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Secció aventura - Curs d’iniciació al piragüisme



Curs d'iniciació al piragüisme

El Centre Excursionista de Taradell va organitzar, el juliol passat, un cap de
setmana d'iniciació al caiac a la bonica població de Sort. Al final, setze perso-
nes ens vam apuntar a aquesta activitat. Vam arribar a Sort el dissabte al mig-
dia, acompanyats de sol i calor. Vam tenir el temps just per dinar com cal i, poc
després, començava la primera sessió de caiac. Els primers moments els vam
dedicar a posar-nos la vestimenta adequada (amb casc i armilla incloses) i vam
triar la canoa que usaríem tot el cap de setmana. Després, vam escoltar aten-
tament les explicacions dels monitors: com calia posar-se dins del caiac, com
havíem de remar i, sobretot, què havíem fer quan la piragua bolcava.  

Acabada la teoria va ser l'hora de passar a l'acció. El primer dia no vam anar
al riu, sinó que ens vam quedar dins el recinte esportiu, en una espècie de pis-
cina adequada per a l'aprenentatge. Cadascú va agafar el caiac que tenia
assignat i el va posar a l'aigua. Després d'uns instants d'incertesa, a poc a poc
vam anar guanyant confiança: de bon començament vam anar endavant i
endarrere, després vam aprendre a girar. Lentament, vam anar perdent la por i
aviat ens movíem lliurement i anàrquicament per tota la piscina, de manera

Participants del curs de piragüisme
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que, en comptes d'una classe de caiac, aquell espai semblava les rambles en
hora punta. Els monitors ens miraven amb aire divertit i, de tant en tant, ens
proposaven algun joc. Segons ells, ho feien perquè n'aprenguéssim més de
pressa, però, en realitat, aquelles activitats perseguien un objectiu més
rebuscat: fer que la canoa se'ns bolqués a tots i que perdéssim la por de caure
a l'aigua. No cal dir que ho van aconseguir.  

Després de tant d'exercici tothom esperava l'hora de sopar amb candele-
tes. Afortunadament, el menjar que ens van donar a l'alberg va ser copiós. I,
ja amb la panxa plena i més tranquils, vam començar un seguit de jocs d'en-
treteniment que constataven les diferències existents entre la fisonomia mas-
culina i femenina a partir d'un element tan senzill com un tap de vi. 

L'endemà al matí era el gran dia: havia arribat l'hora de provar la piragua a
riu obert. Havent esmorzat, vam posar els caiacs al remolc i ens en vam anar
riu amunt. Els monitors van escollir un lloc on les aigües eren relativament
tranquil·les. Tot i així, ja es veia que dirigir el caiac no seria tan fàcil com en la
piscina del dia anterior. 

Durant una estona ens van deixar que ens acostuméssim a moure'ns per la
Noguera Pallaresa i, al cap d'una estona, ens van dividir en tres grups en fun-
ció del nivell de cadascú. Llavors ens vam passar la resta del matí pujant i bai-
xant un trosset de riu fins que les proves de caiac que feien aquella setmana
dins el riu ens van obligar a sortir de l'aigua.

Després de dinar, vam tornar cap a casa. 

Així va acabar un cap de setmana volgudament passat per aigua. 

David Pujols

Assemblea general

extraordinària de socis

El dissabte 16 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda, en segona convocatòria, va
començar l'assemblea general extraordinària de socis, a la qual van assistir
una quarantena de persones.

L'assemblea va començar amb la lectura de l'acta de l'assemblea general
ordinària anterior de socis, que va tenir lloc el 19 de febrer de 2011, la qual fou
aprovada per unanimitat.

Els temes que es van tractar en aquesta assemblea extraordinària van ser
la compra del local del carrer de la Vila, annexat al local social actual, i la pre-
sentació del projecte Fòrum Everest.
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Abans de començar l'assemblea es va repartir als assistents una còpia del
dossier del projecte Fòrum Everest per tal que tothom se'l pogués estudiar.

Respecte a la compra del local, la presidenta del CET havia autoritzat que
un dels promotors del projecte es posés en contacte amb el propietari del
local per tal de veure amb quines condicions ens el vendria. De moment, s'ha-
via fet un lloguer amb opció a compra i també s'havia parlat amb l'entitat
bancària que tenia la hipoteca del local per veure quines condicions ens ofe-
ria.

D'altra banda, el projecte Fòrum Everest havia estat exposat als grups
municipals, per tal que n'estiguessin assabentats ja que l'Ajuntament hauria
de formar part de la nova entitat Fòrum Everest i la brigada municipal hauria
de col·laborar en les obres del local.

Així,  respecte a les obres que s'haurien de fer per condicionar el local, amb
la finalitat de convertir-lo en museu, s'havia pensat que els materials els
pagaria el Centre Excursionista Taradell i la mà d'obra la posaria la brigada
municipal.

El local que es volia adquirir tenia una superfície de 26,4 m2 i el preu era de
39.000 euros, que segons els tècnics municipals era el preu de mercat. Aquest
local el tenia llogat el Centre amb opció de compra, per un preu de 250 euros
al mes. Si es comprava el local s'hauria de pagar una entrada de 15.000 euros
i la quota de la hipoteca per al primer any seria de 202 euros al mes.
D'aquesta manera, el Centre seria propietari del nou local que es connectaria
a la zona que ara ocupa l'entitat, el qual és de l'Ajuntament i està cedit al CET

Assemblea general de socis
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per cinquanta anys, aproximadament, des del 1987.

La idea era que primer es compraria el local i després es faria el museu per
etapes a mesura que es tinguessin diners. De moment, no es podria començar
perquè no hi ha diners.

Seguidament, alguns socis assistents van manifestar que no estaven d'a-
cord amb el projecte perquè representava un canvi total en l'ús del local
social, i s'hipotecava tot l'espai per a una exposició i no hi havia espai per als
usos actuals. També es va exposar que actualment el local estava poc utilitzat
i que se  n'havien de buscar altres usos, però que fossin compatibles amb les
activitats que ja s'hi desenvolupaven com la Rupit-Taradell, les reunions, el
centre de logística per a la duatló, la Matagalls-Montserrat...

També es va comentar que el CET va ser present en la gesta de l'Everest
amb estands al mercat del Ram, es va seguir el curs de l'expedició, es va cele-
brar el fet de fer cim, es va anar a acomiadar i rebre els expedicionaris, s'han
celebrat els aniversari... i que, per tant, ja és hora de fer un punt i a part i que
cal donar suport a altres iniciatives.

Els promotors de la iniciativa van recordar que en l'assemblea anterior es
va aprovar fer el projecte i que semblava que els mateixos que hi havien donat
suport ara no ho veien clar. Però alguns dels assistents van manifestar que en
l'assemblea del febrer el projecte no estava gens desenvolupat i que, per tant,
era difícil de posicionar-se a favor o en contra.

Després que diversos socis manifestessin la seva opinió i per tal de poder
avançar en l'assemblea es va explicar en què consistia el projecte d'obres per
enllaçar els dos local. Així, doncs, el nou local quedaria enllaçat amb el local
del carrer de la Vila amb l'obertura de dos portals, i també es faria una ober-
tura al fons que donaria al passadís que actualment comunica el local del
carrer Ramon Pou amb el del carrer de la Vila. Per fer aquestes obertures es
necessitaria molt poc material.

Seguidament, van prendre la paraula els representants del Servei General
d'Informació de Muntanya de Sabadell, que van explicar que el projecte va
sorgir arran d'una conversa que van tenir amb un grup de persones el dia de
la celebració del 25è aniversari de l'Everest, entre les quals hi havia socis del
CET, gent de l'expedició, autoritats... Després, es van trobar un altre dia per
plantejar de fer un projecte entorn de l'Everest. Llavors, en l'assemblea de
socis del febrer es va exposar la idea de fer aquest projecte relacionat amb
l'Everest i es va acordar de tirar-lo endavant.

Després d'aquesta exposició va començar un debat en què diversos socis
es van manifestar en desacord amb el canvi d'ús del local, perquè deixaria de
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tenir una finalitat social. Alguns dels assistents veien bé el projecte, però no
al local social del CET, per la qual cosa va sorgir la idea de buscar un altre
emplaçament, com podria ser Can Costa i Font.

Respecte a aquest projecte, van sortir algunes opinions crítiques en el sen-
tit que hi mancava un pla de dinamització, ja que, perquè una iniciativa d'a-
questes característiques tingués èxit, calia fer molta feina de divulgació.

Després que totes les parts exposessin les seves opinions es va procedir a
la votació de la compra del local annex. El resultat va ser de set vots a favor de
comprar el local, vint-i-vuit en contra i una abstenció. Per tant, es va desesti-
mar la compra del local.

Davant d'aquest resultat, els promotors de la iniciativa van manifestar que
aquest projecte no es podria tirar endavant, ja que segons ells o es feia al
local del CET o no hi havia cap altre espai , perquè fer-lo en qualsevol altre lloc
valdria molts més diners i això faria inviable el projecte. Respecte a la pro-
posta de demanar a l'Ajuntament un espai a Can Costa i Font, es va dir que
seria del tot impossible ja que els Tonis feia molts més anys que demanaven
un indret per crear un museu.

Els representants del Servei General d'Informació de Muntanya van dema-
nar a l'assemblea què es voldria fer després d'aquest resultat de la votació, ja
que no es volia el projecte en aquest local i que, per tant, s'hi veia poc futur.
Van demanar de fer una votació per tal de decidir si calia buscar un altre local
per emplaçar el museu.

Per decidir de tirar endavant aquest projecte, es va parlar sobre el pressu-
post i la viabilitat econòmica i es va concloure que la nova entitat s'hauria de
buscar els seus propis recursos, però, segons els promotors, no calia fer un
pressupost d'entrada perquè les coses ja s'anirien fent a mesura que s'obtin-
guessin recursos i el que calia per dur-lo a terme era sobretot posar-hi il·lusió.
Es va concloure que, si no hi havia il·lusió per tirar-lo endavant, no es podria
fer.

Així, doncs, no es va veure clar de tirar aquest projecte endavant i a les 9
del vespre es va donar l'assemblea per acabada.

Bústia dels socis

REFLEXIONS DE L'ASSEMBLEA

Primer de tot, deixeu-me entonar el mea culpa. Sovint, quan ets soci d'una
entitat, passes èpoques en que n'ets un membre actiu i d'altres que no hi
estàs tan involucrat, que deixes fer a la Junta; et mereix tota la confiança,
encara gràcies que vulguin dedicar part del seu temps a l'entitat i d'una mane-
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ra totalment voluntària. Per aquesta mateixa dinàmica, encara que hi hagi
assembles de socis, no hi vas, deixes fer, i això no hauria de ser així. Però això
no vol dir que tant et faci tot el que es proposa i es decideix, sinó que ho
segueixes de lluny.

Per totes aquestes raons, passa el que ha passat enguany, a l'assemblea
de socis que es va fer al febrer. Es van aprovar tot un seguit de punts, un dels
quals era prou important perquè tots els socis hi diguéssim la nostra. Em refe-
reixo al projecte Fòrum-Everest.

Com que per tirar endavant aquest projecte es volia comprar el local que hi
ha entremig del CET, es va haver de convocar una assemblea extraordinària
per decidir si es comprava o no. I aquí és on, després de veure la memòria del
projecte, després de parlar amb diversos socis, vam acordar que no era el més
convenient per al CET. Quan es va celebrar aquesta assemblea, el 16 de juliol
d'enguany, es va desestimar comprar l local, i crec que he/hem d'explicar les
raons per les quals ens vàrem oposar al Fòrum-Everest.

Crec que l'Everest ens queda molt lluny en el temps i en l'espai. M'explico:
fa vint-i-sis anys que es va fer la primera ascensió catalana a l'Everest, i el CET
va ser una part important en l'organització. Ens hi vàrem implicar, ens vàrem
entristir amb el primer intent fallit i ho vàrem celebrar quan es va poder asso-
lir el cim. Des de llavors, hem anat celebrant els deu, els quinze, els vint anys,
i finalment l'any passat, els vint-i-cinc anys, amb una gran festa. Taradell i el
CET crec que vàrem aportar molt per aquesta fita, hi ho hem anat recordant.
Tenim una plaça amb un monument, un carrer dedicat a un dels alpinistes...
Això és la llunyania en el temps. Pel que fa a l'espai, no crec que faci falta
explicar que l'Everest i l'Himàlaia són molt lluny de Taradell. A prop, a tocar,
tenim tot l'entorn de Taradell, amb els seus boscos, amb els seu racons ama-
gats, potser massa amagats, ja que de mica en mica es van perdent els
camins. Aquí sí que hi veig feina per fer, una feina de la qual gaudiríem els
taradellencs i els visitants caminadors. Podríem ampliar la senyalització de
camins, ampliar el petit recorregut, mantenir-los... Tenim a tocar el Montseny
i una mica més lluny els Pirineus.

Una altra de les raons prou importants de la nostra oposició és que aquest
fòrum-museu volia ocupar gairebé tot el local social del CET. Només quedava
lliure l'espai que ocupa la secretaria i una part del magatzem. I jo em pre-
gunto: com haguéssim fet la Rupit-Taradell? Una de les activitats que atreu
més gent i, no cal dir que genera més recursos per al CET. Hauríem de traslla-
dar tota la infraestructura al carrer, a Can Costa? Per això cal mantenir unes
instal·lacions? Perquè, quan hi ha una activitat, no es pugui fer al local social?
Durant l'any les instal·lacions del CET serveixen per a més coses: la
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Matagalls-Montserrat, la duatló... El centre disposa de moltes seccions: mun-
tanya, sortides en família, esports d'aventura,  ciclisme de muntanya... Potser
en aquest moment l'espai físic del centre no s'utilitza gaire, però si es fes el
museu llavors ja no el podríem utilitzar, estaria ocupat, hipotecat.

Un altre tema prou important, que també va tenir molt pes en la negativa a
dur a terme projecte, va ser el factor econòmic. D'una banda, comprar el local
costava uns 39.000 euros. De l'altra, les obres suposaven una despesa en
materials per al CET, encara que l'Ajuntament es comprometés a fer-se càrrec
de la mà d'obra. Finalment,  per  mantenir aquestes instal·lacions, on s'hi
havien d'exposar peces prou valuoses i delicades, haguéssim necessitat un
sistema d'alarma i vigilància i un sistema de climatització. A quin import ens
referíem? En aquest punt els impulsors del projecte no varen donar resposta,
no estava quantificat, però tot fa pensar que la quantitat podria ser prou
important. Cal que un centre excursionista aposti per un projecte tan impor-
tant quan no és el principal objectiu d'aquesta entitat? El CET està en una
situació econòmicament còmoda, gràcies a la bona gestió dels responsables,
però, i si vénen temps dolents? La conjuntura social actual no convida a tirar
coets. Crec que hem de ser conscients de la situació econòmica que  vivim i
hem de mirar de no hipotecar els recursos del CET a les futures generacions.

De totes maneres és molt positiu que hi hagi propostes, idees i suggeri-
ments. Que això generi debat, diàleg, que seguim mantenint un CET viu i,
sobretot, molt participatiu.

Carme Coll

NOTICIARI

Excursions en família

El cap de setmana del 7 al 8 juliol vam fer la nostra primera acampada, i el
lloc escollit va ser a Malniu, a la Cerdanya. A 200 m al costat del refugi hi ha
habilitat un terreny d'acampada on fent pinya vam anar plantant les nostres
diferents tendes: quadrades i petites, minis, iglús, xalets, mansions: els
grans, barallant-se amb els pals i les piquetes, i la canalla, escampats pel vol-
tant, assaborint l'inici de l'aventura. I no tan sols les tendes, les taules i les
cadires tampoc hi podien faltar. Una acampada de senyors! 

Vam fer dues excursions cap als llacs de Malniu: una de més curta, el dis-
sabte a la tarda i una de més llarga, el diumenge. Foren les caminades que ens
van permetre conèixer el territori, gaudir del paisatge, sentir a la pròpia pell
l'aigua gelada dels Pirineus, especialment els nens, i fer gana. Les excursions
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i una bona sobretaula al vespre van ser els components estrella d'aquesta
acampada familiar que ens va provocar sensació de pena a l'hora de desple-
gar... Quan serà la propera?

I amb el setembre arriba el nou curs, i amb el nou curs el nou calendari
d'excursions.  Ens hem estrenat amb una excursió  per fer especialment en
èpoques de sol i calor, i qui ho havia de dir que amb un setembre tan calorós
i assolellat que ens ha fet, l'únic dia que ha hi ha hagut núvols i ha fet fresca
ha estat justament el de l'excursió, i per tant la nostra intenció de mullar-nos,
més ben dit, de banyar-nos al torrent d'Estiula, a Campdevànol, es va conver-
tir, per força, en una simple excursió al voltant d'un torrent amb gorgs de
pel·lícula, d'aquells que impressionen, que conviden al bany, que permeten
fer salts en bomba des de dalt del salt i nedar en un entorn de gran bellesa.

Festa del centre

El dissabte 16 de juliol, després de l'assemblea extraordinària, es va cele-
brar la festa del soci al Centre Cultural Costa i Font, que va reunir unes cent
trenta persones entre socis, familiars i amics. El sopar de la festa va consistir
en un bufet lliure i, seguidament, als jardins de Can Costa i Font es va oferir
un concert d'havaneres obert a tothom, a càrrec del grup Rems. A la mitja part

Sortides en família - Torrent d’Estiula. Molts mirant-s'ho i pocs banyant-se en un
gorg marró de les pluges caigudes sota uns núvols no convidats.
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es va oferir un cremat de rom, que alguns membres del Centre havien anat
preparant mentre el grup Rems interpretava les seves cançons.

Així, doncs, un any més, tant els socis, com els simpatitzants de l'entitat
van compartir una bonica vetllada,  en què van gaudir d'un original sopar i de
les cançons del grup Rems, amb el qual va poder actuar novament Bernat
Capell, que un  greu accident de trànsit havia apartat dels escenaris. I, des
d'aquest butlletí aprofitem per desitjar-li una plena recuperació.

Caminada de festa major

El diumenge 28 d'agost es va fer la caminada de la Festa Major de Taradell,
que com cada any organitza el CET. 

Cap a 2/4 de 9 del matí, unes dues-centes persones van sortir de la plaça
de les Eres, però, abans de sortir, i com ja és tradició, es van fer la fotografia
de grup per publicar en aquest butlletí. 

El recorregut de la caminada va ser: plaça de les Eres, el Vapor, aquí van
agafar el sender de petit recorregut en direcció cap a la Roca, van passar per
la font del Ravató, l'Hostalet del Bou i la Trona fins a arribar a la collada de
Mansa, on es donava l'esmorzar, a base de coca amb xocolata. Des d'aquí, van
continuar seguint el sender cap al castell de Taradell i cap a la font del Castell.
En el punt on el sender es troba amb el tancat de la Vallmitjana, van seguir el
camí que voreja aquest tancat fins a la Serra i des d'allà van baixar cap a
l'Institut, d'on van continuar cap al carrer Ramon Pou, per acabar la caminada
al davant del local social del CET, on es servia un petit aperitiu als partici-

Sortida de la caminada de la Festa Major
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pants, amb galetes salades, patates, olives, refrescs i aigua, i se'ls donava
una bossa-motxilla de record.

II Duatló del Bandoler

La secció de curses del CET, l'Enclusa, ha organitzat per al diumenge 2
d'octubre la segona edició de la Duatló del Bandoler de Taradell, prova que
està dins del calendari de duatlons de muntanya Terra Endins.

Aquesta prova, que segueix un recorregut cent per cent de muntanya pels
verals  de Taradell, constarà de tres segments: 10 quilòmetres de cursa, 22
quilòmetres amb BTT i per acabar 3 quilòmetres més de cursa. 

Trobareu més informació a la pàgina web de l'entitat (www.cetaradell.net)
i al Facebook Cet Enclusa.

Assegurances i llicències

esportives de muntanya

Les llicències de muntanya i les assegurances de 2011 són vàlides fins al 31
de desembre i, per tant, si voleu tenir cobertura des del primer dia del 2012
cal que  tramiteu la llicència al més aviat possible. Penseu que  al desembre
hi ha molts dies festius, entre els ponts i les festes nadalenques, per això a
partir del mes de novembre ja podeu passar per la secretaria de l'entitat a
encarregar-la. 

Les llicències del 2012 seran vàlides a partir de l'1 de gener, encara que
s'hagin expedit abans. També cal tenir en compte que la data de vigència de
la llicència és l'endemà (24.00 h) de la tramitació a la FEEC, tot i que física-
ment la persona federada encara no disposi de la seva llicència.

Els participants a les sortides de senders, a l'hora de tramitar la llicència,
han de tenir en compte que per participar en aquestes sortides és obligatori
tenir la llicència del tipus C.

Loteria de Nadal

Aquest any el Centre participa doblement en el sorteig de Nadal de la lote-
ria estatal, per una banda amb el número 95.919 i per l'altra la secció de cur-
ses l'Enclusa farà butlletes amb un altre número. Qui estigui interessat a
adquirir-ne participacions en podrà trobar a la secretaria de l'entitat, en
alguns comerços i també en podeu demanar als membres de la junta. 
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A la secretaria del CET també hi podreu trobar participacions del número
de Nadal de les sortides de senders, que enguany han apostat pel número
98.398.

ACTIVITATS

Sortida d'escalada

Lloc: Ogassa

Dia: 22 d'octubre

Hora: 9 del matí davant del CET

Més informació: al correu aventuracet@gmail.com

Curs d'equipament de barrancs

Dies: 26 i 27 de novembre

Més informació: al correu aventuracet@gmail.com

XXXII Marxa Rupit-Taradell

Dia: diumenge, 20 de novembre

Recorregut: 43,5 quilòmetres

Data límit d'inscripció: a les entitats d'estalvis fins al divendres 18 de novem-
bre; el 19 de novembre a les oficines del CET, i el dia 20 a la sortida de Taradell
o de Rupit. Les inscripcions fetes els dies 19 i 20 són al mateix preu per als
socis i no socis i tenen un increment.

Llocs on us podeu inscriure
Unimm (Caixa de Sabadell):  2059.0590.29.8000298974
www.cetaradell.net
Local social del Centre Excursionista Taradell

Preus Caminada Autocar Total

Soci 20 € 6,5 € 26,50 €

No soci 25 € 6,5 € 31,50 €

Dies 20 i 21 36 € 6,5 € 42,50 €

Cal fer un ingrés per a cada participant i indicar el nom i cognoms.

Obtenció de la targeta de control: heu de presentar el rebut bancari. Podreu
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fer aquest intercanvi al local social del CET el dissabte 19 de novembre, de les
7 a les 9 del vespre, i el mateix dia de la marxa a la sortida de Taradell o de
Rupit.

Hora de sortida: entre 2/4 de 7 i 2/4 de 8 del matí, del pont de fusta de Rupit.
Per anar a Rupit hi haurà serveis d'autocars que sortiran de davant de l'es-
glésia de Taradell, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 del matí.

Resum de les bases: l'itinerari estarà indicat amb senyals de GR, PR i senyals
propis  de la marxa. A la zona de Sant Julià de Vilatorta, després de l'avitua-
llament, com que per les obres de l'Eix Tranversal han tallat el pas del sender
GR-2, s'ha buscat un pas alternatiu que estarà degudament indicat amb mar-
ques pròpies.

L'hora màxima d'arribada serà a les 6 de la tarda. Hi haurà set controls de
pas on s'haurà de segellar la targeta  i set avituallaments.

Per tal de ser més respectuosos amb el medi ambient, juntament amb la
targeta de pas, us lliurarem un got que caldrà conservar durant tota la traves-
sa i que haureu  d'utilitzar en els avituallaments del recorregut. L'organització
no garanteix que  trobeu gots a tots els avituallaments.

Sortida per portar

el pessebre al Pirineu

Dia: diumenge, 11 de desembre

Lloc: per determinar

Hora de sortida: a les 6 del matí

Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell

Transport: cotxes particulars

Nota: cal portar esmorzar i dinar per si la sortida s'allarga. Cal anar equipat
amb roba i calçat de muntanya. Els interessats a prendre-hi part  truqueu o
passeu pel local de l'entitat, abans del dia 10 de desembre, per confirmar la
vostra assistència i  per comprovar que no hi ha hagut cap canvi.

Sortida per portar

el pessebre a les Agudes

Dia: diumenge, 18 de desembre

Hora de sortida: a 2/4 de 8 del matí
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Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell

Transport: cotxes particulars

Nota: cal portar esmorzar. Cal anar equipat amb roba i calçat de muntanya.
Caldria portar alguna nadala per  cantar.

Cavada a Matagalls

Com cada 25 de desembre us oferim la possibilitat de participar en una
activitat on es donen la mà la tradició, l'aventura, la meteorologia, l'orienta-
ció, la festa, el cant i la reflexió:

- Tradició, perquè potser ja arribem a la 28a edició

- Aventura, perquè cada any passa alguna cosa diferent

- Meteorologia, perquè per molt que ens informem mai sabem quin temps
farà

- Orientació, perquè en tenim molta

- Festa, perquè la gent hi va contenta, s'hi expliquen acudits, es beu cava
amb copa de vidre, es mengen neules, torrons, coca, llonganissa... 

- Cant, perquè en aquestes dates no es pot passar sense cantar cap nadala
en català o en altres llengües, per exemple aranès, basc...

- Reflexió, perquè és una nit especial, una caminada divertida, intimista, on
cada u va amb els seus pensaments.

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, de Catalunya...

Normes importants: són les mateixes de cada any (excepte si les retalla algu-
na sentència del Tribunal), a més de les que s'hi puguin afegir a última hora,
que us  recordarem en el proper informatiu.

Excursions d'infants 

Les excursions d'infants són un seguit de sortides que s'organitzen periò-
dicament 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 activi-
tats que es programin.  D'altra banda, trobareu més informació al tauler d'a-
nuncis, a la secretaria i a la pàgina web del Centre.
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La propera sortida serà el 23 d'octubre a la riera de les Gorgues.

Sortida de senders, temporada 2011

amb la crisi... continuarem a peu!

Programa de sortides

- 9, 10, 11 i 12 d'octubre, GR-99 el camí natural de l'Ebre: Fontibre - monestir
de Montes Claros - Villanueva de la Nia (Campoo - Cantàbria)

- 27 de novembre, el camí de Sant Jaume a Catalunya: Port de la Selva -
monestir de Sant Pere de Rodes - Vilabertran (Alt Empordà)

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 tin-
gui cap ànim de lucre.

Inscripcions: les inscripcions es tancaran el dimecres anterior a cada sortida.
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

• SORTIDES 100 CIMS: cada mes es fan les sortides dels 100 cims. Els
interessats a prendre-hi part cal que us poseu en contacte amb el Centre
per tal de concretar els dies i detalls de les sortides.

• 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 indicat,
o bé us adreceu al local social de l'entitat i us n'informarem o bé us posa-
rem en contacte amb algun dels organitzadors. 

• SORTIDES A ESCALAR: us recordem que des del Centre s'organitzen
sortides per escalar. Si voleu més informació, adreceu-vos al local social
del CET, envieu un correu a la secció d'aventura o truqueu al telèfon de con-
tacte per fer aquesta activitat, que és el 686 488 654.
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www.cetaradell.net

Sortides en família - Alegries a Malniu
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