Enric Llonch al cim del Lhotse de 8.516 m (Foto: F. Latorre)
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A Font Pomereta hi falta una lletra
Perdoneu, a Font Pomereta hi falta més que una lletra. A Font Pomereta hi falta una paraula sencera, hauria d’haver posat com a títol d’aquest petit escrit:
A Font Pomereta hi falta una paraula.
Però hauria estat un títol poc musical, sense gens de ritme. No ho creieu així?
La meteo, el meteocat.com, ha canviat l’excursionisme. Avui no es pot sortir de casa
sense conèixer la predicció meteorològica. Qui surt sense revisar-la s’exposa a patir un
accident. La predicció del dia 29 de gener de 2012 era catastròfica. El requadre de la informació meteorològica, amb fletxes incloses, et posava els pèls de punta.
Vents de 45 quilòmetres per hora i temperatures de –30 º a les altures.
Adéu, doncs, muntanyes dels Pirineus. Fins un altre diumenge, que el temps no sigui
tan ferotge.
En Rafel i jo ens vestim de corredors, i trotem pels camins del Montseny fins a Font
Pomereta. Posem a prova les nostres vambes trepitjant neu i glaç. Les nostres vambes, els
meus genolls i les meves cames que, amb tants anys a sobre ja comencen a flaquejar i,
com deia l’avi, ja no responen a la medecina miraculosa de l’oli de cops.
Ahir, tornant al cotxe, mentre feia espetegar els meus ossos per intentar mantenir el
ritme marcat pel company, li explicava a en Rafel que cal veure la part positiva d’això. Els
que hem tingut la sort d’envellir, tenim l’honor d‘experimentar el declivi físic. Altres no ho
han pogut fer. No és la tristor del declivi, sinó l’honor del declivi!
Font Pomereta sempre em porta el record de Josep M. Guilera. En el seu llibre Carnet
d’un Esquiador (1915-1930) hi ha un escrit molt bonic on l’autor narra que fou en una congesta propera a Font Pomereta on va fer el seu primer viratge Telemark.
Si em prometeu no dir-ho a ningú us confessaré que ahir va ser la primera vegada que
vaig estar a la font; i tantes vegades que hi havia passat a tocar!
A la font hi ha una placa posada pel Centre Excursionista de Granollers. En la placa hi
ha una estrofa d’un vers del poeta Casas i Amigó:
Els bons aires que respiro
aquí dalt son......
Les persones que hi albiro
En fan cara de germans.
M’agrada que un vers de Francesc Casas i Amigó (1859-1887) decori Font Pomereta. He
llegit versos del “poeta del Vallès”. Fa uns anys, vaig comprar el llibre Poesies (1888) que
acull, de forma pòstuma, els seus més notables poemes d’estil verdaguerià.
Davant la font m’adono que la paraula que falta a l’estrofa no ha estat esborrada pel
temps. Ha estat esborrada amb premeditació. Algú s’hi ha entretingut i ha rascat la placa
metàl·lica per aconseguir que la paraula sigui il·legible. Ignoro si la agressió literària és
actual o es va cometre fa anys.
Mentre baixo corrent, intentant portar un bon ritme, vaig donant voltes al tema de la
paraula esborrada. Quina paraula deu ser? Per què l’han esborrada?
Quan arribo a casa, obro el llibre del poeta i busco adelerat el poema d’on ha sortit l’estrofa. Molt aviat el trobo. Es tracta del poema a la verge de Montserrat escrit en català antic.
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En la segona estrofa el poeta escriu:
Los bons ayres que respiro
Aquí dalt son catalans,
Les persones que hi oviro
Me fan cara de germans.
Ja veieu, la paraula que falta és Catalans!
S’ha profanat la font. S’ha comès un delicte contra la nostra llengua. S’ha perpetrat
un acte d‘anticatalanisme en el cor de Catalunya, al bell mig de la muntanya del
Montseny.
Crec que els dirigents del Centre Excursionista de Granollers, el centre que va posar
la placa a la font, haurien de fer tot el possible per arreglar el desperfecte i restablir la
paraula que algú ens ha robat. No és una paraula qualsevol, és una paraula amb molt de
significat.
Miquel Ylla
Font Pomereta - 29 de gener de 2012

NOTICIARI
Enric Llonch assoleix el cim
del Lhotse (8.516 m)
El dia 22 de maig a les 7 del matí, hora catalana, Ferran Latorre i el soci del Centre
Escales arribant al camp 1 (Foto: F. Latorre)
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Excursionista Taradell Enric Llonch van assolir el cim del Lhotse. És el quart cim més alt
del món i el van assolir en el primer intent, aprofitant que aquells dies s’havia obert una
clariana de bon temps. Tot i això, la nit anterior, quan eren al Camp 4 a 7.850 m, els va
nevar. Van començar l’atac al cim a les dues de la matinada hora nepalesa, les deu de la
nit hora catalana, i van fer el cim a les deu del matí, les set del matí hora catalana. El cim
fa un metre quadrat aproximadament i té forts pendents per cada banda, sobretot en la
paret sud. Per tant, és un lloc molt impressionant, i amb unes magnifiques vistes de
l’Everest. Però a causa del fort vent que bufava van haver de baixar de seguida i no van
poder gaudir gaire temps d’aquest moment tan emocionant i d’aquestes magnífiques vistes. És el cim en què s’han pogut quedar menys temps i, per tant, el que han pogut fotografiar i filmar menys.
Per a Ferran Latorre era el vuitè vuit mil que conqueria, dins del seu projecte de ser el
primer català d’assolir els 14 cims que fan més de 8.000 metres sense utilitzar oxigen,
mentre que per Enric Llonch era el segon, després que el 2011 assolís el cim del Manaslu.
Així, doncs, una vegada més el nostre banderí va onejar en un vuit mil. Gràcies per la
vostra gesta i felicitats!

Pessebre del CET a Sant Amanç
El dissabte dia 30 de març, en Josep
Codina i en Ramon Curtichs van anar a buscar
el pessebre que el passat mes de desembre
havíem portat a la serra de Sant Amanç i que
havíem fermat a la creu que corona el cim de
1.840m. De retorn a Coll de Jou, que és d'on
havien sortit, com que anaven bé de temps,
van decidir de pujar al cim del Taga de
2.040m. El dia era ennuvolat, però deixava
passar alguns rajos de sol. La vista dels
Pirineus era molt bona i el Pedraforca era de
bon veure amb tota la tartera nevada.

Botifarrada
del CET
El passat dia 7 d'abril, el Centre
Excursionista va celebrar la tradicional botifarrada del CET, que tenia pendent de fer des
del mes de febrer, ja que no es va poder el dia
previst per inclemències meteorològiques.
Aquesta vegada, a primera hora del matí va
Sant Amanç (Foto: R. Curtichs)
fer una mica de fresqueta, però la resta del
dia el temps va ser molt bo.
En la botifarrada d’enguany hi van participar un centenar d’excursionistes. Els grans
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van sortir a les 8 del matí de davant del local del CET, per fer una excursió d’unes dues
hores i mitja abans d’arribar al lloc on es coïa la botifarra. El recorregut que van fer va ser
el següent: Institut de Taradell, pujada a la Serra, seguiment pel filat de la Vallmitjana
fins al final, continuació per la pista fins al pi Gros, baixada cap a can Talaia, creuament
per la carretera de Balenyà, camp de golf i arribada al Puig on l’organització ja tenia l’esmorzar a punt.
Les famílies amb mainada no van fer aquest recorregut, sinó que van sortir del CET a
les 9 del matí i van anar cap al Puig directament, passant pels Pujolós.
Una vegada tots tips de botifarra, cansalada, galetes, vi, pa amb tomàquet i cafè, en
alguns casos amb gotes d’Anís del Mono, tots junts van seguir el camí de tornada fins al
Centre, passant pel costat del camp de Golf, les piscines, i el Pujoló, i cap a 2/4 d’1 tothom ja havia arribat.

El CET col·labora amb la 14a Trobada
de voluntaris de les ADF d’Osona
El diumenge dia 5 de maig a Taradell es va fer la catorzena Trobada de Voluntaris de
les ADF d’Osona. L’acte va començar a les 9 del matí amb un esmorzar al Centre Cultural
Costa i Font. Seguidament, es va fer una excursió pel terme de Taradell, organitzada pel
CET. Es va sortir de can Costa i Font en direcció a la Serra, fins al Castell de Taradell. Es va
baixar pel pantà i es va continuar cap a Can Mascarell fins a l'Ermita de Santa Llúcia i,
seguidament, es va retornar a can Costa, on es va fer un dinar.
Durant tot el matí, al Centre Cultural hi va haver diverses activitats per als més petits,

Participants a l’excursió de la trobada d’ADF d’Osona (Foto: R. Curtichs)
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com passejades amb poni, inflables i proves d’habilitat física. També es van organitzar
visites guiades pels llocs més emblemàtics del centre del poble i al mas Casablanca.

XXIX Cicle de projeccions - 2013
Durant el mes de maig, a la biblioteca Antoni Pladevall de Taradell, es va fer el cicle
de projeccions que anualment organitza el Centre. El cicle d’enguany va constar de cinc
sessions, que es van fer cada divendres a partir de 2/4 de 10 del vespre. Hi van assistir
una mitjana de 60 persones.
La primera projecció va ser divendres, 3 de maig, a càrrec de Josep M. Parareda i M.
Rosa Aregall de Centelles, que ens van presentar la seva aventura a l’Auyán Tepuy
(Veneçuela).
El reportatge va mostrar l’ascens al tepui Auyán Tepuy i des d’Uruyen. Els tepuis són
uns grans altiplans de pedra amb parets i penya-segats rectes que s’aixequen amb
majestuositat al mig de la sabana i pel seu aspecte semblen inaccessibles. L’Auyán Tepuy
recull entre les seves parets tallades el salt d’aigua més alt del mon: el salt Àngel.
Els quatre membres de l’expedició, juntament amb dos guies van pujar al cim de
l’Auyán Tepuy, van travessar-ne la superfície i van acostar-se fins al salt Àngel, el qual van
baixar fent ràpel.
El divendres 10 de maig, el biòleg Bernat Gasull ens va presentar la seva primera
novel·la de ficció VIATGE A L'ILLA DELS PINGÜINS, que està ambientada a la muntanya;
hi ha capítols que transcorren per les muntanyes d’Islàndia, Pakistan i dels Pirineus. La
presentació va anar a càrrec de l’editor del llibre i del seu autor, però com és de suposar
no van desvelar cap dels secrets del llibre i, en canvi, van saber desvetllar la curiositat
dels assistents per motivar-los a llegir el llibre. Aquest fet va quedar constatat al final de
l’acte, ja que molts dels assistents van adquirir un exemplar del llibre.
Com que que aquesta novel·la transcorre per tots els volcans més emblemàtics
d’Europa, per finalitzar la presentació es va fer una projecció de diapositives d’aquests
volcans, fetes pel mateix Bernat Gasull.

Cicle de projeccions (Foto: Ll. Saborit)
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Al final de la projecció els assistents van ser convidats a coca i sucs, i l’autor va signar i dedicar el llibre a tothom que ho desitjava.
El divendres 17 de maig, Antoni Ortiz va projectar l’audiovisual A LA RECERCA DE LA
LLUNA PLENA. A partir d'una sortida per veure la lluna plena des de l'ermita de Sant
Antoni de Montserrat, es van animar a fer una travessa pel massís del Mgoun de 4.071 m.
a l'estat del Marroc, on van constatar que entre el poble berber i el nostre no hi havia
tanta diferència. Van passar un segon audiovisual també del Marroc en el qual feien un
tresc que els portaria al cim del Toubkal de 4.167m.
El divendres 24 de maig, Jaume Asensió va presentar un audiovisual sobre l’expedició
que van fer al HUAYHUASH. Primerament van començar fent una presentació del país del
Perú i de la serralada de Huayhuash. Van fer una pinzellada sobre la ciutat de Huaraz, la
vida dels pastors i la fauna de la zona.
Seguidament van presentar el tresc circular que van fer per la serralada de Huayhuash
durant 12 dies, amb ascensions al Nevado Pumarinri (5.565 m) i El Diablo Mudo (5.360 m).
El divendres 31 de maig, el fotògraf Jordi Vila, va tancar el cicle de projeccions, amb la
projecció EVEREST TRAIL RACE, des de darrere l'objectiu. En Jordi és fotògraf de la ETR
(Everest Trail Race) i va explicar l'experiència des d'un punt de vista diferent, ja que no és
un corredor, però viu la cursa des de dins i passa unes situacions i dificultats molt particulars en un entorn tan espectacular com l'Himàlaia del Nepal, concretament a la zona
del Solukhumbu entre 2.000 i 4.000 m d'alçada.

Festa de l’esport
Divendres 31 de maig es van encetar les activitats de la 5a Festa de l’Esport de
Taradell amb l’acte de lliurament de trofeus als millors esportistes taradellencs de la

Josep Camps entrevistat després de recollir el trofeu (Foto: Ll. Saborit)
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Grups de premiats a la festa de l’esport (Foto: R. Curtichs)
temporada 2012-13. L’acte es va fer al Serrat del Figaró i va consistir en un sopar degustació que va comptar amb la presència d’unes dues-centres cinquanta persones.
Enguany van ser proclamats millors esportistes d’aquesta temporada la ciclista Anna
Ramírez, l’atleta Jaume Reig i els nens Arnau Ricart i Jordi Povedano com a millors esportistes infantils, per haver-se proclamat campions de la Copa Osona de Trial aquest 2013,
en les categories prebenjamí i benjamí, respectivament.
Anna Ramírez va ser premiada pels seus èxits en el ciclisme; ha quedat subcampiona
en el campionat d’Espanya de ciclisme en ruta del 2012, ha guanyat la Copa d’Espanya
d’Ossa de Montiel i ha participat al Tour de Luxemburg com a integrant de la selecció
espanyola de ciclisme, entre d’altres èxits. Al llarg de la seva trajectòria ha assolit diversos subcampionats estatals, ha guanyat la Copa d’Espanya i ha participat en el Tour de
França i el Giro d’Itàlia.
Jaume Reig fou premiat pels seus èxits en l’atletisme i l’esquí; ha destacat per guanyar el circuit de duatlons Terra Endins en categoria veterà. També ha disputat amb bons
resultats el campionat d’Espanya de cronoescalada en esquí de muntanya i ha destacat
en triatlons de neu.
Per altra banda, es va fer un reconeixement especial, per la seva dedicació, a Josep
Camps, del Centre Excursionista de Taradell. En Josep està vinculat amb l’entitat des dels
inicis, i encara és membre actiu de la Junta. Aprofitem l’ocasió per felicitar-lo i agrair-li la
dedicació a l’entitat.
I finalment, l’equip prebenjamí blau de la Unió Esportiva Taradell va ser guardonat
amb el trofeu a la millor fita esportiva, per haver guanyat la lliga, de la qual només havien
perdut un partit.
Durant el lliurament dels premis es van projectar imatges dels guardonats, es va fer
un breu repàs al seu currículum esportiu i se’ls va fer una petita entrevista. I per completar la festa, seguidament, es va comptar amb les actuacions del grup de hip-hop de Tagim
Gimnàs i del grup musical dels taradellencs Pubers.
Dissabte 1 de juny, a la tarda, al Pujoló, es van organitzar activitats esportives per als
més petits. Es podia practicar tir amb arc, escalar en un rocòdrom, participar en un circu-
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it d’habilitats, fer trial amb bicicleta, jugar i saltar en un inflable o pedalar amb bicicleta
per un circuit. També hi havia una paradeta per apuntar-se a les caminades del Taradell
Camina i aconseguir la butlleta per participar de forma gratuïta en la caminada matinal
de diumenge al matí organitzada pel CET.
Diumenge 2 de juny, al matí, es va fer la caminada que organitzava el CET, i també una
exhibició de trial al tercer Pujoló. En aquesta activitat hi va participar el taradellenc d’adopció, Adam Raga, que ha començat la temporada liderant el mundial de trial. També hi
va haver exhibicions de patinatge al pavelló i partits d’hoquei de comarcal infantil i un
amistós de veterans.

Taradell camina
Dimarts 4 de juny es va fer la primera caminada de la segona edició de Taradell
Camina. Aquesta iniciativa consisteix en l'organització d'un seguit de caminades que es
fan cada dimarts i dijous durant els mesos de juny i juliol, que estan adaptades a tothom
i que són gratuïtes. Les caminades, que són un total de 17, tenen el punt d’inici a la plaça
de les Eres a 2/4 de 9 del vespre i l'arribada és al mateix lloc. Les caminades han estat
preparades pel Centre Excursionista Taradell i s’ha intentat que fossin al màxim de variades, i amb una durada d'entre 1 hora i 1 hora i mitja.
La finalitat d'aquestes caminades és fer salut i gaudir de l’entorn al mateix temps, tot
caminant en companyia d'altres persones. Aquesta activitat compta amb la col·laboració
de l'associació Som Dones, el Centre Excursionista Taradell, Protecció Civil i l'Ajuntament
de Taradell.
El dia 4 de juny es va fer la primera i quasi va doblar la participació de la primera edició amb unes 180 persones. En aquesta primera caminada els participants van ser obsequiats amb una bossa i l'itinerari va ser el següent: plaça de les Eres, la Serra, van baixar
cap al càmping La Vall i de nou van retornar cap a la plaça de les Eres.

Sortida de Taradell Camina (Foto: Ramon Curtichs)
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Quotes socis i vacances de secretaria
Agrairem als socis que no tinguin domiciliada la quota, i que encara tinguin pendent
el rebut del 2013, que passin a pagar-lo per la secretaria de l’entitat tan aviat com els
sigui possible.
Durant el mes d’agost, la secretaria del CET romandrà tancada per vacances. Tornarà
a obrir al setembre en l’horari habitual de dimecres a dissabte de 2/4 de 8 a les 9 del vespre.

La Web del CET ja és .cat
El correu electrònic i la web han canviat de domini. El correu actual és
cetaradell@cetaradell.cat i la web és www.cetaradell.cat
Hem hagut de renovar la pàgina web per un problema tècnic i ha estat fora de servei
durant el juny i part del juliol. L’actual encara està en procés de construcció i per això
encara no hi ha tota la informació de l’anterior.
De pas, aprofitem l’ocasió per demanar que si hi ha alguna persona que ens pogués
ajudar en aquesta tasca, que es posi en contacte amb nosaltres per telèfon o per correu
electrònic.

ACTIVITATS
XXXIV Caminada de la Festa Major
Dia: diumenge 18 d’agost
Hora de sortida: a 2/4 de 9 del matí, de la plaça de les Eres
Inscripcions: a partir de les 8 del matí, al lloc de sortida
Recorregut: de 13,3 quilòmetres aproximadament
Preu: 3 euros
Nota: en el recorregut hi haurà un punt d’avituallament en el qual es donarà un petit
esmorzar als participants. A l’arribada hi haurà un record per als participants

XXXIV Travessa
Matagalls-Montserrat
El cap de setmana del 14 i 15 de setembre es farà la tradicional travessa MatagallsMontserrat, d’un recorregut d’uns 83 quilòmetres, que organitza el Club Excursionista de
Gràcia. La sortida de la travessa és a Collformic i els participants han d’arribar a
Montserrat en menys de vint-i-quatre hores.
Com cada any, el CET organitzarà punts d’avituallament per als socis de la nostra entitat que s’hi hagin inscrit. Per això els interessats a rebre el suport del CET o a col·laborar
en algun dels punts d’avituallament cal que ho feu saber a la secretaria de l’entitat al més
aviat possible per tal de fer una reunió per coordinar aquests avituallaments.
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Sortida de senders, Temporada 2013
amb tu, pas a pas
Programa de sortides
• 22 de setembre de 2013: Bagà - Sant Genís de Gavarrós - la Pobla de Lillet - Jardins
Artigas (Berguedà)
• 20 d’octubre de 2013: Pont de Molins - Santuari de la Salut - Sant Llorenç de la
Muga (Alt Empordà)
• 24 de novembre de 2013: Castelló d’Empúries - Aiguamolls de l’Empordà - Sant
Pere Pescador (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 podran fer el divendres i el dissabte de la setmana abans
de la sortida i el dimecres de la mateixa setmana que es farà la sortida. Les places són
limitades. En el moment de la inscripció s’ha de fer efectiu l’import. Per participar-hi cal
disposar de la llicència federativa de la FEEC corresponent de l’any en curs i, com a
mínim, ha de ser del nivell C. No s'admetrà cap participant sense llicència de federat.
Organització: UE Vic, CE Taradell, GE Campdevànol, CE Ripoll, GE Bages

Activitats periòdiques
• SORTIDES FAMILIARS: Les sortides en família per a infants són excursions per diferents indrets, d’una durada d’unes tres hores, en les quals ens hem d’emportar el dinar i
passem un bon dia a la muntanya. L’objectiu és que els nens i nenes coneguin la muntanya, el bosc, la natura, caminant unes quantes famílies juntes, tot jugant i descobrinthi totes les possibilitats per gaudir-ne. Excursió rere excursió, pas a pas ens endinsem
per tots els racons d’Osona... Els interessats en participar-hi cal que us adreceu al local
social de l’entitat i us n’informarem. Famílies, us hi esperem!
• SORTIDES 100 CIMS: com que fer un calendari s’ha demostrat que és molt difícil d’acomplir, els que estigueu interessats a participar-hi cal que us poseu en contacte amb el
CET i mirarem de muntar excursions.
• SORTIDES AMB BTT: 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.

Nens que van participar a la botifarrada del CET (Foto: R. Curtichs)

cetaradell@cetaradell.cat

www.cetaradell.cat
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