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Un Nadal amb Julius Evola
La muntanya com a antídot

Diuen que el Nadal és IL·LUSIÓ!
Mes no n’hi ha prou que sigui Nadal. En aquests temps plens de dificultats, necessitem
un antídot que ens obri una porta a l’alegria i a la il·lusió.

En aquest matí de Nadal, dalt del cim del Matagalls, us vull parlar de Julius Cesar
Evola, el noble romà, nascut el dia dinou de maig de l’any 1898. Us vull parlar de l’home
que va patir en la seva pròpia carn els efectes de les dues guerres mundials i que va ser
alpinista, pintor, poeta, pensador, polemista, viatger i assagista. Els ignorants i malinten-
cionats el van acusar de feixista. 

Nietzsche va escriure que la història no s’escrivia únicament amb la ploma, sinó que
feia falta una mica de sang. Evola no només va llegir història, sinó que la va viure.

El seu Llibre Meditazioni Delle Vette (Meditacions dels cims) (o si voleu, per fer més
nostre i més entenedor el títol, Meditacions des dels cims) és una magnífica literatura de
muntanya i un excel·lent antídot contra “els dimonis de la metròpoli que petrifiquen qual-
sevol tipus de vida, ofeguen la respiració i contaminen totes les fonts”.

Meditacions des dels cims és el meu obsequi nadalenc perquè – segons Evola: “La
muntanya ensenya el silenci, aparta de la xerrameca i s’endú les paraules inútils”.

Tal com indica la frase evangèlica “de l’arbre dolent no poden néixer bons fruits”, del
món en caiguda no pot sorgir el paradís. Qui s’afanya a lluitar contra el món en caiguda
està perdent el temps. Per a Evola, com per a altres mestres tradicionals, la solució és
donar l’esquena al món de la irrealitat.

Evola ens serveix l’antídot. L’antídot és un “home tercer” que puja i que estima la mun-
tanya.

L’home de cultura, feta de paraules i de llibres, es fusiona amb l’home esportista, sa i
ben preparat físicament i dóna vida a l’home que posseeix un esperit que es transforma
en força i vida per aconseguir una disciplina espiritual.

L’alpinisme és l’esport que més possibilitats ofereix per aconseguir aquest “tercer
home”.

I amb el “tercer home” aprendrem que:

La terra és humana: home, humus.
La muntanya és la part de la terra que s’enlaira cap al cel. La muntanya és divina.
La muntanya ensenya el silenci.
La muntanya ensenya disciplina interna.
La muntanya ensenya a estar sol i a estar simultàniament acompanyat.

El veritable alpinista és el que estima la muntanya en totes les seves formes, tant si es
tracta d’una cara nord molt difícil, com si es tracta d’una pujada contemplativa a un ser-
rat sense cap dificultat tècnica.
És l’acció i la contemplació; és l’emoció xoc i l’emoció contemplació.

“Som al cim”, escriu Evola, “després de l’acció, la contemplació.”
“La mirada es fa cíclica i solar, desapareix el record de les petites preocupacions, dels
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petits homes, de la petita lluita de la vida.”
“Molts metres per sobre de la mar, molts més per sobre de tot allò que és humà”, va
escriure Nietzsche.

Aquest és l’antídot que necessitem en aquests temps plens de dificultats.
Aquesta és la poció que ens ha d’obrir la porta de l’alegria i de la il·lusió.
Aquest és el regal que us faig aquest Nadal des del bell cim del Matagalls.
Perquè, des del cim, la vostra mirada cíclica i solar faci desaparèixer les petites preocu-
pacions.

Perquè -i així parlava Zaratustra- qui s’aposta sobre les més altes muntanyes, se’n riu
de totes les tragèdies de l’escena i de la vida.

Miquel Ylla
Nadal del 2012

Cavada 2012
- Va, Carme, que són les 8! Has de començar a preparar les coses –em diu en Pere el

25 de desembre.
Jo estic estiregassada al sofà... Que bé que s’hi està desprès del dinar de Nadal! Però

té raó (això no li dic mai a la cara, llavors s’ho creu) hem d’agafar la motxilla i omplir-la
de les coses que necessitem per anar a la cavada: la coca, torrons, llonganissa, mandari-
nes, el cava i, sobretot, les copes de vidre, condició molt important per tal de portar a
terme una bona cavada i que enguany…, bé, no avancem esdeveniments. No podem obli-
dar-nos del lot, com l’any passat, perquè llavors no ens hi veiem. Hem d’agafar la roba
ben calenta que ens permetrà gaudir de la nit freda al cim i després a la font de Matagalls.

Un cop ho tenim tot preparat, ens n’anem cap al CET, són ¾ de 10 del vespre, a veure
qui hi ha i quants serem… Sorpresa! Quan arribem al centre hi ha molta gent, caram quin
èxit! Cares conegudes i d’altres de noves; els uns han animat els altres. Hi ha el “clan”
dels Crespi amb parents, amics, i que en són una bona colla; en Ramon de Tona, molt ben
acompanyat; la presi: la Carme, en Quico i en Roger; l’Albert i en Gerard, que han animat
uns quants amics seus a seguir-los ; el “clan” Sans que en són quatre, pare, fill, filla i gen-
dre; aquest any també s’han animat a venir en Pep i la Montse, i els incondicionals: en
Sirisi, en Ramon, en Lluís, en Pere i una servidora, en total 34! La veritat és que tothom
està molt animat, riures, bromes… i personalment més contenta que mai, ja els ho deia,
enguany tindria l’escrit fet de seguida, poso una llista amb tots els noms i…, però no
hagués quedat gaire bé, oi?

Doncs som-hi! Ens repartim entre els cotxes, enfilem cap a Collformic i, després de fer
el recompte, comencem a caminar i també a xerrar i sents les converses que són alegres,
els “desenganys” per trobar parella, les inquietuds dels pares pels seus fills, les sortides
que es pensen fer durant el pròxim any…, i anem pujant tranquil·lament, gaudint d’una
nit freda, però tranquil·la.

Quan som tots a dalt fem explotar els coets, i anem corrents cap a la font de
Matagalls, a menjar-nos els pestiños, la coca, llonganissa, torrons… Tothom ofereix coses
a tothom, i destapem les ampolles de cava, fred… boníssim, em sembla que és el lloc on
és més bo… El voleu tastar? Doncs, ja ho sabeu, podeu venir aquest any a la Cavada,

CET_CET abril 2004  25/03/13  15:17  Página 2



però... és absolutament imprescindible la copa de vidre! Res de gots i menys de plàstic,
perquè som bones persones, perquè no passem revisió abans de sortir, que, si no..., ja
ho sabeu i ho torno a repetir: COPA DE VIDRE.

Cantem nadales amb l’ajut dels papers que ens ha preparat en Josep Crespi, expli-
quem els acudits, els tradicionals i alguns de nous, fem critica literària amb el fenomen
“Grey”, hi ha la teoria que aquesta classe d’homes no existeixen, és com les noies de
calendari que a la vida real no hi són. I, quan la festa decau, arrepleguem els trastos i és
l’hora de tornar cap a Collformic.

I aquí és on vam desobeir les ordres de la “presi”, des del local del CET ens anava
dient que passaríem pel camí del bisbe en lloc del camí del faig…, però desprès del cava
ningú es fa responsable dels seus actes i, en una acte de rebel·lia…, bé potser no tant…!,
expliquem-ho bé: els que som els veterans de la sortida i que sempre anem al darrere de
tot, a la tornada vàrem començar a dir que ens feia mandra anar a fer la mica de volta que
ens proposava la Carme D., i que baixar pel camí del faig formava part de la tradició
“cavista” i, quan tot el grup va fer una parada per replegar-nos just davant del camí del
faig…, la temptació va ser massa forta i en un impuls vàrem dir que res de res, que bai-
xàvem pel faig i sense temps a replicar vàrem començar a baixar i tothom ens va seguir.
Des d’aquí: ens perdones, Carme?

I bé, un cop tornats a Collformic, satisfets, alegres, desitjant-nos un bon any nou,
vàrem acabar la cavada 2012, i com cada any us animo a participar-hi, senzillament ens
ho passem bé, molt bé.

Carme Coll

Els Cargols a Taradell (Osona)
Eva Casassas, Sandra Casassas, Margot Bosch i Jacint Altimiras

Introducció
Els cargols són, com la majoria d’invertebrats, força desconeguts. Ja a la prehistòria,

d’una banda, els cargols de terra eren consumits, com a part de la dieta, perquè són una
bona font de proteïnes, i, de l’altra, els mol·luscs marins, objecte d’intercanvi, eren uti-
litzats com a elements ornamentals. Més modernament, aquests mol·luscs amb closca
formen part d’alguns plats casolans, ja sigui com un plat propi o com un element d’a-
companyament. La medicina popular també s’ajuda de la menja de cargols (cargols
bovers), sovint d’una novena, per a dolences digestives1 o respiratòries1,2, o d’emplas-
tres de cargols, per a la febre3 o per al tifus4. En el mateix terme de Taradell, s’havia prac-
ticat l’helicicultura, és a dir la cria de cargols amb finalitats comercials. Els cargols, d’am-
bients tant antròpics com ruderals, així com els llimacs, poden esdevenir autèntiques
plagues, i delmar els conreus d’hortalisses. I, des de fa uns quants anys, com a activitats
lúdiques, a Taradell s’organitzen curses de cargols.

En l’ideari s’hi troba la creença que els cargols només surten o es veuen quan plou o
quan hi ha molta humitat. El cert és que sempre hi són, però no sempre es fan visibles,
perquè s’amaguen tot cercant les millors condicions per viure. També els posem noms
per diferenciar-los, com ara cargol bover (Cornu aspersum), marieta (Cepaea sp.), cargo-
lina (Rumina decollata), etc. La majoria són de grandària petita, passen desapercebuts i
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no els donem cap nom. El fet és que són animals poc estudiats. La ciència que els inves-
tiga s’anomena malacologia i n’estudia les espècies, on es troben i com viuen. Els cargols
poden viure en dos medis, ja sigui fora de l’aigua (terrestres) o dins l’aigua (d’aigua
dolça). Les closques que trobem enterrades ens donen informació sobre el tipus de clima
que feia i la vegetació que hi havia fa uns centenars o milers d’anys.

Tot i que parlem de “cargols” en el títol d’aquest article, per millorar la comprensió,
volem donar a entendre que ens referim als mol·luscs i com a tals s’hi inclouen els car-
gols, llimacs i també petxines.

Taradell té una extensió de 26,5 km2. El seu punt més alt és el turó de l'Enclusa de
868 metres d'alçària, tot i que l'alçària mitjana del municipi és de 623 metres i el punt
més baix és de 499 metres, al curs del riu Gurri. 

Metodologia
Tot i disposar d’observacions de cargols, dutes a terme a partir dels anys noranta, des

de ja fa uns quants anys (2001), al principi esporàdicament i després de manera més sis-
temàtica, s’han fet cap a una quarantena de sortides a través de les quals s’han censat
les espècies, siguin cargols o llimacs (gasteròpodes) o petxines (lamel·libranquis), mit-
jançant mostrejos. En aquest inventari es donen dades sobre si els tàxons són actuals i,
en aquest cas, si han estat trobats vius o tan sols les closques (en el cas de trobar clos-
ques buides s’esmenta, amb les sigles lf, si han estat trobades en una línia de flotació
d’un curs fluvial) o closques fòssils o subfòssils procedents del quaternari. La majoria
d’espècies han estat observades i anotades en un bloc de camp; en cas de dubte, es recu-
llen per tal de determinar l’espècie.

El terme municipal de Taradell es troba entre les coordenades UTM 31TDG, entre els
meridians 37 i 44 i els paral·lels 33 i 39. Per a la cerca de les espècies s’han utilitzat
alguns garbells amb malles de cinc, tres i un mm2 i un colador xinès. Per a la visualitza-
ció de les espècies, s’han emprat lupes de 8 i de 40 augments. Per determinar-les, s’us-
en les principals guies malacològiques5-7. Una única espècie ha estat determinada per
l’estudi dels òrgans genitals. I per a l’actualització de la taxonomia s’han utilitzat els tre-
balls més moderns8-10 i una base de dades de la xarxa11.

Per no fer feixuga la lectura d’aquest article, sols s’assenyalen el gènere i l’espècie,
excepcionalment la subespècie, si coincideix amb el de l’espècie, de cada cargol i per
tant no s’hi esmenten ni el subgènere ni l’autor ni l’any atribuïts a cada taxó.

Resultats
Un primer balanç malacològic estableix que a Taradell hi ha seixanta-nou espècies de

mol·luscs diferents, que pertanyen a trenta-dues famílies, la qual cosa s’exposa en la
taula següent. La relació d’espècies s’agrupa per tipus d’hàbitat: antròpic (a la vora de
les persones), arborícola (troncs dels arbres), calcícola (terreny ric en calci), d’aigua
dolça, estepari (matolls, prats), higròfil (medi humit), lucífug (apartat de la llum), ruderal
(parets d’obra, tanques, voreres), rupícola (parets de pedra o sota les pedres), silicícola
(terreny ric en silici), subterrani (enterrada), ubiqua (qualsevol medi) i xeròfil (medi sec).
La relació de noms científics segueix un ordre alfabètic de gènere.

Segons la distribució geogràfica dels mol·luscs, deduïm que la majoria (36,2%) tenen
una distribució europea; el 21,7% són de distribució holàrtica (hemisferi nord); el 20,3%,
de distribució mediterrània; el 8,7%, de distribució paleàrtica (euroasiàtica). I, de mane-
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ra més restringida, trobem que el 7,2% són de distribució pirinenca; el 4,4% són ende-
mismes catalans, i l’1,5% són de distribució nord-oriental ibèrica.

CET_CET abril 2004  25/03/13  15:17  Página 5



Discussió i conclusions
En els primers treballs malacològics a Catalunya i a Osona no es va deixar constància de

la fauna de cargols a Taradell9,12-15. Hi ha un treball previ sobre malacologia d’Osona amb
set espècies esmentades a Taradell16. El present treball és un estudi de caire qualitatiu, tot
i que no es presenta la distribució de les espècies dins el municipi de Taradell. A Taradell,
com a tots els pobles de la comarca d’Osona, per les característiques geològiques, orogràfi-
ques, climatològiques, florístiques que hi ha i els diferents tipus d’hàbitats existents entre
la plana de Vic i les Guilleries, aporten una interessant biodiversitat malacològica.

La fauna malacològica quaternària trobada no ens pot donar una especificitat cro-
noestratigràfica, i per tant, no podem conèixer l’antiguitat dels sediments, tot i això ens
informa sobre fluctuacions climàtiques, en les quals s’alternen fases de clima fred
(Euomphalia strigella, Pupilla bigranata i Vallonia enniensis) i presència d’aigua
(Pisidium casertanum i Succinea oblonga) amb fases de clima càlid (Cepaea nemoralis i
Helicigona lapicida andorrica)17.

Hem tingut en compte el fet de trobar closques buides en línies de flotació, perquè
algunes podrien provenir del municipi veí de Seva.

El llimac Milax sp. no sabem a quina espècie correspon (gagates o nigricans), perquè,
com que no s’ha recollit, no s’ha pogut fer l’estudi dels òrgans genitals per la seva deter-
minació. Respecte a la closca trobada de Cepaea hortensis cal dir que és la primera vega-
da que s’esmenta aquesta espècie a la comarca d’Osona, tot i que se n’apuntava la pre-
sència ja fa uns quants anys16. A Taradell hi trobem la distribució més meridional del car-
gol Bofilliella subarcuata. A causa dels diferents caràcters conquilològics que presenta el
Xerocrassa montserratensis, com ara que les mesures d’altura i de diàmetre són sem-
blants i la darrera volta no és carenada, respecte d’aquesta espècie d’altres localitats
catalanes, va ser imprescindible fer una determinació mitjançant l’estudi dels òrgans
genitals16. Segons la legislació vigent18, aquesta darrera espècie esmentada està pro-
tegida perquè està en perill d’extinció.
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Agraïments
A la doctora Alonso i al doctor Ibáñez per la determinació de l’espècie Xerocrassa

montserratensis.

Figura I.
Radix balthica,
molt freqüent en
el medi aquàtic
a Taradell
(20 mm d’alt.)

Figura II.
La marieta
(Cepaea nemora-
lis nemoralis) és
el cargol més vis-
tós pels seus
colors vius (25
mm de diàmetre)

Figura III.
El cargol bover
(Cornu asper-
sum aspersum)
és  gastronòmi-
cament molt
apreciat (30 mm
de diàmetre)

Figura IV.
Pomatias ele-
gans és el cargol
més abundant en
el medi natural
(15 mm d’alt.)

Figura V.
Xerocrassa mont-
serratensis és
una espècie
endèmica del lle-
vant de la comar-
ca d’Osona (10
mm de diàmetre)

Figura VI.
La cargolina
(Rumina decolla-
ta) pot trobar-se
en qualsevol
medi (no aquàtic)
a Taradell
(35 mm d’alt)
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NOTICIARI
160 atletes es disfressen
per la Sant Silvestre

Per tercer any consecutiu la secció esportiva del Centre Excursionista Taradell, ano-
menada CET-L’Enclusa, va organitzar -per al diumenge dia 31 de desembre de 2012, dar-
rer dia de l’any- la pujada atlètica popular a l’Enclusa, el punt més alt de Taradell. Aquesta
cursa es caracteritza per seguir un recorregut de muntanya quan la majoria d’aquestes
curses solen fer-se en un circuit urbà. La distància total de la cursa és d’uns 8 quilòme-
tres.

En aquesta 3a Sant Silvestre van comptar amb la participació de 160 atletes entre ins-
crits i membres de l’organització, superant lleugerament el nombre de participants de
l’any passat que va ser de 140.

Així, doncs, a partir de les 3 de la tarda del diumenge, els 155 participants van anar
arribant a la plaça de les Eres per inscriure’s en aquesta cursa, la majoria ben disfressats,
ja que una de les condicions per participar-hi era portar ben guarnida qualsevol part visi-
ble del cos, amb objectes estrafolaris, perruques, bigotis, barrets o vestits originals, i cal
destacar que any darrere any se superen.

Aquest any es va decidir de fer una inscripció solidària de 3 euros i la meitat d’aquest
import s’ha donat a la Marató de TV3 i, per tant, s’han ingressat 240 euros.

Com que a principi d’any tothom es fa bons propòsits, en el moment d’inscriure’s,
igual que l’any passat, es donava un paperet en blanc a cada participant per tal que hi
escrigués un desig i, en arribar a l’Enclusa, el diposités en una bústia que s’havia ins-
tal·lat al peu de la senyera.

El recorregut de la cursa era el mateix de cada any: començava a la plaça de les Eres
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i seguia cap a la Codina, el Pujol, el Bou i les Cuines d'en Rocaguinarda, fins a arribar a
l’Enclusa, el punt més alt del terme de Taradell, on hi havia la bústia per dipositar el
desig, i després tornava de nou a la plaça de les Eres, passant per la Collada, Mansa i can
Mascarell.

A les 4 de la tarda, es va donar la sortida a aquesta cursa de Sant Silvestre, però
abans es va fer un minut de silenci per la mort de la jove taradellenca Lídia Muntal en
accident trànsit el 28 de desembre.

Tot i que la cursa no pretén ser competitiva, es dóna un obsequi a qui porta la dis-
fressa més original i al primer en arribar. Enguany el premi a la millor disfressa va estar
molt disputat i l’organització va tenir moltes dificultats per decidir qui anava més ben
guarnit, ja que cada any augmenta més la qualitat de les disfresses. Finalment, el Jurat
es va decantar per la parella formada per Jordi Aguilera i Laura Aumatell, vestits de
Minnie Mousse, que van rebre una panera gentilesa de carnisseria Codina.

El primer en arribar va ser Manel Amor, de Roda de Ter que va fer tot el recorregut amb
un temps de 38 minuts i 22 segons. i va ser obsequiat amb una panera oferta per
Xarcuteria Can Muntal. El van seguir Nil Gurt, també de Roda de Ter, amb un temps de 39
minuts i 46 segons, i, en tercer lloc, va arribar Bernat Mora de Taradell, amb un temps de
40 minuts i 23 segons. La primera dona en arribar va ser la Maria Font de Taradell, amb
un temps d’uns 50 minuts; seguida de Judit Marcé, de Santa Eulària de Riuprimer, i de
Marta Camps, de Taradell.

Per celebrar el cap d’any, a l’arribada, tots els participants eren convidats a coca i
cava.

A la pàgina web del Centre trobareu un seguit d’enllaços a pàgines webs i galeries de
fotografies d’aquest cursa. Bon any!

El Cet-l'Enclusa col·labora
amb la Festa dels Tonis de Taradell

La nostra entitat i la
comissió de la Festa
dels Tonis en col·labo-
ració amb Ruralturístic
van organitzar dues
caminades amb motiu
de la festa dels Tonis,
una per donar a conèi-
xer l'entorn natural de
Taradell i l'altra per
donar a conèixer la cul-
tura de la nostra pobla-
ció. Aquestes camina-
des es van dur a terme
el dissabte dia 12 de
gener al matí. Caminada per la festa dels Tonis
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El CET va
organitzar una ca -
minada d'uns 10
quilòmetres pels
voltants de Ta -
radell, la qual va
portar els partici-
pants fins al cas-
tell de Taradell o
de Can Boix. Els
caminadors van
poder gaudir del
paisatge i l'entorn
natural del terme.
En aquesta cami-
nada hi van parti-
cipar una vintena
de persones, que
van sortir de la
plaça de les Eres a
2/4 d’11 del matí.

De tornada
al poble van po -
der enllaçar amb
la caminada cul-
tura. De camina-
des culturals n’hi
havia una cada
mitja hora des de
les 11 del matí fins
a la 1 del migdia.
La sortida també
era a la plaça de
les Eres, i la seva
finalitat era en -
dinsar els partici-
pants en la histò-
ria del poble: l'o-
rigen del poble,

l'església, la sagrera, la plaça, la pesta negra, els conflictes feudals, la Torre de Don
Carles, els molins, la capella de Santa Llúcia, els pellaires, etc. També es van donar a
conèixer els oficis antics: van visitar l’espai dedicat a l'escloper de Taradell, Jordi Coll; van
visitar la mostra d'eines d'en Lluís Serra i van anar a Can Marxant, on Pere Codina els va
explicar l’ofici de carreter.

El diumenge, la comissió del Tonis va donar l'oportunitat al CET-L'ENCLUSA de portar
un carruatge per la passada dels tres tombs pels carrers del poble.

Carro del CET-L’enclusa
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En la 3ª Cursa dels Gitanos es van
exhaurir les places

La 3a edició de la Cursa del Gitanos va ser un èxit de participació. L’organització havia
planificat la cursa per a un màxim de 300 corredors i el dimecres abans ja es superava la
ratlla dels 300, i per tal de poder donar un bon servei als corredors i tenir un bon desen-
volupament de la cursa es van tancar les inscripcions. De tota manera es va obrir una llis-
ta d’espera per si hi havia alguna anul·lació, a la qual es podien apuntar, enviant les
seves dades per correu electrònic, i es va ampliar la llista d’inscripcions fins als 350 par-
ticipants.

En l'edició del 2011 hi van participar 123 corredors, en la del 2012 hi va haver 262 ins-
crits i en aquesta pràcticament s’ha triplicat la participació del primer any, amb 350 ins-
crits, 331dels quals van prendre la sortida i 322 van acabar la cursa.
La participació va estar repartida de la forma següent:
- Cursa de 10 km: 161 corredors, 124 homes i 37 dones
- Cursa de 22 km: 189 corredors, 174 homes i 15 dones

Així, doncs, el diumenge dia 3 de març, des de bon matí els participants es van anar
aplegant davant del pavelló d’esports el Pujoló, que era el lloc on l’organització havia ins-
tal·lat el punt de control de la cursa per tal de recollir el dorsal i el xip. Un cop lliurats tots
els dorsals es van donar unes breus instruccions als participants i, cap a 2/4 de 10, es va
donar la sortida. En aquesta edició es va fer des del carrer lateral del pavelló en direcció
al camp de futbol per tal que la cursa es pogués estirar, ja que de seguida entra cap a dins
el bosc de manera que el pas s’estreny i, causa d’aquesta alta participació, es podria
haver format un embús.

El recorregut de la cursa de 10 km tenia un desnivell acumulat en positiu de 275

Sortida de la 3a Cursa dels Gitanos (Foto: Marc Hernández)
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metres i un desnivell total de
550, i transcorria per la zona del
voltant de la serra del Puig, amb
sortida i arribada al pavelló del
Pujoló. La de 22 km tenia un
desnivell acumulat en positiu de
700 metres i un desnivell total
de 1400 i, com la de 10 km, sor-
tia del pavelló i donava la volta a
la serra del Puig. Seguia cap al
serrat dels Perdigons, després
baixava cap al riu Gurri, es diri-
gia cap al casal de Mont-rodon i
travessava la carretera de
Taradell a Balenyà, passant per
sota el pont del Gurri. D’aquí,
s’enfilava cap a Castanyola, tor-
nava cap al Gurri, passava pel
molí dels Sorts, continuava cap
a Gasala, l’era del Poc Blat, pas-
sava per la zona de les balmes
dels Trabucaires, es dirigia cap a
la Creu de Pedra i pujava a puig
Grifó. Des d’aquest punt, baixa-
va cap a Taradell passant per la
carena del pi Gros i pel camí de
darrere les cases de Goitallops,
les escoles, les Baumes, el camí
ral de Seva, l’avinguda dels
Vilademany, la plaça de
l’Atlàntida i arribava al pavelló.

Al llarg de la cursa hi havia
quatre avituallaments, situats a
prop del camp de golf, al molí
dels Sorts, a prop del pi Gros i a

puig Grifó. En aquest punts es donava aigua, refrescos, begudes isotòniques i fruita. A
l’arribada els participants eren obsequiats amb una samarreta de la 3a cursa, coca amb
xocolata i begudes, així com una bossa amb articles de promoció. També disposaven de
servei de bar, massatges i dutxes.
El primer participant a travessar la línia de meta va ser Dani Bayés de Roda de Ter, amb
un temps de 46 minuts i 51 segons, que participava a la cursa de 10 km. El segon va ser
David Marsol de Vic, amb una temps de 48 minuts i 34 segons; i el tercer va ser Xavier
Madrona de Prats de Lluçanès, amb un temps de 48 minuts i 48 segons. El primer tara-
dellenc va ser Alfo Morcillo, de l’equip CET-L’Enclusa, amb un temps de 49 minuts i 46
segons. 

Pel que fa a la categoria femenina, la primera va ser Eugènia Miró de Vic, amb un

3a Cursa dels Gitanos (Foto: Manel Alcubierre)
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temps de 56 minuts i 11 segons; seguida per Pilar Fernández de Becanó, amb 1 hora 4
minuts i 31 segons, i Mònica Comas de Folgueroles, amb un temps d’1 hora 6 minuts i 36
segons. La primera taradellenca va ser Marta Camps, amb un temps d’1 hora 7 minuts i
34 segons. En total 146 corredors van acabar la cursa de 10 km.
El primer participant de la cursa de 22 quilòmetres a travessar la meta va ser Xevi Vidal
de Vic, amb un temps d’1 hora 43 minuts i 1 segon; el segon i el tercer lloc van ser per als
taradellencs, de l’equip CET-L’Enclusa, Albert Pujol, amb un temps de 1 hora 51 minuts i
35 segons, i Marc Clapés, amb un temps d’1 hora 52 minuts i 26 segons, respectivament.
Per tant, Albert Pujol també va obtenir el premi del primer local.

Quant a la categoria femenina, la primera a arribar va ser la vigatana Laia Andreu, amb
un temps de 2 hores 5 minuts i 47 segons. La segona i tercera posició va ser per a les cor-
redores de Puigcerdà: Anna Ramírez, amb un temps de 2 hores 17 minuts i 55 segons, i
Alba Carbonell, amb un temps de 2 hores 20 minuts i 55 segons, respectivament. I, un any
més la primera taradellenca va ser Maria Font, de l’equip del CET-L’Enclusa, amb un
temps de 2 hores 29 minuts i 44 segons. En total, 176 participants van acabar la prova de
22 km.

Els tres primers classificats de cada categoria de la cursa de 10 km van rebre un tro-
feu, així com també el primer taradellenc de cada categoria. Els primers classificats de la

Els tres primers classificats de la cursa de 22
km. El segon i el tercer són de l’equip CET-
L’Enclusa (Foto: Marc Hernández)

Podi femení de la cursa de 22 km (Foto: Marc
Hernández)
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cursa de 22 km de cada categoria van rebre un trofeu i cent euros, els segons van rebre
un trofeu i un lot de productes de la Rocassa i els tercers van ser obsequiats amb un tro-
feu commemoratiu i una llonganissa de la Rocassa.

Els trofeus eren fets amb metacrilat i representaven el perfil a escala de cadascuna de
les curses i portaven la inscripció corresponent a cada premi i categoria.

Classificació per curses i categoria

Al final de la cursa els participants que ho desitjaven podien omplir una enquesta per
saber quins aspectes cal millorar-ne. Entre els que van donar la seva opinió es va sorte-
jar una inscripció a les activitats del CET (Cursa de Gitanos, duatló del Bandoler i marxa
Rupit-Taradell) i l’afortunada va ser Montse Garcia de Badalona que va participar a la
cursa de 10 km. Cal dir que les vostres opinions ens seran molt útils per preparar la pro-
pera edició i entre els suggeriments n’hi ha de molt divertits, però alguns no són gaire
compatibles amb una cursa.

El Centre Excursionista Torelló i el Club Atlètic Torelló competeixen entre ells en el que
en diuen el torneig social Pescallunes. El que fan es triar sis curses de muntanya on cor-
ren atletes dels dos
clubs i, a partir de l’or-
dre de classificació dels
participants, es repar-
teixen uns punts, de
manera que fan un ràn-
quing de corredors i un
de clubs.

Aquest any, la Cursa
dels Gitanos va ser
seleccionada per fer
una de les proves que
formen aquesta compe-
tició entre clubs torello-
nencs, i van participar- Després de la cursa, cap a mirar els resultats (Foto: Manel Alcubierre)
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hi 30 corredors d’aquests clubs, els quals a cada moment van mostrar la bona relació que
hi ha entre ells, i una mostra d’això és la foto de família que es van fer al final de la cursa.
Esperem que la nostra cursa els hagi satisfet plenament i que l’any vinent hi tornin a ser
presents.

L'organització aprofita aquest butlletí per donar les gràcies a tots els participants, als
col·laboradors (La Rocassa, TM Sports Timing, Chillicampers, 4R arquitectes, Moma
Fotògrafs, Ajuntament de Taradell, FEEC), als massatgistes, als trialers i a totes les per-
sones que han ajudat a dur a bon terme aquesta cursa, perquè sense elles no hauria estat
possible.

A la web del Centre, hi trobareu la classificació general i per categories, i els enllaços
a les imatges de la 3a Cursa dels Gitanos.

El cim de l’Enclusa inclòs
en el repte dels 100 cims

A partir del dia 1 de gener de 2013 s’ha ampliat la llista dels cims del repte dels 100
Cims i se n’han eliminat d’altres, que a partir d’ara no seran vàlids per assolir el repte. 

Entre els nous cims cal destacar que s’hi ha introduït l’Enclusa de Taradell. Els altres
cims d’Osona inclosos en la llista són Bellmunt, Cabrera, Castell de Milany, els Munts,
Matagalls, puig de la Força, puig de l'Àliga, Rocallarga, Santa Magdalena de Cambrils,
turó de Bellver i turó de la Creu de Gurb.

També s’ha convocat el IV Premi literari 100 cims que enguany s’amplia amb un premi

Corredors del CE Torelló i del CA Torelló (Foto: Lluís Saborit)
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a la millor ressenya i properament es convocarà el IV Concurs Fotocims. Per a més infor-
mació i per consultar la llista dels cims del repte adreceu-vos a la web de la federació:
http://www.feec.cat/activitats/100-cims

Excursions familiars
del primer trimestre

De moment, és any de Montseny! Al gener vam sortir de programa i vam anar a
Viladrau a fer la ruta de les fonts de la mà d’en Lluís d’EducaViladrau, que, convidat per
l’Abril i en Genís, no tan sols ens va acompanyar, sinó que a cada font fèiem parada i ens
explicava una història de bruixes i bandolers que van captivar nens, nenes i adults. A
banda de conèixer algunes de les fonts de Viladrau, vam caminar també entre castanyers
majestuosos. El castanyer de les nou branques va deixar tots els petits embadalits men-
tre escoltaven una nova història. Va ser una excursió amb una sorpresa molt instructiva,
cosa que ens va permetre conèixer en detall aquest paisatge de Viladrau despullat d’hi-
vern a redós del Matagalls. Gràcies Lluís!

El febrer és el mes de la neu i, davant la previsió de molt fred i del fort vent que pre-
veien per al cap de setmana, vam decidir deixar el Pirineu per a una altra vegada i acos-
tar-nos cap al pla de la Calma. Novament el Montseny ens acollia... i Déu n’hi do! quin fred
que ens duia el vent que ens acompanyava, especialment a primera hora, ja que el cel era
encara ben cobert i els núvols ens embolcallaven. Però ben valents, i malgrat la justa neu

Fascinats escoltant una història al castanyer de les nou branques (Foto: Aurora Montserrat)
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que cobria el terreny vam gaudir d’allò més, lliscant amb els trineus, sortejant alguna
pedra o altra que mig es deixava veure. 
I al març? El dia de tancament de l’edició d’aquest butlletí no hem fet encara l’excursió
d’aquest mes..., així doncs, continuarà....

Assemblea general ordinària -2013
El dissabte dia 23 de febrer, a les 8 del vespre, en segona convocatòria i amb l’assis-

tència d’una trentena de socis, va tenir lloc l’assemblea general de socis del 2013.
Enguany, es va fer a la sala de dalt, perquè ha estat equipada amb una pantalla i un pro-
jector per fer-hi reunions, cursos i projeccions audiovisuals.

La presidenta de l’entitat, Carme Delgado, va donar la benvinguda a tots els assis-
tents i els va agrair al seva presència.

El primer punt de l’ordre del dia va ser fer un repàs de l’acta de l’anterior assemblea
general i de l’estat de comptes del 2012, del qual es va repartir una còpia a cadascun dels
assistents i també es va projectar a la pantalla per tal de poder-lo seguir. Aquest estat de
comptes el trobareu publicat en aquest informatiu. Tant l’acta com l’estat de comptes
foren aprovats per unanimitat. I es va acordar de no augmentar el preu de les quotes de
soci per al 2013.

A continuació, fem un repàs dels diferents temes que es van tractar a l’assemblea:

• Material
L’any passat es van comprar dos envelats grossos i un de petit, i s’ha equipat la sala

de dalt amb un projector, un reproductor de DVD i un equip de so. Hi falta fer arribar la
connexió d’Internet. També es van adquirir unes banderoles amb els logos del CET-
L’Enclusa.

Per a aquest any és previst de comprar més envelats i tendals laterals per protegir del
vent quan fa mal temps.

També es va aprovar la compra d’un arc amb els logos de l’entitat per a les curses i la
Rupit-Taradell.

D’altra banda, es va aprovar una despesa d’uns mil euros per a la fumigació del local
social, perquè han aparegut alguns corcs a les bigues.

• Activitats
o Greco-Iberica: l’any passat es va anunciar que es tornaria a fer la Greco-Ibèrica,

però finalment no es va poder tirar endavant.
o Sortides de Senders: en Juanjo Tapia, en Josep Roca i en Josep Camps s’encarre-

guen de les Sortides de Senders, i cada any organitzen un parell de sortides que
configuren el calendari d’aquestes excursions.

o Marxa Rupit-Taradell: va anar molt bé i per ara no cal fer grans canvis, però sí que
es va decidir que s’ha de buscar un sistema per controlar millor el pas dels parti-
cipants pels controls, ja sigui amb xip, codi de barres o qualsevol altre dispositiu.

o Aventura: durant el 2012, es va organitzar un curs de descens de barrancs, de nivell
II, però per aquest any no és previst que s’organitzi cap activitat ja que per falta de
temps els responsables d’aquesta secció s’ho han de deixar i, per tant, si hi ha
algú interessat a continuar la seva tasca, li agrairem que es posi en contacte amb
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el CET.
o Sortides en família: durant el 2012 es va organitzar aproximadament una sortida

cada mes, i per aquest any es preveu el mateix.
o Cicle de projeccions: com cada any, per al mes de maig, és previst que s’organitzi

un cicle de projeccions sobre excursionisme.
o Butlletí: es seguirà fent trimestralment i s’aprofitarà l’ocasió per demanar si hi ha

algú que hi pugui col·laborar.

• TPV
Respecte al sistema d’inscripció i pagament a les activitats del CET a través de la web,

es va decidir que seria millor seguir contractant el servei en lloc de tenir-ne un de propi,
ja que aquest sistema requereix certa atenció i control, i no disposem de personal que
se’n pugui ocupar. I a més aquest servei només l’utilitzem tres cops a l’any i en canvi hi
ha un manteniment anual.

• CET-L’ENCLUSA (equip esportiu)
Els equipaments esportius del CET-L’Enclusa ja estan fets i molts socis i corredors ja

els porten. Els interessats a tenir-ne un el poden adquirir a la secretaria de l’entitat.
Respecte a les tres activitats que organitza aquesta secció, la Cursa dels Gitanos, el

duatló del Bandoler i la pujada a l’Enclusa han anat molt bé, sobretot cal destacar que al
duatló infantil, que es va fer el dia abans que el dels grans, van participar-hi de 114 nens.
Aquest duatló infantil cal polir-lo sobretot pel gran èxit de participació perquè en certs
moments va col·lapsar l’organització. Pel que fa al duatló dels grans ha disminuït lleuge-
rament la participació, ja que potser els duatlons han passat una mica de moda, i per fer-
lo més atractiu s’està estudiant de fer-lo arribar fins a Matagalls, però és un repte bastant
difícil d’organitzar, ja que passa per un parc natural i per controlar tot el recorregut cal
molta gent. 

De la pujada a l’Enclusa, tal com es manifestava al programa, la meitat de la recapta-
ció es va destinar a la Marató de TV3, i per tant, s’han ingressat 240 ¤ al compte de la
Marató. D’altra banda, a l’assemblea es va demanar si es podia estudiar de fer un segon
recorregut més familiar perquè en la passada edició hi havia molta canalla que hi van par-
ticipar i per a ells el circuit és una mica llarg.

Aquest any s’ha muntat un equip de competició format per una trentena d’atletes que
correran amb la samarreta del CET-L’Enclusa. La creació d’aquest equip suposarà la incor-
poració de nous socis a l’entitat i que a més tramitaran la llicència federativa a través nos-
tre. A canvi aquests corredors són convidats a les curses organitzades per nosaltres.

• Junta del CET
La secretària de la Junta, Lídia Munmay, per motius personals, deixa el càrrec i en lloc

seu entra Joan Presseguer.
D’altra banda, Antònia Victori entra a la Junta com a vocal per tal de col·laborar en

diferents activitats i sobretot per portar tasques administratives.
Aquest any hi haurà canvi de Junta a la FEEC i amb la candidatura de Jordi Merino, s’hi

presenten dues persones de la nostra entitat: l’actual presidenta, Carme Delgado, i el nou
secretari de l’entitat, Joan Presseguer, que també és el veguer de la nostra vegueria.
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L’assemblea va decidir donar suport a aquesta candidatura i, per tant, el vot del CET
anirà per l’equip de Jordi Merino. Si aquesta resultés ser la candidatura guanyadora,
Carme Delgado compaginaria la presidència del CET amb el càrrec de secretària de la
FEEC ja que ambdós càrrec són compatibles, però va dir que li agradaria que sortís algú
per rellevar-la com a presidenta del CET.

• Expedició al Lhotse, amb Enric Llonch
Enric Llonch, soci de l’entitat, que el 2011 va portar el nostre banderí al cim del

Manaslu de 8.163 m, va presentar al CET el seu nou projecte d’assolir el cim del Lhotse
de 8.516 m, pel setembre-octubre d’enguany. A causa del gran pressupost d’una expedi-
ció d’aquestes característiques, va demanar al CET, si hi podia col·laborar. 

Cal recordar que en assemblees anteriors s’havia aprovat que sempre que l’entitat
pogués col·laboraria amb els socis que participessin en expedicions a cims de més de
7.000 metres. Així, doncs, es va exposar la demanda a l’assemblea i es va mostrar el dos-
sier d’aquesta expedició al Lhotse. Finalment, es va acordar atorgar-li una col·laboració
de 1.500 ¤, amb la premissa que s’emporti el banderí de la nostra entitat per tal que si
fan cim hi sigui present i, que un cop torni de l’expedició, passi l’audiovisual de l’aven-
tura en el cicle de projeccions del CET.

• Festa de l’Esport -2012
Es va recordar que en la festa de l’esport de Taradell del 2012 el Centre Excursionista

Taradell va estar doblement guardonat; d’una banda, el soci de l’entitat Enric Llonch va
rebre el guardó a la millor fita esportiva per haver assolit el cim del Manaslu de 8.034
metres, on va fer onejar el banderí de la nostra entitat, i, de l’altra, la secció CET-L’Enclusa
va ser reconeguda com la millor iniciativa esportiva per l’organització de diverses com-
peticions esportives en les quals participa molt jovent.

• WEB del CET i vídeo de la Cursa dels Gitanos
Aprofitant l’equipament de la sala, es va presentar la pàgina web del CET als assis-

tents. Es va repassar el que es podia trobar a cada pestanya i menú, i es va ensenyar com
funcionava el buscador de la web i altres aspectes pràctics, així com els enllaços a l’àl-
bum de fotos del CET, als vídeos i com s’havia de compartir informació de la web a les
xarxes socials.

També es va comentar que encara queden moltes parts de la web per desenvolupar,
com el calendari d’activitats, un apartat d’enllaços a webs d’interès, la pàgina dedicada
al PR de Taradell o la de la història del CET, però tot això requereix temps i per fer-ho cal-
drà que algú més hi col·labori, i per tant, es va aprofitar per demanar que si algú està inte-
ressat a col·laborar-hi que es posi en contacte amb el CET.

Per acabar l’assembla, es va projectar un vídeo sobre la Cursa dels Gitanos del 2012,
fet per la periodista taradellenca Anna Parcet, el qual també està penjat a la web del CET,
el qual va agradar molt a tothom.

I, cap a les 9 del vespre, es va donar per acabada l’assemblea general, després que
no hi hagués ni més preguntes ni suggeriments. Seguidament, es va oferir un petit pica-
pica als assistents.
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Estat de comptes de l’any 2011
Entrades
Quotes de socis ……………………………………………………………………………………………… 10.054,00
Llicències de federat ……………………………………………………………………………………… 22.380,60
Loteria de Nadal……………………………………………………………………………………………… 5.700,00
Cursets diversos …………………………………………………………………………………………… 423,75
Subvencions diverses …………………………………………………………………………………… 2.921,80
Senders…………………………………………………………………………………………………………… 1.200,00
Activitats de l’Enclusa …………………………………………………………………………………… 3.850,00
Marxa Rupit-Taradell ……………………………………………………………………………………… 34.743,65
Lloguer de material ………………………………………………………………………………………… 50,00
Matagalls-Montserrat/Caminada de la Festa Major/Botifarrada …………………… 2.385,11
Venda de llibres ……………………………………………………………………………………………… 36,00
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………… 83.744,91

Sortides
Assegurances ………………………………………………………………………………………………… 902,45
Serveis bancaris ………………………………………………………………………………….………… 1.127,85
Aigua ……………………………………………………………………………………………………………… 162,58
Electricitat ……………………………………………………………………………………………………… 667,44
Telefònica – Internet ……………………………………………………………………………………… 1.000,49
Correus …………………………………………………………………………………………………………… 28,49
Instal·lacions informàtiques …………………………………………………………………………… 2.031,48
Senders…………………………………………………………………………………………………………… 1.200,00
Llicències de federat ……………………………………………………………………………………… 21.564,95
Informatius……………………………………………………………………………………………………… 2.477,69
Marxa Rupit-Taradell ……………………………………………………………………………………… 25.654,37
Material d’oficina …………………………………………………………………………………………… 294,93
Cicle de projeccions ……………………………………………………………………………………… 450,71
Matagalls-Montserrat/Caminada de la Festa Major/Botifarrada …………………… 1.257,34
Festa de l’esport……………………………………………………………………………………………… 423,00
Activitats de l’Enclusa ………………………………………………….………………………………… 4.816,30
Loteria de Nadal……………………………………………………………………………………………… 4.770,00
Llibres i revistes ……………………………………………………………………………………………… 11,00
Instal·lacions i conservació del local ……………………………………………………………… 5.202,23
Cursets diversos……………………………………………………………………………………………… 1.215,00
Diversos ………………………………………………………………………………………………………… 4.372,75
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………… 79.631,05

RESUM
Saldo del dia 31-12-2011 ………………………………………………………………………………… 52.403,58
Entrades ………………………………………………………………………………………………………… 83.744,91
Sortides ………………………………………………………………………………………………………… 79.631,05
Saldo del dia 31-12-2012…………………………………………………………………………… 56.517,44
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Quotes de Socis
Els socis que no tenen domiciliada la quota de soci els agrairem que passin al més

aviat possible per la secretaria del CET a pagar la quota corresponent a l’any 2013.

ACTIVITATS
Botifarrada del CET

A causa de les prediccions meteorològiques de mal temps per al dia 24 de febrer, es
va suspendre la botifarrada i s’ha ajornat fins al mes d’abril.
Dia: diumenge, 7 d’abril de 2013
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 serà una sorpresa. El recorre-
gut serà més curt per a les famílies amb nens.
Inscripcions: al local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell, fins al dia 4 d’abril
Preu de les inscripcions: per als socis del CET és gratuïta; per als no socis serà de 5
euros.
Nota: no cal portar esmorzar

Sortides familiars
Les sortides en família per a infants són excursions per diferents indrets, d’una dura-

da d’unes tres hores, en les quals ens hem d’emportar el dinar i passem un bon dia a la
muntanya. 

L’objectiu és que els nens i nenes coneguin la muntanya, el bosc, la natura, caminant
unes quantes famílies juntes, tot jugant i descobrint-hi totes les possibilitats per gaudir-
ne.

A la trobada nadalenca que vam fer al local del CET, entre torró i torró, vam lligar, entre
tots, el calendari del 2013 que ha quedat amb la relació d’excursions següent i que us
donem a conèixer.

Programa de sortides
• 7 d’abril: botifarrada del Centre
• 28 d’abril: per l’entorn del santuari dels Munts 
• 26 de maig: a Cabrera
• 30 de juny: a Montgrony
• 14 de juliol: sortida de final de curs per determinar 

Excursió rere excursió, pas a pas ens endinsem per tots els racons d’Osona... 
Famílies, us hi esperem!
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Sortida de senders, temporada 2013
amb tu, pas a pas
Programa de sortides
● 28 d’abril de 2013: Sant Privat d’en Bas - Escletxes de la Freixeneda - Vidrà (Garrotxa
- Osona)
● 26 de maig de 2013: Coll de Jou - Canalda - Odèn (Solsonès)
● 16 de juny de 2013: Sant Pere de Torelló - Espaulella - la Vola (Osona)
● 7 de juliol de 2013: Planoles - Ventolà - Ribes de Freser (Ripollès)
● 22 de setembre de 2013: Bagà - Sant Genís de Gavarrós - la Pobla de Lillet - Jardins
Artigas (Berguedà)
● 20 d’octubre de 2013: Pont de Molins - Santuari de la Salut- Sant Llorenç de la Muga
(Alt Empordà)
● 24 de novembre de 2013: Castelló d’Empúries - Aiguamolls de l’Empordà - Sant Pere
Pescador (Alt Empordà)

Preu: l’import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i a la confec-
ció del tríptic informatiu de la sortida, sense que l’organització hi tingui cap ànim de
lucre.
Inscripcions: les inscripcions es podran fer el divendres i el dissabte de la setmana abans
de la sortida i el dimecres de la mateixa setmana que es farà la sortida. Les places són
limitades. En el moment de la inscripció s’ha de fer efectiu l’import. 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. No s'admetrà cap participant sense llicència de federat.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Cicle de projeccions
El cicle de projeccions sobre excursionisme que cada any organitza el CET es farà

durant el divendres 3, 10, 17 i 24 de maig de 2013. Quan s’acostin les dates en tindreu
més informació a la web del CET, en programes i des d’aquest informatiu.

Activitats periòdiques
• SORTIDES 100 CIMS: com que fer un calendari s’ha demostrat que és molt difícil d’a-
complir, els que estigueu interessats a participar-hi cal que us poseu en contacte amb el
CET i mirarem de muntar excursions.

● SORTIDES AMB BTT: 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 indicat, o bé us adreceu al local social de l’entitat i us n’infor-
marem o bé us posarem en contacte amb algun dels organitzadors. 

CET_CET abril 2004  25/03/13  15:17  Página 22



3a Cursa dels Gitanos - Corredors i organització del CET-L’Enclusa (Foto: Marc Hernández)

Gener-Març 2013


