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NOTA PORTADA
La portada d’aquest butlletí és un homenatge
a Josep Maria Mateu. El seu arxiu fotogràfic
és un patrimoni d’un valor incalculable. El
Centre Excursionista de Banyoles també hi
estem reflectits. Molt amablement el senyor
Mateu ens va cedir, fa un temps, algunes fotos antigues relacionades amb la nostra entitat i amb llocs de ressó excursionista.

Fotos portada. Dalt: membres del Centre
reposen a la Font del Sant en tornant d’una
estada de germanor a Sant Llorenç de Cerdans. Juliol de 1957. Mig: presentació de la
Campana Coralí a Sant Llorenç de Cerdans
abans de ser col·locada a Sant Aniol d’Aguja.
Maig de 1962. Baix: traginers a Sant Aniol,
per la rehabilitació del Refugi. Juliol de 1956 .

Secció vertical a Mali
Els sorolls de l’Àfrica… tuc, tuc, tuc… qui ho
diria que, enfilats damunt una agulla de granit
de 400 m enmig de l’estepa malinesa, poguem
sentir com en la llunyania algú (segurament una
dona) estigui molent mill. Tuc, tuc, tuc… Aquest
soroll tan característic… Mirem el poble situat
just sota nostre i no es mou ni una ànima, els
homes deuen estar pasturant els ramats i les
dones són a buscar aigua. Tuc, tuc, tuc… D’on
ve el soroll? Tenim la sensació d’estar a la fi del
món completament sols però el tuc, tuc d’aquella mena de mà de morter gegant ens evidencia
que realment allò que per a nosaltres no deixa
de ser un desert, per a d’altres és un món ple
de vida..
Recordo aquell dia que vam anar a obrir la via
d’en Kakus, era una paret cara sud, hi havia de
fer moooolta calor, crèiem que no veuríem ningú i la veritat és que estàvem molt equivocats.
Al cap de poc apareixen dos nens, d’on han
sortit? Ah!! Deuen passejar aquell ramat de cabres. Quan marxen els nens comencem a escalar. Quan escales pots estar mirant la paret o
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pots mirar també cap a terra i el paisatge i de
cop: mira, sembla que algú ve caminant. D’on
ve? On va? Quan aquest ja ha passat, al cap de
poc en passen dos més, després un grupet de
tres o quatre, però d’on surt tota aquesta gent? I
llavors penses: nosaltres quan hem vingut amb
el cotxe durant una hora no hem vist cap cabana, ni cap poble… Quant fa que camina aquell
home? Quant li quedarà per caminar? No porten
ni sarró, ni aigua i n’hi ha que ni tan sols porten
sabates…
Impacta, tot impacta molt. Veus que viuen a
llocs on tu ni t’hi pararies a berenar ni res. Perquè no hi ha cap ombra, perquè no hi ha aigua,
perquè no hi ha una carretera a la vora…
Als habitants del poble de Daari (situat sota la
Mà de Fàtima) no crec que els impactés veure’ns, ja fa molts anys que molts escaladors i escaladores s’enfilen per aquelles parets i ja deuen
estar-hi acostumats. Nosaltres, en canvi, encara
ens en fem creus que en una cabana tan petita pugui cabre-hi una família sencera, i parlem

d’una família que aquí li donaríem el títol d’ultranombrosa !!
Què hi vam anar a fer a Mali? Ah, sí !! Vam anar
a obrir vies i a escalar-ne d’altres ja obertes. I on
vam anar exactament? Ara us ho explico: Mireu,
vam volar fins a Bamako (capital de Mali), d’aquí
vam anar en bus fins a Mopti i de Mopti a Daari
( Mà de Fàtima ) amb cotxe. Tot plegat uns 600
Km, que vam tardar dos dies a fer-los. Les agulles de Garmi, entre elles la Mà de Fàtima, gaudeixen d’una roca tipus quars-arenosa de color
taronja i vermell. És una roca molt dura, amb
plaques compactes farcides d’abundants preses
horitzontals i fisures sinuoses.
Per posar-nos al dia amb el tipus d’escalada
d’allà vam començar repetint itineraris a les diferents agulles. Les mans normalment tenen cinc
dits i la Mà de Fàtima també, cinc dits = cinc
agulles . Hi va haver qui, dins el nostre grup, va
fer com a mínim una via a cada dit.
Un cop posats al dia vam sentir que en Salvador
Campillo i en Yaye Campillo anaven a escalar a
una altra zona i els vam proposar de compartir el
cotxe. I ens van dir que sí i llavors vam veure que

la paret on volíem escalar hi havia molt poques
vies obertes i molta paret per escollir i d’aquí va
sortir la nostra primera obertura: Kakus Internatiomali 310 m 6b A1 a la paret de Nokara. La
van obrir en Josep Padrés, en Carles Puigdevall
i l’Anna Coll.
La segona obertura va ser a la Mà de Fàtima mateixa, a càrrec dels bessons, l’Albert i en Carles
Puigdevall, anomenada: CEB BAR-TICAL 420 m
ED- 6b A1.
I per la tercera via que vam obrir vam anar a
buscar una paret verge, a mitjoreta de la Mà de
Fàtima, concretament sobre el poble de Loro. La
via s’anomena Pluja Africana 345m. MD+ 6c (el
nom li ve perquè quan l’obríem ens van caure
4 gotes, gotes que a mesura que tocaven el terra s’evaporaven) Aquesta via la va obrir: Adama
Campillo, Josep Padrés i Anna Coll.
Us posem les ressenyes per veure si les aneu a
repetir algun dia! I de pas, podreu donar records
a la Maña, la mestressa del càmping que tant
ens va ajudar, i a tota la família Campillo en general. Animeu-vos!

Toulouse, la ville rose
A Toulouse es pot arribar des de Girona en 5
hores d’autobús i, mentre vas mirant per la finestra d’aquell cotxe atapeït de francesos i catalans,
vas pensant en com t’agrada viatjar per França i
en com serà la ciutat que has decidit que serà la
teva ciutat durant unes setmanes de la teva vida.

si alguna cosa la caracteritza és la senzillesa i
l’autenticitat, adjectius poc presents avui dia en
moltes ciutats europees, plenes de grans centres comercials, de negocis de fast-food i de
botigues de souvenirs que espanten qualsevol
“no turista”.

Toulouse em va enganxar i enamorar ben ràpid. Sense massa esforços ni artificis, perquè

Però ella, anomenada “la ville rose” per la pedra
rosada procedent de Carcassona i dels Pirineus
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Riu Garonne creuant la ciutat

viuen immigrants procedents sobretot d’Àfrica.
Toulouse li deu molt al riu Garona i per això
mateix, des de l’any 1943, les riberes del riu i
els molls són llocs protegits que s’han adaptat i
condicionat per a l’esplai i l’entreteniment dels
ciutadans.

i utilitzada en molts dels seus edificis històrics,
encanta perquè és una gran ciutat afrancesada
amb un aire mediterrani que entra pels ulls i pel
nas tan aviat arribes i et deixes atrapar. Et sents
com a casa, perquè és fàcil de conèixer, perquè
la sents teva ràpidament.
Amb més de 2000 anys d’història, Toulouse
compta amb aproximadament 426.000 habitants i és la quarta ciutat més gran de França,
per darrere de París, Marsella i Lyon. Segona
ciutat universitària del país per darrere de París i
coneguda mundialment per la seva indústria aeronàutica (té la planta “d’ensamblatge” de l’Airbus més gran d’Europa) i aeroespacial així com
pels centres d’estudis dedicats a la medecina i a
les telecomunicacions.
Es troba situada al sud-oest de França i a 90 km.
dels Pirineus. Aquesta situació la fa privilegiada
pel que fa al clima, caracteritzat per hiverns i estius suaus.
Un dels elements que més impressionen i impacten per la seva presència i majestuositat és
el riu Garona. Creuat per diversos ponts, destaca sobretot el Pont Neuf, construït entre 1544 i
1632 i que uneix el nucli antic amb el barri de
Saint-Cyprien. Aquest barri va ser el que va acollir milers d’espanyols republicans exiliats després de la victòria franquista. Després de Montpellier, era la segona ciutat de França amb més
espanyols refugiats. Avui dia, en aquest barri, hi
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Un exemple d’aquesta adaptació és “Toulouse
Plage”. Zona de lleure on es poden practicar tota
classe d’esports i on cada dia se celebren activitats lúdiques. Entre aquestes activitats, destaca
la petanca, molt popular al sud de França i on
a Toulouse concretament té molts adeptes que
passen hores jugant sota l’ombra d’arbres altíssims que corren paral.lels al riu.
Si agrada caminar sense presses i perdre’s per
carrerons i placetes amagades, Toulouse és el
lloc ideal. Mentre es camina, es poden contemplar edificis magnífics i senyorials i, si et deixes
portar per les converses dels teus companys
de carrer, veus diferències entre ells i nosaltres. Comportament, calma, discreció, civisme.
S’estimen la seva ciutat, la respecten i la volen
promocionar. Diverses vegades mirant un mapa
i perduda enmig de la multitud, gent de diversa
edat se m’apropava per oferir-me ajuda i indicarme el camí correcte…
Et pots deixar portar fins al bell mig de la basílica romànica de Saint-Sernin, de la catedral
de Saint-Étienne, del convent dels Jacobins, de
la basílica de la Daurade amb la seva verge negra (no només n’hi ha una a Montserrat!). Pots
seguir caminant tranquil.lament i arribar fins al
Canal du Midi, que uneix Toulouse amb el mar
Mediterrani i que ofereix una vista simpàtica i estiuenca gràcies a desenes de “Bateaux Mouche”
que esperen, aparcats, poder seguir el seu trajecte pel que és considerat Patrimoni Mundial
per la UNESCO.
Tots els que han fet o tenen intenció de fer el
Camí de Sant Jaume, sabran que Toulouse és
una etapa important dins de l’entramat del Camí

d’Arles per a tots els peregrins que vénen d’ Itàlia
i de l’est de França. Mostra d’això és la basílica de Saint-Sernin amb la seva imatge de Sant
Jaume i l’hotel Dieu, antic hospital de peregrins.
Tots dos monuments, declarats també Patrimoni
Mundial per la UNESCO.
No es pot deixar de contemplar l’ajuntament,
anomenat Capitole, i la plaça que l’envolta.
Aquest edifici impressiona per la seva mida i per
la seva longitud, per les grans columnes de marbre i per tots els detalls que decoren la façana,
així com per la gran plaça envoltada d’arcades
que la converteixen en centre neuràlgic i punt de
trobada de la ciutat. L’interior de l’edifici ofereix
al visitant una riquesa decorativa i pictòrica insòlita per als meus ulls en un ajuntament.
Toulouse té de tot i més: jardins i parcs i places
i concerts gratuïts a l’aire lliure i vaixells que van
amunt i avall del Garona i llibreries i botigues de
roba amb les millors marques del món i pastisseries i restaurants i crêperies i museus i parcs
infantils i mercats a l’aire lliure i un bon servei
d’autobusos i metro i desenes de coses més que
fan que sigui una gran experiència viatjar-hi i

descobrir-la.
És una ciutat humil, bressol del catarisme i capital històrica del Llenguadoc, on l’occità ha quedat reduït a les plaques dels carrers i a ser ensenyat en alguna escola especialitzada de la ciutat.
Allà em van dir que un català i un francès que
parli occità es poden entendre sense gaire problemes, però per molt que preguntis i busquis
no trobes a ningú amb qui poder-ho comprovar!
Com a detall curiós diré que hi ha una botiga
pel centre de la ciutat on es venen camisetes i
articles d’independentisme català, occità i cors.
Val la pena admirar-la de dia i deixar-s’hi portar
però també cal fer-ho de nit quan els principals
edificis històrics de la ciutat estan il.luminats i li
donen un aire encara més especial i acollidor.
Toulouse o Tolosa del Llenguadoc espera ser
descoberta i no deixar ningú indiferent.
És una sorpresa. Senzilla i propera.
Sorprenent per al viatger que busqui una ciutat
real i amable.
Cris José i Lorente

Le Capitole ajuntament de Toulouse
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Oum soud, mgoun
Recordo que ahir mentre era al Club contemplant com el sol es ponia a l’altre costat de l’estany, a l’esquerre del Salt del Matxo vaig recordar la trucada d’en Jordi reclamant-me l’escrit
pel butlletí i en aquell moment vaig pensar que
era un bon tema parlar de les postes de sol al
Mgoum.
Ara davant l’ordinador no me’n ve a la memòria
cap d’especial i de cop i volta em sento una mica
buit. De què podria parlar ?
Nosaltres dos vàrem agafar l’avió a Girona amb
destí a Marrakech, ciutat fundada el 1070 i que
va acabar donant nom al regne del Marroc. La
ciutat moderna és un jardí d’amples avingudes
franquejades de tarongers i palmeres, però dins
la Medina és un lloc de “zocos”, de carrers estrets i foscos, de te amb menta, de músics, ballarins, encantadors de serps, de venedors de pocions, boticaris, curanderos, pastissers, cuiners
i de tota mena de gent que et vendrà qualsevol
cosa per uns quants dirhams.
Amb onze companys més, enllaunats tots dins
una furgoneta, tardarem cinc hores fins arribar a

Agouti a la cara nord del Atles. És impressionant
el contrast entre el color marró i ocre de les muntanyes i de les cases i kashbes fetes de rajols de
fang amb el verd clar dels camps, el verd fosc de
les nogueres i el lila intens de milers d’orquídies
que creixen arreu.
El trekking va travessar l’Atles de nord a sud est
pel massís del Mgoum i va passar pel seu cim
més alt (“Oum soud”, el més alt) de 4.071 m.
La vista es perd cap al sud, vers l’immens desert
del Sàhara. A excepció de milions de mosquits
que per sort no piquen i que se’t posen per tot
arreu ( a hores d’ara encara no se què feien allà
dalt...) no es troba cap altre senyal de vida, però
a poc a poc, a mesura que es va baixant la vida
torna a aparèixer, per tornar a trobar al cap de
dos dies la frondositat de camps i arbres al costat del riu Mgoum, que seguirem dos dies més,
passant sovint per dins la seva llera i amb aigua
fins a mitja cuixa o una mica més amunt en funció de l’alçada
No em ve a la memòria cap posta de sol, però
si recordo la mirada intensa de la gent, la mirada esperançadora dels infants, l’olor del te amb
menta i de les orquídies, els tajims de xai i cuscús però per desgràcia sense vi, la majestuositat de les nogueres carregades de nous verdes
(penso amb la ratafia...) el riu, que com una serp
platejada s’esmuny entre estrets congostos...
Però si hi ha una cosa que recordo en especial
son tots els colors del verd (com diu la cançó)
(Primera setmana de juny del 2009)
Dolors Hugas Casademont
Joan Coll Comerma

De pastissets d’ametlla, sucre i mel encara en
tinc a la nevera...
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ACTIVITATS - LES NOSTRES SECCIONS
Secció
excursionisme clàssic
OCTUBRE 2009

Sot de les Cordes- Coll d’Ordials- Serra dels Salaverds- Font dels Prat Xic- la Creu de MatagallsColl Saprinera- Sant Miquel dels Barretons- Sant
Segimon- l’Erola- Can Bosch- Viladrau. Vocal:
Quim Oliver “xari”

Diumenge 18

NOVEMBRE 2009

CAMINAR I TREBALLAR A
ROCACORBA

Dissabte 7

No volem deixar de ser fidels a la nostra muntanya de referència.
Hi haurà activitat per a tots els gustos. Qui vulgui podrà treballar en el manteniment del camí
de Rocacorba i recuperació d’altres trams. Qui li
faci més peça bellugar les cames podrà pujar a
peu. Cap a les dues del migdia farem un dinar
de germanor a les dependències del Santuari.
També és possible venir directament al dinar.
Cal portar coberts, plat, got... Llarga sobretaula.
Pel dinar cal que truqueu al Centre per apuntarvos.Com a molt tard el dimecres dia 14. Vocals:
Quim Oliver “xari”, Joan Coll i Dolors Hugas.

Dissabte 31

MAR i MURTA- BLANES
Com ja anem fent els últims anys pel mes de
novembre, aquesta serà una excursió conjunta
amb els companys de la Secció d’Astronomia.
Amb ells organitzem excursions més científiques. Sortirem a les 8 de Banyoles. Arribant a
Blanes esmorzarem. Llavors farem una passejada per la zona d’unes dues hores. A les 12
tenim hora per entrar als Jardins Mar i Murtra
de Blanes. O sigui que la temàtica d’enguany és
la BOTÀNICA. Possibilitat de quedar-nos a dinar
per a completar una jornada de convivència. Tot
plegat us ho podrem determinar millor durant
les setmanes abans. Truqueu a la Secretaria del
Centre per a més informació.

LA CREU DE MATAGALLS
(MONTSENY)

Diumenge 22

Autèntica ascensió a la Creu de Matagalls des
de Viladrau. Cim emblemàtic del Montseny. Recorrerem camins antics que ens conduiran per
fagedes, castanyers monumentals, fonts i ermites... Colors de tardor i, amb bon temps, la dilatada panoràmica des del cim, que està a 1700m
d’alçada.
La caminada se les porta ja que són 6 hores de
marxa efectiva i 1100m de desnivell.
Itinerari: Viladrau- Can Bosch- Pla de Malataup-

Els companys de la Vall d’en Bas celebren 25
anys de la fundació de la seva entitat: la GECA
(Grup Excursionista Cultural i Alpinista de Sant
Esteve d’en Bas). També coneguda com LLETISSONADA. Per la celebració, van programar una
sortida al mes durant aquest any 2009 en la què
consisteix en fer una matinal llargueta seguida
d’un dinar de germanor. Ens afegirem a la festa i
aprofitem per felicitar aquesta Entitat i desitjar-li:
PER MOLTS ANYS!

25 ANIVERSARI GECA
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El dinar és opcional. Qui desitgi quedar-se cal
que s’apunti a la Secretaria del Centre. Com a
molt tard el dia 18 de novembre.
Per aquest diumenge tenen programat el següent itinerari: Collada de Bracons- Els LlancersPorxiugues- el Prat- el Güell- Sant Nazari- fageda
de la Grevolosa- Collada de Bracons. Hores de
marxa efectiva: 4h.
Vocal: Quim Oliver “xari”

Dissabte 28

SANT ANIOL D’AGUJA
Ara més que mai estem animats a treballar a
Sant Aniol. Les notícies de començament d’estiu, que ens informaven que el projecte del Refugi pot fer-se realitat, ens han engrescat a més no
poder. No hem deixat mai de fer el manteniment
i millora d’aquell entorn. Però ara estem més
animats que mai. És per això que amb els companys de l’Associació Terra Aspra de Montagut
us convidem en aquesta jornada de treball. Veniu a Sant Aniol a compartir les nostres il·lusions.
Possibilitat d’arrossada de germanor. Informeuvos la setmana abans. Vocal: Quim Oliver “xari”

DESEMBRE 2009
Dissabte 5, diumenge 6 i dilluns 7

ELS PORTS (TERRA ALTA)
Destinem tres dies als Ports amb la intenció de
conèixer una mica aquest massís tant poc visitat
pel nostre Centre. Hi farem un pessic de conei-

Dimarts a dijous
de 9.30 a 13h i de 15 a 19h

xença. Creieu que val la pena. Per a nosaltres
és tot un món per a descobrir. Farem estada en
un allotjament a determinar. Serà en algun poble
de la Terra Alta (Arnes, l’Horta de Sant Joan, o
Prat de Compte) i cada dia farem una caminada. Els itineraris ens portaran a visitar l’espectacular mola de la Roca de Benet, els impressionants Estrets d’Arnes, el Riuet de les Valls...i
si el temps ens hi acompanya pujarem la Punta
de l’Aigua, un dels cims més bonics del massís.
Aquesta sortida està en preparació. Tindreu els
detalls més endavant.
Cal apuntar-se a Secretaria fent una paga i senyal de 15 euros. Període d’inscripcions del dia
1 al 30 d’octubre. En cas de tenir limitacions en
l’allotjament es respectarà l’ordre d’inscripció.
Cal ser Federat.
Reunió preparatòria el dimarts dia 1 de desembre a les 10 del vespre als locals del Centre. Vocal: Quim Oliver “xari”

Dissabte 19 i diumenge 20

PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
Un any més arribem a aquesta tradicional sortida on participen totes les seccions del Centre.
Pel sopar del dissabte cal apuntar-se com a molt
tard el dimecres dia 16 a la secretaria del Centre.
Pel diumenge, els qui ho vulguin, completarem
la sortida allargant la caminada per algun racó
que no hàgim visitat en anys anteriors.
El pessebre és elaborat pel Taller de Ceràmica
del nostre Centre

Tiquet jove - 20%

Divendres
de 9.30 a 19h
Dissabte
de 9 a 17h

Avda. Països Catalans, 45-57 · Banyoles · Tel. 972 57 43 96 · www.cebado.es
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Secció colla de
pa sucat amb oli
OCTUBRE 2009

OCTUBRE 2009

Diumenge 18

Dissabte 17

Aquest mes anirem a Sant
Miquel de les Formigues

Sopar (G)astronòmic: Física de
partícules

La sortida ens portarà fins a la serra que separa
la vall d’Osor de la vall de Santa Coloma de Farners. El cim de Sant Miquel és una excel·lent
talaia que mira cap al Montseny, el Pirineu, Sant
Gregori del Turonal, etc.

moderat per en Joan Soto.

NOVEMBRE 2009
Dissabte 7

Novembre 2009
Diumenge 22

Talaixà. Un racó amb història
Aquesta sortida ens permetrà conèixer un poble
encinglerat i entendrem el per què del despoblament de l’Alta Garrotxa. Procurarem fer un dinar
de brasa i fer-hi la castanyada. Hora de sortida:
a les nou del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.

Excursió pels voltants de
Blanes
de 9.00 a 12.00 h
del matí. En acabar visita als Jardins Mar i Murtra (de 12.00 a 14.00 h)
Activitat conjunta amb la secció Excursionisme
Clàssic.

Dimarts 17

Sortida de camp

DESEMBRE 2009
Dissapte 19 i diumenge 20

Portada del Pessebre al
Bassegoda
Vegeu el programa a part i contacteu amb el vocal al 972 239863. Procurarem que hi hagi un
grup que planti la tenda, el dissabte a la tarda,
a la zona de la Plana de Riu i que esperi els
qui vulguin pujar al cim el diumenge al matí.
Dificultat: Totes les sortides són aptes per a tothom. Us hi esperem a tots.

per observar els Lleònids.

DESEMBRE 2009
Dissabte 12

Sopar (G)astronomic:
Evolucionisme versus
creacionisme
moderat per en Rafael Balaguer.
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primer lliurament de la Foto-Lliga amb tema lliure a Girona.
El dia 30 d’octubre el nostre company Joan Pau
Cassez passarà un audiovisual a la sala d’actes
del Centre. (No us ho perdeu)

AGRAÏMENT
El passat 6 d’agost va morir el nostre estimat Josep M. Mateu i Tarafa. Des de la nostra humil
secció volem agrair-li la feina feta, les llargues
estones passades al seu estudi preparant alguna exposició, la seva col·laboració en qualsevol
cosa que se li demanés i, en definitiva, agrair
totes les estones que ens va deixar gaudir de la
seva companyia. Mai va tenir un no per resposta.
GRÀCIES JOSEP M.
No ens entristim pel fet
d’haver-lo perdut,
sinó alegrem-nos pel fet
d’haver-lo tingut.
Sant Agustí

Secció
de Fotografia
Voldria recordar a tots els socis de la Secció la
disposició de l’estudi fotogràfic. Per a tots els
que us interessi utilitzar-lo podeu contactar amb
en Jaume Planas, tel. 972 57 56 18 (vespres) o
679 936 607, o també amb en Jaume Vilalta tel.
972 57 43 36 (horari comercial).
En el passat Concurs de Natura de Limnos del
Pla de l’Estany, Miquel Planells va classificar-se
en 1r lloc i va aconseguir a més un accèssit.
En Jaume Planas, en el Concurs de fotografia de
Vilert patrocinat també per Limnos i l’assossiació
de Veïns de Vilert i Centenys, va guanyar el premi de paisatge.
Recordeu que el proper 23 d’octubre hi ha el
10 Centre Excursionista de Banyoles

Diumenge 8 de novembre

sortida de tardor
Lloc per determinar.

ESCOLA DE BELLES
ARTS DEL C.E.B.
Curs 2009-2010
Està previst iniciar el 28è curs de l’Escola de Belles Arts el proper dia 5 d’Octubre, i no cal dir
que un any més el centre posarà el màxim d’interés perquè els diferents tallers funcionin amb
bon nivell i amb el profit per a tots els alumnes
que amb la seva assistència dipositen la confiança en nosaltres. També i com ja és costum, durant la Festa major tindrà lloc a la Sala del Centre
l’Exposició de Treballs de l’Escola pertinents al
curs anterior.
Els dies i horaris de visita seran els següents:
El 24 i 25 d’octubre; matí de 12 a 2, de 5 a 8
de la tarda. El 26 d’octubre; de 5 a 2/4 de 8 de
la tarda.
Una vegada més volem agrair al nostre Ajuntament el seu suport, sense el qual la nostra Escola no seria viable
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

Secció d’aplecs
i acampades
NOVEMBRE 2009
Dissabte 21

APLEC DE SANT PATLLARÍ
8.30h - Pujada a peu des de la Torre de Pujarnol
12.00h - Missa a càrrec del Rector de Molló.
Mossén Josep Riera
14.00h - Dinar de Germanor
Tot seguit, Rifa i jocs de cucanya

DESEMBRE 2009
Dissabte 5

MATINAL DE TREBALL A LA MARE
DE DÉU DE LES AGUJES
Des de la Secció d’Aplecs col·laborarem amb la
neteja de la Mare de Déu de les Agujes.

Diumenge 20

CELEBREM EL NADAL AL
BASSEGODA
Després d’haver fet bivac al Bassegoda, la secció d’aplecs del Centre us anima a fer un dinar
de germanor a la Plana de Riu.
14.00h - Arrossada popular
15.30 - Actes tradicionals nadalencs ( cantada
de nadales,etc.)

Informacions
de secretaria
Llicències
federatives 2010
Com cada any, us fem esment que és molt
necessari disposar, a partir del primer dia
de l’any 2010, de la corresponent llicència
federativa per a qualsevol activitat muntanyenca, sigui del caire que sigui i amb
més o menys dificultat. Aquesta llicència comporta l’assegurança d’accidents
de muntanya, amb diferents modalitats i
preus. Per a més informació, adreceu-vos
a la Secretaria del Centre.
Advertiment: a fi d’agilitzar els tràmits
amb la Federació, demaneu-la com més
aviat millor i no espereu al moment de fer
l’activitat; tingueu en compte que tanta
feina dóna la tramitació d’una com la d’un
grapat.
I un altre: El Centre no tramitarà cap llicència que no hagi estat pagada en el
moment de demanar-la, ja que la liquidació amb la Federació també es fa a la
bestreta.

Distribució i venda al major
de material elèctric i d’il·luminació
C/ Sant Andreu, 154
17846 MATA-PORQUERES (GIRONA)
Tel 972 58 12 14 Fax 972 58 14 12
E-mail: info@mapelsl.com
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Audiovisuals
OCTUBRE 2009
Divendres 30:

LA VIDA MARINA A L’ATOL DE
LAYANG LAYANG (BORNEO,
MALÀISIA)
Voltat pel mar de la Xina meridional a uns trescents quilòmetres al nord-oest de Kota Kinabalu,
Layang Layang és un atol de forma oval de catorze quilòmetres quadrats de superfície constituït
de tretze esculls coral.lins que emergeix de profunditats superiors als dos mil metres. Hi trobem
una petita illa artificial de mil dos-cents metres
de llargada y tres-cents metres d’amplada. L’illa
compta només amb una petita base naval malaia, un centre de busseig i una colònia d’ocells.
Però la seva riquesa és sense cap dubte la vida
marina: jardins de corall i moltes espècies de
peixos, crustacis i mol·luscs. El paradís del bussejador.
A càrrec de Joan Pau

Foto de Joan Pau Casser
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NOVEMBRE 2009
Divendres 27:

OUM SOUD, MGOUM
Projecció de l’audiovisual, a les 10 del vespre, a
la Sala d’Actes del Centre.Un trekking al Marroc,
un país que és molt proper i al mateix temps
molt lluny de la nostra cultura. Travessarem
l’Atles de nord a sud, des d’Agouti fins a Issoumar arribant a les portes del desert del Sàhara.
El trekking remunta fins al cim del Mgoum, a
4.071 m, i davalla cap al desert seguint la llera
del riu, travessant estrets congosts amb aigua
a cops molt més amunt del genoll. Dels colors
marrons i ocres de les muntanyes, passarem a
l’exuberància dels verds dels camps a la vora del
riu i a la majestuositat de les nogueres que amaguen sota la seva ombra pobles i gent ancorats
en el passat.
A càrrec de Dolors Hugas i Joan Coll

† JOSEP Ma. MATEU i TARAFA
Des d’aquestes ratlles la Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles comunica a tots
els socis la recent mort d’en Josep Ma., amic i soci del Centre des de fa molt temps, i transmet
a la Família Mateu el més sincer condol: comprenem que és una pèrdua molt dolorosa, però
preguem a Déu perquè els doni la força necessària per afrontar aquest tràngol.

RESUM D’ACTIVITATS

OCTUBRE 2009
Dissabte 17

Sopar (G)astronòmic:
Física de partícules
moderat per en Joan Soto.
- Secció d’astronomia -

Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h
Dissabte 31

LA CREU DE MATAGALLS (MONTSENY)
Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic -

Diumenge, 18

CAMINAR I TREBALLAR A
ROCACORBA

NOVEMBRE 2009

Vocals: Quim Oliver “xari”, Joan Coll i Dolors Hugas.
- Secció excursionisme clàssic -

Dissabte 7

Aquest mes anirem a Sant Miquel
de les Formigues.

- Secció excursionisme clàssic -

MAR i MURTA - BLANES

- Colla del Pa Sucat amb Oli -

Excursió pels voltants de
Blanes

Divendres 30

- Secció d’astronomia -

AUDIOVISUAL

Diumenge 8

LA VIDA MARINA A L’ATOL DE LAYANG
LAYANG (BORNEO, MALÀISIA)
A càrrec de Joan Pau

Sortida de tardor
- Secció de Fotografia Núm. 436 13

Dimarts 17

DESEMBRE 2009

Sortida de camp per observar
els Lleònids

Dissabte 5, diumenge 6 i dilluns 7

- Secció d’astronomia -

ELS PORTS (TERRA ALTA)

Dissabte 21

Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic -

APLEC DE SANT PATLLARÍ
8:30 Pujada a peu des de la Torre de Pujarnol
12:00 Missa a càrrec del Rector de Molló. Mossèn Josep Riera
14:00 Dinar de Germanor
Tot seguit, Rifa i jocs de cucanya
- Secció d’aplecs Diumenge 22

25 ANIVERSARI GECA
Vocal: Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic -

Talaixà. Un racó amb història.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de l’aparcament dels supermercats, a Banyoles.
- Colla del Pa Sucat amb Oli Divendres 27

AUDIOVISUAL
OUM SOUD, MGOUM
A càrrec de Dolors Hugas i Joan Coll
Lloc: Sala d’Actes del Centre Excursionista de
Banyoles, a les 22h
Dissabte, 28

Jornada de treball SANT ANIOL
D’AGUJA

Dissabte 5

MATINAL DE TREBALL A LA MARE DE
DÉU DE LES AGUJES
- Secció d’ aplecs Dissabte 12

Sopar (G)astronòmic: Evolucionisme versus creacionisme
moderat per en Rafael Balaguer,
- Secció d’astronomia Dissabte 19 i diumenge 20

PESSEBRE i BIVAC AL PUIG DE
BASSEGODA
- Secció excursionisme clàssic -

Portada del Pessebre al
Bassegoda
- Colla del Pa Sucat amb Oli Diumenge,20

CELEBREM EL NADAL AL BASSEGODA
14:00 Arrossada popular
15:30 Actes tradicionals nadalencs ( cantada de
nadales,etc...)
- Secció d’ aplecs -

Vocal : Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic -

PER A MÉS INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA CONSULTEU
LA PÀGINA WEB DEL CENTRE www.centreexcursionistabanyoles.org
14 Centre Excursionista de Banyoles

Font de Ca N’Illa
Situada entre el veïnat de Prades i Santa Llogaia, ben visible prop del Terri. Sol rajar abundosament. Un petit bassi condueix l’aigua a una rentadora d’uns quatre metres quadrats.

Fonts més properes: font Santa, font d’en Tou, font d’en Roure, font de Can Garriga, font d’en
Grau, font de la Taula de Pedra.
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Asseguri el seu cotxe

per menys diners!

 

Assegurança
de cotxes

    
     
  

Àmplies cobertures



    

   
    

 

     

Demani una simulació sense cap compromís a qualsevol oficina.

             
     
      

