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# Descomptes als socis #

nousprojectesdelsPasseigsperCollserola
Després de sis anys d’èxit (per damunt de les 10.000 (!)
persones/sortides en total, que ens situa com l’activitat
més popular del CMSC), és l’hora de renovar sortides.
Efectivament, després de cosir Collserola coneixent tots
els paisatges i cultura, anirem més enllà per tenir noves
sensacions. El final de la temporada 2003-04 ja vam fer
Montjuïc poc conegut; Gallecs, un bon exemple; Els turons
de Barcelona, que indicaven aquesta renovació. I és que
havia arribat el punt que tant guies com participants teníem
una certa rutina. Què farem, doncs?

Per descomptat, Collserola continuarà essent l’objectiu
bàsic, amb les variacions que cada guia vulgui introduir
d’un any per l’altre. La novetat són les rutes més enllà del
Collserola: Barcelonès, Serra de Marina, Baix Llobregat.

I és que Collserola forma part de la cordillera litoral
paral·lela al mar. Així, podem considerar que ens mourem
dins del mateix massís, tot passant els dos rius que
emmarquen Collserola, Llobregat i Besòs (el cas de Gallecs
és diferent, un bon exemple per als terrenys alliberats entorn
de la Torre Negra). Per tant, no entrarem cap a l’interior:
deixem Garraf, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, el
Montseny i el Montnegre per als altres grups de la Secció.
O sigui,  conservarem la marca Passeigs per Collserola tot
portant-la una mica més enllà, sempre prop del mar.

Esperem que després de les proves ja fetes, amb molt d’èxit,
aquestes noves sortides (inicialment previstes l'últim
diumenge de cada mes, sempre que sigui possible) seran
del vostre gust i que podrem continuar comptant amb tots
vosaltres i els vostres amics.
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Un any més, el Club
Muntanyenc ha ofert a tots,
socis o no, una activitat que ja
s'ha fet imprescindible cada
estiu i que ha permès posar el
cartell d’"obert per vacances".

En efecte, enguany el llarg i
càlid parèntesi de l'estiu ha
permès, amb les nou sortides
dels Camí-Banys, que molts
companys i companyes hagin
pogut seguir caminant alhora

que gaudint del més propi de
l'època, que són els banys.

Aquesta activitat ha arrelat molt
de pressa, amb molta accepta-
ció general (més de trenta parti-
cipants cada sortida) i s'ha con-
solidat ja com un referent als
estius del Club. Des d'aquestes
línies volem felicitar, atès l'èxit
assolit, les persones que l’han fet
possible i molt especialment el
seu inventor i coordinador, en
Vicenç Peig. Per això, encorat-
gem tot l'equip organitzador a
continuar per molts anys, oi?

MUNTANYA
i TEMPS LLIURE

I després la via ferrata... Camí-
Bany del 10 de juliol a Sant Feliu
de Guíxols.

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: Camí-Banys a Siurana i el Gorg del Mas dels Frares (Baix Camp). Muntanya

 * Dia 5: Matinals al Montseny: el Turó del Pou d'en Sala. Muntanya

 * Dia 6: Reunió preparatòria de la participació a la XXXI Marxa Estatal de Veterans. Muntanya

 * Dia 6: Primer dia per inscriure's a la sortida de Senderisme. Muntanya

 * Dia 6: Últim dia per rebre currículums al Club Muntanyenc. Club

 * Dia 12: Sortida del Grup de Muntanya fent travessa pel Pedraforca. Muntanya

 * Dies 18-19: Sordida dels Capdemunt. Lloc a determinar. Muntanya

 * Dia 19: Sortida del Pas a Pas al Ripollès: Setcases - Camprodon. Muntanya

 * Dia 19: Passeigs per Collserola. Inici de la temporada 2004-2005: sortida especial a un indret

  inèdit per col·locar el pessebre al Nadal. Muntanya

 * Dia 25: Sortida de Senderisme: 17ena etapa, Morella - Ares del Maestrat. Muntanya

 * Dia 25: Passeigs per Collserola. Pi d'en Xandri, Pi d'entre termes, Torre Cendrera, Can Coll,

  Font de Sant Pau. Muntanya

 * Dia 26: Passeigs per Collserola. Una volta pel rodal de Sabadell: l'ermita de Tolores i el

  Torrent de Colobres. Primera sortida fora de Collserola. Muntanya

     AVANÇ  OCTUBRE

 * Dia 2: Sortida del Grup de Muntanya a la Serra de Madres (Fenolleda). Muntanya

 * Dia 3: Matinals al Montseny: Collet Xic. Muntanya

 * Dia 3: Projecció de Muntanya: 'De mar a mar' i 'Shisha-Pagma'. Amb Antoni Pifarré. Muntanya

XXVIII APLEC EXCURSIONISTA
DELS PAÏSOS CATALANS

A SANT PAU DE SEGÚRIES (Ripollès)
29, 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre

ATENCIÓ SOCIS I SÒCIESATENCIÓ SOCIS I SÒCIESATENCIÓ SOCIS I SÒCIESATENCIÓ SOCIS I SÒCIESATENCIÓ SOCIS I SÒCIES
Si voleu rebre informació del Club per e-mail,
només heu d'enviar-nos un correu electrònic amb
la vostra adreça a: cmsc@clubmuntanyenc.org

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
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EXCURSIONS

AVANÇ  OCTUBREDiumenge 5: Matinals
al Montseny

Turó del Pou d’en Sala

Visitarem aquesta muntanya,
als peus del Matagalls, força
oblida-da, però de relleu sin-
gular i ben definit.

Desnivell: 600 metres.
Caminada real: 4 hores.
Hora i lloc de sortida: a les 8h
del lloc habitual, amb cotxes
propis.

Diumenge 12: Sortida del
Grup de Muntanya fent
travessa pel massís del

Pedraforca, del mirador de
Gresolet fins a Gòsol

Itinerari: Es sortirà del mirador de
Gresolet (1.550 m.), refugi Lluís
Estasen (1.700 m.), últim lloc on hi
haurà aigua. Continuarem fins
estar a sobre de la Balma de les
Orenetes, on esmorzarem, per
seguir amb fort pendent pel bosc
fins al Coll del Verdet (2.350 m.),
on prendrem ganyips i aigua. Es
continuarà per la Canal del
Verdet i els tres sifons posteriors fins
arribar al cim del Pullegó Superior
(2.497 m.), punt culminant del
Pedraforca. Curta aturada per
admirar la panoràmica, si el temps
ho permet, i a continuació, ràpida
davallada cap a l’Enforca-dura
(2.350 m.). Aquí prendrem un
camí PR que, excel·lentment
marcat, ens conduirà fins a Gòsol
per una forta pendent. En aquest
camí, en el Pla de la Serra (1.850

Dissabte 25: Sortida de
Senderisme: Montserrat-

Caro- Penyagolosa

17ena Etapa: Morella – Ares
del Maestrat

Itinerari: L'etapa discorre entre les
comarques dels Ports i l’Alt
Maestrat. Comença baixant a
buscar la carretera del Forcall per
recuperar a continuació el
desnivell perdut en forta però cur-
ta pujada. A partir d’ací es succe-
eixen pujades i baixades més o
menys suaus travessant diversos
masos encara en actiu, demos-
trat per les portes per al bestiar

Diumenge 3: Matinals al
Montseny, a Collet Xic

Dissabte 4: Camí-Banys
a Siurana i el Gorg del Mas

dels Frares (Baix Camp)

Recorregut: El Salt de la Reina
Mora, el camí de la Trona, la
Roca dels Solters, Mas de
Candi, Molí de l'Esquirola, la
Gorguina, el Gorguet i el Gorg
del Mas dels Frares.

Vocal: Montse Cañís.
Temps aproximat: 3 hores.
Esforç: baix-moderat.
Inscripcions: a la Secretaria
del Club.
Hora i lloc de sortida: a les 7h des
de Pla del Vinyet / C. Martinell.

Diumenge 3: Projeccions de
Muntanya: ‘De mar a mar’
i ‘Shisha-Pagma’. A càrrec

d’Antoni Pifarré

En aquesta projecció del mes de
setembre, que hem posat a pri-
mers d’octubre, tindrem entre
no-saltres a un gran amic,
l’Antoni Pifarré, soci del CMSC i
gran muntanyenc que s’ha
posat grans reptes a l’hora de
practicar la mun-tanya. Ens
presentarà en la ma-teixa sessió
dues experiències vis-cudes fa
un temps: la Travessa in-tegral
dels Pirineus i la pujada al Shisha-
Pagma (8.025 metres). 'De mar
a mar', és una composició que
descriu aquesta clàssica
travessia que molts de nosaltres
potser hem pensat en fer. La po-
drem veure conjuntament amb
l’ascensió a un dels vuit mils més
baixos, però no per això exempts
de dificultat, 'Shisha-Pagma',
una muntanya que Pifarré va fer
amb més de 60 anys.

Hora i lloc de la projecció: a
les 19h a la Sala d’Actes del
Club Muntanyenc.

metres), està previst dinar i fer un
xic de migdiada. En una hora com
a màxim, sempre amb forta
pendent, arribarem a Gòsol.

Dificultat: mitja-alta per les
fortes pendents i les
grimpadetes. Cal portar
aigua, dons no n’hi ha en tot
el camí. Cal anar ben equipat,
especialment de calçat.
Durada de la caminada: 6
hores 30 minuts aprox.
(parades no contabilitzades).
Desnivells: +- 1.000 m. aprox.
Cartografia: Serra del Cadí -
Pedraforca (Editorial Alpina).
Inscripcions: a la secretaria del
Club fins el dia 9 de setembre.
Hora i lloc de sortida: a les 6 h
del matí en punt de Pla del
Vinyet / Cèsar Martinell.
Ànims! Veniu a la Muntanya
Màgica de Catalunya! No us
en penedireu!

Diumenge 19: Sortida del Pas
a Pas al Ripollès

Excursió circular des de
Setcases fins a Tregurà de Dalt.
Farem una passejada per
boscos molt frondosos de la Vall
de Camprodon, passantper
les rieres de Catllar i Tallades, i
tornant per Tregurà, l'er-mita de
Catllar i vorejant el riu Ter. Cal
venir ben calçat.

Desnivell: 400 metres.
Durada: 4,30 hores aprox. de
caminada real.
Hora i lloc de sortida: a les 7h
del Pla del Vinyet / Cèsar
Martinell, amb autocar.

que es van travessant. Entre el
quilòmetre 20 i el 23, el camí s’en-
fila una mica més fort per acabar
l’últim tram en suau pujada a bus-
car els 1.194 metres d’Ares del
Maestrat.
Dificultat: cap.
Desnivells acumulats: + 650 m.
i - 350 m.
Temps: unes 6,30 hores de ca-
minada.
lnscripcions: A partir del dia 6.
Preus: 20 euros (socis) / 23 euros
(no socis).
Hora i lloc de sortida: A les 5 h
del Pla del Vinyet / Cèsar
Martinell, amb autocar.

Dissabte 2: Sortida del Grup
de Muntanya a la Serra de

Madres (Fenolleda)
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GERENT/A
El Club cerca una persona per fer de gerent/a, dirigir i coordinar
la plantilla professional del CMSC.

   Funcions
- Assistir a la Junta i executar els acords de la seva competència
- Dissenyar l’operació de trasllat a la nova seu del Club
- Captació de fons (subvencions/patrocinis) per la nova seu
- Dissenyar, coordinar i seleccionar el personal o les empreses
responsables de les explotacions econòmiques i serveis del Club
(cafeteria, rocòdrom, sala polivalent, quioscos, etc.)

   Perfil professional
- Titulat superior o amb experiència professional equivalent
- Preferiblement major de 35 anys
- Coneixement de les entitats sense finalitat de lucre (o quart sector)
- Habilitats per coordinar activitats d’envergadura (amb la concurrència
de molts agents)

   Condicions laborals
- Dedicació: 30 hores setmanals, en el període inicial
- Període de prova: sis mesos
- Salari: 22.500 ˛ anuals bruts
- A negociar el caràcter del contracte (autònom o laboral)
- Horari flexible, però amb alta disponibilitat (vespres i caps de setmana,
eventualment)

Lliureu el vostre currículum a Secretaria abans del 6 de setembre.

elClubcerca...
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Les obres de la nova seu del Club Muntanyenc en marxa!

Les obres continuen.
Aquestes últimes setmanes s’ha fet molta feina,
encara que no sigui gaire apreciable a simple cop
d’ull. Després d’acabar el mur pantalla de sepa-
ració amb el futur ajuntament s’ha estat treballant
en la fonamentació pròpia del CMSC. A hores
d’ara ja està practicament enllestida: s’ha fet tota
la feina de rebaixat de terres, els pilotatges, els
encepats i les jàsseres de coronació. També s’ha
preparat tot el sistema de sanejament i desaigües
de pluvials i s’ha instal·lat la grua.
A partir d’ara la feina començarà a ser més visi-
ble. S’aixecaran pilars i es muntaran els forjats.
En pocs mesos ja tindrem present el volum de la
nova seu.
Quan les condicions de l’obra ho permetin des
de la Junta organitzarem unes visites guiades per
aquells socis i sòcies que estiguin interessats en
fer el seguiment in situ. De moment, des del la-
teral del fitness es pot veure molt bé com va tot.
Si no sabeu on anar a passejar ja ho sabeu... I de
moment això és tot. Fins la propera!

La nova seu ... EN CONSTRUCCIÓ

ESTAT OBRES
SEU

ADMINISTRATIU/VA
El Club ofereix una plaça
d'ad-ministratiu/va júnior
(FP II i/o amb experiència),
destinada a a les seccions
d’Atletis-me, Esplai, Escola
d’Excursio-nisme i
Gimnàstica Rítmica.

   Tasques a realitzar
- Altes i baixes de les activitats
- Seguiment trimestral dels
participants en cada Secció
- Control dels ingressos i les
despeses i facturació
- Relacions amb les
Federacions, Esplac i Azimut

   Condicions laborals
- Dedicació: 20 hores setmanals
- Salari: 6.000 ˛ anuals bruts
- Contracte laboral de sis
mesos (renovable)

Lliureu el vostre currículum
a la Secretaria del CMSC
abans del 6 de setembre.

DES DE 1949

Francesc Moragas, 33  -  Apt. de correus 33  -  08190 Sant Cugat del Vallès
Tels. 93 590 88 88*  -  Fax 93 674 08 98

carremobles@carremobles.com  -  www.carremobles.com
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Pedraforca

(Berguedà)
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KAPRUN ALPS

GRUP DE

MUNTANYA
Preneu nota de canvis

importants de les

sortides previstes:

Setembre

dia 12: Pedraforca

Octubre

dia 2: Serra de Madres

(Fenolleda)

El Berguedà és una comarca

formada per 31 municipis,

que té com a capital la ciutat

de Berga, important centre

comercial. Hi viuen 38.965

habitants i té una extensió de

1.182,5 km˝.

Travessada de nord a sud

pel riu Llobregat i la carretera

C-16 (Eix del LLobregat), té

un bon nombre de punts

d’interès que la fan

especialment atractiva. La

natura i l’art -el romànic és

l’art per excel·lència- en una

perfecta simbiosi,

constitueixen un atractiu

important.

El relleu és fonamental,

sobretot per les diferències

d’altitud, ja que es passa

aproximadament del 300 m.

als més de 2.500 m.

El Berguedà reprodueix en

petit la diversitat de

vegetació de Catalunya, ja

que podem trobar-hi una

bona representació dels

seus principals tipus.

En altre temps el Llobregat

era un riu

superindustrialitzat, fet que

donava una característica

molt singular a la comarca.

També les mines de carbó hi

havien tingut una presència

molt important. Avui dia viu

sobretot del turisme, tot i

que la indústria i la

ramaderia encara conserven

un pes específic.

L’estada dels Alps organitzada per la secció d’Esquí del Club,
aprofitant el 60è aniversari del Club Muntanyenc, a la zona asutríaca
de Kaprun aquest estiu ha estat tot un èxit.
En un inmillorable entorn, els assistents a aquesta estada van poder
disfrutar de bells paratges, activitats de natura, esport i cultura. Les
facilitats de la zona per a la pràctica d’esports�a l’aire lliure com
trekking, patins... van ser molt ben aprofitades pels participants,
que no van parar ni un moment. A més, a només una hora, es trobava
Salzburg, ciutat molt interessant per a tot el seu contingut cultural.
La gent de la secció d’Esquí, entre ells uns quans monitors, van fer un
munt d’activitats per la zona com descens de barrancs o BTT....

l'estiuaKaprun

Una part de l'expedició dels membres del Club Muntanyenc a Kaprun.Una part de l'expedició dels membres del Club Muntanyenc a Kaprun.Una part de l'expedició dels membres del Club Muntanyenc a Kaprun.Una part de l'expedició dels membres del Club Muntanyenc a Kaprun.Una part de l'expedició dels membres del Club Muntanyenc a Kaprun.

Jambo Kilimanjaro
JAMBO (en swahili: hola, què tal?, com estàs?) és la paraula més
sentida i més pronunciada en la nostra estada a l'Àfrica d’enguany.
Deu components del grup de setze, quasi tots socis del CMSC,
vàrem poder veure nàixer el dia més llarg de l'any 2004 des del
cim més alt d’Àfrica: l'incomparable i mític Kilimanjaro, la
muntanya de les neus glacials, amb els 5.896 m. del seu Uhuru

Peak. Encara roman en els nostres cors l’emoció i la felicitat
d’aquells moments inoblidables. En el nostre pensament, el desig i
la voluntat de tornar-hi.

KILIMANJARO
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En conjunt, es van fer cims multitudinaris (com el Néou-
vielle, l'Estaragne i el Maubic), pics solitaris (Trois Conseillers
i Turon), agulles col·leccionables (Reboul-Vidal, Tourrat,
Badet) i boniques crestes d’escalada (al Ramougn, del
Maubic al Pic Long i la clàssica Arête des Trois Conseillers al
Néouvielle!). En total, es van trepitjar 10 cims de més de
3.000 m. Va haver-hi algú que no es va perdre cap...
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Passeigs per Collserola - SETEMBREPasseigs per Collserola - SETEMBREPasseigs per Collserola - SETEMBREPasseigs per Collserola - SETEMBREPasseigs per Collserola - SETEMBRE
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                         GUIAITINERARI                                                         GUIAITINERARI                                                         GUIAITINERARI                                                         GUIAITINERARI                                                         GUIA TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT

  DIUMENGE 19 Inici de la temporada 2004-2005: sortida especial a un indret
inèdit on col·locar el pesebre pels voltants de Nadal                            Jordi Roca COTXE

  DISSABTE 25 Pi d´en Xandri, Pi d´entre termes, Torre Cendrera, Can Coll,
Font de Sant Pau i  retorn a Sant Cugat                                               Joan Valls A PEU

  DIUMENGE 26 Una volta pel rodal de Sabadell: l´ermita de Tolores i el
Torrent de Colobres. Primera sortida fora de Collserola                     Vicenç Peig COTXE

Per Sant Joan, al MontBlanc!, 23/26-6-04

Mentres uns "matinaven" de festa, altres ho feien per anar
per gel (i no per a les begudes, precisament). I aquí tenim
al Jesús Gracia just davant del tros de gel que es menjaria
al dia següent (26-6-04). De fet, i degut al fort vent que
feia a l’aresta final, va acabar arribant en solitari (en aquells
dies, molt poca gent gosava fer-ho).

Els petits de la Secció d'Atletisme del CMSC

en el parèntesi estival.

XXXI Marxa de Veterans

Us recordem que el proper dilluns 6 de
setembre, a les 20 hores a la seu del Club,
tindrem la reunió per preparar el viatge a
Astúries.
La Marxa serà el diumenge 10 d’octubre i els
dies que farem turisme els acordarem el dia
de la reunió, així com el preu total del viatge.
Els preus per participar a la Marxa de Veterans
són: 20 ̨  els federats, 25 ̨  els no federats, i 6 ̨
el berenar dels acompanyants. En aquests
moments som 38 persones inscrites.

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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raidsd'aventura

concertdelaCoralSantCugat1975delCMSC
Tal com havíem anunciat, el passat 11 de juliol vam oferir

un concert de fi de curs al Teatre de la Unió

Santcugatenca. La Coral de la Unió va cantar mitja part

i l’altra mitja la Coral Sant Cugat 1975 del nostre Club.

Les van dirigir l'Albert Santiago, la Núria Serraïma i el

nostre director actual, en Sergi Moreno.

Tot i oferir un repertori absolutament tradicional i molt

co-negut, la sala es va omplir, i ens vam sentir molt

recolzats per la nodrida assistència de socis del

Muntanyenc i els entusiastes aplaudiments.

Al final, vam haver d'afegir un parell de peces cantades

conjuntament, com mostra la fotografia adjunta.

El passat mes de juny es va dis-
putar el Raid Serra Marina a la
localitat de Vilassar, prova
puntuable per a la I Copa Cata-
lana de Raids de Muntanya.
Les principals disciplines rea-
litzades van ser: orientació en
BTT, cursa a peu /orientació,
caiac de mar, natació, escala-
da, patins en línia, tir a l’arc....
Aquest va ser un raid molt maco
que permetia compaginar molt
bé les diferents modalitats dels
esports de muntanya combinats
amb els esports aquàtics.
L’equip del Club Muntanyenc,
EVASIÓ CLÍNIC-ESPORTS,
format en aquesta ocasió pels

raiders Amadeu Bosch, Marc
Dinarès i Isaac Rigau, van
assolir la 19ena posició d’un to-
tal de 29 equips.
En el moment actual de la Copa
Catalana, el nostre equip del Club
ocupa la 11ena posició provisio-
nal a l’espera de 3 raids més de
gran duresa, com són el Raid
Catalunya Aventura de Puig-
cerdà, el Raid Noguera i el Ta-
vertet Extrem. Aquest Raids que
resten ténen més activitat en
muntanya i són força més durs.
Els components de l’equip Evasió
esperen poder millorar els
resultats obtinguts fins ara.
Bona sort i A FONS!!!! L'Isaac Rigau en cursa de BTT.L'Isaac Rigau en cursa de BTT.L'Isaac Rigau en cursa de BTT.L'Isaac Rigau en cursa de BTT.L'Isaac Rigau en cursa de BTT.

Francisco Alegre Pérez
Vicente Álvarez Barrios
Adriano Bacil Dédalo
Magali Bastidas Cebrián
Carlos Miguel Cervera Gómez
Elsa Compte Herbolzheimer
Antonio García-Galán San Mi-
guel
Modest Guimet Murcia
Pau Herbolzheimer Flantermesky

Maria Teresa Macià Olleta
Anna Marcos Macià
Elia Marcos Macià
Maria del Carmen Martínez
Botella
Marta Medrano Canet
Marc Medrano Parera
Silvia Mendía Fernández
Andrea Palacio Cano
Bibiana Pedemonte Vives

Gerard Pinto Domingo
Carme Pomes Llorach
Maria Teresa Punsoda Bou
Roberto Reolid Sánchez
Clara Reolid Sánchez
Rubén Reolid Sánchez
Maria Isabel Sánchez Cata-
lán
Núria Tous Riera
Lluís Vidal Mampel
Arnau Vila Nadal
Yeni Zoek Wang

ELS NOUS SOCIS I SÒCIES DEL MUNTANYENC Benvinguts i benvingudes!!
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EL CLUB MUNTANYENC

Seccions i Grups: Atletisme, BTT, Co-
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Esplai Sarau, Esquí, Gimnàstica, Marxa

Infantil, Mitja Marató, Muntanya (Aula,

"el butlletí" del CMSC

Plaça de Barcelona, 5
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NIF: G-58500786

Telèfon: 93 674 53 96
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Imatge de l'arribada d'una de les primeres Marxes Infantils.

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·laboració de l’Ajuntament de Sant

Cugat del Vallès.

La Marxa de Regularitat de l'any 1962, va ser la darrera
que es va fer solament al matí i també va ser la darrera que
els participants van haver de calcular amb fil i agulla les
distàncies de l'itinerari. Se'ls donava un full amb les traces
del recorregut i amb l’agulla i el fil havien d'anar sobrepo-
sant aquest damunt el recorregut, per tal de saber, de la ma-
nera més aproximada, la longitud de cada tram del recorregut
i, per tant, el temps que havien de trigar.
La IX Marxa, l'any 1969, va coincidir amb el 25è
aniversari del Club i l'any 1970, aprofitant l'esdeveniment,
el Club va organitzar, també, la IV Marxa Infantil del
Vallès entre Mura i Matadepera.
A partir de l’any 1972 l'organització de la Marxa Infantil
la va agafar gent més jove vinguda de la Tutumada i que
d’alguns anys ençà, ja havien començat a col·laborar amb
els antics organitzadors. Aquest grup de gent va aportar
idees noves en quant a l'organització: captació de nens i
nenes, finançament, etc., i no escatimaven esforços a l'hora
de dedicar-hi hores de feina. Igualment van saber entu-
siasmar a altres socis del Club per tal que col·laboressin
amb ells, ja que cada any que passava el nombre d’inscrits
era més elevat i la feina augmentava gradualment. En
Josep Pros es va posar al capdavant del nou equip i man-
tingué alguns membres de l’equip anterior per tal que
poguessin aportar la seva experiència.
La captació de nens i nenes es va començar a fer
directament a les escoles. Els organitzadors hi anaven per
tal de fer una publicitat directa de la Marxa i això entusias-
mava encara més els infants que s'hi apuntaven, fins el
punt de convertir-se en un acte massiu dels més importants
de Sant Cugat i, per descomptat, el més important del
Club en quant a participació.
La Comissió Organitzadora es va arribar a autofinançar,
de tal manera que no en resultava cap benefici econòmic
i tot allò que s'ingressava es gastava en benefici de la
Marxa. En aquest sentit, cal recordar que si l’any 1959 el
pressupost era de 372,50 pessetes, a la XXIV Marxa de
l’any 1982, el pressupost pujava a 485.000 pessetes.
Aquest finançament -ja força elevat- s'obtingué gràcies a

les entitats del poble i a les empreses privades que patro-
cinaven l'esdeveniment.
La classificació de les parelles es va fer fins l'any 1976 de
manera manual, i no va ser fins l'any següent quan, a l'orga-
nitzar també el Club la Marxa de Regularitat de Catalunya,
es va informatitzar tot aquest procés. Posteriorment, l'any
1992 -coses de la informàtica- dos dies abans de la Marxa
es va perdre tota la informació on constava el nom de les
parelles inscrites amb totes les dades completes... en aquest
lapsus de temps es va haver de tornar a introduir tota la
informació.
L’any 1983 es va dur a terme la XXV Marxa Infantil i la IV
de Catalunya i per celebrar l'esdeveniment es va editar un
llibret explicatiu de totes les Marxes Infantils de Sant Cugat.
La realitat, però, és que les Marxes de Regularitat Infantils
s'han convertit en una gran festa popular, tant pel que fa a
participació com per tot allò que envolta aquest esdeveni-
ment, que no deixa de ser un acte social i esportiu que el
Club Muntanyenc ofereix, des de fa quaranta-quatre anys,
a tot Sant Cugat amb la sana intenció de promoure, en
l’àmbit infantil, l’excursionisme i l’amor i el respecte a la
natura que ens envolta.

Automotive Systems

Delphi Diesel Systems S.L.
Ctra. Cerdanyola s/nº. 08190 Sant Cugat del Vallès


