


IV trobada dels 100 cims
La trobada anual de participants al repte dels 100 Cims en la qual es dóna un

record a tothom que durant l’any anterior hagi assolit la fita de fer cent cims dels
inclosos en aquesta iniciativa de la FEEC, es va fer a Taradell amb la col·laboració
de la nostra entitat, el diumenge dia 6 de maig.

Els prop de 90 participants a la trobada, cap a les 9 del matí, es van aplegar al
local social del CET on se’ls va oferir un esmorzar de benvinguda. Mitja hora més
tard, va començar la caminada que els portaria fins a la tomba de Gasala i des-
prés al casal de Mont-rodon, passant pel Molí dels Sors. Un cop al casal, el seu
propietari, Ramon Costa, va acompanyar els caminaires en una visita guiada per
les diferents sales i dependències, mentre els explicava la història del casal i els
va mostrar els diferents objectes que hi conserva. Cal agrair la gentilesa del pro-
pietari a qui com a mostra d’agraïment se’l va obsequiar amb una reproducció de
xocolata de la portada del llibre de la història de Mont-rodon. 

Un cop acabada la visita els excursionistes van emprendre el camí de tornada
a Taradell. I cap a 2/4 de 3, al Centre Cultural Can Costa i Font, va començar el
dinar, els actes institucionals i el lliurament de records i premis. 

Per començar l’acte, la presidenta del CET, Carme Delgado, va donar la ben-
vinguda als assistents al dinar i tot seguit va cedir la paraula a Joan M. Vives,
membre del Comitè dels 100 Cims; a Josep M. Peixó, vicepresident de la FEEC, i a
Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell. Seguidament es va projectar un audiovisual
de Josep Dalmau del CE de l’Esquirol, on de manera divertida i amena s’explicava

Pastís per a la IV trobada dels 100 CIMS (Foto: Ramon Curtichs)



què és el repte dels 100 Cims i es donava una visió personal del seu repte.
Respecte al dinar, cal destacar que es va fer un pastís de xocolata que repre-

sentava el mapa de Catalunya amb una bandereta a cada lloc on hi ha situat un
cim del repte 100 Cims, obra del xocolater de Taradell.

Un cop acabat el dinar es va fer el repartiment de premis dels primers classi-
ficats en el II Premi FEEC-Canicròs. Seguidament es van repartir el premis del
concurs literari dels 100 Cims i del III concurs fotogràfic Fotocims. Finalment els
22 federats que havien acabat el repte durant l’any 2011 van rebre com a record
un mapa personalitzat amb les seves ascensions i una samarreta amb el logo
dels 100 Cims. Entre els excursionistes que havien finalitzat aquest repte n’hi
havia tres del Centre Excursionista de Taradell, la Carme Delgado, en Josep
Codina i en Ramon Curtichs.

Per acabar l'acte es van sortejar alguns estris de muntanya -n'hi va haver per
a tothom- i la presidenta del CET i l’alcalde de la vila van pronunciar unes parau-
les de cloenda.

XXVIII cicle de projeccions
Durant els tres primers divendres del mes de maig, a la biblioteca Antoni

Pladevall de Taradell, es va fer el cicle de projeccions sobre excursionisme que
organitza el Centre amb la col·laboració de la biblioteca de Taradell.

Els participants del CET: Ramon Curtichs, Josep Codina i Carme Delgado
(D’esquerra a dreta)



La primera projecció va ser el divendres dia 4 de maig, i amb el títol de
MANASLU: La muntanya dels esperits, Enric Llonch i Carme Comas ens van pre-
sentar les imatges de l’expedició que els va portar al cim del Manaslu. En l’ante-
rior informatiu es va publicar un reportatge sobre aquesta expedició que va fer
onejar el banderí de la nostra entitat a aquest cim de 8.163 m. L’exposició de les
fotografies va durar prop d’un hora i va ser seguida amb molta atenció per part
del públic, i seguidament quan es va obrir el torn de preguntes i comentaris la
gent es va animar molt i va durar més d’una hora. Carme Comas ens va explicar
que va tenir la iniciativa d’organitzar aquesta expedició perquè a les dones els
costa molt de ser acceptades en una expedició i si l’organitzes tu mateixa no te’n
poden excloure. El que no ens va voler dir és si va pujar al cim amb arracades. Ella
volia fer el cim amb arracades, però pels perills que això comporta, l’Oscar no ho
volia, i finalment ens va deixar amb la incògnita.

El divendres 11 de maig va tenir lloc la segona projecció en la qual Albert
Bosch ens va portar al pol sud amb la projecció 2.304.400 passes d'un català a
l'Antàrtida. Va dividir la sessió en tres parts; en la primera, Albert Bosch va expli-
car la seva aventura amb el suport de fotografies, mapes i il·lustracions, i va anar
captivant a tothom per l’esforç i sacrifici que va suposar aquesta aventura. La
majoria dels assistents no s’ho haurien imaginat mai. També va fer una mica de
pedagogia sobre el perquè els somnis personals sovint no es materialitzen, i la
principal causa sol ser perquè mai passen de la fase somni a la fase projecte. En
la segona, va reproduir un vídeo resum de deu minuts sobre l'expedició. I per
finalitzar va obrir un col·loqui, en el qual el públic es va animar molt a fer-li pre-
guntes sobre aquesta aventura i es va allargar més d’una hora.

Per tancar el cicle, el divendres dia 18 de maig, Maria Rosa Vilardell (Vili), Filo
Presegué, Laia Bosch, Josep M. Ferrer i Josep Bosch, amb la projecció Fitz-Roy i

XXVIII Cicle de projeccions del CET (Foto: Lluís Saborit)



Torres del Paine: dues caminades per la Patagònia, ens van portar a descobrir, a
peu, el parc nacional de los Glaciares a l’Argentina i el parc nacional de Torres del
Paine a Xile, dues rutes que transcorren per uns dels paisatges qualificats com
dels millors del món, però malgrat tot els participants en aquestes rutes van con-
fessar que troben molt bonic el nostre Pirineu.

Del cicle d’enguany cal destacar la bona acollida que van tenir totes les pro-
jeccions; en les dues primeres hi van assistir una mitjana de 120 persones per
sessió i a la tercera es va superar la xifra de 140 persones. Així, doncs, fins a l’any
vinent, que esperem que tingui tanta o més acollida que aquest.

IV festa de l’esport 
El cap de setmana de l’1 al 3 de juny es va celebrar la IV festa de l’esport. El

Centre Excursionista va col·laborar en l’activitat l’Esport al Carrer que es va fer el
dissabte dia 2 a la tarda, a la zona d'aparcament de la Coma del Reig, on hi havia
representació de diferents esports que es poden practicar a Taradell, com mini-
tennis, tir amb arc, bicitrial, escacs, braingym i moviment (gimnàstica cerebral) i
l’endemà diumenge el CET va organitzar una caminada i una bicicletada.

En l’activitat Esport al Carrer, el CET hi va participar amb la instal·lació del
rocòdrom de la FEEC, el qual va tenir molt bona acollida. Els monitors no van
parar ni un moment d’assegurar els nens i nenes que hi van voler pujar. 

El diumenge al migdia, al Serrat del Figaró, es va fer el dinar de la Festa de
l’Esport en el qual es van lliurar els guardons als millors esportistes de Taradell
del 2012. En aquesta edició 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 d’altra banda, la secció CET L’Enclusa
fou reconeguda com la millor iniciativa esportiva per l’organització de diverses
competicions esportives en les quals participa molt jovent.

Els altres guardonats en aquesta edició van ser el gimnasta esportiu Pau
Canal, com a millor esportista en la categoria masculina, i les patinadores artís-
tiques Mireia Sirisi i Meritxell Sánchez, com a millors esportistes en la categoria
femenina, les quals no van poder recollir el guardó personalment perquè eren a
França competint. En el seu lloc ho van fer la mare de la Meritxell i el pare de la
Mireia. El premi a la millor trajectòria esportiva va ser atorgat a Candi Peipoch per
haver estat caçador durant molts anys; esport que en l’actualitat segueix practi-
cant amb 83 anys.

En l’acte de reconeixement al CET-L’Enclusa es va llegir el seu currículum, el
qual reproduïm a continuació: 

Currículum CET l'Enclusa
La secció esportiva l’Enclusa del Centre Excursionista Taradell, va començar



d’una trobada d’amics, bàsicament de Taradell que varen coincidir a la línia de
sortida de la Duatló de Tona al novembre de 2009. Parlant, parlant, va sortir la
idea d’organitzar una duatló a Taradell i per què no? Formar un equip de compe-
tició per tal de participar tots junts a les diferents competicions.

Les primeres reunions es van fer al març del 2010 i van convocar fins a 18 per-
sones amb diferents inquietuds, però amb un únic objectiu: fer realitat una idea.

L’Associació Esportiva l’Enclusa es va convertir en una realitat el mateix 2010,
amb 11 socis fundadors, els quals van fer una aportació econòmica que serviria per
tirar endavant la 1a DUATLÓ DEL BANDOLER, inspirada en la mítica Cursa del
Bandoler que anys abans havia posat Taradell al mapa en les curses de muntanya.

El diumenge 3 d’octubre de 2010, la van portar a terme amb 140 inscrits.
Per tal de fer pinya i involucrar una mica més la gent del poble, es va creure que

fer una última pujada a l’Enclusa disfressats per acabar l’any seria una bona inicia-
tiva, la sorpresa va ser que a les 4 de la tarda del 31 de desembre a la plaça de les
Eres es van presentar 60 persones amb molta diversitat de disfresses i moltes ganes
de passar-ho bé corrent cap al pic més alt de Taradell. De nou, un gran èxit.

Però no en van tenir prou, i de seguida ja van pensar en un nou projecte, una
cursa de muntanya. Calia, però, assentar unes bases més fermes i recuperar la
idea inicial de l’equip de competició. La solució va venir de la mà del Centre

Festa de l’esport – Rocòdrom de la FEEC (Foto: www.taradell.com)



Excursionista de Taradell, el qual
els va donar suport. No sé qui va
buscar primer a qui, però el que
és clar és que les dues entitats hi
sortien guanyant d’una possible
fusió.

A l’abril del 2011, conjunta-
ment amb el CET, s’organitza la 1a
CURSA DEL GITANO, que reuneix
més d’un centenar de corredors.
Uns 80 fan el recorregut llarg de
mitja marató de muntanya i una
trentena, el recorregut de 10km.

Posteriorment es materialitza
la fusió amb el CET i l’Associació
passa dir-se CET l’Enclusa.

Al mateix temps es posen les
bases de l’equip de competició
que estrena el nom a la mítica Olla
de Núria que es du a terme al mes de juliol.

Aquest últim any ha estat una consolidació de les tres curses, amb unes par-
ticipacions molt destacables: 180 inscrits a la duatló, més de 140 valents que
varen pujar a l’Enclusa l’últim dia de l’any, i 260 a la II Cursa del Gitano, celebra-
da aquest últim mes de març, dels quals 112 varen completar els 10 km i 122, la
mitja marató.

Pel que fa a l’equip de competició, s’han dissenyat uns equipaments conjun-
tats i a l’Olla de Núria d’aquest juliol, hi prendran la sortida 11 corredors que
representen el nostre poble.
Molta sort! Maig - 2012

El cet-l’enclusa corre!
Els atletes del CET-L’Enclusa han participat a diferents curses de muntanya on

han fet bon paper i han pogut lluir els nous equipaments. Un exemple el tenim a
la cursa de les 3 Comarques d’Al pens (26,5 km de circuit marcat amb cintes i guix
– 1.060 m de desnivell positiu acumulat) on van participar Jordi Camps, Òscar Ro -
meu, Jordi Marge net, Alfons Morcillo, Jacint Margenet (a la foto) i Ester Mendoza
i Albert Lapeira.

En Jordi Marge net, l’Edu Solà i el Xevi Vila van participar a la cursa nocturna
que surt d’Aiguafreda i puja cap al massís del Montseny, coneguda amb el nom
d’Ànimes del Purgatori. És una cursa de 17 km a tot gas, molt dura però molt
guapa. Tots tres van estar-hi per sota de les 2 hores.

Trofeu que fou lliurat al CET l’Enclusa
en la 4a Festa de l’Esport



A la cursa de l’Olla de Núria, que es farà el diumenge 15 de juliol, hi participa-
ran 11 corredors del CET-L’Enclusa, perquè hi havia les places limitades, si no n’hi
haurien participat molts més. Els que s’han pogut inscriure són: Jacint Margenet,

A la fotografia,
cinc dels set
participants del
CET L’Enclusa,
a la cursa de les
3 Comarques.

Albert Lapeira, Ester Mendoza,
Xevi Vila, Jordi Bosch, Jordi Camps,
Jordi Margenet, Manel Alcubierre,
Laura Aumatell, Enric Martin,
Òscar Romeu, i l’Alfons Morcillo ha
quedat com a primer reserva i, per
tant, esperem que també hi pugui
participar. És una cursa molt dura
amb un recorregut de 21,5 km, amb
un desnivell positiu de 1.940 m i un
de negatiu de 1.940, per tant, té un
desnivell acumulat de 3.880 m. 

Si ets corredor i et vols preparar
amb nosaltres tots els dimecres a
3/4 de 10 del vespre ens trobem a
la parada de l’autobús de l’avingu-
da Sant Genis de Taradell per
entrenar junts. 

Participants a la cursa de
les Ànimes del Purgatori



25 anys de la biblioteca antoni

pladevall i font de taradell 
El passat dia 4 de juny la biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell va cele-

brar el 25è aniversari, i des del Centre Excursionista Taradell felicitem els seus
responsables per l’aniversari i per la feina feta durant aquest anys.

Aprofitem l’ocasió per agrair-los la bona predisposició que sempre han tingut
de col·laborar amb nosaltres en exposicions, cicles de projeccions, etc. 

I també volem fer-nos ressò que la biblioteca de Taradell disposa des de l’es-
tiu del 2010 d’una secció especialitzada en Senderisme, excursionisme i viatge
amb més de 2.000 documents: llibres, guies de viatge, mapes en paper i digitals,
i nombroses revistes especialitzades. Hi podeu trobar rutes per fer a peu, amb
bicicleta, o amb cotxe i informació de com preparar el vostre viatge. 

També hi trobareu relats de viatge, manuals de supervivència, atles, DVD
sobre països i ciutats, entre altres publicacions relacionades amb l’excursionis-
me i viatjar.

En aquesta mateixa secció, hi ha un racó dedicat a la primera expedició catala-
na que va assolir el cim de l’Everest el 28 d’agost del 1985, la qual va portar el ban-
derí del CET al sostre del món de la mà del malaurat Toni Sors, i de la qual era el
cap d'expedició Conrad Blanch, soci del CET. En aquest racó s’hi exposen docu-
ments, fotografies i material tècnic de l’expedició, així com el banderí del CET que
va pujar al cim de l'Everest i que Conrad Blanch va donar a Taradell el dia de la festa
del 25è aniversari de la gesta perquè quedés exposat a la biblioteca juntament amb
l'arxiu documental digitalitzat i altres objectes cedits pels expedicionaris.

Taradell camina
El projecte Taradell Camina consisteix en l'organització d'un seguit de cami-

nades que es fan cada dimarts i dijous durant els mesos de juny i juliol, que estan
adaptades a tothom i són gratuïtes. En total seran 17 caminades.

Les sortides sempre són a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de les Eres i l'arriba-
da al mateix lloc.

La finalitat d'aquestes caminades és fer salut i gaudir de l’entorn al mateix
temps, tot caminant en companyia d'altres persones.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l'associació Som Dones, el Centre
Excursionista Taradell, Protecció Civil i l'Ajuntament de Taradell.

Les caminades han estat preparades pel Centre Excursionista Taradell i s’ha
intentat que fossin el màxim de variades, i amb una durada d'entre 1 hora i 1 hora
i mitja.

El dia 5 de juny es va fer la primera i va comptar amb la participació d'unes 100
persones. Per ser el primer dia, l'Ajuntament va obsequiar els participants amb



una cantimplora d'alumini.
L'itinerari del primer dia va ser el següent: plaça de les Eres, el Vapor, la carre-

tera Viladrau en direcció a la casa del Pujol, la font del Ravató, la Codina i de nou
cap a la plaça de les Eres.

Cal dir que aquesta iniciativa ha tingut molt bona acollida. Hi ha unes 330 per-
sones que s'han apuntat al projecte i en cada una de sortides que es fan hi par-
ticipem més d’un centenar dels caminadors i caminadores inscrits.

Excursions familiars
Les nostres darreres excursions han estat a les Escletxes de l’Euga al nord de

Siuret a tocar amb la Garrotxa i un tram del Camí de Ronda.
Les escletxes de l’Euga. Una agradable excursió entre els prats verds de pas-

tura i fagedes o rouredes, segons el vessant per on caminàvem, ens va dur a les
Escletxes, certament un lloc molt interessant per anar a conèixer, i per sort o per
desgràcia gens indicat, poc conegut i molt amagat. Un cop en aquest racó de
món, grans i petits vam frisar entre esquerda i esquerda buscant la més gran i
misteriosa de totes. Un indret ben curiós de visita recomanada.

Camí de Ronda, entre la Fosca de Palamós i la Cala Estreta. Un tram de camí
molt fresc, agradable i de gran bellesa que ens va oferir racons paradisíacs i va
permetre més d’un bany. I quines cales amb aigües més cristal·lines de color tur-

Sortida a les esquerdes de l’Euga. Racons fascinants (Foto: Aurora Montserrat)



Arribant a cala Estreta (Foto: Mendo)

quesa...! Qui vol anar a Hawaii? Una excursió ben diferent a les que acostumem
a fer.

I després de totes les excursions del curs, una trobada al CET ens ha permès
recordar-les i reviure-les totes, una a una amb un pica-pica fresc d’estiu i una
agradable tertúlia.

Bones vacances!

I estigueu atents perquè el 2 de setembre ens tornarem a trobar en una sorti-
da i aprofitarem per programar les activitats del primer trimestre del curs vinent!

Us hi esperem!

Excursió pel camí de la retirada
El dissabte dia 16 de juny, un grup de 22 excursionistes del CET va anar a fer

el camí de la retirada, que és la ruta que milers de persones van haver de fer l’any
39, en penoses condicions, per exiliar-se de la seva terra, fugint de les tropes del
general Franco.

L’excursió va començar a Molló, passades les 8 del matí, i van fer tot el recor -
regut que, després de cinc hores i mitja, els va portar a Prats de Molló, a la
Catalunya Nord, passant pel coll d’Ares.



Grup que va participar a la sortida pel camí de la retirada (Foto: Ramon Curtichs)

Secretaria del cet,

assegurances de muntanya
Durant el mes d’agost, la secretaria del CET romandrà tancada per vacances;

per tant, si hi ha algú interessat a tramitar l’assegurança d’esports de muntanya
per a aquestes vacances, cal que passi per la secretaria amb antelació suficient.

ACTIVITATS

Festa del centre
El divendres dia 20 de juliol celebrarem la festa del Centre a la qual, com sem-

pre, esteu convidats tots els socis, amics i familiars.
Enguany es farà un sopar i després en Xavier de Tarragona, tocarà la guitarra

versionant cançons.
El sopar serà a les 9 del vespre al Centre Cultural Costa i Font. 
Per assistir al sopar cal que us inscriviu al local social del Centre, abans del

dia 19 de juliol. Per als socis serà gratuït i per als no socis valdrà 10 euros.

Sortida en grup al culfreda de 3.034 m
Si no hi ha res de nou, el cap de setmana del 11 al 12 d’agost es farà la sorti-



da habitual en grup a un 3.000 del Pirineu. Aquest any s’anirà al Culfreda de
3.034 m. Així, doncs, els qui hi vulgueu participar cal que passeu pel CET o que
hi truqueu abans de finals de juliol per tal de quedar entesos per organitzar la
sortida.

1a nit bandolera al castell d’en boix
El dilluns 20 d’agost, un dia abans de l’inici de la Festa Major, la Comissió de

la Festa d’en Toca-Sons, organitza conjuntament amb el Centre Excursionista
Taradell, la primera NIT BANDOLERA. Quedarem a la plaça de les Eres i pujarem
tots junts cap al castell d’en Boix.

Una vegada a dalt prepararem el campament per passar-hi la nit, qui vulgui al
ras i qui vulgui amb tenda, desprès soparem; l’organització hi posarà el foc i
cadascú es portarà i es courà el que vulgui. Seguidament ens disposarem a viure
una nit plena de sorpreses.

Al matí ens despertarà l’olor de xocolata i coca per a tots.
Dia: dilluns 20 d’agost
Hora: 2/4 de 8 de la tarda.
Lloc: plaça de les Eres.
Inscripcions: des d’una hora a la mateixa plaça 
Recorregut: pujada al castell d’en Boix.
Preu: gratuït 
Nota: cal que cadascú es porti el seu material per dormir i el sopar. Hi haurà gra-
elles per coure carn. L’organització hi posa l’esmorzar.

XXXIII caminada de la festa major
Dia: diumenge 26 d’agost
Hora de sortida: a 2/4 de 9 del matí, de la plaça de les Eres
Inscripcions: a partir de les 8 del matí, al lloc de sortida
Recorregut: de 15 a 18 quilòmetres aproximadament
Preu: 3 euros
Nota: en el recorregut hi haurà un punt d’avituallament en el qual es donarà un
petit esmorzar als participants. A l’arribada hi haurà un petit record per als parti-
cipants

Sortides en família
Comencem la propera temporada el diumenge 2 de setembre. I res millor que

tornar a la platja a fer un altra camí de ronda! Com que ens va agradar tant en
farem un altre. Serà tot el dia i així de pas planificarem el nou curs. O sigui que
tothom ha de portar propostes per fer excursions, i l'agenda, que sempre esteu



molt ocupats.
Recordeu de portar les fotos dels viatges, aquells “souvenirs” o “pongos” que

ens haureu comprat, aquelles cerveses estrangeres... Penseu que hi ha qui s'ha
quedat castigat a casa.

Apunteu-vos-ho a l'agenda, que ja ens coneixem, i després sempre són plors
i excuses: DIUMENGE 2 DE SETEMBRE 2012: camí de ronda per la Costa Brava.

1a btt  taradell - montserrat 
Dia: diumenge 16 de setembre
Hora de sortida: a les 6 del matí, de davant del local social de Centre
Durada de la sortida: 10 hores aproximadament
Inscripcions: es prega confirmació de l’assistència a la sortida a la secretaria del
CET
Ruta: sortida de Taradell i arribada a Montserrat, circulant per camins de mun-
tanya.
Notes:
- Cada participant haurà de procurar-se el desplaçament de tornada, però si hi
ha suficients participants llogarem un transport col·lectiu.
- Cal portar aigua i menjar, i l’equipament necessari per anar amb bicicleta;
indispensable el casc, eines i recanvis.
- No hi haurà cotxe escombra, ni controls, ni avituallaments procurarem anar
sempre en grup, no és una sortida competitiva.
- Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult responsable.
- En aquestes sortides la funció del CET és triar l’activitat, per tant la responsa-
bilitat queda a càrrec de cada participant. Cal estar degudament preparat per fer
la ruta. L’organització no es fa responsable i es desvincula dels possibles acci-
dents, danys que rebin o causin els participants, o de possibles pèrdues d’ob-
jectes personals.
- Demanem a tots els participants que tinguin en compte no llençar deixalles
pel camí, i que siguin respectuosos amb l’entorn.

XXXIII travessa matagalls-montserrat 
El cap de setmana del 15 i 16 de setembre es farà la tradicional travessa

Matagalls-Montserrat, d’un recorregut d’uns 83 quilòmetres, que organitza el
Club Excursionista de Gràcia. La sortida de la travessa és a Collformic i els parti-
cipants han d’arribar a Montserrat en menys de vint-i-quatre hores. 

Les inscripcions estan limitades a 3.000 participants i com l’any passat, per
tal d’evitar el col·lapse a l’hora d’obrir les inscripcions en una data determinada,
es va tornar a organitzar un sistema de preinscripcions que es va tancar el 24 de



juny, i després es va fer un sorteig entre els inscrits. Per a més informació sobre
la travessa podeu adreçar-vos a la pàgina web http://www.matagallsmontse-
rrat.cat/Mm/ a la www.cegracia.cat, i també podeu fer consultes a través del
correu mm@cegracia.cat o trucar directament al telèfon 93 237 86 59 de l’entitat
organitzadora. 

Com cada any, el CET organitzarà punts d’avituallament per als socis de la
nostra entitat que hi vulguin participar. Per això els interessats a fer aquesta tra-
vessa o a col·laborar en algun dels punts d’avituallament cal que ho feu saber a
la secretaria del CET, al més aviat possible, per tal de fer una reunió amb els inte-
ressats i coordinar aquests avituallaments.

3a duatló del bandoler

i 1a duatló infantil
La secció esportiva CET - L’Enclusa ja està preparant la 3a edició de la DUATLÓ

DEL BANDOLER que es durà a terme el diumenge 7 d’octubre. 
Pel que fa a la prova sènior no es preveuen grans canvis respecte a les exito-

ses edicions anteriors. La gran novetat serà una 1a edició de DUATLÓ INFANTIL,
que es farà el mateix cap de setmana, concretament el dissabte 6, a la tarda.
Igual que la cursa sènior es compondrà d’un primer tram a peu, un segon amb
BTT i un tercer, de nou, a peu. Les distàncies seran variables en funció de cate-
gories per edats i molt probablement es farà al bosc del Pujaló. A mesura que tin-
guem més informació l’anirem publicant a la web del Centre: www.cetaradell.net 

Duatló del Bandoler
Dia: diumenge 7 d’octubre
Hora: a les 8 del matí, recollida de dorsals, i a 2/4 de 10, sortida.  
Lloc: plaça de les Eres.
Inscripcions: a través de la pàgina web del centre 
Recorregut: 100% de muntanya per la rodalia de Taradell: 10 km corrent - 22 km
en BTT - 3 km corrent
Preu: per determinar 

Duatló Infantil
Dia: dissabte 6 d’octubre
Hora: tarda
Lloc: el Pujaló
Inscripcions: per determinar 
Recorregut: pels voltants del Pujaló.
Preu: per determinar

(21 d'octubre)

(Canvi data: 21 d'octubre)

(Canvi data: 20 d'octubre)




