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Els bolets, entre el millor

menjar i la pitjor tragèdia
Catalunya és, sens dubte, un país micològic, que té una arrelada tradició bole-

taire. Al conjunt del país, hi ha una sèrie d'espècies que són conegudes i apre-
ciades arreu. N'esmentarem unes quantes, com l'ou de reig (Amanita caesarea),
els ceps i siurenys (Boletus edulis, Boletus aestivalis, Boletus aereus i Boletus
pinophilus), els rovellons i pinetells (Lactarius sangifluus, Lactarius vinosus,
Lactarius deliciosus), els rossinyols (Cantharellus cibarius), els carlets
(Hygrophorus russula), les llenegues o bromoses (Hygrophorus latitabundus),
els fredolics (Tricholoma terreum), els rossinyols de pi o rossinyoles
(Cantharellus lutescens) i les llengües de bou (Hydnum repandum). També hi ha
els apreciats bolets de primavera, com les múrgoles, múrmules o rabassoles
(gènere de les Morchella), les corretjoles, carreretes o cama-secs (Marasmius
oreades) o els moixernons de primavera (Calocybe gambosum). Aquestes espè-
cies, i especialment a la Catalunya vella, són menjars tradicionals, d'una qualitat
excepcional, protagonistes dels plats de tardor i primavera dels nostres pobles. 

Sens dubte, els bolets “clàssics”, els més coneguts, són inconfusibles per a
la gent que està acostumada a anar al bosc i que des de petits els han vist i
conegut. Però hi ha tota una altra sèrie d'espècies comestibles (a Catalunya hi
ha més de cent cinquanta espècies de bolets bons comestibles), que són menys
conegudes i valorades de forma molt diferent en funció de la zona, normalment
per raons històriques i/o culturals. Per exemple, els rourons, rourencs o flotes
de roure (Armilliaria
mellea) són bolets
apreciats a la Cata-
lunya central, que
no es mengen a la
major part del país.
Les llores grogues
(Russula ochroleu-
ca) són molt valora-
des en certes co-
marques lleidata-
nes i a Osona ni les
cullen. Els pebras-
sos o terrandossos
(Russula delica i
Lactarius piperatus)
són bolets molt

Clitocybe nebularis: El moixernó de tardor és un bolet abun-
dant, força conegut i bon comestible per a la majoria de la
gent. A una petita part de la població li causa trastorns diges-
tius de poca o moderada importància.



apreciats a les ter-
res de Tarragona i,
en canvi, a la pro-
víncia de Barcelona
i a la de Girona no
els valoren gens. I
n'hi ha que són
bons, comestibles,
però que a una part
de la població els
causa trastorns di-
versos, sovint de
tipus estomacal
(males digestions),
o al·lèrgies. Exem-
ples d'aquests se-
rien el moixernó de
tardor (Clitocybe nebularis) o la cama de perdiu (Chroogomphus rutilus), que,
a un percentatge significatiu de la gent (entre un 10% i un 20%), els causa tras-
torns digestius d'una certa importància o al·lèrgies força espectaculars.

Hi ha un seguit de bolets, dels quals comentarem dues espècies, que són
comestibles per certa gent d'unes zones concretes del país i que són tòxics,
perillosos, per a la resta dels “mortals”. Per exemple, el bolet de greix
(Gygomitra esculenta) és consumit des d'antic a les valls del Pirineu, i es consi-

dera clarament tò-
xic. També el frede-
luc verdós (Tricho-
loma equestre), que
es menja sobretot
al sud de França i en
alguns indrets de
les Espanyes, pot
ser molt tòxic per a
la major part de la
gent que en mengi
en quantitat. 

Uns altres grups
de bolets, bons i
comestibles, s'han
de cuinar a altes
temperatures, per-

Morchella rotunda. Les múrgoles, que creixen a la primavera
en indrets humits i sovint remenats, són excel·lents comesti-
bles una vegada ben cuites. Crues, poden ser molt tòxiques.

Tricholoma terreum. El fredolic és sens dubte un dels bolets
que més es cull i que és ben valorat arreu del país. És un bon
comestible i es pot cuinar arrebossat, fregit o amb sopa.



què crus poden ser
molt tòxics. Les
múrgoles (Morche-
lla) crues són molt
tòxiques, cuites o
seques són exquisi-
des. Les cues de
cavall (Amanita ru-
bescens), molt a-
preciades en certes
comarques de mun-
tanya, són boníssi-
mes ben cuites (en
molts indrets és
considerat un dels
millors bolets), pe-
rò, si es mengen
crues, ataquen els
glòbuls vermells de la sang i produeixen anèmia. Fins i tot hi ha bolets, com el
bolet de tinta grisa (Coprinus atramentarius), que crus o cuits són bons, però
barrejats amb alcohol (vi, per exemple), són molt tòxics.

Cal anar molt amb compte amb els bolets, ja que moltes espècies ens poden
generar confusions que podrien ser fatals. Hi ha unes quantes espècies de
bolets, prou abundants a les nostres terres, que són tòxics i mortals, i que han
causat morts recentment, únicament per ingerir-ne uns quants exemplars. A
Roda de Ter, ara fa uns quants anys, un boletaire expert va anar a buscar els rou-
rencs (Armilliaria mellea), que cada any trobava en un mateix indret. Un any con-
cret, els va collir i eren marcadament més petits, del mateix color, i al mateix lloc.
Va caure en el perillós error de collir la mortal galerina (Galerina marginata) i va
morir intoxicat. A casa nostra cal anar amb molt de compte amb aquesta espècie
de rourenc petit, amb la farinera borda (Amanita phaloides), que és el més mor-
tal i comú dels bolets, present en boscos de tota mena, i amb el fredeluc metzi-
nós (Tricholoma pardinum), que pot ser freqüent a alta muntanya i que sembla
un fredolic molt més gros i amb unes marcades escames al barret. I també estar
molt al cas amb les lepiotes petites que, malauradament, aquest any han ja cau-
sat diverses intoxicacions mortals a Espanya. Aquestes lepiotes, molt semblants
a l'apagallums (Macrolepiota procera), comú i ben comestible, són molt més
petites, no passen dels 5 als 8 cm d'alçada i tenen un anell poc visible i fixat al
tronc. La més perillosa, la Lepiota brunneoincarnata, ha sortit aquest any de
forma nombrosa en parcs i jardins, i la gent l'ha confosa amb els fredelucs o
corretjoles, que sorprenentment han sortit també aquest any a la tardor.

Amanita phalloides. La farinera borda, que pot ser des de color
verd oliva (la forma més típica) fins a ben blanca, és el més
mortal dels bolets. És molt comú i el causant, a nivell mundial,
de la majoria d'intoxicacions amb resultat de mort.



En conclusió, podem dir que la norma que hem d'aplicar és precisament que
no hi ha normes per diferenciar els bolets bons dels dolents,  si no és el conei-
xement en ferm de l'espècie. Comentem alguns dels falsos mites que a vegades
ens provoquen confusions.

• Es diu que els bolets que canvien de color en tallar-los són verinosos: FALS.
• Es diu que els bolets que ennegreixen els coberts de plata són tòxics: FALS.
• Es diu que els bolets que tenen anell no són bons: FALS.
• Es diu també que els bolets tòxics tenen mal gust: FALS.

No hi ha cap norma per detectar si una espècie és o no és comestible: només
cal conèixer-la bé. Hi ha, a més, algunes recomanacions respecte als bolets que
hem de tenir en compte:

• No agafem mai un bolet si només en trobem un exemplar, pot ser que sigui
de color i forma diferent de la que té normalment. Es troben exemplars
d'Amanita phaloides (que normalment és de color verd), que són ben blancs. O
un ou que encara no ha esclatat, tot sol, pot ser d'ou de reig o de farinera borda.

• No mengem mai d'una espècie de la qual no haguem tastat mai més d'un
o dos exemplars, ja que ens pot provocar trastorns si no la tolerem bé. La pri-
mera vegada que tastem una espècie nova, mengem-ne poca quantitat.

• No posem mai un bolet desconegut al cistell juntament amb els bons, pen-
sant que ens el mirarem amb detall a casa. No pas perquè el contacte amb els
altres els torni tòxics, si no perquè podem despistar-nos i, quan arribem a casa,
nosaltres mateixos o un familiar pot creure que els hem collit sabent que són
bons i cuinar-los. Aquest fet ha provocat a vegades intoxicacions molt greus.

• Sobretot, si volem aprofundir en el món dels bolets, recordem aquestes
espècies altament tòxiques: Amanita phaloides, Lepiota brunneoincarnata,
Lepiota cristata, Tricholoma pardinum, Galerina marginata, Entoloma lividum,
Amanita verna, Amanita virosa.

Hi ha, també, espècies que tradicionalment han estat considerades com a
mortals, com el mataparent (Boletus satanas) i l'amanita muscària (Amanita
muscaria), que són tòxics però molt menys perillosos que els esmentats abans.
Els bolets han estat, són i seran un gran plaer per al paladar i una gran tradició
catalana, que ens dóna l'oportunitat de passejar pel bosc, collir-los, gaudir de
la natura i d'un menjar exquisit. Només cal ser prudents, estar ben informats i,
sobretot, saber que hi ha espècies molt bones, però també algunes espècies
molt perilloses, i d'altres que s'han de cuinar o tractar amb certes condicions.

Nota. He posat els noms científics dels bolets, ja que utilitzant aquests noms cien-
tífics podreu trobar imatges de qualitat als buscadors d'imatges d'Internet. Amb els

noms populars, com que varien en funció de les zones, hi ha més confusions.

Jordi Baucells Colomer
Biòleg i enginyer tècnic agrícola

Grup de Naturalistes d'Osona



70è Aniversari a la Pica d'Estats
Som una colla d'excursionistes veterans que cada dimecres ens reunim al

bar d'una entitat cultural per sopar i fer una sana tertúlia. Les xerrades que
tenim són sobre l'excursionisme, l'òpera, l'art i com va el món, ja que tenim
aquestes aficions en comú.

Celebrem conjuntament els nostres aniversaris i en Juli va proposar que cele-
bréssim els setanta anys a la Pica d'Estats. Jo els vaig fer el dia 2 de juny i en
Juli i en Gabi els van fer els dies 14 i 16 de setembre, respectivament. Tots van
estar d'acord que pujaríem a la Pica durant el mes de setembre i, a més, s'hi van
afegir altres companys.

La data escollida havia de ser la que meteorològicament ens garantís tres
dies bons, i els dies 20, 21 i 22 de setembre van ser els que vam escollir per anar
a la Pica pel costat francès.

Així, el 20 de setembre vam sortir de Barcelona en Juli Arrufat, de setanta
anys; en Gabriel Fernandez, de setanta anys; en Pau Manzanal, de setanta
anys; l'Enric Gómez, de setanta-un anys; en Jaume López, de setanta anys; en
Salvador Manzanares, de seixanta-vuit anys; l'Enric Soto, de seixanta-dos anys;
en Salvador Poquet, de seixanta-un anys; la Conxita Sauret, de seixanta-set
anys, i jo mateix, de setanta anys, cap a la Pica d'Estats.

En arribar a l'Artiga, vam deixar els cotxes a l'aparcament, vam carregar les

Grup dels 70
al cim de la
pica d'Estats
(Foto: Ramon
Curtichs)



motxilles i cames amunt pel bosc de Fontanals. A mig camí, vam descansar una
estona i vam dinar plegats. Després, vam tornar a carregar les motxilles i ens
vam posar de nou en marxa fins al refugi de Pinet, on vam passar la nit. Vaig
saludar en Patrick, guarda del refugi, i li vaig lliurar unes fotografies que em va
donar la Carme Delgado, fetes en un altre moment, on surt ell. Les va agrair i les
va posar en un àlbum que hi havia damunt d'una taula per tal que les pogués
veure tothom.

El dia 21 de setembre, a les 07.50 hores i, després d'esmorzar, ens vam carre-
gar les motxilles a l'esquena i cap a la Pica (de 3.143 metres d'altitud). El dia va
ser radiant i, després d'algunes aturades per beure i pellucar, vam arribar a la
Pica d'Estats a les 11.45 hores, molt contents perquè hi havíem arribat tots deu.

A la Pica hi havia dos joves bombers de Xàtiva que feien la Porta del Cel i van
al·lucinar en veure que érem gent gran que celebràvem els setanta anys a la
Pica.

Un cop fetes les fotografies de rigor, vam baixar fins al coll i uns quants van
aprofitar per pujar al Verdaguer. Després, ens vam tornar a reunir i vam seguir
el descens fins a sota del Montcalm, que cinc de la colla van pujar. Ens vam tor-
nar a reunir i vam seguir tots junts el descens fins al refugi de Pinet.

A les 19.30 hores ens van donar el sopar i en Patrick ens va obsequiar amb
dues ampolles de vi a la salut de la Carme per les fotos que li vaig portar de part
seva. Tots estàvem molt contents .

A les postres, en Patrick ens va fer un concert de guitarra i tots vam cantar
junts el “Capri c'est fini” i “l'Estaca”, entre d'altres.

Finalment, el dia 22 de setembre, a les 07.30 hores, vam esmorzar i vam tor-
nar a Barcelona molt contents perquè havíem assolit el nostre objectiu: pujar la
Pica d'Estats a setanta anys!

Ramon Curtichs

Una crònica de Rupit a Taradell:

xalant com la quitxalla trapella 
Són les sis del matí i el plugim remulla els marxadors que fan cua davant

l'església de Taradell. Alguns, afortunats potser, s'amaguen dins la guingueta
dels autos. La resta tomba la pluja.

Rupit,  un quart menys cinc de vuit. El xim-xim fa una treva curta quan faig la
primera trotada a les fosques. Ben aviat, però, hi torna. Serà una bona com-
panya durant tota la marxa. Bé: tota, tota, no, ja que Taradell ens portarà algun
raig de sol filtrat entre els núvols que ens miren des del cim del Matagalls. Però,
això, encara ha de venir.

A tres quarts de vuit sóc cap a Tavertet. La primera part de la Marxa se m'ha



fet tan bonica com els cingles, i les vistes permeten el gàudi d'algú que trota
com un pollí damunt dels núvols que naveguen damunt dels pantans de Sau i
Susqueda.

Passada la vila cabreresa, em llanço riscos avall com un nen inconscient dels
riscos de la terra xopa i les roques humides. Saltant d'ací d'allà, tocant algun
cop de cul a terra i xalant com la quitxalla, em trobo que, encara no a un quart
de nou, sóc fent l'esmorzar que més m'agradava quan era el més jove de la nis-
saga: coca amb xocolata! Tu! Com per Sant Sebastià, al carrer de casa!

I a córrer pendents avall, camí del pantà de Sau! Eps! Atura't. Que no recor-
des que a l'altra banda vénen les escales del mirador? Baixo un xic el ritme de
la marxa i deixo que, d'altres, potser més preparats, gaudeixin d'aquest pen-
dent tan ben peraltat.

Amb un sospir poso els peus als primers esglaons de les escales. Amb l'úl-
tim alè, petjo el capdamunt de la pujada. I, ara sí, camino per recuperar-me en
un camí que ràpidament esdevé riu i em fa tornar a ser canalla. De bassal en
bassal, sota el plugim tardoral, semblo en Gene Kelly a Cantant sota la pluja. I
és que ja ho diuen els veïns: “Al mal temps, bona cara” o els pagesos; la pluja
no és mal temps, ja que adoba camps i collites.

En tot cas, quan vull posar-me a
córrer ja estic massa cansat i arri-
bo, amb passa llarga i ferma, a
Vilanova de Sau. Són dos quarts
de deu del matí i, de moment, no
anem pas a deshora.

Surto de Vilanova trotant i em
deixo enfangar fins a les celles
mentre m'apropo a una altra d'a-
questes pujades que se't fiquen
davant dels peus i et fan baixar el
ritme de les cames, mentre el cor
decideix arrapar-se a la gola i
intentar fugir per la boca.

Al capdamunt és pla, però el cor
diu que val més prendre-s'ho amb
calma i, quan tot sembla en condi-
cions, és el bessó de la cama dreta
el que s'exclama: “On vas,  galifar-
deu, espera't una mica, home!”

Arribo al Salt de la Minyona i faig
una Coca-Cola i un parell de talls
de taronja. Després sí, el cos

Lluís Mauri Sellés



demana ritme i torno a trotar fins a la pujada de la Mina. Anem força bé i els
glops d'aigua encara ajuden a prendre's amb un xic de festa un tram del camí.
A la pujada dels Munts, però, torno a abaixar el ritme, però faig les roques
corrent i saltant com un cabirol juganer. Una altra vegada toca regular el cos en
la pujada i, gamba que gamba que fa baixada, arribo a les envistes de Sant
Julià. Són quarts de dotze, quan arribo al control que, mogut per la pluja, s'ha
esllavissat -figuradament, és clar- del castell al Parc de les Set Fonts: caldet
calent i dos gots de vi més tard. Remunto la pujada a pas d'ase. De nou, el cor
vol fugir del cos, però el retinc caminant a gambades durant força estona.

Aquí, els imprevistos d'un canvi de recorregut, em fan suar de valent i pro-
voquen un xic de boires al cap. I és que cal baixar per sota l'Eix i remuntar per
un fangar que fa relliscar peus i cames.

Puig-l'agulla em rep assolellat. Ja sóc a les portes de casa! Les boires men-
tals, però, continuen, tot i que no impedeixen que troti un xic per la pista que
m'ha de portar al meu amor. Ella m'espera i m'esperona i somriu quan em veu
arribar a la seva parada: gominoles, aigua i un bon grapadet de somriures de
canalla. Falten deu minuts per la una i estic fos.

Fos, però no vençut. Surto corrent i saltant tolls d'aigua, freno en una puja-
da, camino un xic i ja sóc a la Collada. Els quatre últims quilòmetres me'ls sé de
nord i, per això, baixo corrent fins a l'inici de la pujada del castell. Camino ràpid
fins que es fa costerut i aprofito els arbres per agafar-me en el darrer tram de la
pujada.

Les baumes, les passo corrent: un xic menys que en la baixada de Can Boix,
un xic menys que en la pista que em mena a la serra, un xic menys que en la pri-
mera baixada serrenca, una mica més que en la pujada al darrer turonet.

La baixada em serveix de pista de llançament. Un llançament que em deixarà
a les portes del Centre quinze minuts abans de les dues del migdia.

Cansat, refaig forces amb el menjar que hi tenen, i somric entre el fang i la
pols que em vesteixen cos i cara.

En arribar a casa, descobriré que peso dos quilets menys que en sortir al
dematí. I és que ja ho diuen, no hi ha millor dieta que la de córrer i xalar com
quitxalla trapella.

Lluís Mauri Sellés

Bústia dels socis
Bon dia a tothom!
Tenint en compte les dates, i aprofitant uns dies de tranquil·litat a casa, us

desitjo un bon hivern!
Podríem recordar novament moltes coses, fer-ne comentaris o, fins i tot,

noves propostes i nous objectius. Què us sembla? En el dia d'avui, us he de dir



que encara em fa gaudir i emocionar l'etapa que vam conviure junts amb l'es-
quí de competició i la bona manera com la vam saber acotar i tancar. Ja ha pas-
sat!

------
Em permeto escriure un comentari de la tardor, que una vegada vaig fer al

meu diari, i que avui encara es veu al nostre bosc:

9.11.97                                           Un dia de tardor
El passeig i retorn a Taradell m'han fet veure un dia més la grandesa i pleni-

tud del meu país, la seva perfecció absoluta en el seu tot complet, que el fa
immillorable en la seva senzillesa. Una macedònia de colors, un conjunt per-
fecte de colors, colors, i colors. Un conjunt de sensacions, un seguit de reac-
cions, uns estímuls, una ajuda a continuar, un gaudi, una observació, la cons-
ciència de veure que petit que ets davant del Montseny, el meu Montseny?

En un dia que el sol es veia al cel acompanyat de núvols blancs que no por-
taven mal temps, mal temps? I, juntament amb la intensitat que aquest sol dei-
xava, m'ha fet veure el blau correcte, perfecte del cel.

El Montseny, amb la seva varietat perfecta de colors en aquesta època de
l'any, de diferents tipus de marrons i verds, unes muntanyes que estan perfec-
tament definides en aquest cel immillorable i, en conjunt, un seguit de valls,
turonets, muntanyes, fondalades, plans... sota aquest cel. El fan poc descripti-
ble en tot el que jo pugui dir, pugui escriure.

És perfecte, és perfecte...
-----

Actualment, visc a Llívia i, per sort, treballo a Puigcerdà. Als vespres faig un
cicle formatiu sociosanitari, i la vida em va igual de bé, i amb la mateixa inten-
sitat que en l'etapa d'entrenaments i carreres d'esquí.

Una gran abraçada per a tots, i a reveure! 
Ramon Homs Miralpeix

Taradell, 4 de desembre del 2011

NOTICIARI

Llicències Federatives per al 2012
Després d'intenses negociacions, la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya (FEEC) finalment ha arribat a un acord amb VidaCaixa per renovar un
any més el pla de llicències i assegurances de la FEEC amb vista al 2012.
Així, doncs, ja podeu tramitar-les a la secretaria de la nostra entitat. 
Com l'any passat hi ha quatre categories de llicències federatives, que són: 







• Categoria sub-14: des del naixement fins a 13 anys, inclusivament, moda-
litat única

• Categoria sub-17: de 14 a  16 anys, inclusivament , modalitat única
• Categoria sub-18: federats de 17 anys,  en les modalitats A, B, C i D
• Categoria majors: majors de 18, en les modalitats A, B, C, D i E
La principal novetat, respecte al 2011, rau en el fet que tan sols hi haurà una

modalitat d'assegurança C (que cobrirà l'àmbit geogràfic d'Espanya, els
Pirineus francesos, Andorra, Portugal i el Marroc). En la resta de modalitats, no
hi ha novetats.

En aquest informatiu publiquem els dos quadres de cobertures i preus per al
2012, per tal que pugueu triar la que més s'adapti a les vostres necessitats. 
Heu de tenir present que la validesa de la llicència de 2011 s'acaba el 31 de
desembre. Per tant, convé tramitar la llicència amb temps, per anar bé abans de
principis d'any, i així disposareu de cober tura des del primer de gener. Penseu
que hi ha molts dies de festes nadalenques. 

La llicència del 2012 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi
expedit abans. 

Recordeu que la data de vigència de la llicència és l'endemà de la tra mitació
a la FEEC, no el dia que s'hagi sol·licitat la llicència a l'entitat, per tant en el
moment de demanar-la cal que us informeu a partir de quin dia la tindreu ope-
rativa, encara que no disposeu físicament de la targeta de la llicència. 

En tramitar la llicència és molt important que verifiqueu que l'adreça i la
resta de dades que consten a la vostra entitat siguin correctes. Penseu que, si
no ho són, podríeu tenir una llicència amb dades errònies i deixaríeu de rebre la
revista Vèrtex i tindríeu altres inconvenients. 

D'altra banda, enguany la FEEC anul·larà les llicències als socis que no satis-
facin la quota de soci de l'entitat que els hagi tramitat la llicència federativa.

Nous Equipaments

Esportius Cet-l'Enclusa
Ja estan a punt els nous dissenys dels equipaments esportius personalitzats

amb els logos del CET-L'ENCLUSA. Podreu triar equipaments per a atletisme o
running, ciclisme i triatló. Aquests equipaments estan fets amb roba tècnica de
gran qualitat i a preus molt econòmics. Hi ha molt models i talles per triar.

Els interessats a adquirir qualsevol d'aquestes peces podeu passar pel local
social de l'entitat a emprovar-vos les talles i els models. Com més aviat passeu
a triar els vostres equipaments més aviat podrem fer comandes i, per tant, més
abans els podreu lluir.

A continuació, us adjuntem uns quants models de cada tipus d'equipament.



Equipament
d'atletisme

Equipament
de ciclisme

Equipament
de triatló

XXXII  Matagalls-Montserrat 2011
Un any més vint-i-vuit socis del CET van fer la travessa Matagalls-Montserrat,

sota una amenaça de pluja; el dilema fou capelina sí o capelina no?
Tot el grup vam sortir a les 4.15 de la tarda de Collformic, en principi tots ple-

gats, però al cap de poc tots teníem pressa i això va ser un campi qui pugui: “Ja ens
veurem divendres al CET”. A mesura que passava la tarda la possibilitat de pluja
semblava menys probable. Vam trobar el primer control, on en Ramon i l'Anna ens
esperaven amb un sucós meló. Vam deixar les capelines i si plovia ja en parlaríem.
Va arribar la nit, semblava que seria una nit amb molta xafogor i humitat, i vam pas-
sar molta calor i vam tenir molta set; l'aigua i la Coca-Cola van fer molta falta. Vam
arribar a l'avituallament del sopar, on en Raül, la Roser i l'Iñaki ens van preparar
uns entrepans que ens van donar força per passar la nit i remuntar aquell coll de la
Grua, que  no s'acabava mai, i altres pujades que no recordo. Fou una nit plàcida
meteorològicament parlant, i seguírem la ruta fins a buscar l'esmorzar a
Matadepera, on en Josep, la Ramona i en Juanjo ja ens el tenien a punt, juntament
amb la roba de recanvi. I a tornar-hi que no havia estat res: era com si comencés-
sim una matinal on la nostra excursió s'acabaria a Montserrat.

Un cop a Monistrol, en Valentí, la Sílvia, en Joan i la Dolors ens van donar l'úl-
tima empenta de moral per arribar a dalt, és clar que el meló també ens hi va
ajudar. En aquells moments ja només ens quedava trobar la catifa vermella indi-
cadora que ja s'havia acabat un recorregut de quasi 84 km. Què té aquesta
caminada que atrau tanta gent? La duresa, potser és un repte personal, el fet de
trobar gent que només veus aquest dia, etc. El fet és que cada grup va arribar a
Montserrat al seu ritme; no importava el temps (per a alguns, potser sí), però el



més important era arribar  sense cap incidència i amb moltes anècdotes per
explicar. 

Volem donar  les gràcies a la gent del CET que ens va fer de suport. És impor-
tant saber que t'esperen, et cuiden i t'animen a continuar. Si tot va bé l'any
vinent hi tornarem.

Carme i 27 persones més
*  *  *

A la trenta-dosena edició de la mítica travessa Matagalls-Montserrat, que
organitza el Club Excursionista de Gràcia, que va  tenir lloc els dies 17 i 18 de
setembre, van prendre-hi part tres mil participants, que és el límit que havia
posat l'organització per enguany.

Del Centre Excursionista Taradell, hi van participar: Albert Feixes, Àngel
Danés, Àngel Tort, Anton Parés, Carles Sabatés, Carme Delgado, Carme Oferil,
Gabriel Martín, Guillermo González, Inès Maideu, Joan Blancafort, Joaquim
Camprubí, Jordi Font, Jordi Najeu, Josep Codina, Josep M. Palou, Josep M. Vidal,
Josep Pinto, Quico Baraldés, Quico Fernández, Lluís Camps, Lluís Güell,  Martí
Massó, Pere Casadevall, Ramon Costa, Ricard Coderch, Roger Codinachs i
Xavier Camps. I com cada any els participants que van sortir junts del local
social del CET cap a Collformic es van fer una foto i la publiquem a la portada
d'aquest informatiu.

I també, com és tradició, el divendres següent els participants i els compo-
nents dels avituallaments es van reunir en un sopar al local social del CET, ser-
vit pel Nou Montseny, per celebrar l'èxit de la travessa, per comentar la vivència
i per començar a mentalitzar-se per a l'any vinent.

II Duatló del Bandoler
A la Segona Duatló del Bandoler, que va tenir lloc el diumenge dia 2 d'octu-

bre, hi van participar cent setanta atletes.
Aquesta duatló és organitzada per la secció esportiva del CET L'Enclusa i

s'integra dins del calendari de duatlons de muntanya de Terra Endins. Amb
aquest calendari Duatlons de Terra Endins es pretén unir les curses de la
Catalunya interior i fomentar-ne la participació, i es comptabilitzen els resultats
de tots aquells participants que el segueixen.

A partir de les 8 del matí, els participants es van anar reunint a la plaça de
les Eres on recollien els dorsals i deixaven les bicicletes a la zona de transició,
que va ser el lloc d'inici i final de cadascuna de les etapes de la duatló. A 2/4 de
10, es va fer el senyal de sortida de la duatló, que constava de tres etapes: la
primera era una cursa de 10 quilòmetres per camins de muntanya, la segona era
un circuit de 22 quilòmetres amb bicicleta de muntanya i la tercera tornava a ser
una cursa, però aquest cop era un circuit urbà de 3 quilòmetres.



Els guanyadors d'aquesta duatló van ser:  

MASCULÍ - SÈNIOR

Classificació Nom Temps

1r Aníbal Fidalgo López 2 hores 3 minuts i 48 segons

2n Pau Bartoló Roca 2 hores 4 minuts i 7 segons

3r Joan Ruvireta Brufau 2 hores 7 minuts i 1 segon

FEMENÍ - SÈNIOR

Classificació Nom Temps

1r Claudia Galicia Cutrina 2 hores 52 minuts i 49 segons

2n Laura Carrión Cruz 3 hores 6 minuts i 2 segons

3r Anna Rovira Albert 3 hores 26 minuts i 48 segon

MASCULÍ - Sub-23

Classificació Nom Temps

1r Gerard Colomer Molist 2 hores 23 minuts i 39 segons

2n Marc Casanova Solà 2 hores 25 minuts i 15 segons

3r Xavier Parareda Giralt 2 hores 29 minuts i  0 segons

Zona de transició a la plaça de les Eres (Foto: Xevi Vila)



MASCULÍ - VETERÀ

Classificació Nom Temps

1r Xavier Vila Codina 2 hores 14 minuts i 25 segons

2n Eduard Cabarrocas Illa 2 hores 21 minuts i 40 segons

3r Julio Mongue 2 hores 36 minuts i 15 segons

MASCULÍ - MÀSTER

Classificació Nom Temps

1r Albert Puyal Masgoret 2 hores 31 minuts i 16 segons

2n Francesc Xavier Subirana Salabert 2 hores 46 minuts i 29 segons

3r Miquel Fernandez 2 hores 49 minuts i 44 segons

PRIMER TARADELLENC

Classificació Nom Temps

5è general Marc Clapés Pratdesaba 2 hores 8 minuts i 24 segons

A la pàgina web del CET trobareu les classificacions completes i els enllaços
a articles i fotografies.

Volem aprofitar aquest article per donar les gràcies especialment a l'Oscar

2a duatló del bandoler - Control (Foto: Xevi Vila)



Romeu, perquè va abandonar la duatló per assistir un competidor que s'havia
lesionat, fet que diu molt d'ell com a persona. Un gest com aquest fa que
aquest esport no pari de créixer, en part gràcies a aquests detalls que moltes
vegades passen inadvertits a la resta de competidors. No tenim cap premi  per
al joc net,  però te'l donem simbòlicament.

També donem les gràcies a tots els que d'alguna manera heu ajudat a con-
solidar la Duatló del Bandoler i esperem que a partir d'ara sigui una de les dua-
tlons de referència. Moltes gràcies a tots: patrocinadors, col·laboradors, insti-
tucions, la gent que d'alguna manera han ajudat en els avituallaments i els con-
trols, els massatgistes, els trialers, els companys del CET L'Enclusa i la colla
d'en Marc Arimany.

Us esperem a la propera duatló!

XXXII Marxa Rupit - Taradell
Malgrat les persistents pluges caigudes durant tota la setmana i les males

prediccions per al cap de setmana, un any més, la marxa Rupit-Taradell va supe-
rar la xifra de mil cent inscrits. Concretament eren mil cent deu, però només
alguns es van tirar enrere per por del mal temps i el diumenge dia 20 mil divuit
participants van sortir cap a Rupit per fer el recorregut de 43 quilòmetres que
els havia de portar fins a Taradell.

Aquest any, del temps, val més que no en parlem gaire perquè hi ha opinions
de tots els gustos. Com a dada us podem dir que el dia 20 a Taradell la quanti-
tat de pluja caiguda va ser d'uns 6,5 litres per metre quadrat i que la tempera-
tura màxima fou de 16ºC, a les 13.19 h, i la mínim fou de 9,5ºC, a les 23.34 h,
(dades de l'estació meteorològica de Taradell, de Pere Espinet). Molts dels par-
ticipants van haver de posar-se i treure's la capelina o l'impermeable diverses
vegades al llarg del recorregut.

Com l'any passat, a la sortida de Rupit, es donava un got de plàstic a cada
participant, amb un mosquetó per tal de poder-lo penjar a la motxilla o al cin-
turó. Aquest got l'havien de conservar al llarg de tota la travessa per tal d'uti-
litzar-lo per beure en els diferents avituallaments del recorregut i, d'aquesta
manera, es racionalitzava l'ús de gots de plàstic que en anteriors edicions era
d'uns quants milers.

Al llarg del recorregut els participants es van trobar amb vuit punts d'avitua-
llament, a més del d'arribada. El primer estava situat a Tavertet, on es va donar
te i galetes. El segon era a la Riba, a uns 11 quilòmetres de la sortida, on, per
esmorzar, els participants van poder menjar coca, batuts de cacau i aigua. El
tercer estava situat, aproximadament, al quilòmetre 18, a Vilanova de Sau, on
donaven galetes, sucs de fruites, aigua i Coca-Cola. El quart era prop del Salt de
la Minyona, cap al quilòmetre 21, on s'oferia fruita sencera, a trossos o pelada



i aigua. El cinquè era a la Mina, cap al quilòmetre 25, i els participants podien
prendre iogurts i aigua. El sisè control estava situat a Sant Julià de Vilatorta,
més o menys al quilòmetre 31; aquest any es va situar al parc de les Set Fonts
de Sant Julià, ja que ens van deixar un espai cobert i en cas de pluja es podia
muntar millor el control. En aquest punt els participants podien fer parada i
fonda, perquè era el control del dinar i, com és habitual, hi havia caldo, entre-
pans de botifarra, cafès, aigua i vi. A la Trona es va situar el setè avituallament,
que era un punt de suport on es donava aigua, per tal de fer més curt el tram
fins a la Collada, que és el vuitè avituallament, situat aproximadament al quilò-
metre 39, on els participants hi podien trobar fruita sencera o a trossos, Coca-
Cola i aigua. I el darrer control era el d'arribada, al local social del CET, on els
participants es podien refer de l'esforç amb entrepans, begudes, galetes, cafès,
tes, aigua...

Els participants que van arribar al Centre, després d'haver completat els 43,5

No tot és córrer, també hi ha temps per aixecar el porró. A més, si ho recordeu, fa alguns
anys hi va haver polèmica perquè les gotes d'anís que es servien al cafè dels participants
que ho demanaven no era del Mono, sinó de qualitat inferior; d'aquest fet fins i tot se'n
va fer ressò la premsa comarcal. Després es veu que, si en lloc de gotes d'anís algú en
volia de conyac, aquest tampoc estava a l'alçada d'una travessa d'aquestes característi-
ques. Aquest any, però, ens han dit que tant una cosa com l'altra van ser de la qualitat
merescuda. Ja era hora!



quilòmetres del recorregut, van ser obsequiats amb una motxilla com a record
amb la serigrafia: XXXII RUPIT-TARADELL 2011.

El primer participant en arribar al Centre va ser Carles Parés, que ho va fer a
les 10.40 h del matí i el primer taradellenc va ser Isaac de la Rosa, que ho va fer
a les 10.45 h, després de 4 hores i 50 minuts corrent. La primera taradellenca va
ser Maria Barfull que va arribar al Centre Excursionista a les 11.20 hores. Els par-
ticipants de menor edat tenien 11 anys i el més gran era en Josep Roca Codina
de Vic conegut com el fuster de la catedral. Cal remarcar que el recorregut va ser
força dur, ja que hi havia molt fang a causa de les pluges del dissabte i del
mateix diumenge al matí.

El dissabte dia 26 de novembre, com cada any, es va organitzar un  sopar d'a-
graïment a les persones que havien participat en els controls i avituallaments,
en el qual es va servir de postres un pastís de xocolata amb el dibuix de tot l'i-
tinerari fet pel xocolater de Taradell.

Finalment, cal destacar que malgrat les adversitats meteorològiques en
general tot va anar bé. I, com sempre, no ens cansem de donar les gràcies a tots
els participants, a les persones que han format part dels avituallaments, a les
cases comercials i a tots aquells que de manera desinteressada han col·laborat
en aquesta travessa, perquè sense ells i el seu suport no seria possible la marxa
Rupit-Taradell.

Control de l'arribada on es lliurava als participants  la motxilla de record



Sortides dels 100 cims
Aquest trimestre la novetat és que en Ramon Curtichs ha arribat als cent.
En Ramon va venir un dia de juliol de 2006 amb un tríptic de la FEEC, que feia

referència a aquesta activitat, en la qual la Federació proposava a tots els excur-
sionistes federats el repte de fer cent cims d'un catàleg de cims representatius
i característics de Catalunya, que va elaborar conjuntament amb les delega-
cions territorials. Dels cims del catàleg, cadascú ha d'escollir  els cent cims que
li siguin més atractius i que li permetin superar el repte. L'objectiu que es pre-
tén era ajudar a conèixer les diferents contrades del nostre país mitjançant l'ex-
cursionisme. Per tant, no és un repte apte únicament per a les persones més
ben preparades, sinó que tothom hi té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims
de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 3.000 del Pirineu.  

Així, doncs, tots dos vàrem mirar la llista i de seguida vàrem començar a
posar fil a l'agulla. 

Ell fins i tot es podia apuntar vint cims que havia fet abans de l'1 de juny d'a-
quell any (pel fet de tenir més de seixanta-cinc anys en aquella data), però va
decidir no fer-ho.

Cada setmana arribava el divendres i em deia: “Juanjo aquesta setmana he

Avituallament del local del CET a  l'arribada a Taradell on els participants poden treure el
ventre de pena



anat a...”, i em deia un cim a
prop de Barcelona que havia
fet anant en tren fins al poble
més proper. Aleshores vam
començar a fer els més propers
a casa nostra i alguns dissab-
tes anàvem una mica més lluny.
A poc a poc, uns quants de la
colla anàvem arribant als cent
cims i ell que ens havia engres-
cat s'anava quedant enrere.

Al final el dia 31 d'octubre,
en una excursió a la penya del
Papiol, va arribar als cent i, d'a-
questa manera, l'any vinent
serà, juntament amb la Carme
Delgado i en Josep Codina, el
tres representants del CET a
recollir la samarreta i el mapa
de record de la gesta.

Esperem que el proper any
algun soci més arribi als 100
cims, ja que n'hi ha quatre o
cinc que ja n'han pujat seixan-
ta.

Com que fer un calendari
s'ha demostrat que és molt difícil d'acomplir, els que estigueu interessats a
participar-hi cal que us poseu en contacte amb en Juanjo Tapia (tel. 696928866)
i mirarem de muntar excursions.

Juanjo Tapia

Enric Llonch assoleix

el cim del Manaslu
El dia 4 d'octubre de 2011, el soci del Centre Excursionista Taradell, Enric

Llonch, juntament amb Òscar Cadiach i l'osonenca Carme Comas, va assolir el
cim de Manaslu de 8.163 m. 

Aprofitem aquest butlletí per felicitar-los i donar-los les gràcies per fer one-
jar una vegada més el nostre banderí en un vuit mil.

En el proper informatiu us ampliarem aquesta informació.

La Penya del Papiol (Foto: Ramon Curtichs)



ACTIVITATS

Cavada a Matagalls
Com cada 25 de desembre us oferim la possibilitat de participar en una acti-

vitat en què es donen la mà la tradició, l'aventura, la meteorologia, l'orientació,
la festa, la companyonia, el cant i la reflexió.
Dades tècniques de la sortida
Dia: diumenge, 25 de desembre de 2011
Hora de sortida: a les 10 del vespre del local social del CET
Transport: cotxes particulars, amb algun adhesiu del guarà català, del CAT, de
l'escut del CET... 
Normes importants: són les mateixes de cada any, fins que no ens les retallin,
a més de les que s'hi puguin afegir a última hora. Aquestes normes són obli-
gatòries i els darrers anys podem dir que s'han seguit correctament i esperem
que aquest any no en sigui una excepció. Aquestes normes us les recordarem a
continuació:

- Cadascú ha de portar el cava, fresc, que vulgui consumir i una mica més per
convidar els altres en senyal d'amistat. Per tant, si porteu un “benjamí”, dient
que la crisi us ha fet retallar despeses, no ens engalipareu, perquè hi ha caves
bonets a preu de “benjamí”. I, si us afanyeu a comprar-lo, encara no s'hauran
apujat els impostos.

- El cava, com sempre, ha de ser cava.  I, com cada any, us recordem que no
es poden portar succedanis. No s'accepta ni vi gasificat ni similars. Esperem
que no es trenqui aquesta tradició que ha esdevingut una de les normes princi-
pals d'aquesta activitat i per la qual tant hem hagut de lluitar. Aconsellem que
els productes siguin de la terra i, si és possible, etiquetats en català. Si algú
porta xampany o cava d'altres orígens no serem descortesos, si és de molta
qualitat, però no s'ha de prendre com a exemple. Només els conductors són les
persones autoritzades, millor dit obligades, a prendre begudes sense alcohol.

-  Si la norma que el cava ha de ser cava és primordial, aquesta altra norma
és la més important. El cava s'ha de beure en copa de vidre o cristall. No són
permeses les imitacions de plàstic o d'altres materials per molt nobles, recicla-
bles o biodegradables que siguin.

- Com que som gent de seny, es farà un consum moderat de cava i perquè,
tot i que el consum sigui moderat, no hi hagi perill que ens pugi al cap i que per-
dem el nord, el sud, l'est, l'oest i els punts del carnet, l'acompanyarem amb el
que més ens agradi. Cal que cadascú porti l'acompanyament que cregui ade-
quat en quantitat i en qualitat a la seva constitució física i psíquica, sense obli-
dar-se de les dates. Per tant, us aconsellem que porteu: assortiment de torrons,
varietat de coques, galetes, bombons, neules,  mantegades, llonganissa, fuet,



xocolata, etc.
- L'organització no es pot fer responsable dels excessos que puguin cometre

els participants. Tothom ha de ser prou responsable d'ell mateix. Els menors
han d'anar acompanyats de pares o familiars.

- L'organització pot variar el programa quan i com ho cregui necessari, i pot
resoldre qualsevol situació de la manera que cregui oportuna.

- La participació en aquesta activitat d'aventura suposa l'acceptació de totes
les normes.
Consells importants

- Cal anar molt ben preparat per al fred i per a les adversitats climatològiques
que puguin atacar-nos.

- És imprescindible portar sistemes d'il·luminació portàtils, com ara llanter-
nes de mà o frontals, malgrat la bona lluna que els darrers anys ens ha acom-
panyat.

- Aquest any més que mai és necessari recordar els últims acudits que
hagueu sentit per tal de posar-los en comú  durant la cavada, ja que els darrers
anys han escassejat. 

- Tampoc heu d'oblidar-vos dels equipaments de navegació que tingueu:
brúixoles, GPS, mapes, telèfons mòbils (que només utilitzareu per a emergèn-
cies)...

2a Pujada Atlètica Popular a l'Enclusa

- Cursa de Sant Silvestre de Muntanya
Dia: dissabte, 31 de desembre de 2011
Hora de sortida: a les 4 de la tarda, a la plaça de les Eres
Recorregut: 8 km
Itinerari: plaça de les Eres, la Codina, el Pujol, el Bou, les Cuines d'en
Rocaguinarda i l'Enclusa (punt més alt de Taradell); el descens es farà per la
collada, Mansa, Can Mascarell i l'arribada a la plaça de les Eres, on hi haurà
coca i cava per a tots els participants.
Normes: cal que tots els participants vagin disfressats; portin ben guarnit el cap
o qualsevol altra part visible del cos, amb objectes com perruca, bigoti, barret,
etc.
Premis: es premiarà el guarniment o disfressa més original.
Inscripcions: el mateix dia a la plaça de les Eres a partir de les 3 de la tarda
Preu de les inscripcions: gratuïtes
Informació: seguiu l'actualitat al Facebook CET L'Enclusa o a la pàgina web del
CET.



Assemblea General de Socis
Dia: dissabte, 10 de març de 2012
Hora: a 2/4 de 8 del vespre, en primera convocatòria, i a les 8 del vespre, en
segona convocatòria
Lloc: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Ordre del dia

• Lectura i  aprovació, si s'escau, de l'acta de l'última assemblea general
• Repàs de l'estat de comptes del 2011 i perspectives per al 2012
• Repàs de les activitats portades a terme el 2011 i exposició de les previs-

tes  per al 2012
• Proposta de reparacions del local social
• Renovació de la Junta
• Precs i preguntes

Botifarrada del CET - l'Enclusa
Dia: diumenge, 11 de març de 2012
Hora de sortida: a les 8 del matí
Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Transport: a peu
Recorregut: el lloc on es farà la botifarrada i el recorregut que es farà són una
sorpresa.  El recorregut serà més curt  per a les famílies amb nens.
Inscripcions: al local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell, fins al dia
8 de març
Preu de les inscripcions: per als socis del CET és gratuïta; per als no socis serà
de 5 euros.
Nota: no cal portar esmorzar

2a Cursa dels Gitanos
Data: diumenge, 8 d'abril de 2012
Característiques: en aquesta prova es segueix un recorregut cent per cent  de
muntanya per les rodalies de Taradell. Passareu per camins, senders i corriols
que no us deixaran indiferents. S'organitzaran dos recorreguts: l'un de 10 km i
l'altre de 22 km. 
Tancament d'inscripcions anticipades: 5 d'abril de 2012. Les places seran limi-
tades a  tres-cents participants.
Programa del dia de la cursa
A les 8.00 h, recollida de dorsals i lliurament del material 
A les 9.15 h, hora límit de recollida de dorsals i lliurament de material 

4 de març de 2012

1 de març



A les 9.25 h,  brífing 
A les 9.30 h,  sortida 
A les 13.00 h, lliurament de premis
Premis per al circuit de 22 km
• 1r classificat general masculí:  trofeu i premi en metàl·lic
• 2n i 3r classificats general masculí: trofeu
• 1r classificat general femení: trofeu i premi en metàl·lic
• 2n i 3r classificats general femení: trofeu
Premis per al circuit de 10 km
• 1r, 2n i 3r classificats general masculí: trofeu
• 1r, 2n i 3r classificats general femení: trofeu
Informació: www.cetaradell.net - http://ca-es.facebook.com/CETEnclusa, a la
secretaria del CET

Recollida dels Pessebres
El pessebre de les Agudes es recollirà a principis del mes de febrer i el que

s'ha portat al Pirineu entre març i abril. La data exacta de recollida dels pesse-
bres està en funció de les condicions climatològiques, per això no us podem
avançar el dia en què es portarà a terme aquesta activitat, però s'anunciarà al
tauler d'anuncis de l'entitat i a la web del CET. D'altra banda, els que estigueu
interessats a prendre-hi part podeu demanar  més informació a la secretaria de
l'entitat.

Excursions d'Infants
Les excursions d'infants són un seguit de sortides que s'organitzen periòdi-

cament per fer amb tota la família. Els interessats a prendre-hi part ho podeu
fer saber a la secretaria de l'entitat i us anirem informant de les activitats que
es programin. D'altra banda, trobareu més informació al tauler d'anuncis, a la
secretaria i a la pàgina web del Centre.

Sortida de Senders, Temporada 2012
Programa de sortides
• 20 de gener, Camps - Castelltallat - Coaner - Súria (Bages)
• 26 de febrer, Hostalets d'en Bas - Grau d'Olot - Joanetes (Garrotxa)
• 24 i 25 de març, GR-99: camí de l'Ebre
Preu: l'import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i a la
confecció del tríptic informatiu de la sortida, sense que l'organització hi tingui
cap ànim de lucre.

29 de gener



Inscripcions: les inscripcions es podran fer el divendres i el dissabte de la set-
mana abans de la sortida i el dimecres de la mateixa setmana que es farà la sor-
tida. Les places són limitades. En el moment de la inscripció s'ha de fer efectiu
l'import de la sortida. Per participar-hi cal disposar de la llicència federativa de
la FEEC corresponent de l'any en curs i, com a mínim, ha de ser del nivell C.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Activitats Periòdiques
• ACTIVITATS D'AVENTURA: el curs d'equipament de barrancs que s'havia

de fer per al novembre s'ha ajornat fins a la primavera del 2012. Per a més
informació sobre aquesta o altres activitats de la secció d'aventura podeu
consultar la  nostra pàgina web, el Facebook Aventura_CET, adreçar-vos a
la secretaria de l'entitat o escriure un correu a aventuracet@gmail.com

• SORTIDES 100 CIMS: cada mes es fan les sortides dels 100 cims. Com que
fer un calendari s'ha demostrat que és molt difícil d'acomplir, els que esti-
gueu interessats a participar-hi cal que us poseu en contacte amb en
Juanjo Tapia (tel. 696928866) o amb el CET i mirarem de muntar excur-
sions.

• SORTIDES AMB BTT: com sempre, cada diumenge, a les 8 del matí, el
grup de BTT es troba  a la plaça de les Eres per fer sortides matinals. Els
interessats a participar-hi us podeu trobar amb ells a l'hora i al lloc indi-
cat, o bé us adreceu al local social de l'entitat i us n'informarem o bé us
posarem en contacte amb algun dels organitzadors. 
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www.cetaradell.net

Pessebre del Centre al cim del Costabona de 2.465m – Diumenge 11-12-2011 (Foto: Ramon Curtichs)


