
El diumenge 2 d'abril, la Marxa 
us portarà per nous indrets de

Collserola. 
Resultat del concurs de dibuixos
S'han presentat un total de 1185 dibuixos de les
escoles: CEIP Pins del Vallès, CEIP Collserola, CEIP La
Floresta, CEIP Gerbert d'Orlhac, CEIP Joan Maragall,
CEIP Pi d'en Xandri, escola Santa Isabel, escola Àgora,
i l'IES Arnau Cadell. Gràcies a tots pel vostre treball!!
El jurat del Concurs de dibuixos, format per: Maria
Fabre, Imma Pueyo, Joan Tortosa i Joan Carles Alayo
ha escollit un total de 25 dibuixos finalistes de totes
les escoles participants. D'entre els dibuixos finalistes
finalment s'han escollit els següents: per la samarreta
el de Caterina López, (7 anys), del CEIP Gerbert
d'Orlhac, i pel cartell el d'Oriol Masó, (7 anys), de
l'escola Santa Isabel.
Els dibuixos guanyadors i els finalistes els trobareu
exposats a partir del dia 17 de febrer a la web del
Club.
Inscripcions
Cost: 8 euros per participant (16 euros per parella).
Pels socis del CMSC, prèvia presentació del carnet de
soci,  5,5 euros per participant. 
Aquest preu inclou l'obsequi d'una samarreta per
cada participant i un record de la Marxa.
Com fer les inscripcions: 
Per Internet: entre els dies 6 de març i 27 de març.
Entrant a la web: www.clubmuntanyenc.org i se-
guint les instruccions, escriure els noms al formulari
que hi haurà. Per pagar s'haurà de fer a qualsevol

oficina de "La Caixa", el número de compte el troba-
reu a la web. Amb el comprovant podreu passar pel
Club a recollir el material fins el dia 31 de març. 

Al Club: entre els dies 13 de març i 31 de març. Obert
tots els dies laborables de 6 a 8 del vespre. 
A totes les escoles i al 1r i 2n dels instituts es repar-
tiran fulls d'inscripció, perquè quan arribin al Club ja
els portin omplerts i d'aquesta manera agilitzar la
inscripció.
Amb la inscripció donarem TOT el material que
necessitin els participants, tret del full de control que
el donarem a la mateixa sortida.

Més informació a la pàgina 6.
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La 48ena marxa infanti l  de Sant Cugat

El tercer lloc de l'Aleix Gonzàlez en la final del
Campionat de Catalunya de Cros ha estat una

bona cloenda per a la temporada de cros de tots els
equips d'atletisme de la secció. Van participar en les
proves de cros de Rubí, Castellbisbal i la nostra ciutat
amb molt bons resultats tant a nivell individual com
d'equip, i això els ha permès disputar la final del
campionat de Catalunya, amb bones marques de
Constança Cerrada, Andrea Palacio, Maria Abadal,
Marta Sánchez, Laura Álvarez, Olga Martínez, Paula
Martínez, Carme Ortiz, Ariadna Homedes i Sandra
Aguilar, i, en categoria masculina, de Dario Sirerol,
Rubén Rico, Daniel Granado i Arnau Pujol. També cal
ressaltar els bons resultats obtinguts per les escoles
de Sant Cugat que el club dirigeix: Pins del Vallès, Pi
d'en Xandri i Joan Maragall. Per aquest motiu hem
de felicitar totes i tots els atletes del club, i sobretot
l'equip tècnic, els principals responsables d'aquests
èxits.
També a la competició de pista coberta la secció hi ha
obtingut resultats excel·lents. Una bona classificació
és el 5è lloc en la prova de 4x200 de l'equip de relleus
infantil femení, format per Laura Álvarez, Gemma
Pastrana, Carme Ortiz i Paula Martínez. A nivell indi-

vidual en categoria infantil cal destacar els resultats
de la Paula Martínez, primera en salt de llargada i
segona en salt d'alçada. En categoria masculina
infantil, el Jan Porta va obtenir la medalla de bronze
a la prova de 60 metres llisos.
També destaquen amb llum pròpia els resultats en
categoria cadet a la prova de 600 metres llisos del

Guillem de No, segon de
Catalunya, i de l'Anna
Carol, tercera de Catalunya
en salt de llargada en cate-
goria juvenil. La temporada
de cros i pista coberta pràc-
ticament s'ha acabat i, tot i
que encara som a l'hivern,
ja comença la competició de
pista a l'aire lliure. Els desit-
gem molta sort perquè
poguem continuar veient
tan bones actuacions seves.

Oswaldo Romero

Bona  temporada  de  c ros  i  p i s ta  cober ta

La Paula Martínez amb 
les dues medalles

El cartell: 
Oriol Masó (7 anys)
Escola Santa Isabel

La samarreta: 
Caterina López (7 anys)
CEIP Gerbert d’Orlach

DESCOMPTES ESPECIALS PELS SOCIS

ÚLTIMES REBAIXES
D’ESQUÍ

Plaça Quatre Cantons, s/n - Tel. 93 674 30 81
Rambla Celler, 23 Tel. 93 674 72 15

08190 SANT CUGAT

JA TENIM LES NOVETATS
DE MUNTANYA.

TOT A MOLT BON PREU



11aa  sseettmmaannaa

0044 Camí de Sant Jaume. I fase:
St. Cugat-St. Joan de la Penya.
6a etapa: de Tàrrega a Linyola.
Muntanya

0044 Passeigs per Collserola. Can Solà,
Cerdanyola, el Castell i can Magí. A
peu. Guia: Miquel Vallmitjana.
Muntanya

0044--0055 Esquí de Muntanya. Aigüestortes.
Gran Tuc de Colomers. Muntanya

0055 Matinals. Sant Llorenç Savall.
Muntanya

0055 Projecció audiovisual. Sota el sol
de mitjanit a càrrec de Joaquim
Montoriol. Muntanya

0055 Passeigs per Collserola. Can
Salat, salt d’aigua, Sant Bartomeu
de la Quadra, can Santoi. En cotxe.
Guia: Andreu Baldi. Muntanya
22aa  sseettmmaannaa

0066 Inauguració de l’exposició La
riera de Sant Cugat: un ecosistema
degradat a recuperar. Natura

0066 Els Dilluns al Club. La pri-
vatització de l’aigua. Conferència a
càrrec de l’ambientòleg Marc
Gavaldà. Obrim Vies

0088 Últim dia periòde d’inscripcions de
la 7a Caminada Popular Sant
Cugat-Montserrat. Muntanya

1111 Pas a Pas. Al Collsacabra.
Muntanya

1111 Descobrint racons. Vic. Cultura
1111 A Poc a Poc. Muntanya

1111 Passeigs per Collserola. Passeig
per l’història i visita a les cases
modernistes de l’Arrabassada. En
cotxe. Guia: Domènec Miquel.
Muntanya

1122 7a Caminada Popular Sant
Cugat-Montserrat. Muntanya
33aa  sseettmmaannaa

1133 Els Dilluns al Club. Raids d’aven-
tura amb Emma Roca i Mònica
Aguilera. Obrim Vies

1133 Inici periòde d’inscripcions al Club
per la Marxa Infantil. Marxa Infantil

1155 Xerrada. La qualitat de l’aigua que
bevem. Natura

1177--1199 Sortida a les Falles. Muntanya
1188 Grup de Muntanya. Cims comar-

cals: Baix Llobregat-l’Aubarda
Castellana. Bages-Sant Jeroni.
Muntanya

1188 Passeigs per Collserola. Pont de
can Vernet, can Marcet, riera de
Vulpalleres, turó de can Camps, visi-
ta al pi de can Camps i can Mataric.
A peu. Guia: Jesús Peribáñez.
Muntanya

1188--1199CapdeMunt. Pica del Carlit.
Muntanya

1188--1199 Esquí de Muntanya. Vall d'Aran.
Travessa Hospital de Viella -
Restanca. Muntanya

1199 Passeigs per Collserola. Turó de
Montcada i rodalies. En cotxe. Guia:
Miquel Batet. Muntanya

44aa  sseettmmaannaa

2200 Els Dilluns al Club. Com seguir
una dieta equilibrada menjant fora
de casa. Amb la nutricionista
Ariadna Òdena.Obrim Vies

2222 Xerrada amb experiments.
Naturalesa de l’aigua i la seva
importància per a la vida. Natura

2255 Senderisme. Un tomb pel
Berguedà. 10a etapa: ruta de les
colònies del Llobregat. Muntanya

2255 A Poc a Poc. Muntanya
2255 Passeigs per Collserola. Can

Borrell, coll de can Jané, Sol i Aire,
fonts de l’ermetà i Sant Vicenç,
ermita del Sant Crist de Llaceres. A
peu. Guia: Toni Bozzo. Muntanya

2266 Pares i Fills. Parc de la Banqueta.
Muntanya

2266 El Camitet. De Folgueroles a Sant
Pere de Casserres seguint el PR-C-
40. Muntanya

2266 Passeigs per Collserola. Delta del
Llobregat.En cotxe. Guia: Miquel
Vallmitjana. Muntanya
55aa  sseettmmaannaa

2277 Els Dilluns al Club. Debat obert
d’economia: la Banca Ètica. Amb
ponents de la Universitat de la Pau.
Obrim Vies

2299 Debat. La nova cultura de l’aigua a
Catalunya. Natura

3311 Últim dia d’inscripcions al Club per
la Marxa Infantil. Marxa Infantil

MarçIII

AbrilIV

0011 Camí de Sant Jaume. 7a Etapa de Linyola (Pla d'Urgell) a Algerri (La
Noguera). Muntanya

0022 48ena Marxa Infantil de Sant Cugat del Vallès. Marxa Infantil

0044 Grup de Lectura. Cultura

2266 Eleccions generals a Junta Directiva del Club Muntanyenc. Club

2299 Descobrint racons. Ruta Martí i Pol. Cultura

Avanç
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Excursió fàcil per les rodalies de Sant
Llorenç Savall, amb bones vistes sobre
Sant Llorenç del Munt, restes pre-
històriques, torrents i antics molins del riu
Ripoll.

Durada: 4 hores.
Dificultat: cal portar calçat i mitjons de
recanvi ja que travessem vàries vegades el
riu Ripoll.
Desnivell: 200 m (inicials).
Vocal: Vicenç Peig.
Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
amb vehicles propis.

5 diumenge

Matinal per Sant Llorenç
Savall

11 dissabte

Pas a Pas al Collsacabra

Aquesta vegada anirem cap a les
Garrigues per seguir un itinerari molt pla-
ner que va sempre pel costat de la quarta
sèquia del canal d'Urgell. Haurem d'aga-
far l'autopista direcció Lleida, farem una
parada a l'àrea de servei de Montblanc on
es repartiran els mapes. Sortirem de l'au-
topista a les Borges Blanques, deixarem
uns vehicles a prop d'aquest poble i
anirem tots cap a Juneda. Des d'allà
començarem l'itinerari que segueix per
l'anomenat parc de la Banqueta, sempre
pel costat de la quarta sèquia del canal
d'Urgell, una de les més arbrades i amb
indrets molt interessants on destaca el
dels Nou Salts.

Durada: 3 hores aprox.
Dificultat: baixa.
Distància: 10 km.
Desnivell: 50 m.
Vocal: Miquel Jaumot.
Hora i lloc de sortida: a les 9 del matí del
Pla de Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
en cotxes particulars. 
Inscripcions: cal inscriure's prèviament
telefonant a la secretaria (93 674 53 96).
Màxim 40 persones.

26 diumenge

Pares i fills
Parc de la Banqueta

18 dissabte 

Grup de Muntanya
Cims comarcals
Baix Llobregat. L'Aubarda Castellana 1167 m.
Bages. Sant Geroni 1224 m.

La poesia és un ocell del cel que fa
sovint volades a la terra (a Jacint
Verdaguer 1845-1902).
De Folgueroles a Sant Pere de Casserres
seguint el PR-C-40.
Folgueroles, el santuari de la Damunt, les
escales dels Foquers, Tavèrnoles. El Serrat
del Castell, l'ermita de Sant Feliuet de
Savassona, la Pedra dels Sacrificis, el tor-
rent de l'Infern, llom de Casserres i mo-
nestir de Sant Pere de Casserres.

Durada: 5 hores aprox
Dificultat: moderada.
Vocals: Carme Pagès i Vicenç Peig.
Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
amb autocar. (Pareu atenció al canvi
horari d'últim diumenge de març: s'avan-
ça una hora el rellotge).

26 diumenge

El Camitet

1 dissabte (abril)

Camí de Sant Jaume
I fase: St. Cugat - St. Joan de la Penya
7a Etapa de Linyola (Pla d'Urgell) a
Algerri (la Noguera)
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Sortirem del poble de Tavertet, tot
gaudint les boniques vistes dels cingles,
per un camí que passa per prats, fagedes,
rouredes i balmes, fins al mirador de
Rocallarga, 1.187 m, i el Pedró, 1.193 m.
Dinarem al voltant de l'ermita de Sant
Corneli i continuarem fins a un altre
mirador. Finalment tornarem a Tavertet.

Durada: 5 hores aprox.
Dificultat: cap.
Distància: 12,8 km.
Desnivell: 400 m.
Guies: Lluís Duch i Carme Altet.
Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí,
del Pla del Vinyet cantonada Cèsar
Martinell, amb autocar.

Sortirem de Sant Cugat amb l'autocar que
ens portarà al monestir de Montserrat
(700 m). Farem el cafè i la pasta al restau-
rant per fer temps, i prendrem el funicu-
lar de Sant Joan a les 10, perquè tothom
pugui venir. Ens situarà a 970 m, on aga-
farem el camí per la serra de Bellavista
fins el coll de l'Aubarda, on farem el cim
de 1.167 m (hi ha dos passos de 2n grau,
si convé posarem un passamà). Tornarem
enrere fins el coll, i d'allà per la carena
fins els miradors de Sant Geroni (1.224 m)
el cim més alt del Bages, d'on gaudirem
d'unes vistes que arriben fins als Pirineus
(3h). De tornada baixarem pel camí pas-
sant per l'ermita de Sant Geroni, anant a
buscar el  torrent. Passarem per sota el
Cap de Mort, on ens desviarem pel camí
que passa per sota el Cavall Bernat on
seguint la serra de les Lluernes arribarem 

al coll de Sant Salvador. Un cop allà
baixarem a les Trinitats visitant la balma
que hi ha sota la Trompa de l'Elefant, per
veure com vivien els ermitans. Dinarem a les
Trinitats on trobarem aixopluc. D'aquí es
veuen les ermites de la Santa Creu i Sant
Dimes, que no es poden visitar. Havent dinat
pel camí de Sant Benet prendrem les escales
que ens duen al monestir on farem el cafè i
cap a casa.

Durada: 6 hores de caminada.
Dificultat: baixa, tret del pas de 2n grau.
Desnivell: +254 m.
Guia: Vicenç Soto.
Hora i lloc de sortida: a les 8 de matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
amb autocar.

25 dissabte

Senderisme
Un tomb pel Berguedà - 10a etapa

Ruta de les colònies del Llobregat (PR-C-
144), des de l'Ametlla de Merola a cal
Rosal

Durada: 8 hores.
Dificultat: cap.
Distància: 25 km aprox.
Desnivell: cap de remarcable.
Vocal: Antoni Casals.
Hora i lloc de sortida: a les 7 del matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
amb autocar.
Inscripcions: a partir del dia 6 (socis) i del
dia 20 (no socis). Sortida de Linyola per una pista agrí-

cola (antic camí de Balaguer) que
creua diverses vegades el canal
d'Urgell. A la capital de la Noguera
visita a l'església de Santa Maria
(gòtica del segle XIV), situada  sobre
el tossal que domina la ciutat.
Sortida per pistes agrícoles fins a
Castelló de Farfanya i visita a l'es-
glésia de Sant Miquel (gòtica del
segle XIII). El camí acaba al poble
d'Algerri on s'arriba també per pistes
agrícoles. Visita a l'església de Santa
Maria (façana barroca del segle XVIII)
on segellarem la credencial.

Durada: 6 hores aprox.
Dificultat: fàcil.
Distància: 28 km aprox.
Desnivell: pràcticament cap (des dels 
248 m de Linyola fins als 345 m
d'Algerri).
Inscripcions: del 6 al 24 de març reser-
vades als de les anteriors etapes.
Del 27 al 30 de març obert a tothom.
Credencial: cal portar-la (segellarem 
a Algerri). 
Samarreta: 5 euros (al moment de la
inscripció).
Vocals: Silvano Bendinelli i Josep Maria
Fontal.
Hora i lloc de sortida: a les 7 del matí del
Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell,
amb autocar.
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Amb l'inici d'any, el rocòdrom Josep
Barberà s'obre al públic. L'estructura

ja està a punt perquè els escaladors s'hi
puguin enfilar.
Els esperen vies d'entre 15 i 20 m, on
podran posar a prova la seva resistència.
Per qui vulgui una escalada més curta, la
cova de "boulder" els permetrà poder
superar el sostre.
Qui s'hi vulgui inscriure ho pot fer en
horari de tarda al club, de 17.00  a 21.00 h.
També han començat alguns cursos i les
activitat previstes per aquest trimestre. El
primer grup que ha estrenat la instal·lació
ha sigut un grup infantil, nens i nenes
que podran gaudir de l'escalada i els
avantatges de practicar-la. Tot això, a
través del joc i d'una manera perfecta-
ment planificada.
Un altre grup que ha començat amb
moltes ganes és el d'adults del vespre,
gent amb moltes ganes de conèixer el
món vertical. L'objectiu d'aquest curs és
conèixer l'escalada esportiva i aprendre
tot el necessari per practicar aquesta acti-
vitat amb tota seguretat i coneixement.

Tenim previst oferir cursos de tots els ni-
vells. Aquest primer trimestre de l'any ens
centrarem en la iniciació a l'escalada i més
endavant hi haurà cursos de perfecciona-
ment, entrenament,...
Tothom que vulgui aprendre a escalar...
ens pot venir a veure.

El rocòdrom Josep Barberà entra en funcionament

+ + +

Nous socis
Aleix Calsamiglia Reguant
Artur Costa Carreras
Faustina Díez Iglesia
Jordi Guimerà Solà
Roberto de Llanza Varona

Pol Luque Salgado
Maria Partegàs Juvé
Alez Pérez Pineda
Sergi Pujol García
Raquel Redondo González
Manel Troya Figueroa
Carmen Waters

Eleccions a Junta directiva del Club
Muntanyenc Sant Cugat 2006

Una imatge del curs d’escalda per 
a infants

Vi i cava de la nova seu
Us informem que tenim a la venda vi i cava que va
sobrar dels actes d'inauguració de la nova seu. Qui
en vulgui comprar alguna caixa s'haurà d'adreçar
a la secretaria. Cava L'Hereu Brut i vi blanc Silencis
de Chardonnay de les caves Raventós i Blanc, a
7 € l’ampolla.

Ja podeu comprar el DVD de la inauguració
de la nova seu
Inclou els moments més rellevants dels actes
d'inauguració de la nova seu del Club Mun-
tanyenc: els darrers preparatius, el concert de les
corals, el sopar del soci, la jornada de portes
obertes, l'arribada de les autoritats, la gimnàstica
rítmica, els castellers, el sopar popular i els con-
certs.
A més a més, també inclou el Campionat
d'Espanya d'Escalada de Dificultat.
La durada del DVD és de 60 minuts i el preu, de 
10 €.
Si esteu interessats a comprar-ne un l'heu d'encar-
regar a la secretaria abans del 10 de març.

Breus

Recull de fotografies de la nova seu
Aviat també es posarà a la venda un àlbum de
fotos que recull les imatges d'un pas històric per a
la nostra entitat: la nova seu, des de la primera
pedra fins als actes d'inauguració, amb alguna
imatge per a la nostàlgia de l'antiga seu de la
plaça de Barcelona.
Aquest recull ha estat possible gràcies al segui-
ment fotogràfic que el nostre soci Xavier Antich
ha fet de tot aquest llarg procés de construcció.
Ben aviat us informarem del preu i de com reser-
var-lo.

Amb data de 15 de març de 2006 i d'a-
cord amb l'article número 32 dels nos-

tres Estatuts, la Junta Directiva del Club
Muntanyenc Sant Cugat convocarà elec-
cions generals per al dia 26 d'abril de
2006 per escollir nova Junta Directiva.
Caldrà procedir a l'elecció dels membres
següents:
President, vice-president (un o dos), tre-
sorer, secretari i vocals (amb un màxim de
set vocals).
Calendari electoral
15 de març de 2006: convocatòria de les
eleccions per al dia 26 d'abril de 2006. 
17 de març de 2006: inici del període de
presentació de candidatures des de les 
17 h fins a les 21 h. (Article 39).
29 de març de 2006: fi del període de pre-
sentació de candidatures. Hora límit: 21 h.
5 d'abril de 2006: proclamació de les 
candidatures presentades. A les 19 h.

(Article  39).
26 d'abril de 2006: eleccions de la nova
Junta. (Articles: 31.3, 39, 42).
3 de maig de 2006: proclamació de la can-
didatura guanyadora. A les 19 h. (Article
43). 
3 de maig de 2006: presa de possessió. A
les 20 h. (Article 44).
En cas de presentar-se una sola candi-
datura (Article 40):
5 d'abril de 2006: proclamació com a
guanyadora  l'única candidatura presen-
tada. A les 19.30 h.
5 d'abril: presa de possessió a les 20 h.

NOTA: la convocatòria  oficial i completa
es posarà al plafó d'anuncis i a la pàgina
web del club www.clubmuntanyenc.org.
Els Estatuts estan a la disposició dels socis
a la seu i s'envien per correu electrònic a
tots els socis que els demanin.

Resum assemblea
gener
El 30 de gener passat es va celebrar

l'Assemblea ordinària del Club. Entre
l'assistència dels socis i sòcies cal destacar
la participació d'un bon nombre de joves
que, entre altres qüestions, van explicar i
defensar el nou reglament de la Secció de
l'Escola d'excursionisme.
Dins els punts d'ordre econòmic, es va
comentar la finalització de les obres de la
nova seu durant el 2005 i la posada en
marxa per al 2006 de nous projectes com
Obrim Vies, el Rocòdrom, nous convenis
amb entitats financeres i empreses, pel
que fa a l'esponsorisme, i les subvencions
demanades al Consell Català de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya i a la
Conselleria de Cultura. Hi ha haver una
àmplia participació dels assistents sol·lici-
tant informació i aportant algunes idees
de futur, en què es va notar la quantitat
d'energies, il·lusions i esforços per re-
orientar econòmicament i socialment la
nova etapa que s'enceta. Atès que
algunes informacions econòmiques
havien arribat a darrera hora i que calia
estudiar-les de més a prop es va decidir
que l'aprovació del tancament del 2005 i
el pressupost per al 2006 s'ajornarien per
a una pròxima assemblea que cal celebrar
aquesta primavera, i també que es for-
maria un Consell econòmic integrat pel
tresorer de la Junta  i  els tresorers de les

seccions que prèviament ho estudiarien i
aprovarien.
Pel que fa a l'augment de les quotes dels
socis per a l'any 2006, on es proposava un
augment d'un 15% amb tractament espe-
cial per a les famílies de 3 o més socis amb
un augment de només el 4%, finalment
es va decidir el següent:
- Augment d'un 15% per la quota del

primer membre (de 52 a 60 euros)
- Augment d'un 10% pel segon membre
(de 39 a 43 euros)
- Augment d'un 4% pel grup de 7 a 17
anys i jubilats (de 26 a 27 euros)

Per acabar es va aprovar per àmplia majo-
ria el nou reglament de la Secció de
l'Escola d'excursionisme.

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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5a etapa del Camí de Sant Jaume del
04/02: refugi Sant Pere dels Arquells,
Segarra

El Club Muntanyenc Sant Cugat
organitza cada any una caminada
fins a Montserrat per a tothom que
vulgui venir-hi. Un any, pel Camí dels
Monjos passant per Sant Llorenç de
Munt, amb altres excursionistes del
Vallès, i l'any següent s'hi va directa-
ment amb organització pròpia del
Club. Enguany serà la 7a edició en
que hi anirem directament.
Ens agradaria molt engrandir aques-
ta caminada popular, emblemàtica i
alhora molt personal per a tots els
participants, de manera que pugui
ser considerada una veritable anada
dels santcugatenc/ques a la
muntanya més simbòlica i popular de
Catalunya. Són moltes associacions
excursionistes o no, que hi van anual-
ment, des de molts indrets de
Catalunya. Nosaltres, santcugatencs
que hi som a prop, hem de fer el pos-
sible per ser-ne molts. Per això, ens
satisfaria poder comptar amb vo-
saltres, amb la seguretat que us tro-
bareu una bona organització, moltes
ganes i molt bon humor.
Aprofitem per recordar-vos que
necessitem VOLUNTARIS!

Caminada Popular
Sant Cugat
Monsterrat

Cinquena etapa del
Camí de Sant Jaume

El passat dia 4 de febrer la cinquena
etapa del camí va ser entre el poble de

Pallerols i la ciutat de Tàrrega.
La neu caiguda uns dies abans i el fang
van dificultar la marxa de la colla, però el
paisatge nòrdic i la visita cultural a
Cervera ens van compensar amb escreix.
La primera foto és de la zona del refugi
dels caçadors (Sant Pere dels Arquells)
amb ruïnes d'una antiga ermita, com es
pot entreveure entre la boira. L'altra és
de la Paeria de Cervera, on el grup es va
reunir per escoltar la història de la ciutat.
A continuació va visitar l'església de Santa
Maria, que fa paret amb la mateixa
paeria, una joia del gòtic català. 
A la pròxima etapa del dissabte 4 de març
emprendrem el camí cap a les terres de
l'antiga "frontera superior" de l'època
sarraïna, quan Linyola, el nostre final 
d'etapa, era un baluard important.

Silvano Bendinelli

Paeria de Cervera. Els caminants escoltant
les explicacions sobre la història de Cervera

Activitats de MARÇ!!

Divendres 3 de març: pujada a Sant
Medir i pilar a l'ermita.

Diumenge 5 de març: assaig especial
al Club Muntanyenc, en mostra d'a-
graïment per l'acord entre ambdues
entitats.
17 h assaig obert a la canalla de Sant
Cugat
18 h assaig general obert per a la
gent de Sant Cugat
I en acabar... presentació de l'excur-
sió conjunta al cim del Tagamanent +
pica-pica i concert!

Diumenge 12 de març: actuació a
Gràcia amb motiu de la trobada de
colles de Sant Medir: Castellers de la
vila de Gràcia, Castellers de Sants i
Castellers de Sant Cugat.

Diumenge 19 de març: Actuació al
Poble Sec de Barcelona, amb
Castellers de Sants, Minyons de
Terrassa, Castellers de Poble Sec i
Castellers de Sant Cugat.

+ + +

4 i 5 de març
Aigüestortes. Gran Tuc de
Colomers (2933m)
Pernoctarem al Refugi Estany Llong.
Coordina: Xavi Busquets
(xavielis@tiscali.es)

18 i 19 de març
Vall d'Aran. Travessa
Hospital de Viella -
Restanca
Coordina: Txema Colomer
(tcolome1@pie.xtec.es)

Recordeu que és OBLIGATORI portar la
Targeta Federativa de Muntanya (D),
ARVA, pala, grampons, i tots els
estris/roba obligatoris per fer esquí de
muntanya, a més de tenir un bon nivell
d'esquí i una bona forma física.

Propera activitat

Esquí de Muntanya

Ciutat de les Arts i
de les Ciències

Per qüestions organitzatives, aquesta
activitat queda suspesa momentània-

ment. De poder ser s'organitzaria per al
pont de l'11 de setembre.

Falles 2006: 17, 18 i
19 de març

Inscripcions fins al 14 de març. Per a més
informació, consulteu el butlletí de fe-

brer. L'eixida serà del lloc habitual, Pla del
Vinyet cantonada Cèsar Martinell a les 
20 h de divendres 17, amb autocar.

Breus

Presentació als mitjans de comunicació de la
7a Caminada Popular Sant Cugat - Montserrat

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



6

Principals informacions
La Marxa és una excursió que destaca als qui
saben fer millor la regularitat.
Normalment aconsegueixen trofeu més d'un
centenar de parelles participants.
Enguany la Secció Marxa Infantil i l'Escola
d'Excursionisme, juntament amb Televisió de
Sant Cugat han realitzat un filmet en format
DVD que informa sobre  "La Marxa" i com s'hi
hi ha de participar. 
La Marxa està oberta a nois i noies d'entre 6 i
14 anys. Aquest any només hi ha un recor-
regut de 13,5 quilòmetres, però es mantenen
les classificacions per dos grups d'edat, de 6 a
11 i de 12 a 14 anys.
Com ja sabeu, no està permès acompanyar els
equips participants. 
Al final de La Marxa tots els participants
rebran un record.
Els pares que vulguin anar i tornar al lloc de
dinar de la Marxa, l'Ermita de Sant Medir, els

recomanem que vagin a peu pel camí tradi-
cional de Sant Medir, o que vagin amb vehicle
fins a Can Borrell i que segueixin a peu fins
Sant Medir.
A destacar
Durant la setmana del 27 al 31 de març TV
Sant Cugat emetrà uns programes en directe,
dedicats especialment a la Marxa Infantil.
En cas de preveure's mal temps, la Comissió
avaluarà la possibilitat d'ajornar la Marxa el
mateix divendres 31 de març. En cas d'ajorna-
ment, s'avisarà directament a totes les escoles
del municipi, i també a través de Ràdio Sant
Cugat s'informarà de la suspensió.
Si això passés, La Marxa es traslladaria al dia 6
de maig.
Consells als participants
Heu d'haver menjat una mica abans de sortir
de casa, o a la plaça. No és recomanable
començar a caminar en dejú.

Emporteu-vos aigua amb una cantimplora.
Mireu de no utilitzar envasos de plàstic o
llaunes de refresc, i si ho feu llenceu-los a les
bosses de recollida que hi ha cada un dels con-
trols.
És indispensable que porteu botes en lloc de
sabates esportives. 
El vestit haurà de ser adient al clima primave-
ral, xandall sencer i un cangur per si fa fresca
al matí. 
Es recomana portar una motxilla  per posar-hi
la cantimplora, els estris que calguin, i per
guardar-hi el full de control. 
Heu d'anar lliures de mans i còmodes per
caminar.
Tots els col·laboradors i organitzadors tre-
ballen perquè sigui una diada ben agradable
per a tots, participants, pares i amics. Així
doncs, us hi esperem!

Més informació al web del Club.

Propera activitat

CapdeMunt

La 48ena marxa infantil de Sant Cugat

18 i 19 de març
Excursió a la pica del Carlit
(2921 m)
El cap de setmana del 18 i 19 de març
pujarem la pica del Carlit, que és el punt més
alt de la Cerdanya i alhora del departament
del Pirineu oriental. S'hi pot accedir des de
l'estany de les Bulloses, on hi ha el xalet-refu-
gi de la CAF on dormirem.
El primer dia es plantegen diverses alterna-
tives (excursions amb raquetes, esquí de
muntanya, esquí de fons, etc):
a) Volta als estanys del Carlit amb raquetes
(2h 30 min). 
b) Puigperic (2.810 m). Amb raquetes es con-
sidera una ascensió fàcil fins a la coma de la
Llosa i mitjana fins a la base de la canal (pio-
let i grampons). Des del refugi de les Bulloses:
entre 4.30 i 6.30 h (desnivell: 1.115 m).
c) Esquí de fons o alpí a les estacions més
properes.
El segon dia pujarem a la  pica del Carlit
(2.921 m) des del refugi de les Bulloses: estany
del Viver - estany de la Comassa - estany Sec -
estany Llat - coma dels Forats - coll Colomer -
canal central - pica del Carlit - estany Sobirà -
estany Sec - refugi de les Bulloses. Amb
raquetes es considera una excursió de dificul-
tat baixa fins al coll Colomer, mitjana i alta
quan ens enfilem cap el corredor (grampons
i piolet). En el descens la dificultat és mitjana
entre el coll Colomer i l'estany Sobirà. La resta
de la baixada és fàcil. Horari: Entre 4.00 i 
6.00 h (desnivell: 1.206 m).
Per a més informació contacteu amb qual-
sevol dels vocals: Elena Grau
(elena.grau@gmail.com), Quim Brun
(joaquim.brun@gmail.com) o Ana de la Rosa
(anadlrs@yahoo.com).

+ + +

+ + +

CapdeMunts hivernals al Pedraforca
Sortida del 22 de gener
Primer, vam fer un dissabte variat: esquí
de pista a Porté, esquí de fons a Tuixén, i
pujada a la Gallina Pelada (serra d'Ensija).
La guinda del pastís la vam posar diu-
menge, tots plegats, al mític Pedraforca.
Mentre uns feien una volta de 360º per la
base del massís, els més atrevits vam fer el
cim a l’estil hivernal. Va ser una guinda
amb nata, perquè estava tot enfarinat de
neu.

Jesús Gràcia El  grup del  CapdeMunt

+ + +

El passat dimecres 25 de gener, molts
amics i familiars d'en Pere Ribas així

com també  el nostre alcalde i regidors es
varen aplegar a la seva  llar per comme-
morar el seu ingrés, en bones condicions,
en un club tan exclusiu i admirable com és
el dels centenaris. Segons les nostres
informacions només tres persones, a la
nostra ciutat, han assolit i/o superat els
100 anys. Volem aprofitar aquesta fines-
tra al soci, que és el nostre butlletí, per
felicitar a en Pere Ribas i a la seva família
i desitjar-li que pugui seguir fent molts
anys.

29.1.2006: La Coral La Lira interpretant una canta-
da en el dinar-homenatge que varen retre al pare
del seu president, Ciscu Ribas, a La Unió

Sortida del 18 de febrer
A la foto podeu veure els CapdeMunt el
passat mes de febrer al Parc Nacional
d'Aigüestortes, on van fer travesses amb
raquetes i esquís de muntanya.

David Rovira
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Farem aquesta sortida que va ser ajorna-
da el febrer amb un recorregut pels tres

espais de Vic on es pot trobar la seva obra.
Així, descobrirem la seva pintura, la seva
vida, però també els racons on és exposa-
da. Recorrerem el centre històric de la ciu-
tat, visitarem la nau central de la
Catedral, el temple romà i la Capella
Fonda de la Pietat. Acabarem visitant
l'Ajuntament (edifici singular) i sortirem a
la balconada presidencial des d'on gaudi-
rem de l'espectacle del mercat a vista d'o-
cell, fet que només és permès en aquestes
visites i en comptades ocasions. En el
moment de la sortida, us lliurarem un
petit dossier sobre els llocs que visitarem.
Durant l'itinerari tindrem un guia oficial
de l'Ajuntament de Vic a la nostra disposi-
ció. 
Dia: dissabte, 11 de març.
Hora i lloc de trobada: a les 9 del matí del

Pla del Vinyet cantonada Cèsar Martinell. 
Preu: 6 euros a pagar en el moment de
fer la inscripció a la secretaria del club.
Inscripció: cal fer-la abans del dia 7 de
març, dimarts.

Informació anticipada de la sortida
del mes d'abril
El mes d'abril farem la Ruta Martí i Pol, el
poeta de Roda de Ter, on seguirem la vida
i la poesia d'aquest popular escriptor.
També comptarem amb les explicacions
d'un guia.
Dia: dissabte 29 d’abril.
Lloc i hora de trobada: a les 9 del matí
del Pla del Vinyet cantonada C. Martinell. 
El preu encara no el tenim establert, però
podria estar sobre els 6 euros (inclou el
recull de poesies que haurem sentit).
Inscriviu-vos-hi amb anticipació. Últim dia:
24 d'abril. 

Descobrint racons: Descobrim Vic de
la mà del  pintor  Josep Maria Sert

+ + +

En aquestes sortides podreu desco-
brir petits tresors culturals i paisat-
gístics ben a la vora de casa. Segur
que no ens els acabarem! Com ja
vam anunciar, hem estrenat nou for-
mat: ara ens desplacem amb cotxes
propis, cosa que ens dóna més flexi-
bilitat i possibilitats (els qui vénen
amb cotxe porten amicalment els
qui no en disposen, com és habitual
al club); es facilita un dossier infor-
matiu a tots els assistents; es compte
amb guies titulats. Tanmateix es
torna abans de dinar, per no encarir
el preu, però es procura disposar
d'informació per a qui vulgui dinar
allà on anem. Cal inscriure-s'hi a la
secretaria del club i fer-hi el paga-
ment corresponent. Per tal de facili-
tar-nos la feina us demanem que us
hi inscriviu amb la màxima antici-
pació, COM A MÍNIM 5 DIES ABANS
DE L'ACTIVITAT. 

Gràcies

+ + +

Activitats entorn
del Dia Mundial
de l 'Aigua

L'equip de govern del nostre municipi
ha proposat dedicar l'any 2006 com

L'any de Sant Cugat. L'objectiu seria
donar a conèixer el poble o la nostra ciu-
tat als ciutadans, sobretot als nouvinguts.
Es demana la col·laboració de les entitats.
El Club vol col·laborar i alhora fer-se
conèixer més als ciutadans.
Volem fer una mostra fotogràfica.
Demanem a tots els socis que puguin

aportar algun document fotogràfic, sigui
de la vida del club o de la ciutat, que es
posin en contacte amb la secció de
Cultura (Alfredo Arechavala). Fins i tot si
teniu alguna filmació antiga, seria
benvinguda. Igualment necessitem un
grup que vulgui col·laborar a muntar
aquesta exposició. Necessitem idees al
respecte.

Alfredo Arechavala

L'any de Sant Cugat

El Grup de Natura, juntament amb la
resta d'entitats de la Plataforma Cívica

per a la Defensa de Collserola, ha presen-
tat al·legacions al PITC, pel greu impacte
ambiental que implicaria al parc de
Collserola. 
Les nostres demandes són:
- que el PITC no inclogui la via de cornisa,
el vial d'enllaç, l'autovia del túnel
d'Horta, ni el túnel d'accés ferroviari a
Barcelona
- que s'excloguin d'aquest PITC el Quart
Cinturó i la Interpolar Sud, que provo-
carien greus problemes en la connexió de
Collserola amb altres espais naturals
- que es reformuli la política de mobilitat
segons un model sostenible, basat, de
veritat, en la preferència de l'accessibili-
tat per mitjà del transport públic sobre la
mobilitat amb  vehicle privat.

Al·legacions al Pla
d'infraestructures
de  transport de
Catalunya

Dilluns, 6 de març, 18.30 h
Inauguració de l'exposició La riera de Sant Cugat: un
ecosistema degradat, a recuperar 
Obrim Vies 
Vestíbul del CMSC. Fins al 7 de maig
Dilluns, 6 de març, 19.00 h
La privatització de l'aigua
Xerrada
Marc Gavaldà, ambientòleg, autor del llibre La recolo-
nización, col·laborador de l'Observatori Transnacional
Dimecres, 15 de març, 20.00 h
La qualitat de l'aigua que bevem
Xerrada
Josep Vicent Arnau Moya, naturòpata i acupuntor
Dimecres, 22 de març, 20.00 h  
Dia Mundial de l'Aigua
Naturalesa de l'aigua i la seva importància per a la
vida.
Xerrada amb experiments: Lluís Llerena, biòleg, i Elena
Sanfeliu, química 
Dimecres, 29 de març, 20.00 h
La nova cultura de l'aigua a Catalunya, a debat
Roger Lloret Ríos, Ecologistes de Catalunya 
Gabriel Borràs i Calvo, cap Àrea de Planificació per a
l'Ús Sostenible de l'Aigua, Agència Catalana de l'Aigua
Diumenge, 7 de maig, 10.00 h
La riera de Sant Cugat
Sortida matinal
Guiada per Cesc Múrria (UB), biòleg, autor del treball
L'estat ecològic de la riera de Sant Cugat

LES ACTIVITATS DE
DESCOBRINT RACONS

Grup de Lectura
Pròxim llibre: Coetzee - l'edat del ferro.
Dia 4 d'abril, dimarts, a les 20 hores. Les
trobades es fan els primers dimarts de
cada mes. Assistència lliure. Més informa-
ció al proper butlletí.

DESCOMPTES PELS SOCIS
Tel. 935 893 702 • Fax 936 752 172

E-mail: graficasceller@graficasceller.es
c/. Vic, 11 - 08190 Sant Cugat del Vallès

(Barcelona)

Les revoltes socials de les terres de
l'Ebre i de multitud de moviments

socials arreu del món han fet emergir la
nova cultura de l'aigua, un concepte que
les administracions han assumit, però
que s'ha de concretar en fets reals. El
Grup de Natura del Club Muntanyenc
Sant Cugat volem col·laborar en la sensi-
bilització, el debat i la capacitat crítica
necessaris per aquesta transformació
social, imprescindible per poder deixar a

les generacions futures,
un món viu, just i
sostenible.

A continuació us exposem
el programa d'activitats
entorn del Dia Munidal
de l'Aigua.

Totes les activitats es faran
al CMSC.
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De Portes Endins dedica l'entre-
vista d'aquest mes a Erik
Johansson, economista de 28

anys, soci del Club des del 99 i vincu-
lat al grup dels CapdeMunt.
La seva trajectòria en el món de
l'alpinisme i més especialment la
seva última expedició Andes 6000 -
Aconcagua 6962 Solo, l'ha fet
mereixedor del Premi Ciutat de Sant
Cugat en la modalitat d'Esport.
Enguany es celebrava la primera edició dels Premis
Ciutat de Sant Cugat, que premien en diferents
modalitats la tasca i mèrits de ciutadans o entitats
de Sant Cugat durant l'últim any. L'Erik Johansson
va presentar la seva candidatura, avalat pel Club, i
entre tots els candidats, en va ser el guanyador.

Què representa per a tu la concessió d'aquest
premi?

Per a mi és una gran satisfacció, perquè és un reconeixe-
ment a tot el projecte Andes 6000, no només a nivell
esportiu sinó també a la tasca humanitària que vam dur a
terme. 

Aquest guardó, anima a pensar amb altres projectes de
cara al futur.

Explica'ns com va anar l'expedició. Quins cims vas
assolir?

L'expedició la formàvem l'Oriol Herrerias i jo. En el projecte
inicial teníem pensats una relació de cims. Un cop allà, per
les condicions físiques i climatològiques, vam decidir fer
com a primer cim el Cerro Plomo de 5.420 m, per poder fer
una bona aclimatació. Seguint la dita "arribar alt i dormir
baix", la primera nit la vam passar a 3.500 m i la segona a
4.100 m., des d'on vam atacar aquest primer cim.

Vam anar fent una progressió lenta fins a trobar-nos
preparats per pujar a l'Aconcagua: després del Cerro
Plomo vam fer el Volcán San José, assolint l'altitud de 5.750
m, ja que el fort vent i el fred, i l'inici de símptomes de mal
d'alçada, ens van impedir arribar fins al cim de 5.856 m.

Com a tercera muntanya vam fer el Cerro Marmolejo de
6.110 m, i ja després, tot i que en solitari ja que l'Oriol per
raons personals va decidir no fer l'ascensió, vaig fer
l'Aconcagua. Vaig assolir el cim en 3 dies des del camp
base, sense fer-hi període d'adaptació, principalment a
causa de la bona condició física i de l'òptima aclimatació
resultant de les escalades prèvies.

El dia que vaig coronar la muntanya més alta d'Amèrica,

el vent blanc, tan característic de l'Aconcagua, es va
fer notar i va produir temperatures de més de 30º
sota zero.

Quines sensacions s'experimenten, sol, dalt
d'un cim de 6.962 metres? 

Tota una sèrie de coses et passen pel cap, t'oblides
dels mals moments que has patit i t'envaeix una sen-
sació d'emocions i satisfacció molt gran, recordant-te
especialment dels bons moments de l'expedició i
sobretot de totes aquelles persones que t'han ajudat
d'alguna manera a assolir aquella fita. Reconec que
m'hagués agradat compartir aquell moment amb
algú d'ells. De tota manera, per a mi era un somni fet
realitat, finalment assolit, i em sentia privilegiat de
poder albirar el món des dels 7.000 metres d'alçada,
una manera diferent de mirar-ho, no trobes?

A part de la vessant esportiva, l'expedició tenia
un aspecte humanitari. En què consistia aquest
projecte?

L'altre company d'expedició, l'Oriol Herrerias, ja
havia estat a Bolívia anteriorment i va viure personal-
ment com la gent patia la malaltia de Chagas.
Commogut per aquest fet, en preparar l'expedició
ens vam plantejar de quina manera podíem coope-
rar, dins les nostres possibilitats, en la millora de les
condicions de vida de la gent de la zona. 

Amb la col·laboració de Metges sense Fronteres que
té diversos projectes engegats per combatre la malal-
tia de Chagas, vam crear una pàgina web de l'expe-
dició on donàvem a conèixer la malaltia i des d'on
recaptàvem fons que aportàvem a projectes rela-
cionats de Metges sense Fronteres.

Què és la malaltia de Chagas?

Chagas és una malaltia parasitària que es troba al
continent americà, on s'estima que afecta entre 16 i
18 milions de persones i es cobra 50.000 vides cada
any. Un metge brasiler, el Dr. Carlos Chagas, la va
descobrir l' any 1909, trobant-la mortal i que afecta el
cor i els sistemes nerviós i digestiu de les persones que
la pateixen. El risc de contracció d'aquesta s'amplia a
100 milions de persones de tot Sudamèrica.

El problema radica en el fet que les empreses farma-
cèutiques no inverteixen en I+D, ja que els afectats,
en la seva totalitat, pertanyen a la classe més pobra
del continent americà i no poden permetre's com-
prar medicaments. Per tant, com que en traurien un
nul rendiment, els laboratoris no inverteixen per tro-
bar productes que millorin les seves condicions. És

una epidèmia oblidada a la resta del món.

És evident que l'objectiu esportiu el vas assolir,
creus que també es va assolir aquest objectiu
cooperatiu i solidari?

Estem satisfets, perquè, al nostre nivell, vam poder con-
tribuir a fer difusió de la malaltia. Es van publicar arti-
cles a bones revistes dins el món de l'alpinisme
(Barrabés i Desnivel) i fins i tot a alguna publicació
argentina.

En l'aspecte econòmic es va recaptar una quantitat de
diners suficient, considerant l'objectiu que ens havíem
marcat.

Arran d'aquest premi, penses que tindràs més
oportunitats de fer altres expedicions? 

Bé, fins ara totes les expedicions me les he finançat jo
mateix. Ara bé, penso que un premi sempre dóna un
cert reconeixement i si en algun moment em plantejo
expedicions més costoses, que no puc finançar sol, és
més fàcil que et donin diners perquè ja tenen referèn-
cies sobre la teva persona i trajectòria.

Tens algun projecte en ment?

A curt termini no. La meva idea és conèixer món a
través de les muntanyes. He recorregut fins ara els
Pirineus, els Alps, l'Atles, els Andes i els Alps del Sud de
Nova Zelanda. Més endavant m'agradaria conèixer
tota la part de l'Himalaya.

Erik, moltes gràcies per dedicar-nos una estona
del teu temps a fer aquesta entrevista i esperem
veure't ben aviat coronant un altre cim.

L'equip de redacció

Entrevista a Erik Johansson Echaide, guanyador del Premi Ciutat de Sant Cugat
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