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Enric Llonch al cim de Manaslu amb el banderí del CET



Pau escalé

El 10 de març, a Gavarnie, just a les acaballes de l'hivern i al vell cor dels
Pirineus, Pau Escalé, per als amics Pau “Piolet”, va fer la darrera escalada. 

La cascada de gel La Dame du Cirque li va fer perdre el darrer alè. Amb ell, ens
marxa un gran escalador, que es caracteritzava per unes virtuts treballades, amb
una trajectòria sempre ascendent, llarga i forjada amb l'esforç.

Fanatisme, perseverança i amb una mirada captivadora, en Pau era com un
volcà en erupció permanent, en lloc d'escopir lava, escopia inacabables dosis de
motivació. La seva vida era la família i el gel, tota la resta passava en segon
terme. A anys llum de les comoditats quotidianes, es menjava amb patates els
quilòmetres que el separaven dels seus objectius, a altes hores de la nit o de la
matinada. Un cop al sector, feia un bivac al costat del cotxe a -10ºC, -15 ºC o pot-
ser a -20ºC, i pràcticament no dormia encegat per les ganes d'escometre la cas-
cada escollida. Seria un altre dia viscut al límit de les seves possibilitats.

Ja feia anys que vivia al límit, escalant totes aquelles cascades que anys enre-
re havia somiat. Somnis que va saber fer realitat, una realitat compartida i viscu-
da, amb una humanitat que el feia entranyable entre els seus companys.

Ara en Pau continua escalant i passant fred i potser somiant.
Va morir feliç...
Gassss que encara queda glaç!

Jordi Bou

*   *   *   *   *
Des d'aquestes ratlles la Junta i els companys del Centre Excursionista

Taradell volem fer arribar el nostre condol a la família i als amics d'en Pau. 
Una abraçada.

Enric llonch assoleix

el cim del manaslu

El 4 d'octubre de 2011, el soci de la nostra entitat, Enric Llonch, juntament amb
Òscar Cadiach i Carme Comas, va fer onejar el banderí del CET al cim del Manaslu
de 8.163 m. 

L'expedició, que va sortir de Barcelona cap al Nepal el dia 8 de setembre, esta-
va formada per Òscar Cadiach de Tarragona, com a cap d'expedició; Carme Comas
i Enric Llonch de Vic; Josep Serra de Barcelona; Gabriel Rull de Sant Cugat del
Vallès, que n'era el metge, i el guia de muntanya argentí Nacho Lucero.

L'expedició va volar fins a Kàtmandu, on van estar uns dies per tramitar els
permisos, buscar transport i contractar un xerpa, Lakba Sherpa, un cuiner i un
ajudant de cuina. Normalment, el desplaçament fins al camp base es fa amb



helicòpter, però van decidir anar fins a Arughat Bazar (570 m) amb camionetes
4x4 i des d'allà fer un tresc de vuit dies per aclimatar-se i tenir més contacte amb
la gent i la cultura del país. Un altre dels plantejaments de l'expedició era arribar
al més amunt possible, però sempre sense oxigen.

Cada dia caminaven entre sis i vuit hores, comptant les parades. El dos pri-
mers dies van passar per zones amb molta vegetació, on feia una calor molt
angoixant perquè hi havia molta humitat ambiental. 

L'equipatge el portaven una dotzena de mules i els expedicionaris només
havien de portar a sobre la protecció solar, l'impermeable i la roba i el menjar
necessaris per al dia. A cada poble que paraven hi havia lloc per dormir en cases
o en tendes.

El sisè dia van arribar a Sama Gaon (3.530 m), on van reposar un dia, i era el
lloc on acabava el viatge de les mules. D'aquí i fins al camp base (4.750 m), l'e-
quipatge de cada mula era traginat per dues dones.

El camp base està situat en una zona de pedra, i l'agència que s'encarregava
de la logística hi havia muntat una gran tenda amb capacitat per a unes quinze
persones, equipada amb taules i cadires, que s'utilitzava com a menjador, i un
seguit de tendes individuals amb matalàs per dormir.

Al camp base hi havia unes tretze expedicions, bàsicament totes europees, i
la resta eren xineses i coreanes. Entre aquestes expedicions hi havia la de Juanito
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Oiarzábal, que anava amb uns italians; la de la Rosa Fernández, que només anava
ella i un xerpa, i l'expedició de Rusell, que dos cops l'any porta gent molt solvent
a fer vuit mils (al maig sol anar a l'Everest i al setembre al Manaslu).

En arribar al camp base, van reposar un dia i l'endemà van fer la primera puja-
da al camp I, a 5.750 m, que transcorre per una glacera sense cap dificultat tèc-
nica. Al camp I van instal·lar tendes d'alçada i els sis membres de l'expedició hi
van passar una nit. L'endemà van intentar arribar fins al camp II baix, a 6.400 m.
El tram fins a aquest camp és més tècnic, hi ha més esquerdes i més risc d'allaus.
Van anar sempre encordats i hi havia cordes fixes. 

Van arribar al camp II baix l'Òscar, en Nacho i l'Enric, on van passar la nit i l'en-
demà van arribar fins al camp II alt, a 6.800 m. Van arribar-hi l'Òscar i l'Enric, i en
Nacho va recular. Al camp II alt, hi van estar quatre o cinc hores, per aclimatar-se
i van aprofitar per hidratar-se. Van tornar cap al camp II on es van retrobar amb
en Nacho, i junts van baixar fins al camp base on els esperaven els altres tres
alpinistes.

Un cop al camp base, el temps va canviar i va nevar durant una setmana, de
manera que no es van poder moure de les tendes, i van matar el temps llegint,
escoltant música, xerrant...

Després de la nevada, van decidir fer el primer atac al cim tots sis, perquè els
serveis meteorològics per satèl·lit pronosticaven molt bon temps per als dies 4 i
5 d'octubre. L'Enric va pujar cap al
camp I amb la incògnita de com esta-
rien les tendes. Va arribar al camp I i
no hi eren. El vent se les podia haver
endut, però va decidir mirar si les tro-
bava colgades sota la neu i per sort
les va trobar i tot el material que
havien deixat a dins estava sec i en
bon estat. Com que ja era de nit, no hi
havia temps per desenterrar les ten-
des i va dormir amb la Sophie, una
alpinista francesa que va compartir
gran part de l'expedició amb ells.
L'endemà van començar a desente-
rrar les tendes i al migdia va arribar la
resta del grup, i tots van passar la nit
al camp I.

L'endemà van anar fins al camp II,
on van arribar tots sis, i se sentien
ben aclimatats. Van passar-hi la nit i
l'endemà l'Òscar, la Carme, en
Gabriel, en Nacho i l'Enric van arribar Pujant cap al cim



fins al camp II alt, on van passar una nit, i l'endemà, tots menys en Gabriel, van
decidir arribar al camp III, a 7.500 m. Des d'aquí també els acompanyava la
Sophie. A mig pujar, en Nacho no es va trobar bé i va decidir baixar fins al camp
II alt, on amb l'ajuda d'un xerpa va arribar al camp base l'endemà, des d'on va
ser evacuat en helicòpter a Kàtmandu i, un cop allà, va ser operat d'un problema
cardíac. Actualment, ja es troba a l'Argentina, on es recupera lentament però
favorablement. Des d'aquí li desitgem una completa recuperació.

Després d'hores molt dures, molt fred i una mica de vent, a les 5 de la tarda,
els quatre expedicionaris van arribar al camp III. El temps era bo, però feia molt
fred. Van parar la tenda i es van començar a prendre infusions i sopes perquè
havien arribat molt deshidratats.

Van decidir que, si l'endemà es trobaven bé, no sortirien d'hora. Durant la nit
només van dormir l'Óscar i la Sophie. La Carme i l'Enric no van poder aclucar l'ull,
però sí que van reposar dins la tenda protegits per la vestimenta de plomes que
portaven. Al matí, per esmorzar van menjar galetes, pernil salat i formatge.
L'Oscar va fondre neu i va anar controlant el temps. Com que el temps era bo i no
feia vent, a 2/4 de 8 del matí, van començar l'atac al cim. Van emprendre l'ascens
al cim tots quatre junts, però l'Òscar, la Sophie i l'Enric anaven més de pressa i la
Carme anava pujant més enrere.

Després d'unes set hores d'ascensió, l'Òscar, la Sophie i l'Enric van fer cim, a
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les 2 del migdia del 4 d'octubre de 2011. Al cim  la temperatura era de -21ºC i el
dia era bo, sense gens de vent. Hi van estar prop d'un quart d'hora i al cap de
dues hores la Carme també assolia el cim.

L'Òscar, la Sophie i l'Enric van baixar fins al camp III i dues hores més tard va
arribar la Carme, que estava molt bé, amb en Richard, un peruà que també havia
fet el cim i que va tenir problemes en el descens. Van menjar, van fondre neu i van
dormir tots al camp III. Va ser una nit molt freda i l'endemà van desparar el camp
III i van baixar directes fins al camp base. El descens es va fer molt llarg, però
l'eufòria d'arribar els donava forces. En arribar al camp base, es van assabentar
que en Nacho havia tingut una insuficiència cardíaca, ja que els walkie-talkies no
funcionaven i només disposaven d'un telèfon per satèl·lit per a emergències.

Després de tres dies de descans van intentar fer el cim en Josep i en Gabriel,
acompanyats de tres xerpes, però només van poder arribar fins al camp II baix
(6.400 m) perquè les condicions climatològiques havien canviat.

Van estar dos dies descansant al camp base i van emprendre el retorn a
Kàtmandu per una ruta que acaba de donar la volta al cim del Manaslu, passant
pel coll de Larke Bhanjyang de 5.106 m. Així doncs, el primer dia van anar fins a
Sando. El segon van anar fins a Bimtang. El tercer van arribar fins a Dharapani (on
van tornar al segle XXI connectant els mòbils) i el quart fins a Jagat. Des d'aquí
van tornar a Kàtmandu amb cotxes.

Aprofitem aquestes ratlles per agrair a tots ells el fet que una vegades més el
banderí de la nostra entitat hagi assolit un vuit mil i els desitgem molta sort en
els seus nous reptes.

Enric Llonch i la muntanya
L'Enric Llonch té un llarg historial de fites com a alpinista i també com a ultra-

fondista. La seva primera fita va ser assolir la Dome d'Ecrins, de 4.015 m, per la
cara nord, després van venir el Montblanc (4.810 m, França), la punta Gnifetti
(4.554 m, Itàlia), el Cerro Bonete (5.100 m, Argentina), l'Aconcagua (6.962 m,
Argentina), i així ha anat forjant una extensa activitat alpinística. També ha asso-
lit diferents cims com el Tocllaraju (6.032 m), l'Urus (5.420 m), el Pisco (5.750 m)
i l'Ishinca (5.530 m) al Perú; l'Illimani (6.462 m) i Huayna Potosí (6.088 m) a
Bolívia; el Cotopaxi (5.897 m) i l'Illiniza Nord (5.126 m) a l'Equador; a l'Àfrica ha
pujat el Jbel Toubkal (4.167 m, Marroc) i el Kilimanjaro (5.895 m, Tanzània) i,
abans d'assolir el Manaslu, també ha trepitjat l'Elbrus est i l'oest (5.621 m i 5.642
m) i l'Aoraki-Mount Cook de Nova Zelanda, entre altres a fet intents al McKinley
a Alaska o l'Aktan Peak al Kirguizistan.

La seva activitat, com a ultrafondista, la va dur a terme principalment entre els
anys 2004 i 2006, i, en tot i aquest curt període de temps, cal destacar que el
2004 va ser el primer classificat a la travessa Núria-Queralt i a la Pels Camins dels
Matxos. El 2005 va aconseguir la copa catalana de Marxes i va fer catorze podis,
deu dels quals com a primer classificat. Entre les curses a les quals va participar,



destaquem que en la Núria-Queralt, de 92 km i 8.100 m de desnivell acumulat, va
quedar en primera posició; a la Matagalls-Montserrat, de 83 km i 5.980 m de des-
nivell acumulat,  va arribar en tercera posició, i a la Rasos de Peguera-Montserrat,
de 101 km, amb un desnivell acumulat de 5.050 metres, també va ser el primer
classificat. Del 2006 la fita més destacada va ser la participació al Tour del
Montblanc, on va fer el rècord estatal del moment, amb 23 hores 53 minuts i 2
segons.

Ara ja està preparant noves fites alpinístiques i d'ultrafons, entre les quals hi
ha algun altre vuit mil. Un altre repte personal és pujar cinc-centes vegades al
Puigmal. Fins ara, hi ha pujat  402 vegades; fins i tot hi va pujar el dia 4 de febrer
d'enguany, que va ser un dels dies més freds dels últims anys i va haver de supor-
tar vents de 90-95 km/h i una temperatura de -19ºC, però amb una sensació tèr-
mica de -50ºC. I, pel que respecte a proves d'ultrafons, té previst intentar fer tots
els cims de la vall Ferrera, que són vint-i-vuit, en menys de 24 hores, repte que
prepara des de fa dos anys.

Cavada nadal 2011 o els

petits plaers de la vida 

Moltes vegades creiem que per gaudir de la vida necessitem grans esdeveni-
ments, grans fortunes…, cosa que  s'allunya molt de la realitat. Hem de saber
aprofitar els petits plaers que tot sovint se'ns ofereixen. I un d'aquest petits
grans moments és la cavada a Matagalls, que cada any organitzem el 25 de
desembre i que ja és tota una tradició.

És un petit plaer de trobar-te amb els amics i coneguts que gairebé no hem fal-
tat a cap cavada, i també la sorpresa de veure que hi ha gent que repeteix i, al
mateix temps, arrossega amics perquè els acompanyin en aquesta petita aven-
tura. Enguany els valents que ens vam atrevir a desafiar el fred vam ser en Gerard
i l'Albert, uns vells coneguts que vam arrossegar; en Jordi i l'Isaac; en Ramon,
que va animar la Carme; en Kiko, la Janette i en Juan Camilo; els Joseps, Sirisi i
Crespi, tots uns veterans, que no sé què faríem sense ells, l'un per guiar-nos i l'al-
tre per cantar les nadales, i els que gairebé no hem fallat mai, en Pere, en Josep
M., en Lluís i una servidora, la Carme.

És un petit plaer de començar a caminar per arribar al cim, alguns més de
pressa i d'altres més pausadament, enmig del silenci de la nit fosca, freda; res-
pirar l'aire net, gairebé tallant, i de mica en mica anar agafant calor per l'esforç
de la pujada, esperant els companys que van més lentament. Contemplem els
llums de ciutats i pobles que ens envolten i comentem que realment potser sí que
en fem un abús, que estem contaminant lumínicament el nostre entorn...
Aprofitem la parada per fer un glop d'aigua fresca.

És un petit plaer d'arribar al cim, veure l'alegria dels que fa estona que s'hi



esperen i estan congelats per un vent molt fred que es fica pertot arreu i que fa
que la sensació tèrmica sigui molt freda, i tot seguit fer petar els coets amb una
exclamació d'“oh!”.

És un petit plaer de començar a baixar cap a la font dels Cims per anar cap a
la font de Matagalls i de comprovar que allà s'hi està més arrecerat, que no hi fa
tant fred,  amb l'escalfor del menjar, bevent el cava, cantant i explicant acudits,
rient…

És un petit plaer d'haver compartit tot el que portaven els uns amb els altres,
arreplegar els trastos, deixar-ho tot ben net i començar a baixar cap al camí del
faig, satisfets perquè fins ara tot va bé.  Constatem que cada any hi ha anècdotes
per explicar i que uns quants del grup s'han equivocat i han baixat pel dret, però
ens retrobem al camí de Sant Segimon, ells una mica esgarrinxats per haver pas-
sat per algun lloc una mica compromès.

És un petit plaer de compartir les últimes ampolles de cava que sempre és
reserven per al camí de baixada, a petits glops, tots fent rotllana.

I, finalment, és un petit plaer de tornar a ser a l'aparcament de Collformic, tots
sans i estalvis, desitjant-nos bones festes, contents i pensant ja amb la següent
cavada. Entrem als cotxes i ens escalfem i comencem a pensar que al cap de poc
ens podrem ficar a dins el llit, ben calentons.

Ja veieu que gaudir de la vida és tan senzill o complicat com nosaltres matei-
xos ens proposem. En un temps en el qual, mirant la tele, escoltant la ràdio o lle-
gint diaris, només veiem i sentim notícies dolentes, crec que cada un de nosal-
tres ha d'anar capgirant aquesta situació amb els petits plaers de la vida.

Fins l'any vinent, mentrestant continuarem caminant i gaudirem dels petits
plaers de la vida!

Carme Coll

NOTICIARI

La 2a pujada a l'enclusa

dobla la participació

A la 2a Pujada Atlètica Popular a l'Enclusa hi van participar 140 corredors i, per
tant, va doblar el nombre de participants de la primera edició que va ser d'una
setantena. 

Així, doncs, el dissabte dia 31 de desembre de 2011, cent quaranta partici-
pants es van inscriure a aquest cursa per acomiadar l'any d'una manera esporti-
va amb bon humor i ben disfressats, ja que una de les condicions per participar-
hi era portar ben guarnit el cap o qualsevol altra part visible del cos, amb objec-
tes estrafolaris, perruques, bigotis, barrets, vestits originals o qualsevol cosa
que se'ls ocorregués.



A partir de les 3 de la tarda, es van anar acostant a la plaça de les Eres els par-
ticipants que volien inscriure's a aquesta cursa de Sant Silvestre, d'uns 8 quilò-
metres, que transcorre per un recorregut de muntanya, a diferència de la majoria
de curses de Sant Silvestre que acostumen a seguir un circuit urbà. 

La inscripció era gratuïta i, en el moment de fer-la, com que amb el canvi d'any
tothom es fa bons propòsits, va sorgir la idea de donar un paperet en blanc a
cadascú per tal que hi escrigués un desig i que a mitja cursa, en arribar a
l'Enclusa, el diposités en una bústia que s'havia instal·lat al peu de la senyera.
Després de la cursa aquests papers es van recollir i es van cremar a la foguera
que s'havia encès a la plaça de les Eres per tal que els desigs s'escampessin en
l'aire i es poguessin complir.

El recorregut de la cursa començava a la plaça de les Eres 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 es podia dipositar el desig a la bústia, i
després es tornava de nou a la plaça de les Eres, passant per la Collada, Mansa i
can Mascarell.

Abans de donar la sortida, es va fer un minut de silenci en record del jove tara-
dellenc Jaume Arumí, en “Mau”, a qui recentment una malaltia li havia segat la
vida. I, seguidament, es va fer un acte de reconeixement a Òscar Romeu, que en
l'última duatló del Bandoler havia abandonar la competició per socórrer un par-

Participants a la pujada a l'Enclusa (Foto: Toca Sons)



ticipant greument lesionat. Se li van adreçar unes paraules d'agraïment i se li va
lliurar un trofeu de la 2a Duatló amb la inscripció: “A Òscar Romeu en agraïment
de l'esportivitat demostrada a la 2a Duatló del Bandoler - CET-L'ENCLUSA -
Desembre, de 2011”

A les 4 de la tarda, tal com era previst, es va donar la sortida de la cursa que,
tot i que no pretén ser competitiva, es va donar una panera d'obsequi a qui por-
tés la disfressa més original, i se la va endur la Maria Font de Taradell, que anava
disfressada de dàlmata. I, per als que s'ho agafessin amb ganes, es donava una
panera al primer a arribar, que va ser en Francesc Molas Tarrés de Torelló, que va
fer els 8 quilòmetres en 40 minuts i 27 segons.

Per celebrar el cap d'any, en arribar tots els participants, van ser convidats a
coca i cava.

A la pàgina web del Centre trobareu la llista de participants amb els temps i
un seguit d'enllaços de pàgines webs i galeries de fotografies d'aquest cursa.
Bon any!

2a cursa dels gitanos 

El diumenge 4 de març va
tenir lloc la segona edició de la
Cursa dels Gitanos, que ha
doblat la participació de l'any
passat. En aquesta cursa es
podia triar entre dos recorre-
guts, un de 10 quilòmetres i un
altre de 22, amb un traçat que
transcorria per camins, senders i
corriols cent per cent de muntan-
ya per les rodalies de Taradell.

En l'edició del 2011 hi van
participar 123 corredors, mentre
que enguany hi ha hagut 262
inscrits, 234 dels quals van ini-
ciar la sortida. 

La participació estava reparti-
da de la forma següent:

Cursa de 10 km: 112 corre-
dors, 91 homes i 21 dones

Cursa de 22 km: 122 corre-
dors, 106 homes i 16 dones

Així, doncs, a partir de les 8
del matí els participants van

Una de les moltes pujades de la cursa
(Foto: Marc Hernández)



anar passant pel punt de control de la cursa instal·lat davant del pavelló del
Pujaló per tal de recollir el dorsal i el xip de control. Cap a 1/4 de 10 es van donar
unes breus instruccions als participants i a 2/4 de 10 els trabucaires d'en Toca-
sons van fer una trabucada per donar la sortida. 

El recorregut de la cursa de 10 km, amb un desnivell acumulat en positiu de
275 metres i un total de 550, transcorria a la zona del voltant de la serra del Puig,
amb sortida i arribada al pavelló del Pujaló.

El recorregut de la cursa de 22 km, amb un desnivell acumulat en positiu de
700 metres i un total de 1400, com la de 10 km, sortia del pavelló i donava la volta
a la serra del Puig. Seguia cap al serrat dels Perdigons, després baixava cap al riu
Gurri, es dirigia 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,
tornava cap al Gurri, passava pel molí dels Sorts, continuava cap a Gasala, l'era
del Poc Blat, passava 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, baixava 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 dona-
va aigua, begudes isotòniques i fruita. A l'arribada els participants eren obse-
quiats amb una samarreta de la 2a cursa i amb un entrepà de botifarra i begudes.
També disposaven de servei de massatges i dutxes.

Classificació per curses
CURSA DE 10 km

CLASSIFICACIÓ NOM POBLACIÓ TEMPS

1a Ana Belén Garcia Rull Granollers 0.55.29

2a Montse Fernández Vilar 1.04.04

3a Sílvia Esteban Aixela Taradell 1.06.01

1a local Sílvia Esteban Aixela Taradell 1.06.01

1r Xevi Vidal Subinyà Vic 0.47.16

2n Xevi Prims Damas 0.47.30

3r Xevi Tomasa Serrano Berga 0.48.13

1r local David Soler Freixas Taradell 0.53.25

Dones

Homes



Els tres primers classificats de cada categoria de la cursa de 10 km van rebre
un trofeu, com també el primer taradellenc de cada categoria. Els primers classi-
ficats de la cursa de 22 km de cada categoria van rebre un trofeu i cent euros, els

Just Sociat, primer classificat a la cursa de 22 km, en un moment del recorregut
(Foto: Manel Alcubierre)

CLASSIFICACIÓ NOM POBLACIÓ TEMPS

1a Montse Martínez Guerrero 2.06.01

2a Tina Bes Ginesta Girona 2.07.03

3a Àgata Nogué Bori Folgueroles 2.12.38

1a local Maria Font Torrent Taradell 2.25.44

1r Just Sociats Asensio Terrassa 1.40.20

2n Gerard Morales Ramirez Moià 1.41.06

3r Albert Llorens Ayllon Navàs 1.48.05

1r local Eudald Babot Puigdomenech Taradell 1.50.30

Dones

Homes

CURSA DE 22 km



segons van rebre un trofeu i un lot de productes de la Rocassa i els tercers van
ser obsequiats amb un trofeu commemoratiu. 

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

L'organització aprofita aquest butlletí per donar les gràcies a tots els partici-
pants, als col·laboradors (Moma Fotògraf, Esports Serrabasa, La Rocassa, Toni
Monterde), als massatgistes, als trialers, als trabucaires d'en Toca-sons i a totes
les persones 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,
enllaços a àlbums de fotografies i articles de la 2a Cursa dels Gitanos. 

Assemblea general ordinària

de socis-2012

A les 8.10 del vespre, del dia 10 de març de 2012, en segona convocatòria, va
començar l'assemblea general ordinària de socis, amb l'assistència de vint-i-sis
socis.

La presidenta de l'entitat, Carme Delgado, va donar la benvinguda a tots els
assistents i va excusar l'absència d'Anna Rovira i de Lídia Munmany.

El primer punt de l'ordre del dia va ser la lectura i aprovació de l'acta de l'an-
terior assemblea general extraordinària, celebrada el dia 16 de juliol de 2011.
Com que va sortir publicada al butlletí i els assistents van manifestar de que ja
se l'havien llegit, no es va tornar a llegir i va ser aprovada per unanimitat.

Seguidament, Josep Roca va presentar l'estat de comptes de l'entitat, el qual
publiquem en aquest informatiu. Gràcies al bon estat financer de l'entitat, es va
acordar de no apujar la quota de socis. Es va comentar que actualment hi ha uns
660 socis i que el 2011 pràcticament no hi ha hagut baixes, al contrari, gràcies a
les sortides en família i a l'Enclusa hi ha hagut noves incorporacions.
A continuació es va fer un repàs de les activitats del CET:

• 100 cims
Enguany s'organitza la festa dels 100 cims, en la qual es dóna un record a tot-
hom que durant el 2011 ha arribat a fer cent cims, i es reparteixen els premis
dels concurs literari i de fotografia dels 100 Cims. La festa es farà el dia 6 de
maig i es visitarà el casal de Mont-rodon i es farà un dinar a Can Costa i Font,
després del qual es donaran els records i els premis.

Joan Josep Tapia, que fins ara era el secretari de l'entitat i organitzava les sor-
tides de Senders i dels 100 Cims del CET, deixa la Junta, però ell i la Margarita
seguiran organitzant les sortides de Senders que ha de preparar el Centre i,



sempre que li vagi bé, col·laborarà en les principals activitats que organitza
l'entitat.

• Secció aventura
Durant el 2011, la secció d'aventura ha organitzat tres cursos i tres sortides.
En relació amb els cursos cal destacar, com a novetat, el curs d'iniciació al
piragüismes, que durant un cap de setmana va permetre als participants ini-
ciar-se en aquesta modalitat esportiva.

D'altra banda, en relació amb les sortides, cal destacar el primer cap de set-
mana de descens de barrancs. Durant dos dies van poder gaudir del descens
de barrancs a les boniques muntanyes de Prades.

Finalment i per avançar les activitats del 2012, es va comentar que és previst
un curs avançat de barrancs durant el mes de maig, un curs d'escalada a Sort
i la segona edició del curs de piragüisme.

• Sortides en família
Són sortides amb nens i nenes, on l'any passat la mitjana d'edat va ser entre
tres i sis anys, però és obert a nens i nenes de totes les edats. Es sol fer una
sortida mensual per la zona d'Osona i una sortida d'un cap de setmana al
Pirineu. La temporada es sol començar pel setembre, coincidint amb el calen-
dari escolar. Pel desembre es va fer una trobada per planificar les sortides del
2012. Pel juny es farà una trobada de final de temporada amb passada de
fotografies de les excursions. I s'acabaran les sortides amb una acampada al
Pirineu, un cap de setmana del mes de juliol.

• Marxa Rupit-Taradell
Malgrat el mal temps dels dies previs, novament es va batre el rècord de par-
ticipació. Es va destacar que tot va anar bé, que no hi havia queixes dels par-
ticipants, però sí que hi havia la demanda de separar els que corren dels que
fan la marxa caminant. 

• CET-L'Enclusa (Secció Esportiva)
Es va fer un repàs de les tres activitats que actualment organitzen, la cursa
dels Gitanos, la duatló del Bandoler i la pujada a l'Enclusa (cursa de Sant
Silvestre), de les quals es va destacar que pràcticament en totes s'ha doblat
la participació dels anys anteriors. És una secció que va creixent i que volen
treballar en la consolidació de les tres proves anteriors i també volen compa-
tibilitzar la participació dels corredors i els caminadors a la Marxa Rupit-
Taradell.



Van sortir diferents idees com la de posar una hora fixa per als que la volen
fer corrent. Es va discutir sobre com es pot fer el control del temps: si es posa
xips o no, perquè el xip per a tothom també podria ser útil per controlar el pas
dels que la fan caminant. També es va parlar de fer-la un altre dia per als que
volen córrer, però caldria muntar dos cops els avituallaments amb el que això
suposa i, a més, si es fa un altre dia perdria l'encant.

També van destacar que s'havien fet equipaments per a atletisme, ciclisme i
triatló personalitzats per al CET-L'Enclusa, que es poden encarregar a la
secretaria de l'entitat. Aquests equipaments estan fets amb teixits d'alta qua-
litat i són molt transpirables, cosa que els fa molt còmodes per a la pràctica
d'aquests esports.

• Secció de Bicicleta de Muntanya
Com és habitual, durant el 2011, cada diumenge al matí s'han trobat a les 8
del matí a la plaça de les Eres per fer sortides amb bicicleta de muntanya i
alguns també ho han fet el dissabte. També han organitzat alguna sortida
específica, com al Morro del Quer, al Puigmal i al Montseny. Per a aquest
2012, seguiran fent les sortides del diumenge i, si hi ha gent les del dissabte,
i també potser organitzaran alguna sortida més específica. En concret, fa
temps que tenen pensada una sortida de Taradell a Montserrat, però no tro-
ben un dia que vagi bé a tots els interessats a participar-hi.

• Cicle de projeccions
Es va fer durant els quatre divendres del mes de maig, amb una assistència
mitjana entre cinquanta i seixanta persones. Enguany és previst que es facin
tres o quatre sessions segons si l'últim divendres hi ha futbol o no, ja que si
el Barça juga la final de la Champions l'assistència serà molt escassa. De
moment, s'han concretat una projecció de l'expedició al Manaslu, a càrrec
d'Enric Llonch i Carme Comas; una d'Albert Bosch, al pol sud, i una altra de
Pep Bosch, a la Patagònia. En principi, les projeccions es faran a la biblioteca
de Taradell perquè hi ha més capacitat que al local social del CET.

Un cop fet el repàs de les activitats del CET es va parlar dels nous projectes:

• Material
És previst de comprar un projector per veure fotografies o audiovisuals a local
del CET i un tendal portable gros per a les activitats de l'entitat, sobretot per
a les curses i la Rupit-Taradell; però l'assemblea va demanar que també se'n
compressin un o dos de petites per als controls de la Rupit-Taradell o per a
altres activitats que s'organitzen, ja que són molt necessaris quan fa mal
temps, i els que tenim ara costen molt de muntar i estan en bastant mal estat.



També es va comentar que s'havia comprat material de muntanya, concreta-
ment raquetes i grampons.

• Greco-Ibèrica
Com a nou projecte Amadeu Bosch va exposar la seva idea de tornar a orga-
nitzar la travessa en bicicleta de muntanya la Greco-Ibèrica, de Taradell a
l'Escala, amb l'esperit de recuperar el format de les primeres edicions, que es
feia en dues etapes.

Primer de tot va parlar amb Lluís Culí, que va ser el creador d'aquesta traves-
sa i que va estar molt content que es tornés a fer. Entre la gent interessada a
organitzar-la hi ha molts dels antics participants. Un grup reduït s'encarre-
garà de l'organització i la resta de l'entitat col·laborarà en les tasques espe-
cifiques que se li assignin.

Respecte a la data, ja es voldria organitzar aquest any i s'ha pensat en el cap
de setmana de després de Sant Joan, que, tot i que és una època que comença
a fer molta calor, també és quan la gent va més en bicicleta. La ruta seria la
mateixa d'abans, però s'han de repassar els punts on s'han fet obres.

Després d'aquesta exposició l'assemblea va veure amb bons ulls aquest pro-
jecte.

Assemblea General Ordinària de
Socis (Foto: Ramon Curtichs)



Per acabar, l'assemblea va demanar la col·laboració a tots els socis en el but-
lletí de l'entitat, amb fotografies o articles. La presidenta va manifestar que li
agradaria que algú la volgués rellevar en el càrrec, perquè, tot i que per disponi-
bilitat ho té bé per exercir de presidenta, ja fa molts anys que ho és i creu que cal
foc nou i que falta més gent a la Junta, sobretot per als temes de base, ja que per
organitzar esdeveniments concrets ja hi ha gent, però pel que és l'organització
general sovint se sent sola.

Respecte als canvis en la Junta es va comentar que, arran de la dimissió de
Joan Josep Tapia, com a secretari de l'entitat, prenia el relleu Lídia Munmany.

En l'apartat de precs i preguntes es va demanar de si seria possible de rebre
la informació per correu electrònic i es va acordar que es demanaria l'adreça
electrònica als socis que desitgin aquest servei i, quan tinguem la base de dades
a punt, ho posarem en funcionament.

També es va comentar que a la Rupit-Taradell s'havia observat que la gent pre-
feria més com a record peces de roba que objectes.

A les 9.20 h es va donar l'assemblea per finalitzada i seguidament es va ofe-
rir un petit pica-pica als assistents.

ESTAT DE COMPTES DE L'ANY 2011

Electricitat ……………………… 734,80
Telefònica - Internet………… 1.462,04
Correus …………………………… 6,30
Instal·lacions informàtiques 132,47
Senders ………………………… 1.915,00
Llicències de federat ……… 23.463,05
Informatius ……………………… 3.181,86
Marxa Rupit-Taradell ……… 23.618,14
Material d'oficina …………… 33,33
Cicle de projeccions ………… 465,80
Matagalls-Montserrat/Caminada de la
Festa Major/Botifarrada … 1.433,59
Material de muntanya……… 759,55
Activitats de l'Enclusa……… 3.787,47
Loteria de Nadal ……………… 3.689,08
Llibres i revistes ……………… 149,00
Fòrum Everest ………………… 1.994,78
Cursets diversos ……………… 810,00
Diversos…………………………… 4.241,00
TOTAL …………………………… 75.801,87

ENTRADES
Quotes de socis ……………… 11.250,00
Llicències de federat ……… 21.210,96
Loteria de Nadal ……………… 4.200,00
Cursets diversos ……………… 810,00
Subvencions diverses ……… 1.809,92
Senders …………………………… 1.915,00
Activitats de l'Enclusa……… 3.975,80
Marxa Rupit-Taradell ……… 32.736,44
Lloguer de material ………… 56,00
Matagalls-Montserrat/Caminada de la
Festa Major/Botifarrada … 1.696,00
Venda de llibres ……………… 12,00
TOTAL …………………………… 76.672,12

SORTIDES
Sou de l'administrativa …… 2.200,00
Assegurances ………………… 954,67
Serveis bancaris ……………… 623,13
Aigua ……………………………… 146,81



RESUM
Saldo del dia 31-12-2010 …………………… 48.533,33
Entrades …………………………………………… 79.672,12
Sortides …………………………………………… 75.801,87
Saldo del dia 31-12-2011 …………………… 52.403,58

Excursions familiars

Vàrem estrenar les nostres excursions del 2012, amb una passejada amb
molta història als nostres peus, a la via Romana de Capsacosta. Ens vam trobar
un dia que feia molt de sol i més calor de la que tocava pel mes que érem, i en un
magnífic entorn al nostre voltant. Va ser una de les excursions que va reunir més
famílies i que ens va permetre fer un llarg viatge en el temps i gaudir d'un gran
dia.

Al febrer vam fer la sortida de la neu. Tot i la nevada puntual del mes de febrer,
que ens va regalar una mica de neu en aquest hivern tan sec, vam decidir que per
anar a passar fred i tocar poca neu al Pirineu aprofitaríem la neu caiguda en
abundància a la cara nord del Montseny, i així va ser. Vàrem deixar els cotxes al
coll de Bordoriol i, per pista, trepitjant força neu, ens vam enfilar camí del
Matagalls, fins a arribar al coll Sabènia de Dalt, on vam trobar el lloc perfecte per

Dinar de grup a la via romana de Capsacosta



fer lliscar els trineus i gaudir de la neu. Tot i les temperatures sota zero durant
l'excursió, una onada de sol i caloreta ens va permetre de fer un agradable dinar
de pastura amb vistes a la Selva.

Al març ens vam afegir a la botifarrada, i és que després d'una bona excursió
pels voltants del poble, que certament obre la gana, unes bones llesques torra-
des amb botifarra se'ns van posar la mar de bé, i a més si es comparteixen amb
tota la gent d'altres seccions del Centre amb qui aquest dia ens permet coincidir.
I  els ous Kinder que sempre  reben els nens i nenes són el gran premi sempre
desitjat.

I la setmana següent vam anar cap al castell de Lluçà. Va ser una agradable
passejada pel bell mig del Lluçanès, amb l'ascensió al castell de Lluçà, excel·lent
mirador als quatre vents; vam visitar l'església del Sant Vicenç del Castell, una de
les poques esglésies romàniques de construcció circular i el monestir de Santa
Maria de Lluçà. Tot plegat, una altra excursió amb molta història i històries per
explicar. 

Botifarrada del centre

El diumenge 11 de març un centenar persones van participar a la tradicional

Botifarrada del Centre a Creu de Pedra (Foto: Ramon Curtichs)



botifarrada del Centre, i aquest any van poder gaudir de molt bon temps, fins i
tot va fer calor, a diferència de l'any passat que es va haver de fer a can Costa i
Font.

Els participants es van trobar a les 8 del matí davant del local social de l'enti-
tat per anar fins a Creu de Pedra on es feia la botifarrada. Els uns van fer el reco-
rregut amb BTT i els altres a peu. Una hora més tard, també sortien del local
social un grup de participants a l'excursió organitzada dins del programa de sor-
tides en família, que també tenia com a destí la botifarrada del CET.

Els participants que van fer el recorregut a peu van sortir del local social de
l'entitat i van fer el recorregut següent: can Mascarell, font del Ravató, l'Hostalet
del Bou, l'Enclusa, la Collada, puig Grifó fins a l'arribada a Creu de Pedra. Un cop
van haver esmorzat, el camí de tornada el van fer passant per Gasala, can Talaia,
Vilacís de Munt, el barri de Sant Miquel fins al local social.

El ciclistes van arribar a Creu de Pedra, després de fer un recorregut que els
va portar  fins a Seva; van passar pel molí dels Sorts, el pantà de Seva, la Rovira
i el pedró dels mossos d'esquadra.

Els participants a la sortida en família van sortir del local del CET i per anar
fins a Creu de Pedra van seguir el recorregut següent: can Mascarell, Masgrau, el
castell de Taradell, la font del Castell i Creu de Pedra. La tornada la van fer per la
carena del pi Gros, camí que voreja tota la urbanització de Goitallops, les esco-
les, les Baumes, el camí ral de Seva, fins al local del CET.

Esperem, doncs, que l'any vinent el temps ens acompanyi tan bé com aquest
i que la botifarrada tingui tant èxit com aquest any.

Equipaments esportius cet-l'enclusa

Us recordem que tenim a la venda
equipaments esportius personalit-
zats amb els logos del CET-L'ENCLU-
SA per a atletisme, curses o cros,
ciclisme i triatló. Aquests equipa-
ments estan fets amb roba tècnica de
gran qualitat i a preus molt econò-
mics. Hi ha molts models i talles per
triar.

Els interessats a adquirir qualsevol
d'aquestes peces podeu passar pel
local social de l'entitat a triar-ne els
models. Com més aviat passeu a
encarregar els vostres equipaments
més aviat en podreu gaudir.



Correu electrònic dels socis

A l'Assemblea General de socis es va fer la petició que s'informés els socis,
mitjançant l'enviament de correus electrònics, de les activitats que organitza
l'entitat, però per dur-ho a terme cal introduir aquesta dada a la fitxa dels socis.
Per tant, us demanem a tots els que vulgueu rebre informació per correu electrò-
nic de les activitats que organitzem que ens feu arribar un correu electrònic a l'a-
dreça cetaradell@cetaradell.net, amb el títol ALTA e-MAIL, en el qual ens doneu
les vostres dades completes: nom, cognoms, DNI i, si pot ser, adreça i telèfons
per verificar si les tenim actualitzades.

D'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades que ens facilitareu seran incloses en un fitxer automatitzat i es
destinaran a oferir-vos informació sobre activitats i serveis de la nostra entitat.
Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, excepte quan us haguem
de tramitar llicències federatives o la inscripció a activitats organitzades per
altres entitats o en col·laboració amb altres entitats. Si desitgeu fer ús del dret
d'accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, ho podreu fer adreçant
un correu electrònic al CET.

ACTIVITATS

Curs d'orientació, mapa, brúixola,

gps i cartografia digital

Aquest curs està dirigit a tots els que sou aficionats a les activitats a la natu-
ra, amb l'objectiu de dotar-vos dels coneixements necessaris para aprendre a
orientar-vos, a situar-vos i a saber cap a on dirigir-vos amb seguretat, així com per
poder conèixer la vostra posició amb la lectura d'un mapa i una brúixola, i d'un
GPS. 

El curs us donarà més seguretat a les vostres activitats de muntanya, us per-
metrà planificar les rutes i a realitzar-les de forma més precisa i segura. 

S'intercalaran xerrades teòriques i sortides pràctiques durant el curs, per
aconseguir aprendre de forma lúdica i entretinguda.

El curs està organitzat conjuntament amb la biblioteca de Taradell.
El temari del curs està dividits en quatre blocs:

Bloc I. Orientació
Bloc on aprendreu tot el que un mapa us pot dir: saber llegir-lo, interpretar-lo

i, finalment, utilitzar-lo. Veureu diferents cartografies de muntanya. Com s'orien-
ten. Mitjans per orientar-vos. Sistemes de coordenades, llegenda, tipus de mapa,
quadrícula, lat/long, UTM, corbes de nivell, perfils altimètrics. Haureu de resol-



dre els dubtes que se us plantegin. Sabreu llegir un mapa i extreure tota la infor-
mació que us pugui donar. Ús de la brúixola i l'altímetre.

Xerrades teòriques amb exercicis al local del Centre Excursionista i dues sor-
tides pràctiques pels entorns de Taradell.

Pràctiques
1a excursió: entorns de Taradell. Reconeixement del mapa, interpretació i

coneixement de l'entorn (2 hores)
2a excursió: de Taradell a Matagalls. Pràctiques amb brúixola, altímetre, GPS

i el mapa. Localització en el mapa, tria de la ruta adequada, triangulacions, nave-
gació per rumbs, tàctica de la ruta (4 hores).

Bloc II. GPS i cartografia digital
En coneixereu les múltiples possibilitats, sabreu com funciona i com heu d'u-

tilitzar-lo. Treballareu amb mapes digitals on hi podreu dibuixar la vostra ruta i
després passar-la al GPS. I en la sortida pràctica ho posareu tot en pràctica:
aquells punts o balises per on passareu, aquella ruta sobre el mapa i gravada al
GPS, orientació amb GPS… I, per acabar, us organitzarem una gimcana per la
muntanya.

Pràctiques
Sortida per practicar l'ús del GPS: marcar fites, tracks, llegir posicions, nave-

gar per rumbs.
Geocerca (geocaching) o gimcana per la muntanya on treballareu tot els concep-
tes apresos del bloc II.

Xerrades teòriques a la biblioteca de Taradell i sortida de pràctiques pels
entorns de Taradell.

Bloc III. Programari per a GPS: Wikiloc
Un programa gratuït, fàcil i apte per a tothom. Es pot fer servir també en els

dispositius de telefonia mòbil. Creareu excursions, podreu visualitzar-ne d'altres,
descarregareu una excursió qualsevol. Aquest programa us donarà recursos
d'activitats i veureu que és molt fàcil de fer servir.

Xerrades teòriques amb exercicis a la biblioteca de Taradell. És recomanable
portar portàtil amb accés a Internet. En aquest dia de teoria us explicarem totes
les funcions, utilitats i possibilitats. El dia vinent posareu en comú les vostres
rutes o excursions, les corregireu, resoldreu errors, dubtes i qüestions.

Bloc IV. Programari per a GPS: CompeGPS Land
Un programa específic i molt més potent per als qui volen més informació a

l'hora de treballar sobre els mapes: baixar tracks, mapes, pujar mapes, calibrar
mapes, fer rutes de fites (waypoints)...



Xerrades teòriques amb exercicis a la biblioteca de Taradell. És recomanable
portar un portàtil amb el programa instal·lat. Hi ha una versió de demostració
gratuïta al web de CompeGPS. Aquest primer dia de teoria us explicarem totes
les funcions, utilitats i possibilitats. El segon dia posareu en comú les vostres
rutes o excursions, les corregireu, resoldreu errors, dubtes i qüestions.

Dates i horari de cada bloc

Bloc Lloc Teoria Pràctica

Bloc I CET Dimecres 25 abril, Dissabte 28 abril,
de 19.00 a 21.00 h de 9.00 a 14.00 h

Divendres 27 abril, Diumenge 29 abril,
de 19.00 a 21.00 h de 9.00 a 14.00 h

Dimecres 2 de maig
opcional

Bloc II Biblioteca Dilluns 7, maig Dissabte 12 maig,
de 19.00 a 21.00 h de 9.00 a 14.00 h

Dilluns 14 maig, 
de 19.00 a 21.00 h

Bloc III Biblioteca Dilluns 21 maig, Dimecres 23 maig,
19.00 a 21.00 h de 19.00 a 21.00 h

Bloc IV Biblioteca Dilluns 28 maig, Dimecres 30 maig,
19.00 a 21.00 h de 19.00 a 21.00 h

Preus
- BLOC 1  - 35 € /participant, 15 places com a màxim
- BLOC 2  - 25 € /participant, 15 places com a màxim
- BLOC 3  - 25 € /participant, 7 places com a màxim
- BLOC 4  - 25 € /participant, 7 places com a màxim
- TOT EL CURS - 100 € / participant 

Inscripcions: us podeu inscriure per blocs o a tot el curs sencer a la secretaria del
Centre Excursionista de Taradell.

Material que cal que dugueu els participants: brúixola, mapa de la zona, regla,
llapis i goma, transportador d'angles (opcional), escaire i cartabó (opcional),
GPS (opcional), altímetre (opcional), ordinador portàtil (opcional però recoma-
nable), CompeGPS land (opcional però recomanable).



Curs de descens de barrancs. nivell ii

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar a moure's correctament i amb autosufi-
ciència en els barrancs de nivell 2.

Durant el curs s'ensenyarà a executar els moviments bàsics en terrenys
mullats, a dominar les tècniques bàsiques del ràpel, a adquirir autonomia, a
garantir la seva seguretat, alhora que aprendre a disminuir els riscs innecessaris,
i col·laborar amb els companys.

Nivell esportiu dels participants
Cal tenir una bona condició física i no patir vertigen. S'ha d'haver realitzat un

curs de descens de barrancs de nivell 1 o demostrar l'experiència equivalent.

Material per cursetista
Casc - arnès - davallador en 8 - 3 m.  cinta plana de 2,5 mm - 2 mosquetons de

seguretat i 2 normals - 2 m. cordino 7 mm - baga d'ancoratge - vestit de neoprè
complert - calçat i roba adient per l'activitat.

Normes del curs
• Places: mínim 5 - màxim 15 alumnes.
• Cal tenir la llicència de la FEEC del 2012, adient per l`activitat.
• Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar el permís
patern, amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
• La direcció del curs, tindrà la possibilitat de variar el programa previst, si les
condicions meteorològiques o altres, ho aconsellin.
• El director i el seu equip, és reserven el dret d'excloure del curs, qualsevol
alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompliment de les nor-
mes.
• Els viatges aniran per compte de l'alumne, així com els àpats i les pernocta-
cions.
• Aquesta és una activitat esportiva que requereix un mínim de forma física i
saber nedar i que es desenvolupa en el medi natural. El participant assumeix
doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les ins-
truccions que en cada moment se li donin per part del professorat.

Drets d'inscripció - Subvencionat per la FEEC
Preu amb llicència FEEC 2012, corresponent: 95€ per alumne
Preu subvenció Dona i Esport: 55€ per alumna

Programa - Maig 2012
Dimecres 16: presentació del curs



Dissabte 19 i  diumenge 20: sortida pràctica
Dimecres 23: sessió teòrica
Dissabte 26 i  diumenge 27: sortida pràctica
Dimarts 29:  sessió teòrica i cloenda. Lliurament de diplomes

Les sessions teòriques s'impartiran al local del Centre Excursionista Taradell.

Instructor/alumne: la relació és d'1 instructor per 6 alumnes.
Director: Josep Maria Plana. Tots els instructors són membres de l'Escola
Catalana d'Alta Muntanya-ECAM
Informació: al local social de l'entitat, al Facebook Aventura_CET o al correu
aventuracet@gmail.com

XXVIII cicle de projeccions

Durant el mes de maig es farà el cicle de projeccions del Centre Excursionista
Taradell. Enguany constarà de tres sessions i tindran lloc a la biblioteca Antoni
Pladevall de Taradell, els tres primers divendres del mes de maig, a partir de 2/4
de 10 del vespre. L'entrada serà gratuïta. 

Programa
• Divendres, 4 de maig, MANASLU: La muntanya dels esperits, a càrrec d'Enric

Llonch i Carme Comas.
Al Nepal hi ha un dels cims més bonics de l'Himàlaia; un cim amb dues pirà-

mides, la més alta fa 8.163 m i hi habiten els esperits de les muntanyes. El nos-
tre somni és arribar-hi.

• Divendres, 11 de maig, 2.304.400 passes d'un català a l'Antàrtida, a càrrec
d'Albert Bosch.

Albert Bosch va fer una travessa per l'Antàrtida, des de la costa fins al pol sud.
Van ser 1.152 km a peu, sense assistència i un 98% de la travessa la va fer en soli-
tari. 

La sessió es dividirà en tres parts. En la primera part, Albert Bosch ens expli-
carà la seva aventura amb fotografies. En la segona, ens reproduirà un vídeo
resum de deu minuts sobre l'expedició. I finalitzarà amb un col·loqui amb el
públic, en què tothom li podrà fer preguntes sobre l'expedició.

• Divendres,18 de maig, Fitz-Roy i Torres del Paine: dues caminades per la
Patagònia, a càrrec de Maria Rosa Vilardell (Vili), Filo Presegué, Laia Bosch, Josep
M. Ferrer i Josep Bosch.

Quinze dies per la Patagònia els varen fer descobrir, a peu, el parc nacional de
los Glaciares a l'Argentina i el parc nacional de Torres del Paine a Xile.



Sortides en família per a infants

Les sortides en família per a infants són excursions per diferents indrets d'una
durada d'unes tres hores, en les quals ens hem d'emportar el dinar i passem un
bon dia a la muntanya. 

L'objectiu és introduir els nens i nenes a la muntanya, als boscs, a la natura,
caminant unes quantes famílies juntes, tot jugant i descobrint.

Programa de sortides
• El diumenge 22 d'abril: excursió a les escletxes
• El dissabte 26 de maig: excursió botànica de plantes medicinals i, a la tarda,

taller de tintures, ungüents i altres experiments al local del Centre Excursionista
• El diumenge 17 de juny: camí de ronda per la Costa Brava
• Cap de setmana del 29 al 30 de juny i l'1 juliol: acampada. Lloc pendent de

determinar

Sortida de senders, temporada 2012

amb la crisi... continuarem a peu!

Programa de sortides
• 29 d'abril, Granollers de Rocacorba - Santuari de Rocacorba - Canet d'Adri

(Gironès)
• 20 de maig, Osor - Sant Martí Sacalm - les Planes d'Hostoles (la Selva - la

Garrotxa)
• 17 de  juny, Setcases - refugi Jaume Ferrer - Camprodon (el Ripollès)
• 8 de juliol, coll de Pimorent - coma d'Or - Portè (l'Alta Cerdanya)
• 23 de setembre, la Canya - volcà d'Aiguanegra - Begudà (la Garrotxa)
• 21 d'octubre, can Gat - Matagalls - Sant Bernat (Osona)
• 25 de novembre, l'Estartit - Santa Caterina - Ullà (el Baix 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 tingui
cap ànim de lucre.

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



IV trobada dels 100 cims

La festa dels 100 cims d'enguany es celebrarà a Taradell el diumenge 6 de
maig a Taradell, i el Centre Excursionista de Taradell col·labora en l'organització.
Aquesta festa pretén ser un punt de trobada de tots els participants al repte dels
100 Cims per tal que tothom es pugui conèixer i intercanviar impressions.

Aquesta festa consta d'una petita excursió i d'un dinar al llarg del qual tindrà
lloc un acte de reconeixement als federats que durant el 2011 hagin completat el
repte i que consisteix en el lliurament d'un record commemoratiu. També es
repartiran els premis del III concurs fotogràfic Fotocims, del III concurs literari
dels 100 cims i del canicròs. 

Així, la festa començarà a les 9 del matí amb la trobada dels participants al
local social del CET. Després, es començarà la caminada que els portarà fins al
casal de Mont-rodon, que podran visitar. Cap a quarts de tres de la tarda, és pre-
vist que comenci el dinar a can Costa i Font, que anirà acompanyat del reparti-
ment dels records als excursionistes que hagin assolit els 100 Cims i dels premis
dels diferents concursos de fotografia i literaris organitzats entorn d'aquest
repte.

En altres edicions, tant el concurs literari com el de fotografia van tenir molt
bona acollida, i per això la FEEC va decidir d'organitzar-ne la tercera edició.
Aquests concursos estan oberts a tots els federats, amb independència de la
seva participació al repte excursionista. 

Respecte al concurs literari el tema de les obres ha d'estar relacionat amb
algun del 175 cims que conformen la llista oficial dels 100 Cims, i es poden des-
criure impressions, vivències, sensacions o aventures que s'hagin viscut en asso-
lir-ne algun, o es pot fer una descripció literària de l'ascensió, però no s'accep-
ten ressenyes d'itineraris. Seran guardonats els tres millors treballs amb una
dotació econòmica de 275, 175 i 125 euros respectivament. 

Pel que fa al concurs fotogràfic les obres també han d'estar relacionades amb
algun dels cims que formen part del repte i els quatre millor treballs seran guar-
donats amb una dotació econòmica de 225, 175, 125  i 75 euros respectivament.

Activitats periòdiques

• SORTIDES 100 CIMS: 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 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'informarem o bé us posarem en contacte amb algun dels orga-
nitzadors. 



www.cetaradell.net

Sortida de la 2a Cursa dels Gitanos (Foto: Marc Hernández)
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