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Esquí alpí adaptat
Salutacions a tothom!
Us explico que, una vegada acabada i tancada la temporada 2009-2010, dono per
finalitzada aquesta etapa de la meva vida marcada per l'esquí alpí adaptat de competició.
La meva última cursa va ser a les estacions de La Clusaz i Le Grand Bornand
(França), els dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril. Van ser els 43ns Campionats Nacionals
Francesos i van ser unes bones curses per acabar la temporada de competició.
Per inclemències del temps, no vam baixar a gran velocitat. Els dos primers dies
vam participar en l'eslàlom gegant, en què vaig classificar-me en novè lloc, i el segon
dia vaig caure. I, dijous i divendres, vaig prendre part en l'eslàlom especial: el primer
dia vaig quedar quart i el segon cinquè.
(http://www.ipc-alpineskiing.org/Results/National_Championships/index.html)
Després de la cursa de França, i com ja havia decidit de feia molt temps, vaig materialitzar la idea de deixar el món de la competició: “He penjat els esquís en l'esport
de competició”. Han sigut molts anys i he après moltes coses, coses de la vida, coses
dels discapacitats, coses de l'esport en general, he fet noves amistats...
Des que vaig començar el 1999 als primers Campionats de Catalunya, en què vaig
córrer a Ordino (Andorra), han passat molts anys, i molt, molt i bones experiències,
campionats, copes d'Europa, copes del món, uns jocs paralímpics, dues o tres lesions
importants, i he viatjat molt sobretot a Europa: França, Itàlia, Suïssa, Àustria, la
República Txeca i un estiu a l'Argentina... , amb uns grans records de tot.
En aquests moments, i segons les llistes internacionals d'esquí alpí adaptat del
món, http://www.ipc-alpineskiing.org/Point_Lists, estic en les posicions:
48è d'eslàlom especial
56è d'eslàlom gegant
41è de supercombinada
50è de Supergegant
He estat molts anys en les cinquanta primeres posicions, tot i les limitacions i dificultats per evolucionar i treballar d'allò més en una “Selección” que deixa molt a
desitjar. Però tot ha estat molt positiu.
El dissabte 15 de maig, vam fer un sopar a l'Hostal Rosa per oficialitzar el final d'aquesta etapa. Va ser un gran sopar, en què, amb l'ajuda de tots els que hi eren, vaig
veure a tothom representat, amics, família, patrocinadors...
Només em resta donar-vos LES GRÀCIES A TOTS! per ajudar-me a passar uns anys
de la meva vida que no canvio per res i que si tornessin repetiria de nou sense pensar-m'ho dues vegades.
Us estic molt agraït, i confio anar-nos veient per Taradell o per on sigui.
Salut!
Ramon Homs Miralpeix

Trobada dels 100 Cims
El 16 de maig va tenir lloc la II Trobada dels 100 Cims a Montserrat. Al matí ens
vàrem reunir a l'esplanada del monestir més d'un centenar d'excursionistes. La trobada va començar amb un acte institucional en el qual ens va rebre l'abat de
Montserrat, Josep M. Soler. Després d'una breu presentació de Josep Sicart de la
FEEC, el pare abat ens va fer un petit parlament en què va lligar la natura, l'excursionisme i l'estimació al país.
A continuació, els participants es van dividir en tres grups per fer una caminada.
Els llocs triats van ser la Serra de les Lluernes, l'Albarda Castellana i la Miranda de
Santa Magdalena.
Cap a les 13.30 tots els participants ens vàrem dirigir al restaurant on, després

Els cinc excursionistes del CET que han fet els 100 cims amb Lluís Maurí guanyador del concurs literari (al mig) acompanyats de la presidenta de l’entitat.

d'un bon dinar, es va fer públic el resultat del 1r concurs literari dels 100 cims, en el
qual el guanyador va ser en Lluís Mauri Sellés del nostre Centre amb un relat sobre
una ascensió al Costabona, i, posteriorment, es va fer el repartiment dels records als
participants que havien assolit cent cims, que consistien en una samarreta amb el
logotip dels 100 cims i un mapa de Catalunya personalitzat en el qual s'havien marcat els cims que cada participant havia assolit així com una llista alfabètic dels cims
de cada participant. A continuació, es va fer un sorteig entre els assistents de diferents regals i publicacions.
L'acte es va concloure amb un curt parlament del president de la FEEC, Dani Planas, que va elogiar l'èxit que està
assolint aquesta activitat, així com l'excursionisme en
general.

Com ja havíem dit en un número anterior, els participants del CET que han assolit
els cent cims són la Montserrat Argemí, la M. Àngels Pujols, en Joan Clotet, en Ramon
Serra i en Juanjo Tapia.
Esperem que l'any vinent el mateix nombre de socis, com a mínim, puguin haver
assolit aquest repte.

Secció aventura - Curs d'orientació
Aquest mes d'abril es va fer un curset d'iniciació a l'orientació organitzat pel
Centre i a càrrec d'en Jordi Gironès, guia i professor de muntanya. El curs es va dividir en tres sessions, dos dissabtes i un cap de setmana.
El primer dia al matí es va fer la presentació del curs i es van exposar les primeres nocions teòriques bàsiques, com ara el funcionament d'una brúixola, l'orientació
amb un mapa, el càlcul de distàncies, la interpretació de corbes de nivell, el traç de
rumbs... Tot seguit i per parelles, vàrem fer la primera pràctica amb un circuit d'orientació per Taradell, on havíem de trobar uns punts marcats en un plànol del municipi sense noms i fer-hi una foto, alguna amb un rumb concret. Després, vàrem
emprendre camí cap a Savassona on vam dinar. A la tarda, es va fer una altra pràctica per la zona que consistia a trobar unes pistes marcades sobre un mapa. Un cop
vàrem acabar, es va fer un petit joc per calcular els rumbs, que consistia a amagar un
objecte en un lloc situat en un rumb determinat i a un cert nombre de passes, perquè
una altra parella el trobés.
El segon dia vam quedar al matí al pavelló del Vic, al costat de la zona esportiva.
Aquesta vegada, ens van donar un mapa en què hi havia un recorregut circular
marcat, que passava per dalt de la Creu de Gurb, que havíem de seguir d'acord amb
la interpretació de les indicacions. La sortida i l'arribada eren davant del pavelló. Un
cop vàrem acabar tots els grups, vam dinar allà mateix i després vam anar cap a
Taradell. Vam fer un “cafetó” a Can Costa i Font per agafar forces per a la sessió teòrica. A la tarda tocava planificar la ruta del proper cap de setmana; l'objectiu era arribar a Talaixà, un poblet abandonat de la Garrotxa on hi ha un refugi lliure per fer-hi
nit. Primer, vàrem decidir el punt de sortida, que en la majoria de casos va ser el
poblet d'Oix, des del qual vam calcular, en un mapa de la Garrotxa, la distància, el
desnivell i el temps aproximat que podíem tardar a arribar. Un cop aplicada la teoria,
tocava posar-ho en pràctica el proper cap de setmana. Dissabte que ve a les dues a
Talaixà, que hi hagi sort!
La tercera sessió, que va durar tot el cap de setmana, començava la prova de foc,
per veure si sabríem trobar aquest poblet abandonat aplicant els coneixements
adquirits en les dues sessions anteriors. Vam sortir amb cotxe dissabte al matí en
direcció a Olot, per anar cap a Castellfollit de la Roca, i vam agafar una carretera revirada cap a Oix. Un cop allà, vam aparcar el cotxe, ens vam situar a sobre el mapa per
saber cap a quina direcció havíem de marxar, ens vam carregar la motxilla a l'esquena amb tots els estris per passar el cap de setmana i començàrem a caminar amb el
mapa als dits. Vam marxar en direcció cap al castell d'Oix pel PR186, cap a Can Pei.
Passàrem pel pont Trencat i per la palanca de Samsó i, seguidament, agafàrem el

Un moment de concentració del curs d’orientació

GRII de camí a Talaixà, on vam començar a trobar alguns companys del curs. Vam
seguir caminant i vam passar pel Collell i el Vaquer fins a arribar al coll de Talaixà. Poc
després arribàrem al nostre objectiu, el refugi del CEO, que havia guardat durant
molt temps en “Rodri”, un personatge tot singular. Una mica més amunt, hi ha l'església i algunes cases mig derruïdes. Arribàrem d'hora i vam aprofitar-ho per prendre
el sol en una bonica esplanada mentre anava arribant tothom. Que bé que s'hi estava! Tot era silenci i només se sentia el cant d'alguns ocells; aprofitem-ho ara que a
la tarda pinten pluja! Quan hi vam ser tots, van caure quatre gotellades, que ens obligaren a dinar a dins el refugi. A la tarda, hi va haver estones amb sol i va fer algun
ruixat, però aprofitàrem per aprendre a fer nusos: qui havia de dir que amb una corda
es pot arribar a fer un llit per portar algú que s'hagi fet mal! i, per descomptat,
recordàrem vells temps saltant a corda. Una mica més tard vam tenir sessió d'acudits
de l'Eugenio, a càrrec del ”profe” i vam escoltar el Barça a RAC1. Finalment, van arribar uns altres companys que havien sortit a la tarda de Sadernes. El dia va anar passant i vam anar per sopar una mica. Era fosc i en Jordi es començava a preparar per
muntar un circuit de rumbs a la nit; amagava unes cartes que havíem de trobar
seguint els rumbs i les passes indicades. Sort que era per allà prop i portàvem els
frontals que si no... Històries de por, algun acudit, el joc del psiquiatre i un curset
accelerat de mirar estrelles per anar a dormir.
L'endemà al matí ens esperava un dia fantàstic. Un cop ben desperts i havent
esmorzat una miqueta, deixàrem Talaixà i agafàrem en direcció a Sant Aniol tots plegats. Una caminada ben distreta per uns paratges molt bonics ens acostaren a l'ermita de Sant Aniol. Un cop allà deixem les motxilles i alguns aprofitem per anar un
tros riera amunt per veure alguns salts i gorgs d'aigua coneguts a la zona. De torna-

da, vam recollir trastets, vam omplir les cantimplores d'aigua a la font i cap avall hi
falta gent! Gairebé vam anar seguint el curs de la riera que vam travessar diverses
vegades, i vam trobar molta gent de pujada. Vam arribar a un petit embassament i, a
partir d'allà, ja començàrem la pista fins a Sadernes. Vam agafar un cotxe per anar a
buscar els que havíem deixat a Oix i, de tornada, recollírem a tothom i ens n'anàrem
a fer un dinar ben calentet en un restaurant, que bé ens el mereixíem. Tots tranquils!
La cosa havia anat bé, ningú s'havia perdut i ara ja estàvem salvats. En havent dinat,
l'hora dels adéus a l'aparcament fins que la pluja ens va fer fora de la Garrotxa i vam
emprendre el viatge de tornada.
Un curs del tot recomanable per a aquells que vagin a muntanya, que tot i que és
molt maca, a vegades, segons les situacions, no ho és tant, per això millor anar-hi
preparats. El saber no ocupa lloc i menys si alguna vegada et pot ajudar a sortir-ne
ben parat.
Santi Arumí

XXVI Cicle de Projeccions
El mes de maig es va fer el cicle de projeccions d'excursionisme que com cada any
organitza el CET per aquestes dates.
El dia 7 de maig en Miquel Casas va encetar el cicle amb la projecció De
Montserrat a l'Himàlaia, en la qual fa un repàs als gairebé 45 anys de passió per la
muntanya. Des de les primeres escalades en plena adolescència fins a la participació
en expedicions a l'Himàlaia.
La segona sessió ve tenir lloc el divendres dia 14 de maig i en Josep Ma Parareda
i la M. Rosa Aregall van presentar els audiovisuals La Muntanya perduda i
Respomuso. En el primer dos alpinistes escalen la cara nord del Mont Perdut en condicions hivernals extremes per recordar la primera ascensió a aquest cim que va fer
Rammond de Carbonieres.
En el segon, des del refugi de Respomuso, situat en un dels racons més agrests i
alpins del Pirineus, al costat de l'embassament amb el mateix nom, es realitzen
diverses ascensions: al Gran Facha, al Balaitus del qual es diu que possiblement és
la muntanya més maca del Pirineus i als llacs d'Arriel.
El dia 21 de maig, Ester Ollé, companya de sortides de David Palmada “Pelut”, va
presentar la projecció Oju peligru A6+, sobre el seu viatge als Estats Units a obrir un
nou itinerari a les terrorífiques torres de fang de les Fisher Towers (Utah). La via Oju
peligru és una proposta de grau 6A+, que en cas de confirmar-se seria el primer itinerari al món d'aquesta dificultat. L'ascensió va durar 13 dies dels quals 7 van romandre penjats a la paret sense baixar a terra.
El divendres dia 28 de maig, va tancar el cicle Marc Vilaplana amb un recull de
fotografies fetes l'estiu del 2009 als Alps francesos i suïssos, sota el títol de Escalada
esportiva de paret. Alps estiu 2009. Aquesta projecció va ser un petit homenatge al
desaparegut amic i soci de l'entitat Jordi Cruells i Blancafort, que va formar part d'algunes de les sortides que es van mostrar en la projecció.
Com cada any el cicle de projeccions té un públic molt fidel i no van faltar assis-

tents a cap de les sessions. En aquestes jornades es va poder veure molta escalada,
amb parets de vertigen, on els protagonistes van demostrar el seu domini de la tècnica i del material. L'any vinent mirarem de tocar més de peus a terra, volen dir que
intentarem programar més projeccions de muntanya. Fins l'any vinent.

Festa de l'esport
La festa de l'esport va tenir lloc els dies 3, 4 i 5 de juny. El centre excursionista
com entitat esportiva també hi va prendre part. El dissabte a la tarda al pàrquing de
l'antiga carpa s'hi van reunir diferents activitats esportives perquè la gent hi pogués
participar. L'activitat que va organitzar el Centre constava d'un rocòdrom i d'una tirolina. De les 5 de la tarda a les 8 del vespre tothom que ho va desitjar va poder practicar l'escalada en un rocòdrom de 6 metres d'alçada.
Altres activitats que es van poder practicar van ser trial, bàsquet, circuit de bicicletes, escacs, tir amb arc...

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 cap de setmana del 16 al 18 de juliol celebrarem la festa del Centre, que vol ser
una excusa perquè els socis de l'entitat es retrobin i la facin petar en un ambient
distès i de gresca. Com sempre hi esteu convidats tots els socis, amics i familiars.
Enguany es faran dues activitats: un sopar i cantada d'havaneres el divendres i
una sortida a acampar el dissabte i el diumenge organitzada per la secció de sortides
amb infants.
Sopar i cantada d'havaneres
El divendres dia 16 a partir de les 7 de la tarda començarà la festa del CET amb una
jornada de portes obertes per tal de que tothom pugui veure la remodelació del local
del CET.
A les 8 del vespre es farà un sopar pels socis i simpatitzants. La inscripció al sopar
estarà oberta fins al dimecres dia 14 de juliol i serà gratuïta per al socis i valdrà 10
euros als no socis.
A 2/4 de 10 del vespre hi haurà una cantada d'havaneres davant del local del
Centre a càrrec del grup Rems, a la qual hi està convidat tot el poble. També hi haurà

cremada de rom a càrrec de membres de la Junta del CET.
Cap de setmana a Porté Puymorens
Aquesta és una excursió de cap de setmana pensada perquè vingueu com més
socis millor, de totes les edats i de tots nivells, excursionistes de peu i de BTT, escaladors... per compartir una sortida de cap de setmana.
La idea és acampar al càmping de la Rivière situat als afores de Porté Puymorens,
que ens permetrà passar una tarda/vespre, tot sopant i fent sobretaula en colla. Les
excursions, per contra, es faran en grups per satisfer les ganes de fer excursions més
llargues o més curtes, més fàcils o més difícils, de cadascú, a peu o en BTT.
Idees de possibles excursions que es poden fer des del mateix càmping:
Volta/passeig cap a l'estany de Lanós; excursió fàcil amb poc desnivell. Ascensió
i volta a la Font Viva; excursió circular que dóna la volta a la Font Viva i permet l'ascensió a aquest cim (2.673m) o l’ascensió al pic de Cortal Rosa (2.692m); excursió
maca que permet conèixer dues valls i formidables vistes del massís del Carlit.
Ascensió al Carlit per la seva canal oest amb trams de 45º, des de l'estany de
Lanós. Excursió fàcil però que cal tenir en compte el fort pendent. És una excursió,
alhora, agraïda i alpina que ofereix formidables vistes.
I d'altres com als pics de Collroig i pic de la serra de les Xemeneies, a continuació
del Carlit, pic del Castell Isard d'una alçada entremig entre l'estany de Lanós i el
Carlit.
A part, rutes de BTT, no gaire lluny vies ferrades com la de les Escaldilles al poble
de Llo, crestes, com la del Peiraforca i Roc Colom, coves, barrancs...
Més informació i inscripcions al CET.

Sortida en grup al Pirineu
El cap de setmana del 7 al 8 d'agost es farà la sortida habitual en grup a un 3.000
del Pirineu. En principi la sortida serà al pic de Mulleres de 3.010 m, situat entre
Aragó i Catalunya. Els qui hi vulgueu participar cal que passeu pel CET o que hi truqueu abans del dia 31 de juliol.

25 Anys de l'ascensió a l'Everest
El dia 28 d'agost d'enguany farà 25 anys que l'expedició Caixa de Barcelona a
l'Everest va fer el cim.
Aquesta gesta va ser una fita important per a l'alpinisme català. El CET hi va posar el
seu granet de sorra i ara que es celebren els 25 anys també hi volem estar presents
col·laborant en l'organització de la festa d'aquest 25 aniversari que es farà a Taradell.
Per a celebrar aquest 25 anys s'ha organitzat, per al dissabte 28 d'agost, una sortida al Pedraforca en la qual ens acompanyarà el cap de la expedició Conrad Blanc.
Cal dir que aquesta sortida també val per als 100 cims.
A la tarda del mateix dissabte es faran els actes de caire institucional. Cap a 2/4
de 8 del vespre s'inauguraran dues exposicions al Centre Cultural Costa i Font; una

sobre els catalans als vuit mils i l'altra feta pel CET sobre els 25 anys de Hem fet el
cim!. Seguidament hi haurà diferents parlaments a càrrec dels protagonistes de la
gesta i autoritats assistents. I per acabar la celebració, en el mateix Centre Cultural
es farà un sopar obert a tothom i sobretot adreçat als expedicionaris i a aquelles persones que en aquella època van prendre part o van viure intensament la gesta. El
sopar serà servit pel Nou Montseny i es comptarà amb actuació de Pep Poblet. El
preu aproximadament serà d'uns 25 euros i caldrà recollir el tiquet al CET o al Centre
Cultural Costa i Font.
Quan es coneguin més detalls del desenvolupament de la festa s'anunciarà pels
mitjans habituals (programes, cartellera del CET, pàgines web...)

XXXI Caminada de la Festa Major
Dia: el diumenge 29 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: 15-18 quilòmetres aproximadament
Nota: en el recorregut hi haurà un punt d'avituallament en el qual es donarà un petit
esmorzar als participants.

Sortides infantils en família
Aquest darrer trimestre hem continuat amb les sortides d'infants. El mes d'abril
ens vam acostar fins a Sant Miquel de Sorerols i des d'allà vam anar a visitar la cova
de la Bora Fosca, tota una emocionant experiència per als nens i nenes que amb els

Alguns dels participants de la sortida a l’aplec del Castell d’en Boix, entre sardana i sardana

frontals al cap van recórrer tota la cova. En un moment donat vam apagar els frontals
i... quina foscor! Vam dinar als peus de l'església romànica, la varem poder visitar,
varem gaudir del paisatge i de l'entorn mentre els nens jugaven per aquí i per allà i
després cap a casa.
El mes de maig, ens varem afegir a l'aplec del castell d'en Boix. Des del local del centre excursionista varem enfilar camí cap a la botifarrada i les sardanes. Una matinal molt
agradable que alguns nens no van desaprofitar per ballar una sardana... amb la panxa
plena! Ens varem fer una fotografia del grup dalt del castell i seguidament cap a casa!
El mes de juny, vam tenir mala sort i el diumenge de l'excursió, va coincidir amb
festivals de fi de curs, compromisos, caps de setmana de càmping, febre, aniversaris, comunions...i malauradament l'excursió, programada per anar fins a la Foradada
es va suspendre; així, doncs, queda pendent per al curs que ve.
I pel proper juliol ens afegim a la sortida de cap de setmana de la festa del soci
que s'ha de fer a la Cerdanya, concretament al càmping de Porté Puymorens i des
d'allà farem excursions, una d'elles una volta cap a l'estany de Lanós, als peus del
Carlit i el Font Viva... Tota una excursió de Pirineus per als nens i nenes!
De cara al setembre: nou programa, noves excursions.... Us hi esperem!

XXXI Travessa Matagalls-Montserrat
El cap de setmana del 18 i 19 de setembre es farà la travessa MatagallsMontserrat, de 83,4 quilòmetres de recorregut, que organitza el Club Excursionista
de Gràcia. La sortida de la travessa és a Collformic i els participants han d'arribar a
Montserrat en menys de vint-i-quatre hores. Enguany, l'hora de sortida s'avança una
hora i mitja respecte a l'edició anterior i es donarà la sortida de les 4 a les 6 de la
tarda. Els posseïdors de la llicència federativa anual que es classifiquin puntuaran
per a la Copa Catalana de Caminades de Resistència.
Les inscripcions només es poden fer per Internet. Es van obrir el dia 1 de juliol i es
tancaran en arribar als tres mil inscrits.
Per a més informació, us podeu adreçar a la secretaria del CET o bé directament a
l'entitat organitzadora, al telèfon 93 237 86 59, o a l'adreça electrònica mm@cegracia.cat. També trobareu informació a la pàgina www.cegracia.cat.
Com cada any, el CET organitzarà punts d'avituallament per als socis de la nostra
entitat que hi vulguin prendre part. Per això els interessats a fer aquesta travessa o
a col·laborar en alguns dels punts d'avituallament cal que ho feu saber a la secretaria del CET, abans del dia 4 de setembre, per tal de fer una reunió amb els interessats
i coordinar aquests avituallaments.

Sortida de Senders, temporada 2010
viure per veure
Programa de sortides
11 de juliol de 2010: Núria - pic de Fontnegra - coll del Noufonts - Núria (Ripollès)

25 i 26 de setembre de 2010: Pas de la Casa - Portella Blanca - Meranges
(Andorra/Cerdanya)
24 d'octubre de 2010: font Picant - Mare de Déu del Coll - Osor (Selva)
28 de novembre de 2010: Cadaqués - Portlligat - Cap de Creus (Alt Empordà)
Preu: l'import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i la confecció del tríptic informatiu de la sortida, sense que l'organització hi tingui 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.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Sortides 100 Cims
El calendari per als propers mesos és:
- 28 d'agost, Pedraforca (Berguedà)
- 11 de setembre, muntanya de Santa Bàrbara i Tossal d'Engrilló (Terra Alta)
Els interessats a prendre-hi part cal que us poseu en contacte amb el Centre per tal
de concretar els detalls de la sortida.

Secció aventura
Les properes activitats que s'organitzaran són:
- curs de piragüisme
- curs d'escalada
- bateig de parapent
Els interessats a participar-hi cal que us poseu en contacte amb el CET o podeu
enviar un correu a l'adreça aventuracet@gmail.com

Sortides amb BTT
Cada diumenge, a les 8 del matí, es troben 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 organitzadors.

Sortides a escalar
Us recordem que des del Centre s'organitzen sortides per escalar. Per a més informació us podeu adreçar al local social del CET, enviar un correu a la secció d'aventura o trucar al telèfon de contacte per fer aquesta activitat que és el 686 488 654.

Participants al curs d’orientació

www.cetaradell.net

