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IXRutadelsTresMonestirs
El proper diumenge 13 de març es celebrarà la clàssica
marxa dels Tres Monestirs, que té lloc des de l'any
1989. La sortida es farà de 4,30h a 6,30h del matí a la
Plaça Octavià de Sant Cugat (al davant del Monestir).
El recorregut d'enguany constarà de 59 km, un cop
consolidada la modificació que es va fer la passada
edició. És molt més carener i el desnivell de baixada a
la Torre de l'Àngel i la pujada a la Casa Nova de l'Obac
queden excloses. Per altra banda, la sortida des de Sant
Cugat, amb motiu de les obres s'estan fent el Camí de
Can Graells, es farà per Coll Favà i pel Centre d'Alt
Rendiment. Pel CAR es creuarà l'autopista pel pont i
després, baixant per l'esquerra, empalmarem amb el
clàssic Camí dels Monjos.

LA TEVA BUTLLETA VAL 10 TOTXOS!!
Si voleu contribuir a la construcció de la

nova seu del CMSC podeu ficar les
vostres butlletes del passat sorteig de la
Loteria Nacional a una guardiola ben

original que trobareu a l'entrada del Club.

elClubcol·laboraambelBancdelTemps
El Muntanyenc està col·laborant
amb l’Ajuntament de Sant Cugat
en el Banc del Temps. Es tracta
d’una iniciativa social que fa
temps que funciona a diferents
països i en barris i ciutats de Cata-
lunya, a través de la qual unes per-
sones intercanvien serveis i co-
neixements en el seu temps lliure
amb altres persones que puguin
necessitar-los, a canvi també de
serveis o coneixements. Qualse-
vol intercanvi és gratuït, és a dir,
mai hi ha transaccions econòmi-
ques. Per exemple, una persona
en el seu temps lliure pot en-
senyar un coneixement (informà-
tica, idioma...) a canvi de que algú

altre (també en el seu temps lliure)
l’ajudi en la cura d’un malalt a
casa.
L’atenció a les consultes i la coor-
dinació del Banc del Temps es fa
a la Casa de Cultura, i una sòcia
del Club Muntanyenc, l’Anna
Ma-ria Boncomte, s’encarrega de
la secretaria junt amb altres volun-
taris. Si esteu interessats, us po-
deu dirigir els dilluns, dimarts i
di-mecres de 17,30h a 20,30h.
L’Ajuntament de Sant Cugat ha
signat un conveni amb el CMSC i
amb l’Associació Salut i Família,
qui gràcies a la seva experiència,
ha donat suport i formació per po-
sar el Banc del Temps en marxa.

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: Últim dia per participar al 'Concurs de Dibuixos' de la Marxa Infantil d'enguany. Marxa

 * Dies 5 i 6: Sortida d'Esquí de Muntanya a Ventolau, a Tavascán. Muntanya

 * Dia 5: Passeigs per Collserola: Baixador de Vallvidrera, Font del Canet, Can Totxo. Muntanya

 * Dia 6: Matinal. Sant Llorenç del Munt: l'Ocell de Pedra. Muntanya

 * Dia 6: Passeigs per Collserola: Zona del Pantà de Vallvidrera, Turó d'Espinagosa. Muntanya

 * Dia 6: Projecció de l'audiovisual 'Trekking de l'Annapurna (Nepal)'. A càrrec de Lluís Duch i

  Carme Altet. Muntanya

 * Dia 7: Primer dia per inscriure's a la sortida de Senderisme. Muntanya

 * Dia 12: Passeigs per Collserola: Font de la Salamandra, Coll de la Vinyassa, Tibidabo. Muntanya

 * Dia 13: Passeigs per Collserola: Valldoreix, Puigmadrona, el Papiol. Muntanya

 * Dia 13: Sortida del Pas a Pas: Ruta de la Pau (Terra Alta). Muntanya

 * Dia 14: Inici de les inscripcions per anar a les Falles amb el CMSC. Club

 * Dia 15: Reunió informativa dels Capdemunt de la sortida a la Vall de Benasque. Muntanya

 * Dia 16: Presentació del Parc Agrícola del Vallès, a càrrec d'Alfred Martínez. Natura

 * Dies 18, 19 i 20: Sortida de cap de setmana per esquiar a Andorra (Pal-Arinsal i Ordino-Alcalis).

  Esquí

 * Dia 19: Sortida de Pares & Fills al gran Volcà de la Crosa, a Sant Dalmai. Muntanya

 * Dia 19: Passeigs per Collserola: Can Busquets, La Rierada, Les Tres Olles. Muntanya

 * Dies 19 i 20: Sortida d'Esquí de Muntanya a Montgarri, a la Vall d'Aran. Muntanya

 * Dies 19 i 20: Sortida dels Capdemunt a la Vall de Benasque. Muntanya

 * Dia 20: Sortida del Grup de Muntanya al Cim de les Garrigues: Punta del Curull. Muntanya

 * Dia 20: Passeigs per Collserola: Fonts de Can Catà, Torrent d'en Fotja. Muntanya

 * Dia 22: Taula rodona sobre el paisatge a Sant Cugat i els seus voltants. Cultura

 * Dia 26: Sortida de Senderisme. Un tomb pel Berguedà (2ona etapa). Muntanya

 * Dia 26: Passeigs per Collserola: Can Coll, Font de Sant Pau, Font de la Rata. Muntanya

 * Dia 27: Passeigs per Collserola: Sant Climent de Llobregat. Muntanya

   AVANÇ MARÇ
   * Dies 1-17: Exposició de pintura sobre les dones de Laura Sánchez. Muntanya

   * Dia 6: Matinal. Muntanya

   * Dia 6: Projecció audiovisual. A determinar. Muntanya

   * Dia 8: Presentació de l'exposició de pintura de Laura Sánchez. Cultura

   * Dia 13: IX Ruta dels Tres Monestirs. Muntanya

   * Dies 18, 19 i 20: Viatge a les Falles del Club Muntanyenc. Club

#  ATENCIÓ: LA TARGETA DE SOCI DEL CMSC S'ENVIARÀ AMB EL BUTLLETÍ DEL MES DE MARÇ #

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



Diumenge 6: Projecció
de l'audiovisual 'TREKKING DE

L'ANNAPURNA (NEPAL)'
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EXCURSIONS

Dissabte 19: Pares & Fills
al gran Volcà de la Crosa,

a Sant Dalmai

En aquesta ocasió anirem a La
Crosa, el cràter més gran d'Es-
panya, situat a Sant Dalmai, en-
tre Bescanó i Vilobí d'Onyar.

Hora i lloc de sortida: a les 9h
de Pla del Vinyet / Cèsar Martinell.
Cal inscripció prèvia, doncs no-
més hi ha 40 places. Recoma-
nem que els nens tinguin més de
5 anys i que porteu l'esmorzar i el
dinar.
Trobareu més informació a:
http://www.xtec.es/serveis/crp/
b7990112/indret/crosa.htm

Diumenge 6: Matinal.
Sant Llorenç del Munt:

l'Ocell de Pedra

Sortida del Mas de La Vall (km.
18,5 de la Carretera de Mura,
passat el Coll d'Estenalles), cap
a l'Ocell de Pedra i la carena dels
Emprius. Visita al Cau dels Embos-
cats. Tornada per la cara nord del
Montcau, passant per la Cova
dels Llimacs i el Serrat de la Co-
ca. Als Emprius passarem pel límit
de l'incendi que l'any 2003 va
afectar el terme de Sant Llorenç
Savall i, concretament, a la Vall
d'Horta.

Durada: 5 hores aproximades.
Dificultats: cal tenir en compte
les possibles zones lliscoses per
la humitat i el glaç.
Hora i lloc de sortida: a les 8h
des de Cèsar Martinell / Pla del
Vinyet, amb vehicles propis.

3

Projecció a càrrec de Lluís Duch
i Carme Altet.

Us presentem un viatge a un lloc
remot del nostre planeta, l'Anna-
purna (Nepal), fet a la tardor de
2003. Per nosaltres no va ser no-
més caminar a través de paisat-
ges esplèndids, on sembla que
el temps s'atura, rius turbulents i
neus perpètues... també va ser
trobar gent senzilla i amable, ca-
minar plegats i retrobar la mesu-
ra del temps.

Dissabte 19 i diumenge 20:
Sortida d'Esquí de Muntanya

a Montgarri, a la Vall d’Aran

Dificultat mitja. Dormirem al refugi
de Montgarri. Els vocals: Eduard
(emasana@am.ub.es) i Mercè
(merce_urquizu@yahoo.es).
Recordeu que és OBLIGATORI
portar al Targeta Federativa de
Muntanya (D), ARVA, grampons,

Diumenge 20: Sortida
del Grup de Muntanya al

Cim de les Garrigues

Cim de les Garrigues: Punta del
Curull (1.021 m), a Vilosell

Es començarà la travessa des de
Vallclara (623m) i es farà cim al cap
d’una hora i vint minuts. Es baixarà
cap a Vilanova de Prades (889m) i
es seguirà cap a Prades (950m)
durant unes dues hores i mitja, on
es podrà dinar a l’aire lliure. Per la
tarda es farà un circuit de dues
hores per tornar a Prades havent
fet el Pla de la Guàrdia (1.134,7m).

Hora i lloc de sortida: a les 7h
de Pla del Vinyet / Cèsar Martinell.

Dissabte 26: Sortida de
Senderisme. Un tomb pel
Berguedà (2ona etapa)

De Sagàs al Cobert de Puigcercós

Sortida de Sagàs pel GR-1 fins al
Pont de Vilalta, on remuntarem el
riu Merlés, pel seu marge esquerre
i per camins no senyalitzats, per
acabar al Cobert de Puigcercós.

Distància: 21 km. aproximats.
Dificultat: cap considerable.
Durada: unes 7 hores.
Inscripcions: a partir del dia 7 de
febrer.
Hora i lloc de sortida: a les 7h
del matí de Pla del Vinyet / Cèsar
Martinell, amb autocar.

Diumenge 13: Sortida del
Pas a Pas: Ruta de la Pau

(Terra Alta)

De l’Ermita de Santa Madrona al
Coll d’en Torner, pujant a la Serra
de Cavalls i passant per la Punta
Rodona (659 m), el barranc de
la Fonteta, el llom de la serra de
Pàndols, el collet de la Salve, l’Er-
mita de Santa Magdalena, el
monument a la Pau (705 m) i el
Grauet del Cristall.
Temps de camí: 5:15 h.
Esforç: moderat-alt.
Desnivells: +604 m -464 m.
Nota: hi ha la possibilitat d’escur-
çar la marxa.
Hora i lloc de sortida: a les 7h
del Pla del Vinyet / C. Martinell.

Diumenge 6: Projecció
audiovisual. A determinar

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

AVANÇ MARÇ

Dissabte 5 i diumenge 6:
Sortida d'Esquí de Muntanya

a Ventolau, a Tavascán

Dificultat mitja. Dormirem al refugi
Pleta del Prat. Els vocals: Mario
(mariuspardo@worldonline.es /
659 914 796) i Ernest (ernest
vidal@diarrt.es / 93 675 2177).
Recordeu que és OBLIGATORI
portar al Targeta Federativa de
Muntanya (D), ARVA, grampons,
i tots els estris obligatoris per fer
esquí de muntanya, a més de
tenir un bon nivell d’esquí i una
bona forma física.

Un viatge interior que permet
resituar moltes coses.

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

Diumenge 6: Matinal

i tots els estris obligatoris per fer
esquí de muntanya, a més de
tenir un bon nivell d’esquí i una
bona forma física.
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Després de les vacances de

Nadal, les obres continuen.

En aquests moments, el què és

l’estructura de formigó ja està fina-

litzada, s’han tret els puntals i ara no-

més falten per fer algunes tramades

de l’escala principal.

En total tenim cinc plantes per tot el

què serà la part pròpiament de Club:

soterrani, planta baixa i tres plantes.

Un volum i una alçada que ja es po-

den veure de dalt a baix. A partir

d’ara començarem a veure totxos a

l’obra, ja que es tancaran les parts

de la façana i la mitgera amb l’Ajun-

tament que no són vidrades. Al

mateix temps es començarà a cons-

truir la sala polivalent, que es farà

tota amb estructura metàl·lica i que

acabarà definint el volum total de

La nova seu ... EN CONSTRUCCIÓ

Vistes de Sant Cugat des de la última planta de la nova seu del Club.

novestarifesdelRefugi

Falles2005!!

Preus en euros. Les reserves es realitzen per telèfon al Refugi. Telèfon fixe: 973 29 30 50 / Mòbil: 669 510 093.

% DORMIR          ESMORZAR         DINAR         SOPAR        MITJA PENSIÓ      PENSIÓ COMPLETA

  NORMAL    9                    5                 11,50          9,50                22          33
  FEDERATS    8 (*)                4,50              #  #  21                          31,50
  SOCIS CMSC    5,50                4                   #  #  18          28
  INFANTIL     #                  3,50             8,50 6,80  16,50                      24,50

 - MENÚ GENERAL MIGDIA: 13 euros.
 - MENÚ INFANTIL - PRIMER PLAT: 6,50 euros.
 - MENÚ INFANTIL - SEGON PLAT: 8 euros.

 (*) El descompte de Federat no s’aplicarà en la pernocta, sinó en la pernocta més algun àpat (qualsevol).

l’edifici. Aquesta sala, serà

sens dubte, la que marcarà la

diferència, per les seves di-

mensions i perquè serà la que

permetrà al CMSC fer-hi tot

tipus d’actes que fins ara no

podíem fer en el nostre propi

espai. Quan s’acabi de cons-

truir tot el què és l’estructura

ja podrem posar la senyera!

Les dades més interessants del viatge del Club
Muntanyenc a les Falles enguany:

DATES: DIVENDRES 18, DISSABTE 19 I DIUMENGE
20 DE MARÇ.

PRESSUPOST APROXIMAT: 130 EUROS.

INCLOU: Autocar i despeses de xofer, dos nits
d’hotel en habitació doble amb bany,
desdejuni de “despertà”, dinar i sopar a
València del dia 19 i la paella del dia 20.

INSCRIPCIONS: Del 14 de febrer al 10 de març.

PAGA I SENYAL: 35 euros socis, 40 euros no socis.
ELS DINERS NO SÓN RECUPERABLES SI NO ES
COBREIX LA PLAÇA. La paga i senyal cobreix
les despeses generals, la resta ho anirem
liquidant sobre la marxa i ajustant el pressupost.
LES PLACES SÓN LIMITADES!!

ATENCIÓ¡¡¡ En el moment de fer la inscripció,
deixeu el número de mòbil que dureu al viatge
(per si algú es perd). Escolliu també el tipus
d’habitació (llit de matrimoni, dos o tres llits).

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

(Barcelona)
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PuntadelCurull

(LesGarrigues)

InfoCapdemunts

SORTIDA A LA VALL DE BENASQUE

La sortida del mes de febrer està prevista pels dies 19 i 20, i anirem a
la Vall de Benasque.

DISSABTE: aproximació al refugi de la Renclusa. Deixarem el cotxe a
l’Hospital de Benasque i caminarem 1,30 hores fins al refugi on farem
nit. Si s’hi va amb temps, ens podem acostar al forat d’Aigualluts, amb
la seva impressionant cascada i magnífiques vistes de la glacera de
l’Aneto (1,30h d’anada i tornada).

DIUMENGE: Es plantegen dues opcions d’ascensió.
- Ascensió al Pic de Paderna de 2.622 m.
Temps estimat de 2,30h-3,30h.
- Ascensió al Pic d’Alba de 3.107 m.
Temps estimat de 4h, amb una dificultat lleugerament superior al de
Paderna.
La baixada està prevista per la vall de la pleta de Paderna, amb el que
no es passaria per la Renclusa.

Material imprescindible: grampons, piolet, esquís/raquetes.
Nivell de dificultat: experiència en muntanya i adequada forma física,
donat que previsiblement ens trobem amb neu fonda. El Pic d’Alba pot
presentar alguna dificultat en l’accés a la carena.

Reunió informativa: dimarts 15 de febrer a les 20h.
Informació i reserves: a elena.grau@gmail.com
És important reservar quan abans millor les places, donada l’alta
concurrència al refugi de la Renclusa.

CapdeMunts amb el Torreneules ( 2.711 m) al fons, el passat 23/01/05.

A peu, amb crampons, raquetes o esquiant, un munt de Capdemunts va
recórrer l’alta Vall del Riu Fresser, des d'Ulldeter a Coma de Vaca, trepitjant
tots els cims al seu abast (un bon grapat: Bastiments, Fresser, Infern,
Balandrau, Pastuira...). Finalment, van poder fer l’excursió aplaçada del
desembre-04 i van tenir de tot!!! excepte mal temps...

La comarca de les Garrigues
és un planell inclinat cap al
nord-oest, amb poca pluja i
de vegetació escassa.
Antigament va ser terra de
marca entre els musulmans
de Prades i els de Lleida, i ja
abans de la conquesta de
Lleida fou repoblada a par-
tir de Ramon Berenguer IV.

Té uns 20.000 habitants,
amb tendència a disminuir,
encara que en els últims anys
s’ha frenat. Actualment és
molt marcada la diferència
entre la zona nord, regada pel
canal d’Urgell i la resta, de
secà. Les Borges Blanques,
capital de la comarca i situa-
da a la zona d’influència del
canal, és l'única població que
creix. Altres poblacions amb
una certa importància són
Arbeca, Juneda i Torre-
grossa, totes situades a la
mateixa zona.

L’economia es basa en la cria
de bestiar, sobretot porcí. A
la zona de secà domina l’oli-
vera, que coneix certa ex-
pansió gràcies a l’èxit de
l’oli d’arbequines, que s’està
fent conegut arreu. També hi
té importància l’ametller.

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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parlantdelaMarxaInfantil

elgrupd'esquídemuntanya
Els dies 15 i 16 de gener els

d'Esquí de Muntanya vam

fer la Coma de Varilles i el

Pic de Serrera (2.914 m).

Vam gaudir de bon temps

i de bona neu. El grup va

estar d’estrena, doncs en

Xavi Busquets ens va deixar

bocabadats amb el seus

viratges "telemark"

perfectament executats.

Modalitat d’esquí mòlt

estètica, a més de difícil i

exigent, que dóna color a les

sortides. Serà l’únic...?

Concurs de dibuixos

Quan rebeu aquest Butlletí, encara no se sabrà el

dibuix de la samarreta o del cartell de la 47ena Marxa

Infantil. Durant la segona quinzena de febrer els

mitjans de comunicació locals seran els encarregats

de comunicar-ho. En qualsevol cas si encara no heu

fet el dibuix, sabeu que s’han de lliurar com a màxim

el dia 4 de febrer a la Recepció del Club Muntanyenc

Sant Cugat, de 18h a 21h, de dilluns a divendres.

Així que si teniu temps, participeu!!

La Marxa

Si no ho sabeu encara, el dia 10 d’abril del 2005 es

farà la 47 ena Marxa Infantil de San Cugat del Vallès.

Hi poden participar tots els nens i nenes d’edats

compreses entre 6 i 14 anys. Enguany els pares i

els participants confluiran a l’hora de dinar a l’indret

de Can Coll. Hi vam anar fa uns anys i hem volgut

tornar-hi, per gaudir del seu entorn.

Inscripcions

Per a les inscripcions, a principis de març, arribaran

a les escoles de Sant Cugat els fulls d’inscripció

perquè els utilitzeu, i així a l’hora d’inscriure-us, us

sigui més fàcil. També es podran fer les inscripcions

per Internet (www.clubmuntanyenc.org, apartat 'Marxa

Infantil').

Col·laboradors

Un avís a tots els que han col·laborat en anteriors

Marxes o volen col·laborar per primera vegada en la

tasca de conduir i controlar als nois i noies participants:

a mitjans de febrer farem un repàs de tots els col·labo-

radors, així que ens posarem en contacte amb tots per

conèixer si voleu continuar col·laborant. Però si us és

més fàcil, ho podeu indicar a la Recepció del CMSC.

Els que vulgueu col·laborar per primera vegada sí ho

haureu de dir al Club Muntanyenc o a alguns dels que

portem La Marxa, que som uns quants.

Enguany ens estrenem com a Secció estable, ens

avalen 47 anys al darrera!! Pensem que aquest canvi

ha de servir principalment per consolidar una major

participació dels socis en aquesta activitat.

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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DISSABTE 5     Baixador de Vallvidrera, Font del Canet, Cant Totxo. Jordi Marqués EN TREN
DIUMENGE 6    Zona del Pantà de Vallvidrera, Turó d'Espinagosa. Roderic Rotea EN TREN
DISSABTE 12    Aparcament de la Font Groga, Font de la Salamandra, Coll de la

       Vinyassa, Cim del Tibidabo, tornada per Can Cortés. Joan Casajuana EN COTXE
DIUMENGE 13   Valldoreix, Puigmadrona, el Papiol, les escletxes del Papiol. Gemma Garcia EN COTXE
DISSABTE 19   Can Busquets, La Rierada, Les Tres Olles, Colònia Montserrat. Vicenç Oteros EN TREN
DIUMENGE 20  Fonts de Can Catà, Torrent d'en Fotja, Serra de Masriera. Pere Robert EN COTXE
DISSABTE 26   Can Coll, Font de Sant Pau, Font de la Rata. Narcís Planas A PEU
DIUMENGE 27  Sant Climent de Llobregat. Josep Maria Aymà

i guia local EN COTXE

Passeigs per Collserola - FEBRER 2005
  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA ITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIAITINERARI                                                            GUIA     TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT    TRANSPORT
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concertdelaCoralSantCugat1975delCMSC

sortidesdel'Escola
Els Mitjans i els Grans (I i II) de l’Escola d’Excursionis-
me van anar el cap de setmana del 15 i 16 de gener
d’excursió. Dissabte al matí van anar amb tren fins a
Ribes de Freser, on van agafar el cremallera. Van baixar
a Queralbs i van arribar a la casa de colònies “La Farga”,
on van dinar. Per la tarda van jugar a futbol, bàsquet,
etc. i a la nit els monitors van preparar un sopar per
llepar-se els dits! L’endemà, els Mitjans van fer una
excursió cap a Núria. Els Grans van anar d’excursió cap
a Coma de Vaca, on van trobar neu i gel. Van passar-
s’ho d’allò més bé contemplant els bonics paisatges dels
Pirineus.

Mentrestant, més a propet de casa, els Petits de l’Escola
van anar diumenge a Collserola. Van agafar el funicular
de Vallvidrera, la primera vegada per a molts d’ells. Aviat
van arribar a la Font de la Budellera, on van esmorzar.
Van seguir caminant fins a Les Planes, on van parar a
dinar en un parc. Quan van arribar a Sant Cugat van fer
jocs mentre berenaven.
Recordeu que podeu consultar les dates de les sortides
a la pàgina web del CMSC (www.clubmuntanyenc.org), on
estan penjats els calendaris. Fins a la propera excursió!

El passat cap de setmana del 22-23
de gener vam donar el tret de sortida
a la 8ena edició de l’Escola d’Esquí.
Com les edicions anteriors ha estat
tot un èxit d’inscrits: 192 cursetistes
d’edats compreses entre els 5 i els
53 anys, repartits entre dissabtes i
diumenges.
Esperem que al llarg del curs el temps
acompanyi i tothom disfruti al màxim.

Us informem que organitzem també
caps de setmana a Andorra, sortint
els divendres al vespre.
Els dies 18-20 de febrer us propo-
sem una sortida a preus excepcio-
nals: Andorra, esquiant un dia a Pal-
Arinsal i l’altre a Ordino-Alcalis, en
habitacions triples-quàdruples en
hotels de 2-3 estrelles per 112 euros.
Animeu-vos i no espereu a reservar
la vostra plaça en l’últim moment.

Si voleu esquiar només un dia, teniu
la possibiltat de pujar dissabtes o diu-
menges. Esquiem al Pirineu francès,
a l’estació de Porté-Puymorents per
35 euros. El preu inclou el bus, el
forfait i l’assegurança.
Per a més informació de qualsevol te-
ma, us esperem a la Secció d'Esquí
de dilluns a divendres de 19h a 21h.
Bona neu a tots!!!

Al Nadal de 1975 una colla de cantaires
procedents de l'Orfeó, amb el mestre
Xavier Azqueta, es van ajuntar al Club
Muntanyenc per formar la Coral Sant
Cugat i cantar un concert de nadales.
Any rera any s'han continuat cantant per
aquestes dates. I també enguany.
El passat 16 de gener, a la capella de
l'Escola Santa Isabel, la Coral 1975 diri-
gida pel mestre Sergi Moreno, vam can-
tar conjuntament amb la Coral de la
Unió Santcugatenca, dirigida per Albert
Santiago.
Més de cent cinquanta persones,
inclosos l'alcalde i molts regidors de Sant
Cugat, i amb el goig de veure-hi molts
socis i amics del Club, van deixar insufi-
cient la capacitat de la capella.
Els llargs aplaudiments ens van fer creure
que els assistents van disfrutar. I els can-
taires també.
A la sortida i a la Sala d'Actes del Club
Muntanyenc es va oferir un piscolabis
amb coca i cava.

La Coral Sant Cugat 1975 en un moment del concert de nadales.
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NOTÍCIES DE CULTURA
** Aprofitant una conjunció de coincidències (el llibre

de Jaume Busquets sobre Sant Cugat, la Llei del

paisatge, etc.) estem preparant una taula rodona
sobre el paisatge a Sant Cugat i els seus voltants
amb totes les seves implicacions. Serà el proper

dimarts 22 de febrer, a les 19,15h, a la Casa de
Cultura. Els contertulis seran del màxim interés de

tots els sancugatencs. A la pàgina web del CMSC

trobareu més informació quan arribi la data.

** Entre els dies 1 i 17 de març es farà una expo-
sició de pintura a càrrec de Laura Sánchez. La

temàtica serà la dona i estarà íntimament relaciona-

da amb el dia 8 de març, Dia de la Dona. Aquest dia

farem la presentació amb invitacions especials.

Possiblement serà una de les últimes o la última

exposició ala seu vella del CMSC.e-mail: mythos@mythosllibreria.com http://www.mythosllibreria.com
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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.
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Proposta el·laborada per diverses entitatsProposta el·laborada per diverses entitatsProposta el·laborada per diverses entitatsProposta el·laborada per diverses entitatsProposta el·laborada per diverses entitats
vallesanes, entre elles, la Plataforma Cívica per avallesanes, entre elles, la Plataforma Cívica per avallesanes, entre elles, la Plataforma Cívica per avallesanes, entre elles, la Plataforma Cívica per avallesanes, entre elles, la Plataforma Cívica per a
la Defensa de Torre Negra i la Plataforma Cívicala Defensa de Torre Negra i la Plataforma Cívicala Defensa de Torre Negra i la Plataforma Cívicala Defensa de Torre Negra i la Plataforma Cívicala Defensa de Torre Negra i la Plataforma Cívica
per a la Defensa de Collserola.per a la Defensa de Collserola.per a la Defensa de Collserola.per a la Defensa de Collserola.per a la Defensa de Collserola.
El Vallès és una comarca d’elevat valor natural que
actualment està immersa en un accelerat procés
d’ocupació urbanística que afecta greument a la seva
xarxa d’espais agrícoles, forestals i fluvials.
Aquests espais, a part del seu valor intrínsec com a
sistema que garanteix la continuïtat entre les
poblacions biològiques, té un indubtable valor social i
paisatgístic, i un patrimoni cultural i històric que cal
protegir.
Aquest document defineix dues propostes de
protecció i gestió administrativament independents,
però es complementen a l’hora de definir un model de
gestió territorial del Vallès.
Els instruments proposats són:
 1 / El Parc Agrícola del Vallès, sobre els espais
agrícoles de la plana del Vallès. Inclou les següents
vies verdes:

- Via Verda St. Llorenç – Collserola.
- Via Verda Farell – Marina.
- Via Verda Bertí – Gallecs.
- Via Verda Tagamanent – Céllecs.
- Corredor la Selva – Penedès.
 2 / L’Anella Forestal del Vallès, sobre els espais
forestals de les serralades i la plana vallesana. Inclou
les següents unitats geogràfiques i vies verdes:
- Parcs i connectors de la Serralada Litoral.
- Parcs i connectors de la Serralada Prelitoral.
- Via Verda Obac – Olorda.
- Via Verda La Calma – Corredor.
- Via Verda Montseny – Montnegre.
Per a més informació veure http://www.adenc.org i
http://www.valles.org
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