar de germanor dels Veterans de Muntanya del

nostre Club, que com és tradicional cada any celebren després

de realitzar la corresponent Marxa Estatal, enguany al

Principat d´Astúries. A la imatge, el cap del grup, Josep

Castellví, adre-çant unes paraules als comensals.

Es tracta de que dibuixeu sobre el tema de la Marxa In-
fantil i el seu entorn, muntanyes, camins o natura.
* Poden participar-hi tots els nois i noies entre els 6 i els

14 anys. Cada participant podrà presentar només un
dibuix, que tingui com a tema  “La Marxa”.

* En el dibuix només es podran utilitzar tres colors, tant
primaris com secundaris. Tingueu en compte aquesta
limitació, car l’any passat es van desestimar tots aquells
que en duien més. El format del mateix ha de ser de
DIN A4, preferiblement vertical.

* Els dibuixos es poden lliurar des del dia 10 de gener i
es tancarà l’admissió el dia 4 de febrer. Porteu-los a
la Secretaria del Club Muntanyenc, de dilluns a di-
vendres de 18h a 21h.

* El jurat donarà a conèixer els dos dibuixos guanyadors,
un per a la samarreta i l’altre per al cartell anunciador el
dia 15 de febrer. Als guanyadors se’ls avisarà direc-
tament, tindran un premi especial que els serà lliurat el
dia del repartiment de premis i la inscripció a La Marxa
serà gratuïta per ells.

* A part dels guanyadors, els vint-i-cinc dibuixos fina-listes
quedaran exposats a l'apartat de la Marxa de la web del
CMSC.

* Els dibuixos no premiats es podran recollir a partir del
dia 14 de març. Es guardaran fins el 15 de juliol.

LA MARXA INFANTIL serà el diumenge dia 10
d’abril de 2005!

Santi Formiguera, membre del CMSC, va guanyar el
passat mes de novembre la VII Copa Catalana de
Caminades de Resistència (CCCR-2004), en quedar
classificat en primera posició de la classificació indivi-
dual entre els més de 900 corredors que van partici-
par a la Copa. Això re-presenta haver caminat, al llarg
de les 14 proves de què constava la competició enguany,
una distància de 981 km i haver salvat un desnivell
acumulat de més de 51.000 m.
Aquest any completaven la Copa Catalana de Caminades
de Resistència la Marxa dels Castells de la Segarra, la
Marxa Riudoms - La Mola - Riudoms, la Marxa Romànica
de Resistència, la Marxa Gràcia - Montserrat, la
Travessa del Montseny, la Marxa Reus - Prades - Reus,
la Marxa 24 hores del Cap de Creus, la Travessa Núria
- Queralt, la Travessa Montserrat - Reus, la Travessa
Matagalls - Montserrat, la Travessa Rasos - Manresa,
la Marxa Trenkakames, la Marxassa de Mataró i la
Marxa del Garraf.
Cal recordar que el mateix Santi Formiguera i en Narcís
Castanyer, president del Club, havien guanyat la Copa
Catalana de Caminades de Resistència els anys 2001 i
2002 respectivament, quan la competició constava de
9 proves. En la classificació per entitats el CMSC va
assolir una molt meritòria vuitena posició entre els 170
clubs que van participar enguany.

SantiFormigueraguanyalaCopaCatalana

deCaminadesdeResistència

CAPDEMUNTS: ÉS TEMPS DE TREPITJAR NEU !!!!!
La sortida Capdemunt d’aquest mes, 18 i 19 de desem-
bre, ens portarà al cim del Puig Pastuira (2.675 m).
DISSABTE: Aproximació fins al refugi de Coma de Vaca (2.000
m) des del refugi d’Ulldeter. Qui vulgui podrà pujar divendres
i dormir a l’Hostatge d’Alta Muntanya Pastuira, per tal de
poder començar a caminar ben d’hora. Opcions dissabte:
Bastiments (2.883 m), Pic de l’Infern (2.851 m), Pic de la
Fossa del Gegant (2.801 m), Nou Creus (2.799m).
DIUMENGE: Ascensió al Puig Pastuira (2.675 m). Opcio-
nalment: Balandrau (2.584 m) i Gra de Fajol (2.708 m).

Material imprescindible: grampons i piolet. Es tracta d’una
sortida amb raquetes o esquís.
Nivell de dificultat: L’ascensió al Pic de L’infern és la més
tècnica. Es requereix experiència en hivernal. La resta de
cims previstos són fàcils. Requereixen experiència a la
muntanya i una adequada forma física. No cal experiència
amb neu, però sí portar tot el material a punt.

Reunió informativa: dijous 9 de desembre a les
20,30h.
Informació i reserves a davidrovira7@hotmail.com.
Confirmeu la vostra assistència abans del 13 de desembre!!!

InfoCapdemunt

Els Capdemunt al Cotiella (2.912m), el 23-24 d'octubre.

Al Puig de Bestracà, a l'Alta Garrotxa, el 20-21/11/04.
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elCrosdeTerrassa

Paula Martínez (centre) i Carmen OrtizPaula Martínez (centre) i Carmen OrtizPaula Martínez (centre) i Carmen OrtizPaula Martínez (centre) i Carmen OrtizPaula Martínez (centre) i Carmen Ortiz
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El proper dissabte 18 de desembre a les 22h, la
Camerata Coral Sant Cugat del CMSC celebrarà el
seu tradicional concert de Nadal al Reial Monestir
de Sant Cugat del Vallès.
Comptarà amb la col·laboració de la Polifònica de
Tremp, l’orquestra 'L’Intèrpret' i, com a solistes la so-
prano Elena Martinell, la mezzo-soprano Mariona
Giner, el tenor Albert Deprius i el baix Xavier Bus-quets.
Els tres primers vinculats al I Curs Internacional de
Cant Sant Cugat que, organitzat per Came-rata Sant
Cugat, es va dur a terme el passat juliol.
Dirigit per Xavier Baulies, constarà d’una primera part
a capella i una segona amb fragments del Messiah

de Haendel, el Magnificat de Schutz i altres peces
per a cor i orquestra. Ens acompanyarà també un
cor infantil coordinat per la Núria Serraïma i format
per nenes i nens d’escoles de Sant Cugat i, molt
especialment, pels cors de Fusió i Pins del Vallès.
El propòsit és dur a terme un concert musicalment
assequible a tot tipus de públic i de marcat caràcter
emotiu, en l’entorn d’aquestes dates tan especials,
sobretot per als més petits.
Convidem als socis i simpatitzants del Club Mun-
tanyenc a assistir-hi per tal d’aprofitar la que serà sens
dubte una bona ocasió per disfrutar de la música.
Bon Nadal a tots i feliç any 2005!

Fer-vos conèixer llibres relacionats amb
el Club, la muntanya o Sant Cugat és una
activitat que fem sempre amb molt de
gust. Aquesta vegada és realment una
situació excepcional. Són tres:
> 13 de desembre, a les 19 hores al Club.
Sevilla, Rafael: El Collsacabra. Guia

excursionista per a tota la família. Ed.
Pòrtic. Barcelona, 2004.
> 21 de desembre, a les 20,15h al Club.
Busquets, Jaume: Sant Cugat del Val-

lès. Paisatge i patrimoni. Publ. de l’A-
badia de Montserrat. Barcelona, 2004.
> 2ona quinzena de gener 2005 (ja ho
anunciarem)
Jaumot, Miquel: Serralada de Mari-

na. La Conreria. Guia del Parc. Ed.
Pòrtic. Barcelona, 2004.
Tots tres libres han estat publicats amb
poques setmanes de diferència. El d’en
Jaume Busquets, geògraf santcugatenc,
professor i autor de llibres i molts treballs

especialitzats, resumeix el passat i el
present de la ciutat. Un compendi breu
però ple d’informació que molts santcu-
gatencs deuen conèixer insuficientment
i que els nouvinguts haurien de llegir per
saber d’on venim, per on som i cap a on
podríem anar.
Els altres dos llibres tenen relació direc-
ta amb el Club, ja que els autors són guies
i pedres fonamentals del grup
Pares&Fills. I, mentre el del nostre
benvolgut “Rafa”, que coneix com ningú
Tavertet i la zona (on ens ha portat unes
quantes vegades), recull algunes de les
caminades i fotogra-fies dels nostres
participants, el d'en Miquel Jaumot, in-
cansable coorganitza-dor del grup, ens
haurà portat, precisa-ment, per la
Conreria, a la Serralada de Marina (el
seu llibre), en les sortides ex-tensives
dels Passeigs per Collserola.
Us esperem doncs a les presentacions
d’aquests llibres que ens són tan propers!

presentaciódellibres

El 13 de novembre es va celebrar el Cros de Terrassa a les instal·lacions
esportives de Can Jofresa, el cros amb més participació dels que es fan a la
comarca. En total van córrer 2.551 atletes de diferents clubs i escoles
repartits en les categories pre-benjamina, benjamina, alevina, infantil, cadet
i juvenil. Aquest cros forma  part  del Campionat  de Cros  Escolar de
Catalunya.. El nostre Club va participar en diferents categories i va obtenir
uns bons resultats. En categoria benjamí femenina va participar Andrea
Palacio; en benjamí masculí van córrer  Dario Siderol, Nil Rodes i Roger
Sunyer; en  aleví femení Paula Martínez, Carmen Ortiz, Gemma Pastrana i
Maria Galindo. En categoria aleví masculí els nostres atletes van ser Max
Sallent, Jordi Izquierdo i Ferran Grau. En categoria infantil femení van par-
ticipar Marta Ortiz, Angels Cardús i Inés Brotons. En categoria infantil
masculí va córrer Aleix González. I en categoria  juvenil masculí, Pol Soria,
Arnau Pujol i Pol Martínez. Cal destacar els primers llocs de Paula Martínez
i Aleix González en les seves categories. I els bons resultats de Dario Siderol
(4rt), Carmen Ortiz (5ena), Pol  Soria (3r) i Arnau  Pujol (4rt). Podem dir que
ha estat un bon inici de temporada, on ja es nota el bon treball de les nostres
tècniques.

CONCERT SOLIDARI

El proper 21 de desembre a les
22h al Teatre Auditori de Sant
Cugat tindrà lloc el Con-cert
Solidari que organitza el

Comitè d'Intermón Oxfam de la

nostra ciutat pels refugiats de

Darfur (Sudan) al Txad. El Con-

cert Solidari 'Cants i Llegendes'

anirà a càrrec de Jordi Savall i

família.

El Club Muntanyenc, com a

entitat col·laboradora d'aques-

ta activitat, posarà entrades a

la venda a la nostra seu social.

Demaneu-les a la Recep-ció del

Club, de dilluns a diven-dres de

18h a 21h.

Manipulació i distribució
de correspondència

Urbana - Inteurbana - Internacional

C/. Mercè Rodoreda, 8
Tel./Fax 93 589 23 71 - Ap. Correus, 395

08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS

CENTRE ODONTOLÒGIC
SANT CUGAT

DESCOMPTES ESPECIAL ALS SOCIS DEL CMSC

c/Martorell, 28 baixos
(cantonada Lluís Companys)
08190 Sant Cugat del Vallès

Tel: 93 590 62 21
Fax: 93 544 23 23
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Imatge de la Coral els anys noranta.

Camí-bany, Caminada a Montserrat,

Capdemunt, Esquí, Grup, Matinals, Pa-

res & Fills, Pas a Pas, Passeigs per

Collserola, Senders, Tres Monestirs),

Natura.

* Lloguer de material de muntanya.

el butlletí és publicat amb la col·labo-

ració de l’Ajuntament de Sant Cugat del

Vallès.

Dos noms cal tenir en compte a l’hora d’explicar la història de
la Coral: en Francesc Farrés (“Tatet”) i el mestre Xavier Azqueta.
Ambdós van ser els fundadors de l’Orfeó Sant Cugat.
El primer, en “Tatet”, era l’ànima dels cantaires muntanyencs
en la majoria de sortides a la muntanya (excursions,
campaments) i ja en els anys en que el Club era solament la
“Delegació” del Muntanyenc Barcelonès. El segon, el mestre
Xavier Azqueta, en va ser director al llarg de molts anys i la
seva dedicació  va fer que fos mereixedor de molts
reconeixements fins al punt d’anome-nar-lo 'Santcugatenc de
l’any' el 1984.
La gran majoria de membres del grup de cantaires del Club,
eren al mateix temps, els mateixos components de l’Orfeó.
Ambdues entitats eren, pràcticament, la mateixa cosa.
Cap al 1970 aquest grup va començar a cantar cançons de Nadal
d’una manera més perfeccionada i ho feien a casa del mestre
Azqueta. Allí es trobaven i sota la direcció del mestre i amb els
seus ensenyaments, milloraven, a poc a poc, el seu estil musi-
cal. Això va fer que cada any augmentés sensiblement
l’assistència de nous cantaires fins arribar a la cinquantena, cosa
que obligà a utilitzar una sala del col·legi par a poder assajar.
Llavors va ser quan es va plantejar la possibilitat de refundar
l’Orfeó, encara que de moment no es va creure necessari.
L’Eugeni Auladell, que ja portava de cap la fundació d’una Coral
a Sant Cugat, després d’unes converses i juntament amb els
cantaires del Club que hi estaven d’acord, va sol·licitar a aquest
ingressar-ne com una secció més, cosa que es va veure amb
molt bons ulls. El Club va passar a pagar les quotes  de la
Federació d’Orfeons de Catalunya. Això era l’any 1975.
El primer president de la secció fou en Josep Güell. Els assaigs
es feien dos cops a la setmana i molt aviat es va presentar a una
actuació en el XIè Festival de la Cançó de Muntanya sota el
nom de Coral Muntanyenca, ja que encara no s’havia decidit el
nom de la secció.
A partir d’aquell moment es van fer moltes actuacions i algunes

d’elles conjuntament amb altres grups del poble com la Coral
La Lira, cosa que va fer que es multipliquessin dites actuacions
i que aquestes tinguessin un èxit rotund.
Al cap d’un any d’haver entrat a formar part del Club, es va
definir el nom definitiu de la secció: Coral Sant Cugat del CMSC.
La consolidació de la Coral va anar creixent any rera any i es
van fer multitud d’intercanvis amb altres corals, algunes
estrangeres, i actuacions als actes tradicionals de la vila (Festa
Major, Nadal, etc.), que van acabar de donar categoria a l’entitat.
Molts membres de la Coral, gràcies a la seva qualitat musical,
van participar en actes amb el cor de l’Òpera de Sabadell
juntament amb membres de la Coral La Lira, reforçant els cors
de l’òpera Norma de Bellini, i obtenint un èxit aclaparador. També
es va participar en algunes representacions, en aquesta línia, al
Liceu de Barcelona.
Les corals a les seus dels centres excursionistes arreu de Cata-
lunya sempre han estat una tradició i els mateixos cantaires-
muntanyencs, afeccionats a la música, han estat els que han donat
l’empenta a aquests grups musicals. Així ha estat, també, al Club
Muntanyenc Sant Cugat.

El primer cap de setmana de novembre es va celebrar la Festa de la Tardor. El matí de dissabte diferents entitats de
lleure de Sant Cugat van preparar una gimcana. L’Escola d’Excursionisme va muntar una prova que va tenir bastant
èxit... va haver-hi nens i nenes que fins i tot van repetir!
El cap de setmana del 20 i 21, Petits i Mitjans van anar d’excursió a Tiana, al Maresme. Va ser la primera excursió en
la que feien nit i van quedar-se a dormir a una casa de colònies molt acollidora. Van passar-s’ho genial, caminant, i
també jugant a jocs molt divertits. Per això els monitors i els nens estan desitjant que arribi aviat la propera sortida.

activitatsdel'Escola

Automotive Systems

Delphi Diesel Systems S.L.
Avda. Cerdanyola, 97- 101. 08190 Sant Cugat del Vallès


