Els 14 participants a la Cavada a Matagalls al Cim del Matagalls
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Cavada 2010
Una altra cavada, potser ja n'hem fet vint-i-set. Una altra vegada fem el ritual de buscar la roba que ens anirà més bé per vèncer el fred que pensem que farà a Matagalls, i
enguany en feia molt de fred; d'arreplegar la copa de cava, que és indispensable que sigui
de vidre, d'un conjunt de copes del qual només queda aquesta, i no s'acaba de trencar
mai; d'agafar el cava que hem posat a la nevera un dia abans i que creiem que ens agrada i, sobretot, que els agradarà, perquè, què seria la cavada sense els companys?
Aquelles persones que ens fem companyia mútua aquesta nit, que compartim un ratet de
la nit de Nadal a Sant Esteve, que, potser, en alguns casos, només veiem aquesta estoneta i que, durant l'any, fins i tot no ens coneixem de res, però que de seguida ens fem
companys i compartim el cava, la coca, la llonganissa, els pestiños, els acudits i les nadales!
He remarcat de quina nit es tractava, de la nit de Nadal a Sant Esteve, perquè alguna
vegada que he explicat aquesta sortida la gent m'ha mirat una mica estranyada, es pensen que és la nit del caga-tió, de la missa del gall, d'aquestes tradicions tan arrelades a
la nostra terra.
Com he dit abans, era una nit amb un fred sec, ventós, amb un cel estrellat. De
Taradell, a les 10 en punt, vàrem marxar quatre cotxes amb en Marià, l'Oriol i en Toni
(aquests tres era la primera vegada que venien, però em sembla que són uns experts
excursionistes). Després també hi havia en Lluís, ja un veterà de les cavades, que va enredar el seu fill Albert i la seva companya Maria, una parella joveneta (s'haurà de veure si
repeteixen), i també va engrescar el seu cunyat Roger, a qui va agradar moltíssim i, segons
m'han comentat, ja pensa en la pròxima cavada i vol engrescar-hi els seus companys, a
veure quants en fa seguir!
En un altre cotxe, hi anava en Josep Sirisi i en Crespi, el primer un històric cavista i el
segon que ja fa uns quans anys que resisteix i, a més, ve molt ben preparat, amb fotocòpies de les nadales per poder-les cantar més bé, i l'Antonio, un veterà excursionista,
debutant en aquesta excursió, tot un jubilat ben conservat. I després, en el cotxe d'una
servidora, érem en Pere, en Josep M. i en Ramon, tots molt bregats en cavades.
Va ser una cavada amb molts coets a dalt a Matagalls, primer els de Viladrau, que sempre van una mica més d'hora que nosaltres, i, després, els nostres. Llavors, la sessió de
fotos, tota un odissea, i amb el perill d'agafar una congelació de dits i, després, la baixada cap a la font dels Cims, per acabar a la font de Matagalls, vigilant molt perquè hi havia
llocs on el camí era una glacera. Però tots vam arribar sans i estalvis i, després de menjar,
de beure el cava, de cantar, d'explicar acudits i anècdotes, de riure i d'agafar molt fred,
vam decidir emprendre el camí de tornada, alguns pensant en anys passats, altres en
anys vinents, però tots satisfets d'haver complert un any més amb la tradició, que esperem que segueixi molts anys més.
Carme Coll

Les nenes de Can Fransa,
relat d'una excursió
Beget comença a desvetllar-se quan m'hi passejo, camí del Forn. Els hostals ja són
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oberts, però tan sols un home de certa edat, esmorza tranquil·lament a la terrassa de
l'esmentat hostal.
La pujada a l'Oratori de Can Fransa comença amb força, la força d'un pendent farcit
de lloses i amb un bosc espès, un bosc, la verdor del qual em diu que l'hivern ja és fora
d'aquests paratges. Fins i tot, alguna flor comença a treure el capciró, tot anunciant l'esclat de la primavera, amb la seva incipient blavor.
Que petit que es veu Beget! Que menut, des del Mirador! Prats torrats pel fred anuncien un nou estatge en el romiatge cap al cim escollit. Aquí, els arbres mostren la nuesa
de les branques i, en les zones ombrejades, resisteixen les darreres neus de la força de
la calor.
Sant Antoni de Can Fransa em desitja bon viatge, i també el seu nadó. I, en trepitjar la
pista, em trobo una banda d'aquestes que porten els equipatges que han arribat en avió:
Approved cabin baggage KLM. Passejant per terra plana tafanejo per les runes de Can
Fransa. Una moto de gran cilindrada, una furgoneta atrotinada, algun tendal mig descosit i un sostre fet de branques, a resguard del sol i la serena, indiquen vida en aquest
indret de vistes encisadores, on, avui, fa molta calor.
La neu s'arrauleix a les obagues, tot fugint del sol. Un borrissol ja exclama:
- Aquí no ens fondrà pas la calor.
Però un ocell, mirant-se'l des d'un arbre, s'entendreix amb la innocència d'algú que
només ha vist els hiverns i no pas primaveres, estius i tardors. La llàgrima que li cau de
l'ull, s'escola dins del borrissol i, essent com és calenta, car li ve directe del cor, ja fon la
tendra neu que l'ha rebuda amb amor.
Les basses de Monars són dues taques oposades: si la primera és fosca i negra, l'altra sembla l'ull d'una nòrdica, de tanta blavor. Comencem la forta pujada, però te n'estalvio les petjades i el cansament creixent que l'excursionista sent en remuntar per
aquest impressionant turó. Et desperto, però, a la carena. De fet, no sóc pas jo qui ho fa,
que són les nenes de Can Fransa les que, remenant les cuixes, t'han cridat l'atenció.
En tornar a Beget, sabrem que el ramat de cabres, que pasturen a la carena d'aquest
turó pirinenc, són propietat dels hippies neorurals de Can Fransa, vinguts d'Holanda no
fa pas gaire temps. També sabrem que, amb els diners de bona família, donen vida al
Ripollès i a l'Alta Garrotxa i als veïns d'aquests indrets.
Lluís Mauri i Sellés
26 de febrer de 2011
Cim del Comanegra

El llop i els humans, passat
i present a Catalunya
El dia 18 de març es va presentar el llibre de Josep Maria Massip i Gibert, El llop i els
humans. Passat i present a Catalunya, (Arola Editors). En aquest llibre, ben documentat
i amb la intenció de ser una publicació divulgativa de base, es repassa la història d'aquest llegendari mamífer que, des que hi ha homes, lluita amb ells per alguns interessos
comuns.
El llop (Canis lupus) és un cànid de mida gran, que viu principalment a Europa, l'Àsia
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i Amèrica, i és representat per diverses subespècies. A la península Ibèrica, hi viu el Canis
lupus signatus, o llop ibèric, abundant en el passat, i en perill d'extinció a causa de la
persecució directa de l'home durant moltes dècades del segle XX. Actualment, el llop ibèric viu en poblacions estables al centre i nord-oest ibèric, en territori espanyol i portuguès
i en una petita població d'Andalusia.
A Catalunya hi ha hagut llops en el passat, i així ho demostren els nombrosos topònims relacionats amb la relació de l'home i el llop. Igual com en la majoria de territoris
pirinencs i septentrionals de la península, el llop es va extingir de Catalunya fa més d'un
segle (hi ha dades de llops fins ben entrat el s. XX, als anys 30 i 40 i, fins i tot, sembla
que els últims podrien haver aguantat fins als anys 40-50; per tant, fa estrictament
menys d'un segle, tot i que quan parlem d'aquests últims llops segur que ja no podríem
parlar de població, sinó d'individus força aïllats), esgotat de ser perseguit, caçat, mort i
enverinat. En aquells temps, els interessos comuns amb l'home rural eren clars: el bestiar. El llop atacava sense pietat el bestiar que vivia al camp o al bosc i causava baixes
importants. Atacava els ramats als corrals on dormien i feia estralls. Els pagesos varen
prendre totes les mesures, dràstiques, ètiques o no, que van tenir al seu abast per exterminar aquest animal.
I Catalunya ha estat gairebé tot el segle XX sense llops. Començava el segle passat i
es consolidava un abandonament rural sense precedents, iniciat mig segle abans, i una
intensificació i mecanització del medi agrari. Els pagesos marxaven de les masies, mentre les feixes, pastures, erms i herbassars de muntanya eren abandonats i la boscúria es
feia la propietària i senyora de la muntanya catalana. El gran abandonament rural, juntament amb la disminució de les explotacions forestals i la rendibilitat del bosc, ha fet augmentar de forma notable les poblacions dels herbívors que seran la presa del llop: el senglar, el cabirol, el cérvol, l'isard, la daina i el mufló.
Mentre la frenètica societat de la informació veia acabar-se el segle, els boscos adormits de Catalunya acollien novament els llops, que tornaven a viure al nostre país com
autèntics fantasmes, i el Pirineu i Prepirineu català tornava a ser llar d'uns quants exemplars de llop, de la subespècie italiana Canis lupus italicus. Això passava a finals dels
anys noranta i s'ha consolidat fins ara. El llop ha tornat a Catalunya, però l'home del
bosc, com que ja no hi viu, no s'ha adonat de la seva arribada fins que n'ha trobat els indicis: atacs de bestiar domèstic, principalment ovelles. Des de fa uns deu anys la
Generalitat de Catalunya fa el seguiment dels llops que viuen als Pirineus; treballa estretament amb els ramaders, amb mesures de suport a la seva activitat, amb indemnitzacions pels danys causats, i també estudia l'evolució dels llops.
I hi ha indicis força versemblants que el fantasma pot haver arribat a Osona. Podem
creure que en els últims anys hi ha hagut llops que han passat a pocs quilòmetres de
casa? Sembla força probable. Això no és un secret, però cal explicar-ho bé, ja que, com
deien els pagesos de Castella, “con el lobo no se juega”. A Catalunya s'han detectat un
mínim de tretze llops diferents aquests anys, amb cinc individus simultàniament el
mateix any, com a màxim, però el més habitual és que siguin de dos a tres llops a l'any.
Aquests llops es mouen per les muntanyes del Prepirineu i el Pirineu, però la mobilitat és
molt elevada, i es desplacen a desenes o a centenars de quilòmetres en funció de la climatologia, l'aliment que troben o la recerca contínua que fan de bons llocs per viure. I a
Osona sembla que hi poden haver vingut de forma molt ocasional, sobretot en temps de
fred, que és concretament quan n'hi ha hagut indicis a Taradell. No cal alarmar-se, el llop
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no representa cap perill per a les persones, ni per al bestiar que hi ha a les granges, ni en
general per a cap dels interessos de la gent que viu del camp i del bosc. Però la realitat
del país és que cada vegada és més propícia la vida del llop perquè té més espais forestals per viure i més menjar.
Però ha passat quasi un segle: seria trist que tornéssim a engegar la lluita desigual
contra un animal que va ser expulsat del seu hàbitat perquè no podia conviure amb els
humans. Hem de saber trobar la forma de permetre que una població de llops pugui viure
a Catalunya sense perjudicar l'economia i el desenvolupament del país. És perfectament
possible: sobretot ell s'aprofitarà dels grans desequilibris que hi ha en el medi natural i
que han portat el país a un abandonament gairebé total d'una part important del territori i a una sobreexplotació i urbanització massiva de l'altra part.
Jordi Baucells

Noticiari
Error en el cobrement de rebuts
Aquest any, per un error, s'ha tornat a cobrar la quota de soci a persones que ja l'havien pagada. S'han repassat els rebuts i ens hem posat en contacte amb els socis que
s'ha vist que se'ls havia cobrat la quota dos cops per tal de retornar-los l'import, però
sempre pot haver-nos passat algú per alt. Així, doncs, posem aquesta nota, per tal de que
verifiqueu que només se us ha cobrat la quota un cop, i en el cas contrari cal que us poseu
en contacte amb la secretaria de l'entitat i se us abonarà.

Sortida amb raquetes a
Roca Colom (2.505m)
Aquesta vegada, la secció
d'aventura del
Centre Excursionista de Taradell
havia preparat i
convidat a tothom qui hi volgués participar
en l'ascensió a
la roca Colom
(Pirineu Oriental) amb raquetes de neu.
La gent estava citada a les 8
del matí, davant

Sortida amb raquetes a Roca Colom
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del Centre, a
excepció d'uns
quants que som
de Vic i ens vam
trobar a 1/4 de 9
a la rotonda de
la Pascual.
-Ja hi som
tots? Doncs, cap
amunt !!
En Marià,
la Lídia, la Mireia, en Ton,
l'Eva, l'Amadeu,
la Iolanda, en
Sergi, l'Ester,
l'Oriol i en David quedem al
Sortida amb raquetes. Cim de Roca Colom pàrquing
de
dalt de l'Estació
d'esquí de Vallter 2000. Des d'allà comencem la jornada. Sortim des de la dreta del bar
principal de l'estació, seguint un camí fressat i transitat que ens endinsa a la Portella de
Mentet. El camí és suau al principi, però comença a serpentejar i a agafar desnivell de
seguida.
Una estona abans d'arribar al coll, el camí fa un gir a la dreta en direcció a la Portella
de Morens. Hi som en uns trenta minuts, i ja hem guanyat gran part del desnivell. En
aquest punt, la neu escasseja, i decidim treure'ns les raquetes dels peus i continuar
sense. Les deixem totes aquí per recuperar-les a la tornada. Ara ens ve un petit descens
per encarar l'últim pendent fins al cim. Des de la Portella de Callau, tardem trenta minuts
a arribar a l'objectiu.
Hem fet el cim, hem tardat 3 hores i 15 minuts, tot i el temps que hem estat buscant
en David. Des d'aquí, el descens el farem pel mateix camí.
Ah!, pel que fa a en David, vàrem aconseguir parlar amb ell, i vam quedar al bar de
l'estació un cop haguéssim baixat de nou.
Punt de sortida: EstacióVallter 2000
Horari: ascens de 3 hores, descens de 2 hores
Desnivell: 370 metres amunt i 370 metres avall
Mapes: Alpina Puigmal-Vall de Núria 1/25.000 - Carte de Randonnées Puigmal-Costabona
1/50.000
Dificultat: fàcil, però dependrà de les condicions de la neu.
Amadeu Bosch

Excursions d'infants
Al gener vàrem anar, ja és tradició, a la neu. Vàrem agafar els trineus i ens vam enfilar
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fins a Pardines, al bell mig d'una vall de gran bellesa als peus del Taga, pel vessant nord.
Vàrem estar de sort ja que fins a l'últim moment no hi havia hagut gens de neu enlloc,
però una nevada d'última hora va emblanquinar bona part del territori nord de Catalunya
i ja, des de Ribes de Freser, tot al voltant de la carretera era neu.
Des de Pardines, caminant sobre la neu ens vàrem arribar fins a l'ermita de Santa
Magdalena de Puigsac, una excursió, podríem dir curta, però aquest diumenge el protagonista no era pas l'excursió, sinó el trineu! I tan aviat vàrem trobar el pendent adequat
va començar l'espectacle de trineus avall, i a veure qui s'ho passava millor, si els fills i
filles o els pares!
Després de
dinar al costat
de l'ermita vàrem tirar avall i
és que, tal com
deien les prediccions, el temps
es tornaria a
tapar amb l'amenaça de neu,
i, efectivament,
tot just entrant
novament a Pardines apareixien
les primeres volQui s’ho va passar millor, els pares o els nens?
ves.
Al mes de
febrer vàrem participar a la caminada del soci. Malauradament el temps no ens va acompanyar, i vàrem haver de canviar tot l'itinerari per anar a esmorzar a Can Costa. Això sí, tot
i la pluja vàrem sortir a caminar: els infants varen triar un itinerari al voltant del camp de
golf, suficientment llarga per als nens i, per als no tant nens, per obrir la gana. Tot plegat,
una excel·lent botifarrada en molt bona companyia!
Aquest mes de març, marxem l'últim diumenge del mes al castell de Castellcir des de
Puigsagordi...
Per als propers mesos us facilitem el calendari d'excursions, que vàrem confeccionar
conjuntament tots els pares i mares, i que trobareu la secció d'activitats d'aquest informatiu.

Botifarrada del Centre
El 20 de febrer vuitanta persones van participar a la tradicional botifarrada del Centre,
però el mal temps no va acompanyar i es va haver d'escurçar el recorregut de l'excursió i
de canviar el lloc de la botifarrada. Així, doncs, els participants es van trobar davant del
local social de l'entitat i van fer una excursió fins al coll de Taradell i des d'allà van dirigir-se cap a Gasala, Can Talaia, Vilacís i van acabar el recorregut al Centre Cultural Costa
i Font, on els companys del CET havien preparat la botifarrada en un lloc sec, ja que les
pluges del dia abans ho havien deixat tot ben humit i no es va poder fer a l'indret previst.
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Esperem,
doncs, que l'any
vinent el temps
ens acompanyi i
que la botifarrada tingui tant
èxit com aquest
any.

Botifarrada
del CET
(Foto: Ramon
Curtichs)

Calendari de caminades populars 2011
En aquest informatiu us adjuntem el calendari de caminades populars del 2011 que
s'organitzen a la comarca d'Osona i els seus voltants. En el cas de que necessiteu més
exemplars d'aquest calendari us podeu adreçar a la secretaria del Centre i se us lliraran.

Expedició al Muztagata (7.546 m)
El soci del Centre, Marc Tuneu Vilageliu participarà en una expedició al cim del
Muztagata de 7.546 metres d'alçada, situat a la regió autònoma de Sinjiang de la Xina.
El Muztagata, que en la llegua local significa “pare de les muntanyes de gel”, és el segon
pic més alt de la cordillera Kun-Lun Shan, un dels sistemes muntanyosos més grans de
l'Àsia Central situat entre l'Himàlaia i el Tien Shan.
L'ascensió serà per la ruta normal, que segueix la vessant oest, molt més suau i
accessible que les altres vessants. El campament base es situa a 4.450 metres i normalment es fan tres camps d'alçada: a 5.200 metres (normalment sobre roca), a 6.200
metres i a 6.800 metres.
L'ascensió recorre un terreny de gel i neu i no té grans dificultats tècniques, amb pendents inferiors a 30º. La gran dificultat és l'alçada, les condicions meteorològiques, i l'existència d'esquerdes prop dels 5.600 metres, entre el camp I i II.
Marc Tuneu va començar la seva carrera alpinística als Pirineus, i de seguida ja va
assolir diferents cims dels Alps. També ha fet cims de l'Atlas marroquí i el 2007 va participar en una expedició a l'Aconcagua que no va poder fer cim. El 2009 va assolir cinc cims
de mes de cim mil metres, entre ells Pequeño Alpamayo, el Huayna Potosí i l'Ilimani. I
recentment ha estat a l'Elbrus de 5.642 metres al Caucaas.
Així, doncs, desitgem que pugui assolir aquest cim, i l'esperem a la tornada per tal de
que ens prepari un audiovisual per tal de que tots puguem gaudir de la seva aventura.
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Assemblea general de socis
El dissabte dia 19 de febrer de 2011, a les 8 del vespre, es va fer l'assemblea general
de socis a la qual van assistir trenta-dos socis.
La presidenta del CET, Carme Delgado, va encetar l'assemblea general de socis
donant les gràcies a tots els assistents per la seva presència i va començar enumerant
els temes de l'ordre del dia, els quals desenvolupem tot seguit:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
Es va llegir l'acta de l'assemblea anterior i, un cop llegida, va ser aprovada per unanimitat.
2. Estat de comptes
En començar l'assemblea, es va repartir a tots els assistents un full amb l'estat de
comptes del 2010 per tal que tothom el pogués repassar i pogués consultar qualsevol
dubte que tingués quan s'arribés a aquest punt.
El resum de l'estat de comptes va ser comentat per Josep Roca, que va destacar que
la Marxa Rupit-Taradell és una font important d'ingressos per a l'entitat. També va fer
notar que les entrades i sortides de llicències de federat no coincideixen perquè a finals
de desembre del 2009 es va ingressar l'import de moltes llicències que no es van poder
tramitar fins al gener del 2010 i que, per tant, no es van abonar a la Federació fins al 2010,
i d'aquí que les sortides siguin superiors a les entrades. I, per acabar, va destacar que el
2010 hi va haver unes despeses extraordinàries amb motiu de la festa del 25 anys de
l'Everest.
3. Repàs de les activitat de l'entitat
• Marxa Rupit-Taradell
Anna Rovira va explicar que, en la l'edició del 2010, vam tornar a batre el rècord de participació amb 1.135 persones i que s'havien dut a terme les millores anunciades l'any passat, com la instal·lació d'un avituallament amb begudes a la Trona i la substitució dels
gots de plàstic de cada avituallament per un únic got que es donava a cada participant a
la sortida i que servia per a tota la travessa, de manera que s'evitava el consum de deu
mil gots d'un sol ús.
També es va aprofitar l'assemblea per donar les gràcies, una vegada més, a tothom
qui col·labora amb la travessa, ja que sense aquesta col·laboració no seria possible dur
a terme aquesta activitat.
I, amb vista a l'edició d'enguany, es va comentar que, a causa de les obres de desdoblament de l'Eix Tranversal possiblement s'haurà de buscar un pas alternatiu per travessar l'Eix. En principi, es passaria per la font de la Riera, per un camí que prepararia el
Consorci del Collsacabra. D'altra banda, també és previst que s'arregli el baixant de
Tavertet, a càrrec dels ajuntaments de Tavertet i de Vilanova de Sau i del CET.
Per acabar, es va comentar que enguany no s'ha rebut cap suggeriment, però que
estem oberts a estudiar qualsevol proposta que es faci arribar a l'entitat.
• Secció d'aventura
Marià Zapater va explicar que durant el 2010 es van organitzar diferents activitats, com
un curs d'orientació, un curs de descens de barrancs i sortides amb raquetes.
Per al 2011 és previst d'organitzar una sortida en caiac, fer descens de barrancs, sor-
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tides d'excursionisme, sortides amb raquetes i organitzar o participar en alguns cursos
d'activitats d'aventura i muntanyisme.
• Sortides dels 100 Cims i sortides de senders
Juanjo Tapia va informar que força gent del CET participa en aquestes sortides, que el
2010 el Centre es va encarregar d'organitzar-ne tres i que aquest 2011 s'encarregarà d'organitzar-ne dues: la de Vidrà al coll de Bracons, pel març, i, a l'abril, la d'Amer a Sant
Martí de Llémena o a l'inversa, segons si es troba un lloc per als autocars.
Pel que fa als 100 Cims hi ha tres persones del CET que durant el 2010 han arribat als
cent cims i n'hi ha tres que estan a punt d'aconseguir-ho.
• Sortides en família
Aurora Montserrat va explicar que aquestes sortides es fan amb famílies amb nens petits
i que se'n programa una cada més. Les sortides es fan principalment per Osona per tal de
conèixer millor el nostre entorn, però se n'ha programat una de final de curs al Pirineu.
• Sortides en bicicleta de muntanya
Quim Alemany va explicar que cada diumenge al matí es fan sortides en bicicleta de muntanya, però que actualment també se'n fan el dissabte. Va explicar que hi ha el projecte
de fer-ne una de Taradell a Montserrat, però encara no s'ha fixat la data.
4. Nova secció de curses de muntanya
En Xevi Vila, l'Enric Teixidor i en Jacint Margenet ens van presentar el projecte de crear
una nova secció a l'entitat que organitzaria duatlons i curses de muntanya. Actualment,
ja organitzen activitats com a Associació l'Enclusa, però van demanar d'entrar a formar
part del CET, per tal de poder fer més coses. Entre els seus projectes hi ha fer un equip
de competició, organitzar una cursa de muntanya que s'anomenarà Cursa dels Gitanos,
que es farà per primera vegada el dia 10 d'abril. D'altra banda, col·laboraran en les activitats del Centre, com la Rupit-Taradell, o en l'actualització de la pàgina web.
Després de la seva exposició l'assemblea va acceptar la creació d'aquesta secció.
5. Espai Everest
Arran de l'organització dels actes per a la celebració dels 25 anys de l'Everest, Carles
Capellas, del Servei General d'Informació de Muntanya, va oferir al CET el projecte de fer
un espai museístic a Taradell.
El Servei General d'Informació de Muntanya recull tot tipus de documentació sobre
muntanya i conserva un fons documental sobre temes de muntanya que es pot considerar dels millors del món. També recull estris de muntanya, com piolets casolans, cordes
de cànem...
Aquest servei ha tingut diversos contactes amb Taradell. Quan la biblioteca Antoni
Pladevall es va especialitzar en tresc, l'Ajuntament de Taradell es va posar en contacte
amb aquest servei i van signar un conveni de col·laboració per tirar el projecte endavant.
Amb motiu de la celebració dels 25 anys de l'Everest, van organitzar l'exposició sobre els
catalans que havien fet el cim de l'Everest, i fa temps que havien pensat a crear un museu
sobre muntanya, però en aquest servei només són tres o quatre persones i no poden dur
a terme un projecte com aquest, de manera que van pensar en Taradell. En principi havien
pensat a centrar aquest espai o centre d'interpretació en la muntanya a Catalunya, però
com que és un tema massa ampli va decidir a limitar-lo a l'Everest: la muntanya, la història alpinística de la muntanya i els catalans a l'Everest.
La proposta era crear un ens, format per aquest Servei, el CET i l'Ajuntament de
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Taradell. Ells hi posarien el material i el guió, amb una entesa de totes les parts, i el
Centre hi posaria el local de baix que s'utilitza poc. En principi, es va mirar de comprar el
local del costat per poder encabir-hi millor aquesta proposta, però no es va arribar a una
entesa amb el propietari; així, doncs, en cas que s'hagi d'ampliar l'espai per a l'exposició del material, la millor solució serà engrandir el local que dóna al carrer de la Vila amb
la col·laboració de l'Ajuntament.
En aquest projecte es crearia un temari per ensenyar l'espai a les escoles i també s'ha
es faria un acte anual de ressò, com ara portar una figura internacional important del món
de la muntanya, per tal de donar a conèixer aquest centre d'interpretació. Aquest acte es
podria organitzar a principis de setembre, ja que el 28 d'agost és la data que una expedició catalana va fer el cim de l'Everest per primer cop. Per a aquest 2011 es presentaria
el projecte i es faria venir algun personatge de renom, possiblement al voltant del 28 d'agost. Per cobrir les despeses d'aquest acte es va proposar de deixar de fer el cicle de projeccions perquè actualment cal portar-ne de bones, si es vol tenir un mínim d'assistència,
però normalment tenen un cost elevat en relació amb la quantitat de públic que hi assisteix.
Després d'aquesta exposició i de respondre els dubtes dels assistents, l'assemblea
va donar el vistiplau per tirar el projecte endavant.
6. Estatuts del CET
Els estatuts del Centre, que es van aprovar a l'assemblea de l'any passat, ja han estat
tramitats i aprovats oficialment, però encara no els hem rebut.
7. Quotes de soci
A causa del bon estat de comptes de l'entitat es va acordar no apujar la quota de soci
per a aquest 2011.
8. Premi a la qualitat de l'esport
La Secretaria General de l'Esport ha atorgat al Centre un premi de 6.000 ¤ a la qualitat de l'esport.
9. Junta del CET
La presidenta del Centre, Carme Delgado, va demanar que algú la rellevés en el càrrec,
ja que fa molts anys que s'hi dedica, però no deixarà l'entitat si no en veu garantida la
continuïtat de la feina feta al llarg d'aquests vint-i-cinc anys.
10. Temes diversos
• Informatiu del CET
Es va demanar la col·laboració al butlletí de l'entitat, amb articles, ressenyes o fotografies.
• Mapes i material de muntanya
S'està renovant la biblioteca de mapes perquè molts estan molt deteriorats i també es
comprarà més material de muntanya d'acord amb la demanda que hi ha.
• Projeccions
Encara que es deixin de fer projeccions, si alguna vegada algun soci està interessat a
projectar-ne alguna de seva, es farà igualment o bé al local del Centre o en col·laboració
amb la biblioteca.

CET

24/3/11

15:04

Página 11

• Cursets
El 2010 el CET ha organitzat diversos cursets de formació i com que han tingut molt bona
acollida se n'organitzaran més per a aquest any.
• Secretaria del CET
En Marc Lucas deixa la secretaria del Centre, a qui aprofitem per agrair la feina feta.
11. Subvenció a expedicions
Uns socis del Centre han demanat un ajut per fer una expedició al Muztagata (7.546
m) i, tal com s'havia acordat en assemblees anteriors, només es donaran ajuts a expedicions a cims de més de set mil metres d'alçada, sempre que l'entitat pugui. Per tant, com
que aquest cim supera els set mil metres d'alçada, per tal d'ajudar-los una mica, es va
acordar que, si a la tornada preparaven una projecció sobre l'expedició, el CET organitzaria el passi de la projecció i se'ls pagaria a preu de mercat.
12. Precs i preguntes
No va haver-hi cap pregunta, ni cap suggeriment i, per tant, es va donar per acabada
l'assemblea a les 9.40 del vespre.
Seguidament els assistents van ser convidats a un pica-pica.

Estat de comptes de l'any 2010
ENTRADES
Quotes de socis
12.830,00
Llicències de federat
23.186,15
Loteria de Nadal
4.528,00
Subvenció de l'Ajuntament
1.200,00
Cursets diversos
3.320,00
Subvencions diverses
5.959,00
Senders
2.645,00
Aniversari de l'Everest
2.825,71
Marxa Rupit-Taradell
41.728,21
Lloguer de material
84,00
Matagalls-Montserrat/Caminada
de la Festa Major/Botifarrada 1.833,00
Diversos
56,00
Venda de llibres
122,00
TOTAL
100.317,07
SORTIDES
Sou de l'administratiu
Assegurances
Serveis bancaris
Aigua
Electricitat
Telefònica - Internet
Correus

1.900,00
560,81
1.115,79
138,81
1.004,44
1.427,94
579,60

Instal·lacions i reformes
del local
7.646,92
Instal·lacions informàtiques
795,35
Senders
2.645,00
Llicències de federat
24.515,25
Informatius
1.443,11
Marxa Rupit-Taradell
23.714,75
Material d'oficina
696,00
Diapositives
1.372,97
Matagalls-Montserrat/Caminada
de la Festa Major/Botifarrada 2.633,73
Material de muntanya
1.196,50
Adequació del sender PR
108,38
Loteria de Nadal
4.128,00
Llibres i revistes
298,00
Aniversari de l'Everest
11.204,47
Cursets diversos
3.320,00
Diversos
3.284,21
TOTAL
95.730,03
RESUM
Saldo el dia 31-12-2009
Entrades
Sortides
Saldo el dia 31-12-2010

43.946,29
100.317,07
95.730,03
48.533,33
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Activitats
1a Cursa dels Gitanos
Data: diumenge 10 d'abril
Característiques: en aquesta prova s'ha buscat un recorregut del cent per cent de muntanya per les rodalies de Taradell. Transcorrerà per camins, senders i corriols que no us
deixaran indiferents. S'han organitzat dos recorreguts: l'un de 10 km i l'altre de 22 km.
Inscripcions anticipades: federats 12 €, no federats 15 €
Per fer la inscripció, s'ha d'indicar el nom i els cognoms del participant i s'ha de fer un
ingrés al número de compte següent:
UNNIM Caixa Sabadell 2059.0590.29.8000298974
En el moment de recollir el dorsal cal presentar el resguard de la transferència.
Tancament d'inscripcions: 8 d'abril de 2011
Les places seran limitades a tres-cents participants.
Programa del dia de la cursa
A les 8.00 h, recollida de dorsals i lliurament del material
A les 9.15 h, hora límit de recollida de dorsals i lliurament de material
A les 9.25 h, brífing
A les 9.30 h, sortida
A les 13.00 h, lliurament de premis
Premis econòmics
- 1r classificat general masculí (100 €)
- 1r classificat general femení (100 €)
Informació: www.cetaradell.net - http://ca-es.facebook.com/CETEnclusa, a la secretaria
del CET.

Sortida de senders, temporada 2011
amb la crisi... continuarem a peu!
Programa de sortides
- 17 d'abril de 2011: Sant Martí de Llémena - Sant Roc de la Barroca - Amer (el Gironès - la
Selva)
- 22 de maig de 2011: pla de Puigventós - mas de l'Estany - Sant Jordi, 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 - monestir 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 a 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
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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

Excursions d'infants
Calendari de primavera i d'estiu del 2011
30 d'abril: Sant Sebastià
22 de maig: bosc de la Grevolosa
19 de juny: torrent d'Espiula
30 de juny: xocolatada de final de semestre
9-10 de juliol: acampada al Pirineu
16 de juliol: caminada del soci a Taradell
Excursions fàcils de molts pocs quilòmetres, amb dinar de motxilla i estones de joc.
L'objectiu d'aquestes sortides és introduir els infants a la muntanya, boscos, natura,
caminant unes quantes famílies juntes, jugant i fent descobriments, i tot al ritme dels
nens i de les nenes.
En aquestes excursions, la funció del CET és triar l'activitat per promoure l'excursionisme com a vincle d'amistat, de descoberta del país i de respecte per la natura ja des de
ben petits.
Tothom és responsable de si mateix. Cal anar degudament preparat per fer les excursions. L'organització no es farà responsable dels possibles accidents, dels danys que
rebin o causin els participants o de les possibles pèrdues d'objectes personals. La responsabilitat sobre la mainada és a càrrec dels pares o acompanyants.

100 cims

Sortida
dels 100
Cims.
Serra de
Busa, el 5
de juny
de 2010
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Des del passat informatiu hi han dos socis més que han arribat als 100 cims, son “la
presi” Carme Delgado i en Josep Codina que al Tossal Gros, acompanyats per en Ramón,
la Maria Àngels i en Juanjo van fer el cim número 100.
Va ser un matí per les serralades de l'Alt Camp en que varem fer tres cims i després,
com es costum, varem anar a dinar i a celebra-ho amb cava.
Cal destacar que ja són vint-i-quatre socis els que estan apuntats a fer aquest repte i dels
quals, si tot va bé, enguany, tres o quatre arribaran als 100 cims.
Entre els cent dos federats catalans que han assolit aquest repte, vuit són del CET.
Som el segon la segona entitat en el rànquing darrere els Falcons de Sabadell.
Animem a tots aquells que vulgueu conèixer indrets de les nostres terres a que vingueu amb nosaltres, doncs és una manera diferent de conèixer el nostre país.
Calendari de sortides
Data
24 d'abril

Comarca
La Noguera

Cim
Sant Mamet
Montmagastre
Puig de Grialó

15 de maig

Ripollés-Vallespir

Montfalgars
Torres de Cabrenç

4 de juny

Baix Camp

Picorandan
Tossal de la Baltasana
Mola d'Estat

Conca de Barberà

Els interessats en participar en alguna d'aquestes sortides us podeu adreçar o trucar
al local social de l'entitat on se us informarà dels horaris i dels detalls de les sortides.

Activitats d'aventura
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.

Pessebre de les Agudes

www.cetaradell.net

