Cursa dels Gitanos. Sortida de la cursa de 10 km (Foto: M. Alcubierre)
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Cavada a Matagalls 2013
Som el 25 de desembre, falten pocs dies perquè s’acabi l’any i estem plenament
immersos en la celebració de les festes nadalenques, en un hivern acabat de començar però que ja ens ha ensenyat les dents. Solen ser unes dates en què el fred ja ha
fet acte de presència, en què estar dins una llar calenta és molt plaent i, en canvi, els
bojos del CET ens proposen una sortida a les 10 del vespre! Amb la foscor i amb la
mandra enganxades per tot el cos, hem de començar a buscar el material: la motxilla,
les botes, pals, lots... i a preparar el menjar: coca, llonganissa i/o fuet, pestiños, polvorons... però ja és la tradició, ja és el costum.
Ens trobem al local de CET, com cada any, els incondicionals, els que si un any hi
falten és per causes majors, i els que són repetidors de l’any passat, que els va agradar i han animat companys i amics perquè ho provin. Són un grup molt heterogeni, 18
cavistes, i globalitzat. Hi ha gent de diferents parts de la comarca i fins i tot d’Europa.
Ens repartim entre tots els cotxes i anem cap a Collformic, on comencem a caminar.
N’hi ha que tenen molta pressa i altres que ens ho agafem més tranquil·lament. La
creu de Matagalls no es mourà!!!
Això és com el procés que vivim al país, Catalunya. Uns voldrien anar molt de pressa, voldrien que tot ja estigués fet i decidit, i potser tenen raó. I altres s’ho agafen més
a poc a poc, pas a pas... I qui té raó? Doncs ens complementem els uns i els altres. Els
catalans som així: seny i rauxa. Una combinació que ens fa peculiars.
Doncs, com us deia, els primers tenien molta pressa, o estaven més valents, més
preparats, i, per tant, les cames els anaven més lleugeres... però això no és garantia
d’èxit. Al mig del pla de la Barraca, de sobte, els que anàvem més pausadament, al
darrere, vam veure que es desviaven, sobretot a causa d’una boira espessa que confonia el poc paisatge que es veia. Vam tornar tots pel bon camí i amunt!!! En arribar a
la creu la boira ja havia marxat, però un vent fred feia que no fos gaire agradable
estar-se al cim. Vam fer espetegar els coets i vam empredre el camí cap a la font del
Cims per arribar a la font de Matagalls.
Vam menjar, beure i cantar. Com he explicat hi havia gent d’arreui era molt interessant veure’ls cantar amb un català correcte El rabadà fins i tot Adeste fideles.
Quan ja ho vam tenir tot fet, vam arreplegar els trastos i va ser hora de tornar cap
a casa... i altra volta vam trobar la boira que ens va confondre... o potser era el cava?
Aquesta vegada, i per culpa dels que abans havíem redreçat el camí, ens vam despistar i vam fer una mica més de volta. Enguany vam passar pel camí del bisbe. La
“presi” deu estar contenta! Quan ella ho diu, no ho fem, i quan ella no hi és, hi passem. Som com criatures!!!
Va ser, com cada any, una bona sortida, i malgrat la mandra que fa la tarda del dia
de Nadal, estic segura que si no hi ha alguna cosa que ho impedeixi, l’any vinent hi
tornarem. Quants serem? Per on passarem? Què ens trobarem?... qui ho sap!!!
Carme Coll
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XXXIV Marxa Rupit - Taradell
Un any més el mal
temps va ser el protagonista de la RupitTaradell. És el tercer any
consecutiu que el dia de
la Marxa, poc o molt,
plou. Però aquest any la
pluja es va fer notar de
valent. A Taradell van
caure-hi 51,8 litres per
metre quadrat.
Malgrat que en el
moment de la sortida
plovia de valent, i ho va
fer sobretot durant les
dues primeres hores,
745 dels 1.016 inscrits
van sortir de Rupit i, d’aquests, 696 van arribar
a Taradell, tot i que el
recorregut va ser molt
dur per l’aigua que
queia, per la humitat i
per l’estat del terreny,
amb bassals i fang en
molts punts del recorregut.
Com en les últimes
edicions, a la sortida de
Participants sota la pluja (Foto: www.taradell.com)
Rupit es donava un got
de plàstic a cada participant. Aquest got s’havia de conservar al llarg de tota la travessa per beure en els diferents avituallaments del recorregut. D’aquesta manera, es
racionava l’ús de gots de plàstic, que en anteriors edicions era d’uns quants milers.
Al llarg del recorregut hi havia vuit punts d’avituallament, a més del d’arribada:
- El primer estava situat a Tavertet, on es va donar te amb llimona, aigua i galetes, ulleres i teules. Es va poder muntar dins d’un local que va cedir
l’Ajuntament de Tavertet.
- El segon era a la Riba, a uns 11 quilòmetres de la sortida. Els participants van
menjar coca, xocolata, batuts de cacau, vi i aigua. També es van poder aixoplugar sota un cobert del restaurant la Riba.
- El tercer estava situat, aproximadament, al quilòmetre 18, a Vilanova de Sau, on
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es van donar galetes, sucs de fruites, aigua i Coca-Cola. Aquest avituallament
també es va poder muntar dins d’un local, en aquest cas cedit per l’Ajuntament
de Vilanova de Sau.
El quart era prop del Salt de la Minyona, cap al quilòmetre 21, on s’oferia aigua
i fruita sencera, a trossos o pelada.
El cinquè era a la Mina, cap al quilòmetre 25, i els participants podien prendrehi iogurts i aigua.
El sisè avituallament estava situat a Sant Julià de Vilatorta, més o menys al quilòmetre 31. Aquest any es va situar en una caseta que hi ha al parc de les Set
Fonts de Sant Julià, ja que, en ser un dia plujós, ens van cedir aquest espai i així
es va poder muntar el control i els participants van poder estar ben aixoplugats.
En aquest punt es podia fer parada i fonda perquè era el lloc per dinar i, com és
habitual, hi havia caldo, entrepans de botifarra, cafè, aigua i vi.
A la Trona 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.
A la Collada hi havia el vuitè avituallament, situat aproximadament al quilòmetre
39, on els participants podien trobar fruita sencera o a trossos, Coca-Cola i aigua.
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, cafè, te, aigua…

Avituallament de Sant Julià
(Foto: www.taradell.com)

Avituallament d’arribada al CET
(Foto: R. Curtichs)

Els participants que van arribar al Centre després d’haver completat els 43,5 quilòmetres del recorregut, molts sota la pluja, van ser obsequiats, ni més ni menys que
amb un impermeable com a record. Aquest impermeable portava la serigrafia XXXIV
MARXA RUPIT-TARADELL amb un esquema del recorregut a l’esquena i el logo de la
Marxa al davant.
Tot i ser una marxa no competitiva, aquest any la Rupit-Taradell ha estat controlada tal com es va acordar en l’assemblea de socis del 2013. Ja que hi havia tants participants es va creure convenient aplicar algun sistema de control que permetés
saber en directe per quins punts de la travessa havia passat cadascun d’ells.
Per dur a terme aquest control es va utilitzar la tecnologia Smartchrono de l’empresa Novotiming, que permet cronometrar i controlar curses o caminades en temps real
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sense necessitat d’equips electrònics. Només cal tenir telèfons mòbils als quals prèviament s’ha instal·lat una determinada aplicació i, evidentment, s’ha de tenir cobertura per transmetre dades. Cal destacar que era la primera vegada que aquesta empresa
utilitzava aquest sistema per controlar un marxa d’aquestes característiques.
Així, a la sortida, als avituallaments de Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorta, la
Collada i a l’arribada, els col·laboradors s’havien baixat l’aplicació que els permetia
llegir els codi QR dels dorsals dels participants, i les dades eren enviades immediatament a la pàgina de control de la travessa.
Gràcies a aquest sistema de control, a la pàgina web del CET hi ha un enllaç des
del qual cada participant pot consultar el seu temps i imprimir-se un diploma.
Malgrat no ser una prova competitiva, sempre es genera certa curiositat per saber
qui ha arribat primer. Enguany, gràcies a aquest sistema de cronometratge es pot
saber el participant que l’ha feta amb menys temps. Ricard Castaño va ser el primer
amb un temps de 4 hores i 38 minuts. El va seguir Jordi Pasqual, el taradellenc que la
va fer amb menys temps, amb 4 hores 51 minuts. La dona que hi va estar menys temps
va ser Isabel Illamola. També cal destacar que dos taradellencs més van ser el tercer i
el quart: l’Alfons Morcillo, amb 4 hores i 58 minuts, i en Jordi Camps, amb 5 hores.
Malgrat el mal temps, onze menors van participar-hi i la van acabar, dos d’ells de
14 anys. Són l’Aura Casanovas i en Jordi Pau Francàs. El participant més gran va ser
en Miquel Costa, de 74 anys. La franja d’edat amb major nombre de participants va
ser la de 30 a 39 anys, amb 342 inscrits (34%), la majoria dels quals (45) tenia 35
anys. Dels 40 als 49 hi va haver 254 inscrits (25%) i de 50 a 59 anys 194 (20%).
Pràcticament la meitat d’inscrits eren d’Osona, concretament 458 (46%). També
hi va haver participants del Vallès Occidental, 153 (15%); del Barcelonès, 142 (14%),
i del Vallès Oriental, 88 (9%). En canvi, per poblacions, Barcelona encapçala el nombre més gran d’inscrits amb 116 (12%), seguit de Vic i Taradell, amb 96 i 95 inscrits
respectivament, que representen un 10% cadascun.
Enguany el redactor Joan Morcillo de www.taradell.com va seguir tota la travessa
i va publicar un article acompanyat d’un extens reportatge fotogràfic que val la pena
de veure (http://www.taradell.com/2013/11/17/la-pluja-endureix-la-34a-rupit-tara-

Els voluntaris dels avituallaments amb l’impermeable de la Marxa (Foto: R. Curtichs)
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dell-que-compta-amb-participants/).
Finalment, cal destacar que, malgrat el mal temps que va fer i les males condicions del terreny, en general tot va anar bé. I, com sempre, no ens cansem 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.

Tots disfressats a la
4a Sant Silvestre
Uns 120 atletes disfressats van participar el dia 31 de desembre a la Pujada
Atlètica a L’Enclusa que per quart any consecutiu organitza el CET-L’Enclusa per acomiadar l’any d’una manera esportiva i divertida.
Aquesta cursa de Sant Silvestre es caracteritza per seguir un recorregut majoritàriament de muntanya tot i que aquestes curses acostumen a fer-se en un circuit urbà.
La distància total de la cursa és d’uns 8 quilòmetres i el recorregut passa pel punt més
alt del terme de Taradell, L’Enclusa. D’aquí li ve el nom de Pujada Atlètica a L’Enclusa.
El recorregut de la cursa és com el de les passades edicions: comença a la plaça
de les Eres i segueix cap a la Codina, el Pujol, el Bou i les Cuines d'en Rocaguinarda,
fins a arribar a L’Enclusa, el punt més alt del terme de Taradell. Després torna de nou
a la plaça de les Eres, passant per la Collada, Mansa i can Mascarell.
A partir de les 3 de la tarda del dimarts dia 31 de desembre, els atletes disfressats
van anar arribant a la plaça de les Eres per inscriure’s, ja que una de les condicions
per participar-hi és anar disfressat o portar ben guarnida qualsevol part visible del

Foto de grup dels participants a la 4a Pujada Atlètica a L’Enclusa (Foto: Anna Sellés)
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cos, ja sigui amb objectes estrafolaris, perruques, bigotis, barrets o qualsevol cosa
original. Cal destacar que cada any se supera l’anterior.
Tot i que la cursa no pretén ser competitiva, es dóna un obsequi a qui porta la disfressa més original i al primer a arribar. Enguany el premi a la millor disfressa va ser
per a la Maria Font, de Taradell, i el primer participant a arribar va ser l’Albert Pujol,
també de Taradell. Tots dos van ser obsequiats amb una panera. Seguidament van
arribar a la plaça de les Eres en Xevi Vidal, de Vic, i l’Ismael Casadesús, de Torelló. La
primera dona a arribar va ser la Montse Fernández, de Roda de Ter.
Com l’any passat, es va tornar a fer una inscripció solidària de 3 euros i es va
donar més de la meitat, uns 250 euros, a la Marató de TV3. A l’arribada, per acomiadar l’any, es va convidar tots els participants a coca i cava.

Prop de 200 inscrits a la
4a Cursa dels Gitanos
El diumenge 4 de març va tenir lloc la quarta edició de la Cursa dels Gitanos, que
consta de dos recorreguts: un de 10 quilòmetres i un altre de 22, amb un traçat cent
per cent de muntanya que passa per camins, senders i corriols al voltant de Taradell.
En l’edició del 2011 hi van participar 123 corredors, en la del 2012 hi va haver 262 inscrits, l’any passat 350 i enguany la participació ha sigut de 190 atletes, 179 dels
quals van prendre la sortida.
La participació estava repartida de la forma següent:
• Cursa de 10 km: 103 corredors, 85 homes i 18 dones
• Cursa de 22 km: 76 corredors, 70 homes i 6 dones
Dels participants que van prendre la sortida, 35 eren de Taradell i van córrer a les
curses següents:
• Cursa de 10 km: 24 corredors, 22 homes i 2 dones
• Cursa de 22 km: 11 corredors, 10 homes i 1 dona
Així doncs, a partir de les 8 del matí els participants van anar passant pel punt de
control de la cursa, instal·lat davant del pavelló del Pujoló, per tal de recollir el dorsal i el xip de control. Una mica abans de dos quarts de deu es van explicar breument
les instruccions als participants. A dos quarts de deu es va donar la sortida de la
cursa de 22 quilòmetres i a les 10 la sortida de la de 10 quilòmetres.
El recorregut de la cursa de 10 km, amb un desnivell acumulat en positiu de 275
metres i un total de 550, transcorria a la zona del voltant de la serra del Puig, amb
sortida i arribada al pavelló del Pujoló.
El recorregut de la cursa de 22 km, amb un desnivell acumulat en positiu de 700
metres i un total de 1.400, també sortia del pavelló i donava la volta a la serra del
Puig. Seguia cap al serrat dels Perdigons, després baixava cap al riu Gurri, es dirigia
cap al casal de Mont-rodon i travessava la carretera de Taradell a Balenyà passant
per sota el pont del Gurri. D’aquí s’enfilava cap a Castanyola, tornava cap al Gurri,
passava pel molí dels Sorts, continuava cap a Gasala i l’era del Poc Blat, passava per
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Sortida de la cursa de 22 km (Foto: Ramon Curtichs)

la zona de les balmes dels Trabucaires, es dirigia cap a la Creu de Pedra i pujava a
puig Grifó. Des d’aquest punt baixava cap a Taradell passant per la carena del pi Gros
i pel camí de darrere les cases de Goitallops, les escoles, les Baumes, el camí ral de
Seva, l’avinguda dels Vilademany, la plaça de l’Atlàntida i arribava al pavelló.
Al llarg de la cursa hi havia un avituallament aproximadament cada cinc quilòmetres.
Concretament, estaven situats a prop del camp de golf, al molí dels Sorts, a prop del pi
Gros i a puig Grifó. En aquests punts es donava aigua, begudes isotòniques i fruita. A
l’arribada, els participants eren obsequiats amb un buff de la 4a cursa dels Gitanos i
amb un entrepà i begudes. També disposaven de servei de massatges i dutxes.
El guanyador de la cursa de 10 km va ser el manlleuenc Fouzi Mansoure, amb un
temps de 45 minuts i 29 segons. El segon a travessar la línia de meta va ser Arnau
Grifoll, de Vilalleons, amb un temps de 47 minuts i 49 segons, En tercer lloc va arribar
Isma Casadesús, de Torelló, amb un temps de 48 minuts. El primer taradellenc va ser
David Soler, que amb un temps de 50 minuts va quedar sisè en la classificació general.
A la categoria femenina, la primera classificada va ser Judit Riera, de Sant Esteve
d’en Bas, amb un temps d‘1 hora i 56 segons. La va seguir Montserrat Fernández, de
Roda de Ter, amb 1 hora 4 minuts i 59 segons, i en tercera posició es va classificar
Montse Martínez, la primera de Taradell, amb un temps d’1 hora 7 minuts i 40 segons.
A la cursa de 22 km el primer classificat masculí va ser Xevi Vidal, de Vic, amb un
temps d‘1 hora 47 minuts i 38 segons. El segon va ser Albert Pujol, de l’equip CET
L’Enclusa de Taradell i, per tant, primer classificat local, amb un temps d‘1 hora 48
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minuts i 40 segons. En
tercer lloc es va classificar Pakito Pérez, de
Granollers, amb un
temps d‘1 hora 54 minuts
i 48 segons.
A la categoria femenina, la primera classificada va ser Teresa Aguiló,
de Cubelles, amb un
temps de 2 hores 42
minuts i 45 segons. La
segona va ser Mireya
Casanova, de Badalona,
amb un temps de 2 hores
56 minuts i 22 segons, i
la tercera va ser Marta
Sayol, de Sant Hipòlit de
Voltregà, amb un temps
de 2 hores 57 minuts i 46
segons. La primera local
va ser Clara Madrid, amb
un temps de 3 hores 4
minuts i 16 segons.
Els tres primers classificats de cada categoria

Cursa de 10 km
Primer local
masculí
(Foto:
Miquel
Vilardell)

Cursa de 10 km - Podi masculí

Cursa de 10 km - Podi femení

Cursa de 10 km
Primer local
femení
(Foto:
Miquel
Vilardell)
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de la cursa de 10 km van
rebre un trofeu, com
també el primer taradellenc de cada categoria.
Els primers classificats
de la cursa de 22 km de
cada categoria van rebre
un trofeu i cent euros, i
els segons i els tercers
van ser obsequiats amb
un trofeu commemoratiu.
Els trofeus eren fets amb
metall i representaven el
perfil a escala de cadascuna de les curses.
També portaven la inscripció corresponent a
cada premi i categoria.
L’organització aprofita aquest article per
donar les gràcies a tots
els participants, als
col·laboradors, als massatgistes, als trialers i a
totes les persones que
han ajudat a dur a bon
terme aquesta cursa,
perquè sense elles no
hauria estat possible.

Cursa de 22 km - Podi masculí

Cursa de 22 km - Podi femení

6a Festa
de l’Esport
Un any més, el Centre
Excursionista ha col·laborat en la Festa de
l’Esport de Taradell que
es va celebrar el cap de
setmana del 30 de maig a
l’1 de juny, organitzada
per l’Ajuntament i les
entitats esportives del

Cursa de 22 km - Primer local masculí i femení
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municipi amb la finalitat de
fomentar la pràctica de l’esport.
En les activitats que es van
dur a terme la tarda del dissabte al Pujoló, el CET hi va
aportar material com carpes i
l’arc, i també va ajudar a fer
inscripcions de la iniciativa
Taradell Camina.
El diumenge al matí, el CET
va organitzar la caminada
Albert Pujol del CET-L’Enclusa recollint el premi
popular, a la qual van partici(Foto: Enric Montaña)
par un centenar de persones.
La caminada va sortir de la plaça de les Eres a 2/4 de 9 del matí i va durar unes dues
hores. El recorregut va ser el següent: es va pujar a Goitallops pels camí de sota les
Pinediques i, un cop al dalt, es va anar cap a can Talaia, la riereta i es va acabar al
Pujoló, on es va fer una xocolatada popular.
El diumenge al migdia, al serrat del Figaró, es va fer l’acte de cloenda d’aquesta
Festa, que va consistit en un dinar degustació en el qual es repartiren els premis als
millors esportistes taradellencs de l’any i també es van reconèixer entitats i persones
per la seva trajectòria o dedicació en el foment de l’esport. Es va cloure la jornada
amb l’actuació de Pep Sala.
Entre els taradellencs reconeguts i va haver el corredor del CET-L’Enclusa Albert
Pujol com a millor esportista masculí, pels bons resultat obtinguts en diverses curses disputades, bàsicament, a la comarca d’Osona. El premi a la millor esportista va
ser per a l’esquiadora, però també jugadora de futbol i gimnasta, Helena Huguet, per

Guardonats a la 6a Festa de l’Esport (Foto: Enric Montaña)
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haver-se proclamat subcampiona d’Espanya d’esquí alpí per a persones amb discapacitat física i visual.
La resta de premiats van ser el corredor de trial Jordi Tulleuda, en la categoria de
millor esportista benjamí; les germanes Mireia i Meritxell Pena, com a millors esportistes femenines en categoria juvenil pels seus èxits en diverses competicions de
patinatge, i els germans Eloi i Guillem Piñol, atletes, en la categoria infantil. També
es va guardonar la secció d’escacs del Club Parc d’Esports, per la bona temporada
que ha fet i que els ha portat a aconseguir l’ascens a Segona Divisió Catalana.
Durant el lliurament de premis es va fer un acte de reconeixement a Fèlix Serra
pels seus 30 anys de dedicació, en diversos càrrecs, al CP Taradell, així com a l’organització del Torneig de Futbol Sala de la UD Taradell, pels seus 30 anys d’història.

NOTICIARI
Assemblea General de Socis 2014
El dissabte dia 15 de
març, a les 8 del vespre,
en segona convocatòria i
amb l’assistència de vinti-quatre socis, va tenir
lloc l’assemblea general
de socis del 2014.
Va encetar l’assemblea la
presidenta de l’entitat,
Carme Delgado, que va
donar la benvinguda als
assistents i els va agrair
Assemblea general de socis (Foto: R. Curtichs)
la seva presència.
Per començar es va llegir l’acta de l’assemblea general del 2012, que va ser aprovada per unanimitat, i seguidament es va repassar l’estat de comptes del 2012, les
diferents activitats dutes a terme per l’entitat i els projectes de futur.
• Local social
S’ha fumigat el local contra els corcs i de moment no n’han tornat a aparèixer. Cal
esperar a l’estiu per veure si ja han estat definitivament erradicats.
• Quotes de socis
Gràcies al bon estat de comptes, un any més no s’apuja la quota de soci. Enguany
es tardarà més a girar els rebuts perquè cal actualitzar el programa informàtic de gestió de socis a causa dels canvis bancaris que hi ha hagut.
• Expedició al Lhotse, amb Enric Llonch del CET
El 22 de maig de l’any passat Enric Llonch va portar la banderola del Centre
Excursionista de Taradell (CET) al cim del Lhotse. En el cicle de projeccions d’enguany
estava previst que passés la projecció d’aquesta expedició, però no serà possible per-
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què estarà en una expedició al Makalu. Per tant, farà la sessió en una altra ocasió.
Per aquesta nova expedició, es va acordar en assemblea que el CET col·laborarà
pagant-li la llicència federativa, que costa uns quatre-cents euros.
• Junta del CET
S’han incorporat a la Junta dos membre de l’Enclusa, en Xevi Vila i en Manel
Alcubierre. D’altra banda, el membre de la Junta del CET Joan Presseguer és actualment cap dels refugis de la FEEC.
• Informatiu
Es va acordar en assemblea que es deixarà de fer l’informatiu trimestral i es passarà a fer un anuari. L’informatiu suposa uns costos, hi ha poca col·laboració i la gent
que hi treballa té poc temps. A més, ja disposem d’una pàgina web en què les notícies es poden difondre molt més ràpidament. S’estudiarà com fer aquest anuari.
Alguns dels assistents eren partidaris de mantenir el mateix format que l’actual butlletí i d’altres suggerien que es fes més llarg i en color, tipus revista.
Es mirarà d’organitzar un sistema d’enviament de notícies i activitats per via correu electrònic, a més de penjar totes les informacions a la nostra pàgina web.
• Estat de comptes
Es va comentar que l’estat de comptes presenta una diferència d’uns dos mil
euros respecte a l’any anterior i això és perquè s’ha comprat material per organitzar
algunes activitats i una impressora per fer les targetes de federat. A més, encara hi
ha equipaments esportius per vendre i no s’ha cobrat la subvenció de la Federació.
Com que l’any passat el duatló del Bandoler va anar de Taradell a Matagalls, va
ser necessari adquirir material, però aquest material servirà per a les pròximes edicions i per a altres activitats del Centre.
Per imprimir les llicències de federats es va comprar una impressora que està previst que s’amortitzi en dos anys.
També s’han millorat les assegurances de l’entitat, tant la de responsabilitat civil
com la de la Junta. Ens hem adherit a una pòlissa col·lectiva que s’ha fet per a diverses entitats excursionistes. Aquesta pòlissa es paga segons el nombre de socis, perquè és un producte pensat per a aquest tipus d’entitats i, per tant, les activitats que
es duen a terme estan ben cobertes.
• Senders
Aquest és l’últim any que s’organitzen les sortides de Senders. Després d’aquesta temporada es dissol l’organització.
De totes maneres, s’ha estudiat una alternativa i en principi entre les diferents
entitats que organitzaven aquestes sortides s’ha pensat d’organitzar una sortida trimestral de cara a l’any vinent.
• Marxa Rupit-Taradell
Com es va decidir en l’assemblea anterior, es va buscar un sistema per tenir un
millor control dels participants. Es va triar un sistema fàcil de muntar perquè es feia
a través de telèfons mòbils als quals prèviament s’havia instal·lat una aplicació
determinada.
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Es va comentar que, en ser una activitat no competitiva, hi havia participants a qui
no agradava que es poguessin consultar llistes per ordre de temps, i es va decidir
que de cara a l’any vinent es mirarà si en el moment d’inscriure’s es pot escollir que
les dades siguin anònimes. És a dir, sortiria el dorsal, ja que el control dels participants és per via web, però sense fer-s’hi públic el nom.
També es va suggerir que a les bases cal posar que als autocars no s’admeten animals de companyia, i que si algú porta algun gos se n’ha de fer respoble.
Finalment, es va ressaltar la gran tasca que porten a terme la gent dels controls i
es va aprofitar l’ocasió per tornar a agrair-los la col·laboració.
• Sortida de família
Les famílies es troben cada mes i fan alguna sortida. Es va parlar del fet que quan
s’organitzi alguna activitat infantil des del CET cal que els participants tinguin la llicència federativa, i si no la tenen caldrà que es facin la d’un dia.
Es va comentar que s’hauria de fer pedagogia sobre la importància de tenir la llicència federativa i que cal buscar fórmules per fomentar la participació infantil.
• Sender de Taradell
La FEEC ha demanat que hi hagi un cuidador oficial del sender de Taradell i del
tram de GR-2, i serà en Josep Codina.
• Activitats CET-L’Enclusa
Les activitats que organitza la secció CET-L’Enclusa són el duatló, el duatló infantil, la cursa dels Gitanos i la pujada a l’Enclusa o cursa de Sant Silvestre.
L’any passat el duatló es va fer arribar fins al cim de Matagalls i van participar-hi
143 atletes. El duatló infantil es va fer el mateix dia un cop s’havia donat la sortida
dels grans i van prendre-hi part 108 nens. Com ja s’ha comentat en l’estat de comptes, aquestes activitats van ser deficitàries perquè es van haver de fer inversions.
La cursa dels Gitanos del 2013 va ser un èxit de participació amb 350 inscrits, però a
la de 2014 hi ha hagut una baixada significativa perquè va coincidir amb el carnestoltes
de Torelló. Cal destacar que per aquesta cursa es va estrenar l’arc dels CET L’Enclusa.
L’assemblea es va acabar cap a 2/4 de 10, però abans es va fer saber que la botifarrada del CET, que tradicionalment se celebra l’endemà de l’assemblea, es faria a
Can Costa i Font, a base de pa amb tomàquet i embotit. El motiu del canvi de lloc és
perquè l’escassetat de pluges ha fet avançar a aquest cap de setmana la prohibició
de fer foc al bosc.

ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2013
ENTRADES
Quotes de socis…………………… 12.465,00
Llicències de federat …………… 28.177,25
Loteria de Nadal ……………………… 639,00
Subvencions diverses …………… 1.279,62
Senders ………………………………… 1.400,00
Activitats de L’Enclusa …………… 9.517,00

Marxa Rupit-Taradell …………… 29.236,00
Lloguer de material …………………… 55,00
Matagalls-Montserrat/Caminada
de la Festa Major/Botifarrada 2.898,00
Venda de llibres ………………………… 72,00
TOTAL ………………………… 85.738,87
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SORTIDES
Assegurances…………………………… 893,72
Serveis bancaris ……………………… 695,32
Aigua………………………………………… 168,92
Electricitat………………………………… 635,37
Telèfon – Internet……………………… 773,16
Correus……………………………………… 419,93
Instal·lacions informàtiques … 1.307,16
Senders ………………………………… 1.400,00
Llicències de federat …………… 28.676,40
Informatius …………………………… 2.258,49
Marxa Rupit-Taradell …………… 28.636,96
Material d’oficina …………………… 234,00
Cicle de projeccions ………………… 469,85
Matagalls-Montserrat/Caminada
de la Festa Major/Botifarrada 2.582,59
Festa de l’esport ……………………… 363,00

Activitats de L’Enclusa ………… 11.879,37
Loteria de Nadal ………………………… 18,00
Quota de la Federació ……………… 427,50
Instal·lacions i conservació
del local …………………………………… 222,25
Cursets diversos ……………………… 304,98
Diversos ……………………………… 5.867,13
TOTAL ………………………… 88.234,10
RESUM
Saldo del dia
31-12-2012 ……………………… 56.517,44
Entrades ……………………………… 85.738,87
Sortides ……………………………… 88.234,10
Saldo del dia
31-12-2013 …………………… 54.022,21

El Pessebre de les Agudes
queda al CET com a record
El dissabte dia 18 de
Pessebre de les Agudes
gener en Josep Codina i
en homenatge
jo, Ramon Curtichs, vam
a Alfons Coll
recollir el pessebre de
(Foto: R. Curtichs)
les Agudes en un dia
molt boirós i fred. Les
Agudes estan situades
al Parc Natural del
Montseny, per tant, el
pessebre s’ha de retirar
aviat. Si no és així, ho
fan els forestals.
Com us vam explicar
en l’anterior informatiu,
el pessebre d’enguany l’havia fet Alfons Coll, soci de l’entitat que ens va deixar el
novembre. Com a homenatge es va poder localitzar i restaurar la soca on ell havia fet
un pessebre per al CET feia set anys i que s’havia portat a les Agudes. Com que era
un pessebre que pesava molt, la idea era desmuntar les figures i deixar la soca a la
muntanya, però en el moment de desmuntar-les ens vam preguntar: «Què fem? El
desmuntem o el baixem tot sencer i el conservem al Centre Excursionista?»
Finalment, tot i que pesava molt, vam decidir baixar-lo com a record.
La reconstrucció d’aquest pessebre, que va crear certa polèmica perquè no hi
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havia ni l’ase ni el bou, va ser feta pel company Josep Codina. Com que l’ésser humà
és polèmic, ja hi som. Recordo que el sant pare Ratzinger, considerat una persona
molt culta i estudiosa, havia manifestat els seus dubtes en aquesta qüestió i que en
els estudis que havia fet no li constava que hi haguessin animals en el naixement de
Jesús. Jo ho deixo així perquè no sóc ni una ínfima part d’estudiós com ho era ell.
Ramon Curtichs

Els Clubs Pedraforca i
Collserola Visiten el PR C-42
El dia 26 de febrer, un grup d’excursionistes veterans dels clubs Pedraforca i
Collserola de Barcelona, que cada segon i quart dimecres de mes fan excursions de
muntanya, van decidir visitar Taradell per recórrer el PR C-42. En aquesta sortida els
va fer de guia el membre del nostre Centre, Ramon Curtichs.
A les 9 hores van esmorzar a Can Costa i Font i mitja hora després es posaven a
caminar baixant pel carrer de Vic fins a la carretera de Viladrau. Així començava el
recorregut, tot pujant la pedrera d’on s’extreien les rodes de molí.
Més endavant, en arribar al Pujol, en Ramon els va explicar el significat del Pedró
i de la Creu dels Miquelets, i també els va mostrar l’alzina centenària del Pujol. Van
continuar el camí per un bosc que els va portar a un balcó que té una vista panoràmica extraordinària del Cabrerès, el Montseny i la Trona.
Van seguir caminant pel PR fins a trobar l’indicador de les cuines d’en
Rocaguinarda, on se’ls va explicar la història del famós bandoler. D’aquí van continuar cap a l’Enclusa, que és el punt més alt de Taradell. En aquest indret, es pot veure
una bona panoràmica del Montseny, i s’hi va fer un petit descans. Després van baixar cap a la Collada i van agafar el camí que puja al Castell de Taradell, on se’ls va

Visita al Castell de Taradell (Foto. R. Curtichs)
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Foto de grup a Can Costa i Font (Foto. R. Curtichs)

ensenyar el Castell i el Pedró que commemora els 1.100 anys d’història documentada del Castell. Van continuar el camí cap al filat de la Vallmitjana i la Serra, i van
entrar a Taradell per l’Institut, des d’on van dirigir-se cap a Can Costa i Font a dinar.
Cal destacar que el recorregut els va agradar molt, com també el tracte rebut al
bar de Can Costa.

Presentació del Nou Vèrtex
El dijous dia 6 de març al Palau Robert de Barcelona es va fer la presentació del
nou format de la revista Vèrtex, amb l’assistència d’unes 300 persones i diversos
representants del món del turisme, de les publicacions en català i de les institucions
i empreses que col·laboren amb la Federació i que ajuden a impulsar la revista.
Els responsables de l’edició de la revista van donar tots els detalls de la realització i dels projectes per millorar-la. El representant de
turisme va destacar la importància que té la revista per
a la difusió que fa de les activitats que es duen a terme
dins de la geografia del nostre país. El representant de
l’esport va dir que és un mitjà per difondre la notorietat
dels nostres esportistes arreu del món, com en Kilian
Jornet, els veterans Jordi Pons, Anglada i d’altres, així
com fa anys la primera expedició catalana a l’Everest.
Per tancar l’acte, el president de la FEEC, Jordi
Merino, va explicar l’esforç que representa tirar endavant aquesta revista sense que generi costos per a la
FEEC. Va donar les gràcies als patrocinadors i va destacar que és la quarta en importància de les publicacions

CET_CET abril 2004 02/07/14 08:37 Página 17

en català i que arriba a les 410 entitats excursionistes federades i als 40.000 federats. També es distribueix a subscriptors i es ven en quioscos.

Recollit el Pessebre del Pirineu
Com vam informar el pessebre que el Centre porta cada any a un cim del Pirineu
es volia portar al cim del Bacivers, de 2.681 m, però a causa del mal temps que va fer
el dia 15 de desembre, es va haver de deixar al pic de la Dona, de 2.702 m.
Aquest pessebre ha estat en aquest pic fins al dia 1 de maig, en què un grup de 13
excursionistes del Centre el van anar a recollir. Aquest cop el temps els va acompanyar molt més: va fer bon temps, però va bufar una mica de vent, va fer una mica de
fred i, al final, el dia es va ennuvolar.
Sortida a recollir el pessebre al pic de la Dona (Foto: R. Curtichs)

El 2013 Tres Socis del CET han
assolit el Repte dels 100 Cims
El passat 18 de maig de 2014 es va fer la VI Trobada dels 100 Cims, que enguany
va organitzar el Centre Excursionista de Terrassa. En aquesta jornada es van repartir
els premis i es van fer els reconeixements del repte dels 100 Cims i, a més, es vol convertir en el punt de trobada dels federats que hi participen.
La trobada es va iniciar amb la concentració dels participants a les 9 del matí al
local social del CE Terrassa, on van poder esmorzar. Seguidament, els participants
van pujar fins a la sala de plens de l’Ajuntament, on l’alcalde, Jordi Ballart, va donarlos la benvinguda. També hi va haver parlaments de part del president de la FEEC,
Jordi Merino, i del president del CE Terrassa, Francesc Muntada.
Després d’aquest acte de benvinguda els 60 participants van pujar a l’autocar que
els va dur al coll d’en Tropes i a la casa nova de l’Obac. Allà es van fer dos grups. Un
grup va fer un recorregut més curt pels pous de glaç i l’altre, es va enfilar fins a
Castellsapera, punt culminant del terme municipal de Terrassa i que forma part del
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llistat dels 100 Cims. El dia era força núvol i calitjós i les panoràmiques des del cim
no van ser gaire àmplies. Això sí, la presència de Montserrat, atreia la mirada.
De retorn a Terrassa, a la plaça del Vapor Ventalló, al davant del local del CE
Terrassa, hi va haver el dinar de germanor que va reunir gairebé un centenar de persones. Havent dinat, la sala d’actes es va omplir encara més i es va fer l’acte de reconeixement i de lliurament de premis.
Primer es van donar els trofeus als cinc primers classificats del IV Premi FEECCanicròs. A continuació es van lliurar els premis del concurs literari dels 100 Cims i
del V concurs fotogràfic Fotocims; així mateix es va fer lliurament dels premis del sorteig entre els participants als concursos.
Seguidament i, per primera vegada, es va lliurar un reconeixement als federats que
durant l’any 2013 van superar els 200 cims, per la seva constància. Van ser 16, els federats que van recollir aquest guardó. L’acte central va venir a continuació, quan els federats que durant l’any 2013 van assolir el repte dels 100 Cims van recollir el mapa personalitzat i la samarreta commemorativa. Entre els 35 federats guardonats, tres eren
del Centre Excursionista Taradell, es tracte de: Pere Castells, Fina Heras i Toni Crous, els
quals van ser acompanyats per la presidenta de l’entitat, Carme Delgado.
Seguidament es van projectar dos audiovisuals de Marcel Puig, del CE Terrassa.:
un dedicat a les terres de l’Ebre i l’altre, a Catalunya. Després es va fer un sorteig de
regals entre els assistents. Per cloure l’acte, el president de la FEEC, Jordi Merino, i
Francesc Muntada, president del CE Terrassa, van fer un parlament en què tots dos
van manifestar la seva satisfacció pel desenvolupament de la jornada.
Un cop acabat l’acte, a la plaça, es va fer la foto de família dels federats guardonats i es van compartir uns moments relaxats de rialles i comentaris. Una cloenda
agradable per a una jornada que va deixar un bon regust de boca a tothom.

XX Cicle de Projeccions - 2014
El divendres dia 9 de maig es va encetar el XX cicle de projeccions del Centre, que
va tenir lloc durant tres divendres consecutius del mes de maig, a partir de dos
quarts de 10 del vespre, a la Biblioteca Antoni Pladevall de Taradell. Hi va assistir una
seixantena de persones a cada sessió.
En aquesta ocasió va encetar el cicle el ja conegut Josep Maria Parareda, amb el
reportatge LA RUTA DE L’ÈXODE. Es tracta d’un recorregut per etapes des de
Montsegur fins al santuari de Queralt, en què vam poder gaudir de paisatges espectaculars i visitar indrets i monuments històrics molt interessants tot seguint les passes dels càtars.
El divendres dia 16 de maig, Miquel Àngel Ramos va presentar l’audiovisual CAP
DE CREUS - FISTERRA - PORTO: 2000 km A LA MOTXILLA, en el qual va explicar la
seva aventura d’unir a peu els punts més oposats de la península Ibèrica: el Cap de
Creus, a la Costa Brava, i el Cap de Fisterra, a la Costa da Morte. Finalment, el viatge
es va allargar fins a la ciutat portuguesa de Porto, de manera que va acabar fent un
total de dos mil quilòmetres en solitari i a peu durant tres mesos.
El divendres dia 23 de maig va tancar el cicle Josep Maria Parareda amb la pro-
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jecció de tres petits audiovisuals: CITALTÉPETL, LA MUNTANYA DE L’ESTRELLA, en
què es realitza l’ascensió al cim del volcà Orizaba o Citaltépelt (la muntanya de l’estrella); PELVOUX, en què es presenta la travessa al mont Pelvoux, de 3.946 m, als
Cicle de projeccions (Foto: Ramon Curtichs)

Alps francesos, pujant pel couloir Coolidge i fent la baixada per la glacera de les
Violettes; i EL CERVÍ, ascensió al Cerví per l'aresta Leone, el cim més emblemàtic dels
Alps i, alhora, un dels més bonics.
Després de cada projecció es va fer un torn de preguntes i un petit col·loqui entre
els protagonistes i el públic, de manera que els assistents van poder resoldre dubtes
i curiositats que havien sorgit durant la projecció.

Assemblea General de la FEEC
Les entitats excursionistes i els clubs esportius de la FEEC van celebrar dues assemblees generals, una amb caràcter ordinari i una altra d’extraordinària, a Tortosa, el dissabte 31 de maig. Aquestes assemblees es van organitzar amb la col·laboració de la
Unió Excursionista de Catalunya Tortosa a l’Edifici Seminari de la capital del Baix Ebre.
Hi va assistir la presidenta de la nostra entitat, com a secretària de la FEEC.
A l’Assemblea ordinària es va aprovar una proposta presentada per la vegueria
del Barcelonès d’incrementar la quota d’entrada de les noves entitats a la Federació
fins a 1.500 euros. L’Assemblea extraordinària va servir per avançar en el full de ruta
de “transició nacional”, davant un possible escenari de desvinculació de la FEDME.
La sessió ordinària celebrada al matí també va servir per presentar els comptes
anuals de l’exercici econòmic i l’estat de comptes a 31 de desembre de 2013, així com
la memòria d’activitats i l’informe de la junta directiva, documents que van ser aprovats per unanimitat. A la sessió extraordinària, celebrada a la tarda, hi van participar
els assessors de la FEEC per a la transició nacional, i el president de la Federació,
Jordi Merino, va anunciar que la junta directiva avançaria una proposta que es podria
sotmetre a votació a finals d’any, coincidint amb la pròxima assemblea.
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Assemblea de la FEEC (Foto: FEEC)

3a Edició de Taradell Camina
El dimarts 3 de juny de 2014 es va iniciar la primera de les caminades de la tercera edició de Taradell Camina, que es durà a terme cada dimarts i dijous durant els
mesos de juny i juliol de 2014. Les passades edicions va tenir molt d’èxit i hi van
assistir més de 300 persones. En la primera caminada d’aquesta temporada hi van
participar unes 170 persones, que van fer el recorregut següent: van sortir de la plaça
de les Eres cap a la font Gran, van passar per darrere la fàbrica del Tint, darrere les
piscines del Parc d’Esports i van tornar pel barri de Sant Miquel. A més, els participants van rebre com a obsequi una canellera amb una petita butxaca incorporada per
guardar-hi les claus.
La iniciativa manté la filosofia dels altres anys: trobada a dos quarts de 9 del vespre a la plaça de les Eres de Taradell i caminada d’una hora de durada que acaba al
mateix punt de sortida. L’objectiu és promocionar l’activitat física com una actitud de
vida saludable i incentivar la gent perquè camini tot l’any.
Els interessats a participar-hi es van inscriure el dissabte dia 31 de maig a la tarda
al Pujoló mentre es celebraven diferents activitats de la 6a festa de l’esport i el
dimarts dia 3, mitja hora abans de la primera sortida, però si hi voleu participar i
encara no us hi heu inscrit només cal que us presenteu a la plaça de les Eres una mica
abans de l’hora de sortida.
L’organització d’aquesta activitat va a càrrec de l’Ajuntament de Taradell, Som
Dones, Protecció Civil i la nostra entitat, el Centre Excursionista Taradell, que s’encarrega de buscar els recorreguts i guiar els caminadors.

Quotes dels Socis i
Vacances de Secretaria
Agrairem als socis que no tinguin domiciliada la quota, i que encara tinguin pen-
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dent el rebut del 2014, 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.

Informatiu del Cet
Tal com es va acordar en assemblea, aquest butlletí es deixarà de fer trimestral i
es passarà a fer un anuari. Per tant, l’actualitat del CET la podreu seguir a la nostra
pàgina web, en què les notícies es poden difondre molt més ràpidament.
Aquest informatiu que teniu a les mans és un resum de les activitats portades a
terme des del quart trimestre del 2013 fins al maig del 2014.
Les cròniques i notícies de la resta d’activitats de l’any es resumiran en una altra
publicació que es farà a principis del 2015.

ACTIVITATS
XXXV Caminada de la Festa Major
Dia: diumenge 24 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: 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

Sortida a un 3.000 del Pirineu
Si no hi ha res de nou, com cada agost, es farà la sortida habitual en grup a un
3.000 del Pirineu. Així, doncs, els qui hi vulgueu participar cal que passeu pel CET o
que hi truqueu abans de finals de juliol per tal de quedar entesos per organitzar la
sortida.

5è Duatló del Bandoler i
3r Duatló Infantil
La secció esportiva CET-L’Enclusa ja prepara la 5a edició del duatló del Bandoler i
la 3a edició del duatló infantil, que es duran a terme el diumenge 19 d’octubre.
A mesura que tinguem més informació la publicarem a la web del Centre
www.cetaradell.net i a l’específica del duatló www.cetaradell.cat/duatlo/
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Sortida de Senders, Temporada 2014
Aquest Any... En Fem 25
Programa de sortides
• 21 de setembre de 2014:
els Angles – llac de la Balmette – pla del Mir (Capcir)
• 19 d’octubre de 2014:
coll de la Boixeda – Beget – Oix (Ripollès – Garrotxa)
• 30 de novembre de 2014:
Llançà – serra de Verdera – Roses (Alt Empordà)
Preu: l’import de cada excursió correspon únicament al preu del transport i al cost
del tríptic informatiu de la sortida. L’organització no té 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 en què es farà la 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 a 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 i GE Bages

Activitats Periòdiques
• SORTIDES FAMILIARS.
Les sortides en família, aptes per a infants, són excursions d’unes tres hores de
durada, a les quals ens hem d’emportar el dinar. Es tracta de passar un bon dia a la
muntanya. L’objectiu és que els nens i nenes coneguin la muntanya, el bosc, la natura... alhora que caminen unes quantes famílies juntes, tot jugant i descobrint-hi totes
les possibilitats per gaudir-ne. Excursió rere excursió, pas a pas, ens endinsem per
tots els racons d’Osona. Els interessats a participar-hi cal que s’adrecin al local social
de l’entitat i se’ls informarà. Famílies, us hi esperem!
• SORTIDES 100 CIMS.
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, us podeu adreçar al local social de l’entitat i us n’informarem o bé
us posarem en contacte amb algun dels organitzadors.

Sortida a recollir el pessebre al pic de la Dona (Foto: R. Curtichs)

cetaradell@cetaradell.cat

www.cetaradell.cat

Ge

