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Joan Solà i Cortassa
Va néixer a Bell-lloc d'Urgell (Pla
d'Urgell) l'any 1940 i va morir a
Barcelona el 27 d'octubre de 2010.
Aquest nom quedarà gravat per
sempre a la història de la llengua
catalana com un dels tres pilars de la
llengua, després de Pompeu Fabra i
Joan Coromines. Va ser catedràtic de
llengua catalana i vicepresident de
l'Institut d'Estudis Catalans. Va estudiar un màster en lingüística a la
Universitat de Reading (Regne Unit).
Va ser nomenat doctor honoris causa
per la Universitat de Lleida. Va ser
guardonat amb la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya i el Joan Solà, dret a la dreta, després d’haver fet
Premi d'Honor de les Lletres la Rupit-Taradell (Foto: Ramon Curtichs)
Catalanes el 2009, màxima distinció
de l'Òmnium Cultural.
El dia 17 de juny d'enguany va impartir la darrera classe magistral de la seva carrera
acadèmica, perquè es jubilava després d'haver complert setanta anys. Aquesta classe va
ser transmesa en directe per Internet des de l'aula magna de la Universitat Central de
Barcelona. La sala era plena de gom a gom d'alumnes, exalumnes, membres del rectorat,
i jo hi vaig ser present, no m'ho volia perdre. Quan va finalitzar, els aplaudiments em van
recordar les nits memorables del Liceu amb Caballé o Aragall. Les grans mostres d'afecte
no s'acabaven mai. Vaig saludar-lo i vaig donar-li les gràcies per haver-me signat el seu
darrer llibre, Plantem cara. Vaig recordar les converses que teníem cada any a la RupitTaradell. Joan Solà hi havia participat quatre vegades. M'agradava parlar amb ell i cada
any l'esperava per tenir una bona conversa, però l'any passat no va venir. Vaig voler saber
per què i em van dir que no la podia fer més, perquè estava malalt de càncer.
Joan Solà era un home molt combatent, sense pèls a la llengua i molt compromès, filòleg fins al moll de l'os. Havia dit que la llengua sense l'ús no és res i que la llengua no
patia per la manca d'un estat, sinó perquè tenia un estat en contra. Era mestre de mestres
i ens deixa un llegat impressionant; va escriure una quarantena de llibres sobre sintaxi,
història de la llengua, lèxic, puntuació, topografia i altres, així com també més d'un miler
d'articles periodístics. Properament, es publicarà el darrer volum de l'obra del català
modern, per completar l'obra de Pompeu Fabra, que va elaborar amb Jordi Mir. També està
en procés el llibre L'última lliçó, que aplega els discursos i els textos escrits per ell. El
darrer article del diari Avui el va titular “Adéu-siau i gràcies”.
Va ser convidat pel Parlament de Catalunya i, molt especialment, se li va concedir l'honor de fer un discurs en el qual va fer una ferma defensa de la llengua catalana perquè ell
sabia que hi ha persones que parlen i estimen el català i altres que el parlen, però que no
l'estimen, i fins i tot el porten a la justícia des del mateix Parlament.
Ramon Curtichs Pérez-Villamil
Descansi en pau.
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L'assaborida Rupit d'en Lluís Mauri Sellés
Poc després de les set, arribem a un Rupit encara adormit. En Carles i la Susana són
els companys de viatge. Per ells, és la primera Rupit. Per mi…
En segellar la targeta de pas, ja he vist que no seria una Rupit qualsevol. Aquesta és
una Rupit farcida de records, una Rupit de maridatge, una Rupit que caldrà assaborir com
s'assaboreix el bon cafè: lentament, suaument, dolçament, a vegades, amb l'amargor
pròpia de l'enyorança, d'altres amb l'alegria del retrobament.
I és que, enguany, no faré d'escombra, ni esperaré els participants a la Trona, ni hauré
donat un cop de mà per carregar el material dels controls. Tampoc seré a l'arribada,
rebent els caminants esgotats. Ni hauré guardat el secret del record de la caminada.
De fet, em torno a enamorar de les vistes que m'impacten des del cim de l'espadat de
Tavertet. El sol, que tot just es lleva, il·lumina un xic la boira que, flonja i suau, s'enrosca
sobre el pantà de Sau: una massa d'aigua que s'amaga sota l'efímer llençol de núvols
blancs, un llençol que malda, enguany, per pujar les muntanyes que l'envolten.
Xino-xano i sense presses anem fent un camí conegut. Encara recordo l'any en què,
després de fer d'escombra de Vilanova a Taradell, vaig aprofitar el cap de setmana
següent, per fer tot el recorregut corrent. I els sopars? Aplec de regraciament amb tota la
gentada que munta controls i passa les seves hores, aturats, parant el fred dels dies
rúfols.
La Rupit és molt més que una marxa, és tot un present que Taradell ofereix al món
excursionista.
De nou el Pedraforca em retorna al camí. Enguany és tot vestit de blanc nival. La retina reté la postal d'un Tavertet emmarcat pel Cadí que li fa llunyana rotllana.
A Tavertet, enguany ha fallat el butà. Massa fred, fins i tot, per al gas butà. El te amb
llimona, però, va molt bé en aquelles primeres hores del dia. Control rere control, m'he
trobat cares amigues, gent afable que no em retreu el fet que la vida m'hagi allunyat un
xic del Centre, del Centre i de la Rupit.
Paisatge rere paisatge, avituallament rere avituallament, persona rere persona, arribem a la Collada poc després de les cinc de la
tarda. Els companys porten el cansament habitual d'una primera Rupit.
Jo, un garbuix de sentiments i sensacions propis de qui viu el maridatge dels mons que més
s'estima.
A un quart de set,
entrem per la porta del

Rupit-Taradell. Imatge de
la zona de Sau (Foto:
Carles Marc Cosialls)
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Centre. La fosca ens ha enxampat a la Serra; a ulls clucs, navego per un país conegut. Ja
a Taradell, sopo i faig les darreres rialles amb la gent de Protecció Civil i amb els companys d'uns anys que guardo en els plecs de la memòria.
Ara sí que ja ho puc dir: moltes gràcies a tota la gent que posa l'engruna per fer rutllar la travessa; moltes gràcies als anònims organitzadors de l'esdeveniment; als del
Centre i als de Protecció Civil, la mare que té cura dels pollets, que ens atrevim a enfrontar-nos a aquest repte tan proper i entranyable.

Senderisme (Trekking) al Circuit
dels Annapurnes
Sortim de Barcelona, via Kàtmandu, amb escala a Doha.
L'organitzador del tresc, en Kami, ens espera a l'aeroport. Després de donar-nos la
benvinguda amb un collaret de flors, ens acompanya a fer el canvi de moneda i així
comença la nostra visita a la caòtica ciutat de Kàtmand. Amb el rickshaw corresponent,
ens dirigim a Darbar Square on fem un petit tast dels temples de la plaça Durbar.
Al matí, ens presenten els nostres acompanyants de la caminada: en Dendi, en Dorja
i en Lapa. També ens ajudaran a fer que el trajecte ens sigui tan còmode com sigui possible. El nostre tresc és de nou etapes.
Una indisposició no ens deixa començar a Besisahar on arribem a la nit. Per això, l'endemà, amb un jeep, ens porten fins a Ngadi, població on havíem de arribar el dia abans.
Ja equipats i amb moltes ganes, comença la caminada que ens porta per un sender,
molt fressat, pel mig de camps de blat, de blat de moro i d'arròs. Aviat trobem un dels
molts ponts penjants per creuar el riu Marsyandi, que, alimentat per nombrosos i impressionants salts d'aigua, conflueix amb el riu Kali Gandaki, el riu més cabalós del Nepal i
afluent del Ganges.
L'aigua brolla de les muntanyes talment que fossin una olla i no n'hi cabés més. Baixa
aigua pertot arreu. No pots mirar enlloc de les muntanyes que no vegis fils de plata regalimant i, més a prop, les seves cabaloses cascades.
Aviat ens endinsem per boscos de pins i altres espècies d'arbres que no coneixem.
També hi ha molta canya de bambú. Ens meravella que plantes, que aquí tenim com a
ornamentals, allà, creixen salvatges, en forma d'arbres (la flor de Nadal, els dimonis, la
marihuana...). La vegetació es fa cada cop més espessa, el verd es manifesta amb tota la
seva gamma. El camí puja onduladament i serpentejant. És de bon caminar.
Anem trobant llogarets habitats per gent molt amable i de somriure fàcil. Els nens,
amb els mocs enganxats, es mostren feliços i contents de veure'ns i volen que els fotografiem. Ens demanen per veure's a la màquina. Els seus jocs són molt rudimentaris,
però, no per això, deixen de divertir-los i tenen una gran agilitat per jugar a les bales.
S'ho passen la mar de bé ficant-se als bassals o jugant amb una pilota tot esfilagarsada.
Educadament ens saluden amb les mans juntes i amb un namasté: salutació tant de benvinguda, com d'acomiadament.
Hem caminat quatre dies. Enrere hem deixat els pobles de Jagat, Dharapani, Chame,
Pissang. Arribem a Manang on passarem la nit. Abans, però, visitem Braka, un poble que,
vist de lluny, diries que està deshabitat. Però no és així. Ens criden l'atenció les escales
que fan servir per salvar les diferents alçades dels habitatges: uns troncs amb graons que
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fan tot rebaixant la fusta. Al cim hi ha un monestir que visitem. Era previst fer-hi un dia
de descans, a Manang, però, parlant amb el guia, acordem repartir el recorregut que ens
queda en tres etapes, en lloc de fer-ho en dues. Sàvia decisió! La resta del camí ens ve
tot cara amunt, i, a les unes més que a les altres, ens ha costat de pujar-lo.
L'entorn va canviant i tot es torna més abrupte. Sorprèn que, tot i estar a més de tres
mil metres, encara puguem veure pomeres amb els seus fruits, alguna noguera, pins... A
partir d'aquí, però, la vegetació canvia: arbustos i planta baixa fins a arribar a desaparèixer del tot per mostrar-nos les grans muntanyes. Comencen a aparèixer els iacs, animals
de grans alçàries. Abans hem vist com els animals compartien els habitatges i els pobles,
burros, xais, gallines, ànecs..., tot barrejat.
El sender serpenteja nu fins a Letdar on fem nit. A l'albada truquen a la porta i sentim
crits. Tot el campament es desperta. Per fi! Les muntanyes ens ensenyen la seva grandiositat: el Dhaulagiri, el Machapuchare, el Tilicho, el Chulu East, el Manaslu... Fins ara
s'han mostrat esquives. Les boires les amagaven.
Esmorzem i, a poc a poc, emprenem les pujades més dures de tot el recorregut. El guia
ens recomana que dinem en una lodge. Nosaltres, veient la pujada que ens espera, diem
que no. Preferim pujar. Volem arribar a Torang High Camp per fer-hi nit.
Amb les primeres clarors del dia ens posem a caminar; cal anar d'hora per passar el pas.
El dia segueix assolellat i no fa fred. Les banderoles de pregària ens assenyalen que
ja hem arribat al coll de Thorang La, a 5416 m d'altitud; sentim que la joia ens envaeix.
Hi ha una casa de begudes i en Dendi ens serveix un te, que assaborim. No tenim cap
pressa. Pengem la nostra senyera independentista, juntament amb les pregaries nepaleses. Fem les fotos de rigor. Felicitem i saludem cordialment els altres caminadors que
hem anat trobant al llarg del recorregut: bascos, israelians, canadencs...
Emprenem la llarga baixada fins a arribar a Muktinath, a 3800 m. Les muntanyes que
ens envolten mostren diferents colors i connotacions: el verd de l'encens, que gairebé
cobreix tota la paret; el marró de les cavitats, que ens recorden les cases dels troglodites; el gris; el blanc de neu. La vall del riu Kali Gandaki, el més engorjat de la terra, diuen.
Muktinath és un lloc sagrat per als hinduistes i tibetans. Hi ha cent vuit fonts per purificar-se. Seguint el riu arribem a Jomson, fi del nostre tresc, però no de la
nostra aventura.
Dic que no havia
acabat l'aventura perquè
a Jomson esperàvem un
avió que no va arribar.
Això va fer que el viatge
de tornada fins a Pokara

Components del tresc:
Assumpta Vila, Rosa
Vilardell (Vili), Antonia
Peiris, Dolors Aguilar i
Sunsi Romeu
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es convertís en una odissea: el que havia de ser un viatge de menys d'una hora va durar
dos dies: autobús, canviar de bosses; caminar, canviar d'autobús; avaria de l'autobús,
canviar; tornar a caminar, dormir. L'endemà, tornem-hi: autobús, caminar, autobús, tornar a caminar tres o quatre hores i patir. Patíem per les esllavissades, pel fang, pel conductor... Tot i així, caminant, vàrem gaudir d'uns indrets molt bonics que, d'altra manera, no hauríem vist. I vam trobar un jeep que ens va portar fins a Pokara.
No oblidarem l'hospitalitat de la gent que ens va acollir a la cuina de casa seva per
prendre un quefir o un te calent; la brillantor i la cura que tenen amb els utensilis; la mirada dels vells entre encuriosida i benvolent, i tantes i tantes coses...
També volem esmentar la visita a la ciutat de Patan, amb la plaça Dabar Square, on els
palaus i monuments no et deixen indiferent. Vam visitar la Stupa de Baudhanat, que,
quan el sol ja es despenja, ressalta la seva majestuositat i aviva el seus colors.
Taradell 5 d'octubre del 2010

Noticiari
XXXI Marxa Rupit - Taradell
Una any més la marxa Rupit-Taradell va superar el seu rècord de participants. El diumenge dia 21 de novembre, és a dir el tercer diumenge de novembre, com marca la tradició, 1135 participants van emprendre la sortir de Rupit per fer els 43 quilòmetres que té
la travessa.
Aquest any el temps va ser bo per uns i no tant per altres; perquè en això del temps
hi ha opinions de tot tipus, però en general els participants no es van queixar massa. No
va fer el fred d'altres anys (a la Riba -9ºC, el 2007), però les temperatures tampoc van ser
gaire agradables, a Taradell la temperatura mínima fou de 0,7ºC i la màxima només de
9,8ºC (Temperatures registrades a l'estació meteorològica de Pere Espinet http://www.telefonica.net/web2/pereespinet/Index-Meteo.htm ), a més a més bona
part del recorregut va estar coberta per la boira.
Degut a que cada any es gastaven uns quants milers de gots de plàstic, aquest any al
segellar la targeta de pas, a la sortida de Rupit, es donava un got de plàstic a cada participant, el qual disposava d'un mosquetó per tal de poder ser penjat a la motxilla o al cinturó. Aquest got l'havien de conservat al llarg de tota la travessa per tal d'utilitzar-lo per
beure en els diferents avituallaments del recorregut.
Enguany es va posar un punt més d'avituallament amb aigua entre Sant Julià de
Vilatorta i la Collada, perquè aquest tram es bastant llarg i sobre tot quan fa calor els participants troben a faltar un punt d'avituallament amb aigua. Així, doncs, hi va haver vuit
avituallaments durant el recorregut, a més del d'arribada. El primer estava situat a
Tavertet, on es va donar te i galetes. El segon era a la Riba, a uns 11 quilòmetres de la sortida, on, per esmorzar, els participants van poder menjar coca, batuts de cacau, té i aigua.
El tercer estava situat, aproximadament, al quilòmetre 18, a Vilanova de Sau, on donaven
galetes, sucs de fruites i aigua. El quart era prop del Salt de la Minyona, cap al quilòmetre 21, on oferien fruita sencera, a trossos o pelada i aigua. El cinquè era a la Mina, cap al
quilòmetre 25, i els participants podien prendre iogurts i aigua. El sisè control estava
situat al costat del castell de Sant Julià de Vilatorta, més o menys al quilòmetre 31, on els
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Arribada de la Rupit-Taradell (Foto: Ramon Curtichs)

participants podien fer parada i fonda, perquè era el control del dinar i, com és habitual,
hi havia caldo, entrepans de botifarra, cafès, aigua i vi. A l'Enclusa es va situar el setè avituallament, que era un punt de suport on es donava aigua, per tal de fer més curt el tram
fins a la Collada. El vuitè avituallament estava situat a la Collada, aproximadament al
quilòmetre 39, i els participants hi podien trobar fruita sencera, a trossos o pelada i
aigua. I el darrer control era el d'arribada, al local social del CET, on els participants es
podien refer de l'esforç amb entrepans, begudes, galetes, cafès, tes, aigua...
Els 1100 participants que van arribar al Centre, després d'haver completat els 43,5
quilòmetres del recorregut, van ser obsequiats amb el record de la travessa, que enguany
va ser una bossa de portar sabates amb la serigrafia: “XXXI RUPIT-TARADELL 2010 - HEM
FET EL CIM !! - 25 ANYS DE LA PRIMERA ASCENCIÓ CATALANA A L'EVEREST” i el anagrames de la travessa i el dels 25 anys d'Hem fet el Cim.
El divendres dia 26 de novembre, com cada any, es va organitzar un sopar d'agraïment
a les persones que havien participat en els controls i avituallaments.
Finalment, cal destacar que no hi va haver cap incident remarcable i que en general tot
va anar bé. I, com sempre, no ens cansarem de donar les gràcies a tots els participants, a
les persones que han format part dels avituallaments, a les cases comercials i a tots
aquells que de manera desinteressada han col·laborat en aquesta travessa, perquè sense
ells i el seu suport no seria possible la marxa Rupit-Taradell.

XXXI Matagalls-Montserrat
A la trenta-una edició de la mítica travessa Matagalls-Montserrat, que organitzat el
Club Excursionista de Gràcia, i que va tenir lloc entre els dies 18 i 19 de setembre, van
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prendre-hi part 2.915 participants, 2.251 dels quals van completar tot el recorregut
(77,2%) en menys de 24 hores.
Del Centre Excursionista Taradell, hi van participar 51 excursionistes, dels quals
només 32 es van poder inscriure a la travessa (la inscripció està limitada a 3.000 participants) i els altres 19 la van fer per lliure, però amb el suport dels avituallaments
del CET.
Els participants del CET van ser: Albert Ledesma, Albert Pagespetit, Àngel Danés,
Àngel Tort, Anton Parés, Arnau Basegoda, Carles Parés, Carles Sabatés, Carlos Irasiki,
Carme Delgado, Carme Oferil, Eladi González, Gabriel Martín, Guillermo González,
Joan Casas, Joan Clotet, Joan Freixas, Joan Molas, Joan Puigdemont, Joan Solà, Joan
Blancafort, Joan Carles Rodriguez, Joan Josep Tapia, Joan Ramon Martín, Jordi Fabré,
Jordi Farrés, Jordi Font, Jordi Najeu, José Luis Enriquez, Josep Codina, Josep Porcuna,
Quico Baraldés, Quico Fernández, Lluís Canadell, Lluís M. Cruces, Lluís Cumeres,
Manel Lozano, Marc Arimany, Martí Oliveró, Martí Massó, Montse Furriols, Pep Bosch,
Pere Casadevall, Pere Mundó, Quim Camprubí, Ricard Coderch, Ricard Araujo, Roger
Codinachs, Santi Garolera, Xavier Camps i Xavier Monràs.
Com cada any el CET va organitzar quatre avituallaments per donar suport moral i
logís¬tic als nostres participants. Aquests quatre punts van estar situats a
Aiguafreda, al pont de Ferreries, a Matadepera i a Monistrol de Montserrat, i va anar
a càrrec de Lídia Munmany, Marià Zapater, Oriol Martínez, Marta Homs, Roser Pujols,
Raül Cegarra, Ramon Curtichs, Valentí Lapeña, Sílvia Barceló, Lluís Autonell i Floran
Aranda, entre altres amics i companys.
I també, com és tradició, el dissabte següent els participants i els components dels
avituallaments es van reunir en un sopar a Can Costa i Font per celebrar l'èxit de la travessa, per comentar la vivència i per començar a mentalitzar-se per a l'any vinent.

LLicències Federatives Per Al 2011
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha fet públic recentment el
quadre de cobertures i de preus de les llicències per al 2011, que ja podeu tramitar a la
secretaria de la nostra entitat.
Com l'any passat hi ha quatre categories de llicències federatives, que són:
- Categoria sub-14: des del naixement fins a 13 anys, inclusivament, modalitat única
- Categoria sub-17: de 14 a 16 anys, inclusivament, modalitat única
- Categoria sub-18: federats de 17 anys, en les modalitats A, B, C1, C2 i D
- Categoria majors: majors de 18, en les modalitats A, B, C1, C2, D i E
Com a novetat haureu observat que la modalitat C s'ha dividit en C1 i C2. Les dues
cobreixen les mateixes activitats però en àmbits territorials diferents. La C1 només és
vàlida per a Espanya, Pirineus francesos, Andorra i Portugal, mentre que la C2 és vàlida
per tot Europa. En aquest informatiu publiquem els dos quadres de cobertures i preus
per al 2011, per tal de que pugeu triar la que més s'adapti a les vostres necessitats.
Heu de tenir present que la validesa de la llicència de 2010 s'acaba el 31 de desembre. Per tant, convé tramitar la llicència amb temps, per anar bé abans de principis d'any,
i així disposareu de cobertura des del primer de gener. Penseu que hi ha molts dies de
festes nadalenques.
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La llicència del 2010 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit
abans.
Recordeu que la data de vigència de la llicència és l'endemà (a les 24.00 h) de la
tra¬mitació a la FEEC, tot i que físicament el federat encara no disposi de la llicència.
En tramitar la llicència és molt important que verifiqueu que l'adreça i la resta de dades
que consten a la vostra entitat siguin correctes. Penseu que, si no ho són, podríeu tenir una
llicència amb dades errònies i deixaríeu de rebre la revista Vèrtex i altres inconvenients.

Sortides 100 Cims
El passat dia 6 de novembre, la Margarita
Tanyà va aconseguir arribar als 100 cims acompanyada de la presidenta del Centre Carme
Delgado, en Josep Codina i en Juanjo Tapia. Va
ser en una sortida al Baix Penedès on va assolir
els dos cims que encara li mancaven. Primer
vàrem pujar a la Talaia del Montmell, cim amb
unes vistes magnifiques sobre el Baix Penedès i
l'Alt Camp, que ens va proporcionar una bonica
ascensió per uns corriols força bonics. Desprès
varem anar a la Joncosa del Montmell on vàrem
sortir per fer el segon cim del dia, que ens va fer
patir per haver de fer la pujada entre carrasques
i plantes espinoses que ens varen deixar les
cames molt picades. Després un bon àpat
acompanyat de cava ens va fer passar el mal
Margarita Tanyà en el seu cim número
tràngol de la pujada.
En aquest moment tenim tres companys que 100, el puig de la Cova, amb la samarreestan a punt d'arribar als 100 cims. A veure si els ta dels 100 Cims a les mans.
aconsegueixen enguany.
Animem a tothom a acompanyar-nos i gaudir del nostre país que sovint tenim tant
oblidat.

Pessebre de Les Agudes
El diumenge dia 12 de
desembre un grup de 16 persones van portar el pessebre al
cim de les Agudes. Va fer un dia
fantàstic amb un cel molt net
que els van permetre veure les
illes de Mallorca i Menorca.

Pessebre del CET al cim de les
Agudes (Foto: Carme Delgado)
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Excursions d'infants
Aquest darrer trimestre
de l'any hem fet dues excursions, una al Salt del Molí, on
hem seguit una ruta circular
des de Vidrà. I, vàrem tornar
a casa plens de bolets i
vàrem gaudir dels colors de
tardor. I la segona ha estat
una excursió circular pels voltants de Taradell i és que
sempre tendim a marxar a
conèixer altres llocs però els
nens també volen conèixer
l'entorn de Taradell.
El proper dijous 23 de
Sortida amb infants (Foto: Aurora Montserrat)
desembre ens trobem al CET
per, d'una banda, preparar el calendari d'excursions del proper trimestre i d'altre fer una
mica de Nadal amb torrons i neules.

Activitats
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,
com us vàrem explicar en l'informatiu del trimestre passat.
Dades tècniques de la sortida
Dia: dissabte, 25 de desembre de 2010
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. Aquestes normes són obligatòries i els darrers anys
podem dir que s'han seguit correctament i esperem que aquest any no en sigui una excepció. Aquestes normes us les recordarem a continuació:
- Cadascú ha de portar el cava, fresc, que vulgui consumir i una mica més per convidar els
altres en senyal d'amistat. Per tant, si porteu un “benjamí” dient que la crisi us ha fet retallar
despeses no colarà perquè hi ha caves bonets a preu de “benjamí”.
- El cava, com sempre, ha de ser cava. I, com cada any, us recordem que no es poden portar
succedanis. No s'accepta ni vi gasificat ni similars. Esperem que no es trenqui aquesta tradició que ha esdevingut una de les normes principals d'aquesta activitat i per la qual tant hem
hagut de lluitar. Aconsellem que els productes siguin de la terra i, si és possible, etiquetats
en català. Si algú porta xampany o cava d'altres orígens no serem descortesos si és de molta
qualitat, però no s'ha de prendre com a exemple. Només els conductors són les persones
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autoritzades, millor dit obligades, a prendre begudes sense alcohol com ara “pinky”.
- Si la norma que el cava ha de ser cava és primordial, aquesta altra és la més important. El
cava s'ha de beure en copa de vidre o cristall. No són permeses les imitacions de plàstic o
d'altres materials per molt nobles, reciclables o biodegradables que siguin.
- Com que som gent de seny, es farà un consum moderat de cava i perquè, tot i que el consum sigui moderat, no hi hagi perill que ens pugi al cap i que perdem el nord, el sud, l'est,
l'oest i els punts del carnet, l'acompanyarem amb el que més ens agradi. Cal que cadascú
porti l'acompanyament que cregui adequat en quantitat i qualitat a la seva constitució física
i psíquica, sense oblidar-se de les dates. Per tant, us aconsellem que porteu: assortiment de
torrons, varietat de coques, galetes, bombons, neules, mantegades, llonganissa, fuet, xocolata, etc.
- L'organització no es pot fer responsable dels excessos que puguin cometre els participants.
Tothom ha de ser prou responsable d'ell mateix. Els menors han d'anar acompanyats de
pares o familiars.
- L'organització pot variar el programa quan i com ho cregui necessari, i pot resoldre qualsevol situació de la manera que cregui oportuna.
- La participació en aquesta activitat d'aventura suposa l'acceptació de totes les normes.
Consells importants
- Cal anar molt ben preparat per al fred i per a les adversitats climatològiques que puguin atacar-nos.
- És imprescindible portar sistemes d'il·luminació portàtils, com ara llanternes de mà o frontals, malgrat la bona lluna que els darrers anys ens acompanya.
- Aquest any més que mai és necessari recordar els últims acudits que hagueu sentit per tal
de posar-los en comú durant la cavada, ja que els darrers anys han escassejat.
- Tampoc heu d'oblidar-vos dels equipaments de navegació que tingueu: brúixoles, GPS,
mapes, telèfons mòbils (que només utilitzareu per a emergències)...

Assemblea general de Socis
Dia: dissabte, dia 19 de febrer
Hora: a 2/4 de 8 del vespre, en primera convocatòria, i a les 8 del vespre, en segona
convocatòria
Lloc: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Ordre del dia
- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'última assemblea general
- Repàs de l'estat de comptes del 2010 i perspectives per al 2011
- Repàs de les activitats portades a terme el 2010 i exposició de les previstes per
al 2011
- Renovació de la Junta
- Proposta de crear l'espai Catalans a l'Everest
- Precs i preguntes

Botifarrada del CET
Dia: diumenge, dia 20 de febrer
Hora de sortida: a les 8 del matí
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Lloc de sortida: local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell
Transport: a peu
Recorregut: el lloc on es farà la botifarrada i el recorregut que es farà són una sorpresa. El
recorregut serà més curt per a les famílies amb nens.
Inscripcions: al local social del CET, carrer Ramon Pou, 36 de Taradell, fins al dia 17 de març
Preu de les inscripcions: per als socis del CET és gratuïta; per als no socis serà de 5 euros.
Nota: no cal portar esmorzar

Recollida del pessebre
El pessebre de les Agudes es recollirà a principis del mes de febrer i el que s'ha portat al Pirineu entre març i abril. La data exacta de recollida dels pessebres està en funció
de les condicions climatològiques, per això no us podem avançar el dia en què es portarà
a terme aquesta activitat, però s'anunciarà al tauler d'anuncis de l'entitat i, d'altra
banda, els que estigueu interessats a prendre-hi part podeu demanar més informació a
la secretaria de l'entitat.

Sortida de senders, temporada 2011
amb la crisi... continuarem a peu!
Un any més us presentem el calendari de les sortides de senders en el qual hi trobareu les 10 propostes programades per a la temporada 2011. Com a novetat trobareu dues
sortides que poden tenir continuïtat els anys següents. La primera és una sortida de 4
dies anomenada Camí Natural de l'Ebre, en la qual es pretén seguir una cinquantena de
quilòmetre del riu Ebre, des de l'indret del seu naixement, a prop de Reinosa fins al
poblet de Villanueva de la Nia a la comarca de Campoo a Cantàbria.
La segona proposta és seguir el camí de Sant Jaume en el seu pas per Catalunya i
aquest any es començarà per al Port de la Selva.
Programa de sortides:
- 30 de gener de 2011: Gualba de Baix - el turó del Morou - Santa Fe del Montseny (La
Selva)
- 27 de febrer de 2011: Saló - Muntanya de Sal - Cardona (Bages)
- 27 de març de 2011: Vidrà - molí de Salgueda - coll de Bracons (Osona)
- 17 d'abril de 2011: Sant Martí de Llèmena - Sant Roc de la Barroca - Amer (Gironès - la
Selva)
- 22 de maig de 2011: Pla de Puigventós - mas de l'Estany - Sant Jodi, Cercs (Berguedà)
- 19 de juny de 2011: Camprodon - Sant Antoni - Oix (Ripollès - Garrotxa)
- 10 de juliol de 2011: Pla de la Mola - coll de la Coma de l'Orri - Setcases (Ripollès)
- 25 de setembre de 2011: Santa Pau (Can Xel) - volcà de Santa Margarida - Olot (Garrotxa)
- 9, 10, 11 i 12 d'octubre de 2011: GR-99 El camí natural de l'Ebre: Fontibre - monasteri
de Montes Claros - Villanueva de la Nia (Campoo - Cantàbria)
- 27 de novembre de 2011: El camí de Sant Jaume a Catalunya: Port de la Selva - monestir de Sant Pere de Rodes - Vilabertran (Alt Empordà)
Preu: l'import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i la confecció
del tríptic informatiu de la sortida, sense que l'organització hi tingui cap ànim de lucre.
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Inscripcions: les inscripcions es tancaran el dimecres anterior a cada sortida. Les places
són limitades. En el moment de la inscripció s'ha de fer efectiu l'import de la sortida. Per
participar-hi cal disposar de la llicència federativa de la FEEC corresponent de l'any en
curs i com a mínim del nivell C.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Sortides 100 cims
Cada mes s'organitzen sortides del projecte 100 cims.
El calendari de sortides per als propers mesos és:
Gener: Montmagastre, puig de Grialó, Sant Mamet (Noguera)
Febrer: Tossa Grossa de Montferri, la Cogulla (Alt Camp)
Març: Montfalgars (Ripollés, Vallespir), torres de Cabrenç (Vallespir)
Les dates exactes d'aquestes sortides no s'han pogut concretar i per tant els interessats
en prendre-hi part cal que us poseu en contacte amb el Centre per tal de concretar els
detalls i el dia exacte de les sortides.

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'una sortida amb raquetes pel gener.
Els interessats en les 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.

El Centre Excursionista Taradell
us desitja bones festes i bon any 2011

Sortida dels 100 Cims. Fotografia de grup al Tossal d’Engrilló.

www.cetaradell.net

