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Festa de l'everest
El cap de setmana del 28 i 29 d'agost es van fer els actes principals de la celebració del 25è aniversari de la primera ascensió catalana a l'Everest.
En l'organització d'aquests actes hi va participar activament la nostra entitat,
sobretot en l'acte principal que va fer-se al Centre Cultural Costa i Font de Taradell.
Actes previs
El dia 21 d'agost, a Planoles, es van encetar els actes de celebració dels vint-i-cinc
anys de la primera ascensió catalana a l'Everest, amb un col·loqui organitzat per
l'Associació Excursionista de Planoles.
A l'acte hi van ser presents tres membres de l'expedició: Conrad Blanch, cap de
l'expedició; Òscar Cadiach, un dels alpinistes que va fer el cim, i Xavier Pérez Gil.
També hi van assistir Jordi Pujol, que en aquell moment era president de la
Generalitat de Catalunya; Eva Salmerón, alcaldessa de Planoles; David Vallmitjana,
president de l'Associació Excursionista de Planoles, i Dani Planas, president de la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
L'acte, que també va servir per celebrar els cinc anys de l'Associació Excursionista
Planoles, fou seguit amb molta atenció pel públic assistent que va omplir de gom a
gom la sala del Casino.
El dimarts dia 24 d'agost es va fer una roda de premsa a Taradell, per presentar els
actes que tindrien lloc el cap de setmana del 28 i 29 d'agost, la qual va reunir nombrosos mitjans de comunicació i en la qual va ser present Lluís Verdaguer, alcalde de
Taradell; Conrad Blanch, cap de l'expedició catalana a l'Everest, i Jordi Merino, vicepresident de la FEEC.
Durant la presentació Lluís Verdaguer va agrair la presència als assistents i va
explicar la vinculació de Taradell amb la primera expedició catalana que va assolir
l'Everest. Va recordar que a Taradell hi ha una plaça dedicada a l'expedició, un carrer
en memòria de Toni Sors i que a la biblioteca municipal s'inauguraria un espai dedicat a l'Everest.
Seguint amb la presentació, Conrad Blanch va parlar de la fita alpinística que va
suposar l'ascensió del 1985, i per acabar Jordi Merino va explicar en què consistiria la
iniciativa Fes el teu Everest.
A l'últim, es va presentar l'acte central de la celebració del 25è aniversari, que es
faria el dia 28 d'agost al Centre Cultural Costa i Font de Taradell el dissabte 28 d'agost, a partir de les 7 de la tarda.
Encara que no era un acte del 25è aniversari, cal destacar que es va encarregar la
tasca de llegir el pregó de la Festa Major de Taradell a Conrad Blanch, cap de l'expedició Everest'85 i soci del CET, ja que enguany va coincidir amb els vint-i-cinc anys
d'haver fet el cim.
Fes el teu Everest
Perquè tothom pogués celebrar el 25è aniversari de la primera ascensió catalana
a l'Everest, el cap de setmana del 28 i 29 d'agost, es va organitzar una activitat ober-

ta a tothom, que consistia a pujar un cim per commemorar així una de les fites més
importants de l'alpinisme català.
Aquesta activitat fou organitzada pels membres de l'Expedició Catalana de 1985,
per Televisió de Catalunya i per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i
les seves entitats.
En total es van proposar vint-i-cinc cims, triats per les entitats excursionistes de
Catalunya. Qui volgués participar-hi, havia d'escollir un d'aquest cims i pujar-hi entre
les 10 del matí del dia 28 d'agost i les 2 de la tarda de l'endemà. Algunes entitats,
per tal de fer l'acte més festiu, van organitzar sortides en grup i així van fer cim tots
junts.
Els participants es podien inscriure a la pàgina web de la FEEC i imprimir-se una
butlleta que, un cop al cim, havien de validar a la balisa que s'havia instal·lat a cada
cim, per a l'esdeveniment, i abans de l'11 de setembre l'havien de registrar a la FEEC
també mitjançant la seva pàgina web.
El Centre Excursionista Taradell es va encarregar de coordinar la pujada al
Pedraforca, i també va organitzar-hi una sortida col·lectiva el dissabte al matí, en la
qual va prendre part el cap de l'expedició Conrad Blanch. Altres expedicionaris
també van participar en aquestes ascensions, com ara Carles Vallès, que va pujar el
Puigmal; Òscar Cadiach, la Pica d'Estats; Lluís Gómez, el Vallhiverna (Pirineu aragonès), i Xavier Pérez-Gil i Jordi Canals, que van fer una cordada per escalar el Cavall
Bernat de Montserrat.
En total més de 3.200 persones van celebrar d'aquesta manera el 25è aniversari
d'aquest important fita de l'esport català.
L'ascensió al Pedraforca
El Centre Excursionista Taradell va organitzar una ascensió col·lectiva al Pedraforca que va començar el divendres dia 27, al vespre. Així, unes setanta persones es
van trobar a Gòsol (Berguedà), als peus del Pedraforca, per celebrar un sopar, amb
una cantada d'havaneres inclosa.
L'endemà, a les 6 del matí, un total d'uns noranta excursionistes van sortir de
davant l'església i, tot seguint el sender PR C-123, es van enfilar vers el cim del
Pedraforca.
Entre 2/4 de 9 i 2/4 de 10 tothom va ser a dalt del cim. Entre els assistents, hi
havia el cap de l'expedició de 1985, Conrad Blanch; els diputats Oriol Pujol i Francesc
Oms; el síndic de greuges, Rafael Ribó; la presidenta del Centre Excursionista de
Taradell, Carme Delgado, i el vicepresident de la FEEC, Jordi Merino. La resta de persones, també importants, eren socis i amics del Centre Excursionista Taradell.
Un cop a dalt del cim es van validar les butlletes i es van fer les fotos corresponents. En acabar, calia no entretenir-se per arribar a l'hora a dinar i fer un brindis pels
vint-i-cinc anys de la ascensió.
Acte commemoratiu a Taradell
A la tarda, tal com era previst, cap a les 7, va començar una ballada de gegants,
en la qual van participar els gegants de Taradell i els de Sant Vicenç de Montalt,
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acompanyats del gegantó Toni Sors.
Tot seguit, el Centre Cultural Costa i Font de Taradell va acollir l'acte commemoratiu de la celebració, presentat pel periodista taradellenc Albert Om, al qual assistiren unes quatre-centes cinquanta persones. Per descomptat, hi havia una bona
representació dels membres de l'expedició de 1985: Conrad Blanch, Òscar Cadiach,
Ton Ricart, Carles Vallès, Jordi Canals, Joan Massons i Xavier Pérez Gil, a més del
gegantó portat pels geganters de Sant Vicenç de Montalt, que d'aquesta manera feia
més present la figura del company i amic Toni Sors, que morí dos anys després,
durant una expedició al Lhotse Shar.
L'acte va consistir en parlaments d'autoritats i persones vinculades amb l'expedició, intercalat amb intervencions dels expedicionaris. Així, els parlaments van anar
a càrrec de Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell; de Carme Delgado, presidenta del
Centre Excursionista Taradell; de Lluís Vila, president en funcions de Consell
Comarcal d'Osona; de Josep L. Pintó, expresident de Caixa de Barcelona, entitat que
donar suport a les expedicions del 1983 i 1985 a l'Everest; de Rafael Ribó, síndic de
greuges, i de Dani Planas, president de la FEEC.
En un moment de l'acte es va fer una connexió en directe amb els Estats Units per
conversar amb Ang Karm, un dels xerpes que també va fer el cim aquell 28 d'agost
de 1985, el qual va agrair el fet que se'l recordés i se'l fes partícip de la festa vint-icinc anys després.
Al llarg dels parlaments i les intervencions dels expedicionaris, es van anar desgranant anècdotes. Es va parlar dels moment més crítics i es va analitzar la gesta des
de diferents punts de vista. Per resumir-ho, podem dir que l'expedició a l'Everest es
va viure amb molt sentiment nacionalista, ja que va unir molts catalans entorn d'una
il·lusió i va ser un moment extraordinari per a l'alpinisme català. D'altra banda, es

van destacar molt els valor que transmet un objectiu d'aquest tipus, com és ara el
treball en equip, l'esforç, la perseverança o la constància, que s'han d'aplicar a tots
els àmbits si es volen aconseguir fites importants. També es va destacar que la part
més important de l'èxit va ser fer el cim i arribar tots sans i estalvis. Tampoc van faltar els agraïments vers els alpinistes i els dels alpinistes cap a totes les persones i
institucions que els van donar suport i van creure en ells, i es van sentir molt orgullosos d'haver tingut un país al darrere i de poder comprovar que encara el tenien.
Cap al final de l'acte, representants de la FEEC van lliurar un obsequi commemoratiu als expedicionaris i el regidor d'esports, Joan Cassasas, en nom de l'Ajuntament
de Taradell, els lliurà com a record de l'aniversari una reproducció a escala del monument de la plaça de l'Everest.
Abans dels acomiadaments, hi va haver un moment per a les sorpreses; l'alcalde
de Taradell, Lluís Verdaguer, va projectar uns fragments dels telenotícies sobre l'ascensió a l'Everest que la seva família havia conservat. Seguidament, es va produir la
sorpresa més gran de la nit, el cap d'expedició, Conrad Blanch, i la mare de Toni Sors,
Trini Ferrer, van donar a Taradell el banderí del Centre Excursionista de Taradell que
Toni Sors havia pujat a dalt del cim. Podem dir que de ben segur fou un dels moments
més emocionants de l'acte.
Per cloure l'acte, Albert Om va fer reproduir el fragment de la conversa entre el
camp base i el cim, en el qual des del camp base van posar una cinta amb el cant dels
Segadors per tal que ressonessin al sostre del món. En sentir l'himne de Catalunya,
tota la sala es va posar dempeus i tothom va entonar el cant dels Segadors, per reviu-
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re aquell moment tan emotiu de la gesta.
Tot seguit es van inaugurar les dues exposicions dedicades a l'Everest: "Hem fet
el cim. 25 anys de la primera ascensió catalana a l'Everest”, elaborada pel CET, i "Els
catalans que han pujat a l'Everest" del Servei General d'Informació de Muntanya de
Sabadell, així com una vitrina amb material i documentació cedida pels expedicionaris que estarà permanentment exposada a la biblioteca Antoni Pladevall de Taradell.
A les 10 del vespre es donà pas al sopar de cloenda de la celebració, que va aplegar cent setanta-tres persones. Expedicionaris acompanyats de les seves famílies i
amics, socis del Centre Excursionista de Taradell i molts taradellencs van voler compartir la celebració i rememorar així la rebuda dels expedicionaris a l'aeroport i a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Cal esmentar que el pastís servit durant el sopar representava la muntanya de
l'Everest feta de xocolata (60 kg), on no faltava cap detall, ja que va ser feta a escala
pel xocolater de Taradell. Per encetar el pastís, els expedicionaris van clavar-hi un
piolet.
La vetllada va ser amenitzada pel saxofonista osonenc Pep Poblet.
Aquest és el relat d'una festa organitzada amb molta il·lusió per una entitat petita que vol agrair als expedicionaris la confiança demostrada, i a l'Ajuntament de
Taradell, el seu suport, així com a totes les persones que desinteressadament han
col·laborat a fer possible aquesta celebració.
Carme Delgado - Lluís Saborit

Anada al pedraforca:
27 i 28 d'agost de 2010
El Pedraforca és una muntanya mítica i entranyable. La seva silueta en forma de
forca és impactant i impressiona tothom. Ha estat font d'inspiració d'escriptors i poetes; Jacint Verdaguer parla en els seus versos de la musa catalana* en contemplar la
posta de sol a l'enforcadura. Les llegendes populars parlen de la trobada de bruixes
el dia de sant Silvestre i, per als escaladors i excursionistes, ens ofereix vies i rutes
ben variades.
La sortida s'ha programat en dos dies i l'ascensió serà per la banda de Gósol. El
punt de trobada és a les 8 del vespre a Can Franciscó. A la terrassa, la Carme ha instal·lat l'oficina d'acollida i ens ha facilitat la clau de l'habitació i la butlleta que haurem de pinçar al cim. Som un grup ben nombrós, quaranta-tres persones de diferent
edat i procedència, i es preveu que demà arribarem al centenar. Fem un tomb pel
poble i sopem a les 9 del vespre. A les postres, en Conrad Blanch, responsable de
l'expedició de 1985, ens adreça unes emotives paraules d'agraïment, i ens comenta
que va pujar al Pedraforca per primera vegada a dotze anys i expressa la satisfacció
de fer-ho de nou al cap dels anys amb un centenar de persones. Paraules sincerament aplaudides. Per cloure la vetllada, l'Amadeu, als acords de la guitarra, ens fa
afinar la veu; cantem unes quantes cançons i anem a dormir a dos quarts de dotze.
Caldrà que ens adormim ràpid perquè el despertador tocarà aviat.

De bon matí, fem un mossec de coca i un cafè amb llet que es posa molt bé i a les
6 del matí som davant de l'Església, per reunir-nos amb la resta de persones que han
vingut directament; som un centenar de persones i això fa que, per un dia, Gósol
incrementi la població en un 50%. Al grup hi ha destacats representants del món polític, cultural, social i esportiu del país; tots compartim el mateix objectiu. Fa clar de
lluna i el cel és ben estrellat. En Ramon, la Laia i altres companys, amb la càmera ben
enfocada, immortalitzen el moment. En Codina és el responsable de portar el “pinçabutlletes” i l'Àngel s'encarrega de la senyera. Encetem la caminada; seguim un carrer
asfaltat, després trenquem a la dreta i agafem una pista forestal amb les marques del
PR C-123, que passa pel sector de Cap de Sedís i continua fins al penya-segat de
Rubinat. Aquí s'acaba la pista i comença el corriol que s'endinsa per un costerut bosc
de pi que ens portarà, fent ziga-zagues, a la serra de la Tossa, on arribem amb la primera claror del dia. Hem superat els primers 500 metres de desnivell; descansem uns
minuts i prenem bones vistes. Hem deixat enrere el poble de Gòsol, arrecerat al peu
de la muntanya dels Cloterons, i al davant s'alça la tartera: un pendent de color marró
amb una franja grisa al centre que contrasta amb els penyals de roca blanca a cada
costat. El camí segueix la carena i els trams de bosc es van combinant amb d'altres
de pedra fins a arribar al peu de la tartera. És dret i anem guanyant alçada, cadascú
al seu ritme. El grup s'ha anat estirant. L'airet és fi, el sol va guanyant força. Passen
unes gralles volant, fent un bon xerroteig, potser s'alegren de la visita, o no, vés a
saber què pot pensar una gralla! I així, amb aquestes cabòries, arribem a l'enforcadura amb el sol que ens enlluerna de ple i bufa un vent ben fred. Només ens falten
100 metres i escaig per arribar al cim. Fem la diagonal i emprenem la grimpada de la
canal a recer del vent i, sense trigar gaire, veiem la senyera onejant i sentim la xerradissa del companys. Som al cim! i és agradable compartir aquesta sensació; ens abriguem, fem fotos, esmorzem amb bones vistes a la serra d'Ensija i al Cadí, pincem la
butlleta... i, quan hi som tots, cantem l'himne d'”Els Segadors” a peu dret. Al final
es coregen uns “Visca Catalunya” amb veu clara i convençuda i es fa un fort aplaudiment.
Satisfets i convençuts d'haver participat en un acte important, s'inicia la baixada:
mentre els uns salten com cabretes, els altres prefereixen mà forta als bastons i baixar de forma més relaxada. A l'arribada a Gósol ens espera un abeurador amb aigua
fresca que és una delícia per a grans i petits. Refrescats i canviats de roba anem a fer
un refresc. Gósol és un poble amb molta història. D'entrada, cal ressaltar les ruïnes
del castell i del poble antic a dalt del turó que daten del segle X; es veu que entre el
1800 i 1900 aquest poble es va abandonar progressivament arran de la construcció
del poble actual. Després, manté el ressò de l'estada de Picasso (1906) amb el museu
i l'escultura de La dona dels Pans a la plaça i, finalment, l'homenatge al Segador a
l'entrada del poble. A principis de juny, els segadors de Gósol, organitzats en colles,
travessaven a peu el pas dels Gosolans del Cadí per anar a segar a Bellver i seguien
en direcció al Capcir, on el cereal madurava més tard. D'aquesta ruta -que també va
fer Picasso-, se'n diu el Camí de Cerdanya, o bé la Ruta dels Segadors i, segons la
història, en el decurs dels segles ha estat concorreguda per traginers, bandolers,
contrabandistes. Avui dia, és reservada als caminants.

L'arribada del grup és de forma esglaonada; tothom arriba sa i estalvi. Fet el reagrupament, dinem. Els nens estan molt contents i gaudeixen del plat de macarrons;
podran explicar que han pujat al Pedraforca per primera vegada a set o vuit anys
amb motiu d'una celebració important per al muntanyisme i per a Catalunya. A l'hora del brindis, en Conrad aixeca la copa i ens convida a fer el xin-xin amb el crit:
“Amunt!” A continuació, l'Amadeu, mans a la guitarra, demana els deures -calia pensar una lletra amb la tonada d'”Aigua Gelida”-. Sempre hi ha algú que pensa en tot
i; ben arriats, ja la van entonant; la resta fem la tornada, val a dir que el Pam ranqueja
igual que el dia abans. Es clou la trobada amb el cant de “L'hora dels adéus”. Per la
meva part, només vull comentar que ha estat un honor i un privilegi compartir aquesta celebració amb tots vosaltres. Per molts anys!
Dolors Bau
*Poema J. Verdaguer recollit en: L'Arpa- Pàtria 1888

Noticiari
Festa del centre
El divendres 16 de juliol, amb motiu de la festa del Centre, es va fer una jornada
de portes oberta del local social de l'entitat, per tal de donar a conèixer les obres de
remodelació que s'hi han fet.
Aquest obres, bàsicament, han consistit a canviar de lloc l'escala de fusta per
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pujar al primer pis de la sala de baix. Amb aquesta nova disposició de l'escala, s'ha
eliminat el risc de donar-se un cop al cap i la sala ha quedat més espaiosa. Altres
millores que s'hi han fet han sigut la col·locació d'una passarel·la de servei per poder
accedir a les finestres del davant i la instal·lació d'una pantalla per fer projeccions a
la sala de dalt.
Per celebrar-ho com cal, es va organitzar un sopar i una cantada d'havaneres
davant del local social del CET. Per això es va tallar el carrer des de la l'alçada de la
plaça de l'alcalde Joan Reig fins a l'encreuament amb el carrer de la Vila. Es va muntar un escenari i es van col·locar taules i cadires.
Així, doncs, cap a les nou del vespre es va oferir un sopar de taverna als cent quinze inscrits a la festa. El sopar va consistir en un pica-pica variat a base de tapes fredes i calentes.
Un cop acabat el sopar, es va oferir un recital de cançons a càrrec del grup Rems,
que, a la primera part, va interpretar una selecció de cançons variades (jazz, catalanes, soul...) i, a la segona part, una cantada d'havaneres. A la mitja part es va oferir,
als més de dos-cents assistents, un cremat de rom, que alguns membres del Centre
havien anat preparant mentre el grup Rems interpretava les seves cançons.
Així, doncs, un any més tant els socis, com els simpatitzants de l'entitat van compartir una bonica vetllada, en què van gaudir d'un original sopar, de les cançons del
grup Rems i dels acudits i les anècdotes que explicava en Bernat Capell (cantant dels
Rems), sobre la seva infantesa a Taradell.

Caminada de festa major
El diumenge 29 d'agost es va fer la caminada de la Festa Major de Taradell que
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organitza el CET. Enguany, cap a 2/4 de 9 del matí, dues-centes trenta-tres persones
van prendre la sortida de la plaça de les Eres, però, abans de sortir, i com ja és habitual, es van fer la fotografia de grup per publicar en aquest butlletí.
Aquest any es va triar un recorregut que passés per la plaça de l'Everest perquè
el dia abans havia fet vint-i-cinc anys que per primera vegada una expedició d'alpinistes catalans havia conquerit aquest cim. Així, doncs, els participants van sortir de
la plaça de les Eres cap a la font Gran, on van agafar el sender de petit recorregut en
direcció al Pujol i el van anar seguint fins a la tomba de Gasala, on van prendre el
camí que porta fins a la plaça de l'Everest.
A la plaça de l'Everest es va donar un esmorzar a base de coca i xocolata. Els trossets de xocolata eren de la reproducció amb xocolata del cim de l'Everest, que el
xocolater de Taradell havia fet per a la festa de celebració dels vint-i-cinc anys d'haver fet el cim.
La caminada va seguir de la plaça de l'Everest cap al camí que passa per darrere
de la urbanització de Goitallops i per sota l'escola de les Pinediques i va seguir pel
mig del poble fins a acabar a la font Gran, on es va oferir un vermut als participants i
se'ls va lliurar una ronyonera de record.

100 cims
El cap de setmana de la diada, onze socis del CET ens vàrem dirigir cap a la Terra
Alta, a Tarragona, per tal de conèixer una part del nostre país i de passada fer quatre
cims, o a l'inrevés, com vulgueu.
El dissabte, cap a les 10 del matí, vàrem arribar a Gandesa amb l'objectiu d'assolir el primer cim, el puig Cavaller, que tot i tenir només 706 metres d'alçada ens va
permetre gaudir d'una pujada força interessant i d'unes magnifiques vistes sobre
part dels indrets de la batalla de l'Ebre. A continuació, ens vàrem dirigir cap a Horta
de Sant Joan. Després d'encarregar taula per dinar, vàrem visitar aquest poble, que
celebrava la Festa Major, amb correbou inclòs.

Un cop vam tenir la panxa
plena, ens vam enfilar cap al
segon cim del dia, Santa
Bàrbara (761 m), una muntanya en mig d'una esplanada
que a primer cop d'ull no es
veu per on s'ha de pujar. El
sender va resseguint la base
de la muntanya fins que
comença a pujar, primer per
un corriol natural i després
per unes ziga-zagues fetes
per l'home, fins a arribar a un
primer replà on trobem un
refugi militar. A partir d'ací la
pujada és més suau fins a arribar a les runes de l'ermita de
Santa Bàrbara i desprès hi ha
un pas molt estret (a l'estil del
Vallibierna) que porta fins al
cim. Tot seguit, vam agafar els
cotxes per anar a Paüls on ens
Sortida 100 Cims. Baixant del Puig Cavaller
(Foto: Juanjo Tapia)
esperaven a Ca les Barberes,
una casa de turisme rural de
les que valen la pena, tant pel tracte, com pel dinar.
El diumenge, després d'un bon esmorzar, vàrem enfilar la ruta, que ens havia
de portar a dos cims més. L'ascensió al primer cim la vàrem fer pel barranc del
Montsagre. Vàrem estar una hora per superar els 400 metres de desnivell que hi
ha fins a la font del mateix nom i, després, encara faltaven 225 metres més fins a
assolir el primer cim del dia, el tossal d'Engrilló (1072 m), on vàrem esmorzar contemplant una vista espectacular sobre la serra de Cardó, la serralada del Ports de
Tortosa-Beseit i la serra del Montsià.
Un cop amb la panxa plena ens vam dirigir fins al coll de la Gilaberta, on alguns
es van descarregar les motxilles per pujar a la Punta de l'Aigua (1092 m), segon
cim del dia. Un cop feta la foto de rigor vam emprendre la baixada cap a Paüls, on
ens esperava un bon dinar abans d'agafar el camí cap a casa després d'haver gaudit d'un cap de setmana amb bon temps, bon menjar i bona companyonia.

Assegurances i llicències
esportives de muntanya
Les llicències de muntanya i les assegurances de 2010 són vàlides fins al 31 de
desembre i, per tant, si voleu tenir cobertura des del primer dia del 2011 cal que tra-

miteu la llicència al més aviat possible. Penseu que al desembre hi ha molts dies festius, entre els ponts i les festes nadalenques, per això a partir del mes de novembre
ja podeu passar per la secretaria de l'entitat a encarregar-la.
Les llicències del 2011 seran vàlides a partir de l'1 de gener, encara que s'hagin
expedit abans. També cal tenir en compte que la data de vigència de la llicència és
l'endemà (24.00 h) de la tramitació a la FEEC, tot i que físicament la persona federada encara no disposi de la seva llicència.
Els participants a les sortides de senders, a l'hora de tramitar la llicència, han de
tenir en compte que a partir del 2011 serà obligatori tenir la llicència del tipus C per
participar en aquestes sortides.

Loteria de nadal
Aquest any el Centre participa en el sorteig de Nadal de la loteria estatal amb el
número 46.959. Qui estigui interessat en adquirir-ne participacions en podrà trobar
a la secretaria de l'entitat, en alguns comerços i als membres de la junta. Les participacions es vendran al preu de 3 euros i se n'hi jugaran 2.50 euros.
A la secretaria del CET també hi podreu trobar participacions del número de Nadal
de les sortides de senders, que enguany han apostat pel número 24.841.

Activitats
XXXI Marxa rupit-taradell
Dia: diumenge, 21 de novembre
Recorregut: 43,5 quilòmetres
Data límit d'inscripció: a les entitats d'estalvis fins al dijous 18 de novembre. El 19 i
20 de novembre a les oficines del CET i, el dia 21, a la sortida de Taradell o de Rupit.
Les inscripcions fetes els dies 20 i 21 són al mateix preu per als socis i no socis i tenen
un increment.
Llocs on us podeu inscriure
Caixa de Sabadell: 2059.0590.29.8000298974
Caixa de Manlleu: 2040.0100.98.0000536766
Local social del Centre Excursionista Taradell
Preus
Caminada
Autocar
Soci
20 €
6,5 €
No soci
25 €
6,5 €
Dies 20 i 21
36 €
6,5 €
Cal fer un ingrés per a cada participant i indicar el nom i cognoms.

Total
26,50 €
31,50 €
42,50 €

Obtenció de la targeta de control: heu de presentar el rebut bancari. Podreu fer
aquest intercanvi al local social del CET el dissabte 20 de novembre, de 2/4 de 8 a les

9 del vespre, i el mateix dia de la marxa a la sortida de Taradell o de Rupit.
Hora de sortida: entre 2/4 de 7 i 2/4 de 8 del matí, del pont de fusta de Rupit. Per
anar a Rupit hi haurà serveis d'autocars que sortiran de davant de l'església de
Taradell, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 del matí.
Resum de les bases: l'itinerari estarà indicat amb senyals de GR, PR i senyals propis de la marxa. L'hora màxima d'arribada serà a les 6 de la tarda. Hi haurà set controls de pas on s'haurà de segellar la targeta i set avituallaments.
Per tal de ser més respectuosos amb el medi ambient, juntament amb la targeta
de pas, us lliurarem un got que caldrà conservar durant tota la travessa i que haureu
d'utilitzar en els avituallaments del recorregut. L'organització no garanteix que trobeu gots a tots els avituallaments.

Sortides 100 Cims
Cada mes s'organitzen sortides del projecte 100 cims.
El calendari de sortides per als propers mesos és:
- 16 d'octubre: torreta del Montsià i Creu de Santos
- 6 de novembre: la Talaia del Montmell i Puig de la Cova
Els interessats en prendre-hi part cal que us poseu en contacte amb el Centre per
tal de concretar els detalls de la sortida.

Sortida per portar el pessebre al pirineu
Dia: diumenge, 5 de desembre
Lloc: per determinar
Hora de sortida: a les 6 del matí
Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Transport: cotxes particulars
Nota: cal portar esmorzar i dinar per si la sortida s'allarga. Cal anar equipat amb roba
i calçat de muntanya. Els interessats a prendre-hi part truqueu o passeu pel local de
l'entitat, abans del dia 4 de desembre, per confirmar la vostra assistència i per comprovar que no hi ha hagut cap canvi.

Sortida per portar
el pessebre a les agudes
Dia: diumenge, 12 de desembre
Hora de sortida: a 2/4 de 8 del matí
Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Transport: cotxes particulars
Nota: cal portar esmorzar. Cal anar equipat amb roba i calçat de muntanya. Caldria
portar alguna nadala per cantar.

Cursos de promoció de la feec
El Centre Excursionista Taradell coordinarà tres dels cursos de promoció de la
FEEC que s'organitzaran entre els mesos d'octubre i desembre de 2010.
A continuació us en donem les dades:
• Alpinisme: curs de nivell 1, que es farà durant el mes de desembre, a Osona.
Registre del curs 62/10
• Orientació amb GPS: curs de nivell 2, que es farà durant els mesos d'octubre i
novembre, a Osona. Registre del curs 61/10
• Progressió per crestes: curs de nivell 1, que es farà durant els mesos d'octubre i
novembre, a Osona. Registre del curs 63/10. Aquest curs és coordinat conjuntament
pel Centre Excursionista Tona i el Centre Excursionista Taradell.
Per a més informació podeu trucar al CET (938800478) o enviar un correu electrònic (cetaradell@cetaradell.net)

Sortida de senders, temporada 2010
viure per veure
Programa de sortides
24 d'octubre de 2010: font Picant - Mare de Déu del Coll - Osor (Selva)
28 de novembre de 2010: Cadaqués - Port Lligat - 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 actual.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Cavada a matagalls
Com cada 25 de desembre us oferim la possibilitat de participar en una activitat on es donen la mà la tradició, l'aventura, la meteorologia, l'orientació, la
festa, el cant i la reflexió:
- Tradició, perquè potser ja passem a la 27a edició
- Aventura, perquè cada any passa alguna cosa diferent
- Meteorologia, perquè per molt que ens informem mai sabem quin temps
farà
- Orientació, perquè en tenim molta
- Festa, perquè la gent hi va contenta, s'expliquen acudits, es veu cava amb
copa de vidre, es mengen neules, torrons, coca, llonganissa...
- Cant, perquè en aquestes dates no es pot passar sense cantar cap nadala.

- Reflexió, perquè és una nit especial, una caminada divertida, intimista, on
cada u va amb els seus pensaments.
Per a més informació sobre els punts anteriors repasseu l'informatiu del
gener-març de 2010 (núm. 302)
Dades tècniques de la sortida
Dia: divendres, 25 de desembre de 2008
Hora de sortida: a les 10 del vespre del local social del CET
Transport: cotxes particulars, algun adhesiu (del guarà català, del CAT, de l'escut
del CET...)
Normes importants: són les mateixes de cada any (excepte si les retalla el
Tribunal), més les que es puguin afegir a última hora, i us les recordarem en el
proper informatiu.

Excursions d'infants
Les excursions d'infants són un seguit de sortides que s'organitzen periòdicament per fer amb tota la família. Els interessats en prendre-hi part ho podeu fer saber
a la secretaria de l'entitat i us anirem informant de les activitats que es programin.
Per altra banda, trobareu més informació al tauler d'anuncis, a la secretaria i a la
pàgina web del Centre.

Activitats d'aventura
Les pròximes activitats que es preparen són l'organització d'un curs de barranquisme i un altre d'iniciació a l'escalada.
Els interessats en aquestes activitats d'aventura podeu demanar informació al
local del CET, al correu aventuracet@gmail.com o a la pàgina web del CET www.cetaradell.net.

Sortides amb btt
Com sempre, cada diumenge, a les 8 del matí, el grup de BTT es troba a la plaça
de les Eres per fer sortides matinals. Els interessats a participar-hi us podeu trobar
amb ells a l'hora i al lloc indicat, o bé us adreceu al local social de l'entitat i us n'informarem o bé us posarem en contacte amb algun dels organitzadors.

Sortides a escalar
Us recordem que des del Centre s'organitzen sortides per escalar. Si voleu més
informació, adreceu-vos al local social del CET, envieu un correu a la secció d'aventura o truqueu al telèfon de contacte per fer aquesta activitat que és el 686
488 654.

Conrad Blanc i Trini Ferrer (mare de Toni Sors) van donar a Taradell el
banderí del CET que va estar al cim de l’Everest (Foto: Laia Miralpeix)

www.cetaradell.net

