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Dimecres 13

Dimecres 20

SORTIDES EN DIMECRES:
Cim del Montclar, 406m (La Selva, Baix Empordà)
Itinerari: Can Llaurador (Solius), Dòlmen de Can
Llaurador, Pas de la Miloca, Coll dels Ceps, Coll de
Montclar, Montclar. (Retorn pel mateix corriol).
Dificultat: Baixa
Durada: 3:30h (efectiu i real)
Desnivell: 325m
1era trobada: 8:00h a Fabra i Puig
2ona trobada: 9:15h al restaurant de Solius a l’entrada
de Sta.Cristina d’Aro en bifurcació ctra. de Solius. Crtra.
Comarcal de Girona a St.Feliu de Guíxols, Km. 27,7
Sta. Cristina d’Aro. Telf. 972 83 62 34.
Des del restaurant sortirem apròx. a les 10h amb els
cotxes fins a Can Llaurador (a 10 min.) on aparcarem.
Dinar: aprox. 14h. al mateix restaurant on hem
esmorzat. Menu 10€. (café, copa i puro, apart)
Confirmació d’assistència per la reserva.
Organitzador cotxes: Juli Arrufat
Organitzador: Joan Aymerich – 607 229 692

PASSEJADA URBANA EN DIMECRES:
El gòtic remot!: De Barcino a Barchinona; de les
muralles romanes al Call, passant pel Palau
Requesens
Itinerari: Plaça nova, Muralles, Palau Requesens, El Call,
Plaça Sant Jaume.
Serà un recorregut per alguns elements patrimonials i
monumentals de gran valor històric del territori d’arrencada de la nostra ciutat. Una aproximació a la Barcelona
Romana (segles I‐IV) i de la Jueva (segles XIII i XIV).
Durada: 3:30h aprox.
Visita guiada: Ens acompanyarà, un historiador contractat, per l’interior del Palau Requesens (segles XV‐XVI),
edifici gòtic que allotja la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres de Barcelona i la Galeria, amb la col·lecció de
retrats, de Catalans Il·lustres. Durant l’itinerari ens anirà
explicant la singularitat del palau i la història de la
comunitat intel·lectual de l’Acadèmia, propulsora de la
cultura catalana des de finals del segle XVIII.
Desnivell: +-8,40m, segons dades de l’I.C.C.
Trobada: 9:45h, Plaça Nova cantonada carrer de la Palla
Preu visita: Tarifa guia 3€/persona.
Inscripció: Necessària, per determinar l’itinerari i la visita.
Darrer dia d’inscripció: dimecres 13 de novembre
Nota important: s’intenta no limitar l’assistència de
companys; serà en funció del nombre d’inscrits, que es
podria modificar la disposició de la passejada.
Organitzador: Josep-Maria Llorens
932 379 930 / josepmllorensp@telefonica.net

Divendres 15
Projecció d’una pel·lícula de muntanya
Organitzador: CEP - Club Excursionista Pirenaic
Contacte: 93 302 42 39, cep@pirenaic.cat
Dissabte 16
Avencs Pompeu Fabra (Vallirana, Baix Llobregat)
Organitzador: RES – Club Excursionista Pirenaic
Contacte: GEP, gep@aepedraforca.cat
Diumenge 17
SORTIDES EN DIUMENGE:
El Cogulló d’Estela (Berguedà)
El Cogulló d’Estela o Cim d’Estela (1.869m), forma part
dels cims dels Rasos de Peguera que no arriben als
2.000 metres. Aquest cim està aïllat sobre els plans de
Tagast, Espinalbet i sobre l’emblemàtic Santuari de
Corbera. La seva silueta a voltes ens recorda el Cerví.
Itinerari: Creu del Cabrer (1.895m), zones d’escalada
del “Rusc” i de les “Agulletes”, Pla de l’Orri, Fonts de
Puigventós i d’Estela, Coll d’Estela, Cim del Cogulló
d’Estela (1.869m), cim del Roc d’Oró, cim de la Torreta,
cim del Pedró, Pla de l’Orri i la Creu de Cabrer.
Recorregut: 12,5 Km
Durada: 4:30h aprox.
Desnivell acumulat: 800m
Dificultat: mitja/baixa
Dinar: de carmanyola
Trobada: 7h a Fabra i Puig
Organitzador: Eduard Mitjà

Diumenge 24
GR-150. Volta a la Serra del Cadí:
Etapa 7: Bellver de Cerdanya – Alp
Recorregut: 14,7Km
Organitzador: CEP - Club Excursionista Pirenaic
Contacte: 93 302 42 39, cep@pirenaic.cat
Dimecres 27
SORTIDES EN DIMECRES:
Santa Cilia de Sorerols (Osona)
Itinerari: Km. 8 de la carretera de l'Esquirol a Tavertet,
Morro de l'Abella, El Noguer, Santa Cilia, Sant Miquel,
Castell de Sorerols, Coll Sobiranes, El Noguer, Km 8.
Durada: 4h
Desnivell: 250m
Trobada: 7:30h a Fabra i Puig
Esmorzar: estació de servei Collsacabra.
Dinar: com sempre de carmanyola.
Organitzador: Juli Arrufat

Diumenge 30
Avenc de l’Esquerrà (Olesa de Bonesvalls, Garraf)
Exploració de la via dels Pous Concrecionats. Sortida
conjunta amb el RES.
Organitzador: Jordi Roca i Patricia Rovira

LOTERIAL DE NADAL
Aquest any és el número:

41.183
En breu us avisarem quan podeu passar
a recollir-la per el centre social.

El 12 d’octubre ens va deixar l’Antoni Bonvehi.
Juntament amb en Vicenç Tricàs varen ser durant
uns quants anys part del garant que l’Agrupació
estés oberta als seus socis les tardes i vespres dels
dimarts i els dijous. Amb la seva dedicació al lloguer
de material i a la secretaria, varen contribuir al manteniment de la nostra agrupació. Sembla que fa dos
dies que els lliuràvem a tots dos un reconeixement
a aquesta tasca i avui ja no hi són.
Serveixin aquestes línies per a refermar-me de nou
En l’agraïment que en el seu dia els vàrem fer a ells
en persona. A reveure companys i moltes gràcies!
Julià Sánchez

Benvolguts/des socis/es,
Com bé sabeu el nostre refugi va patir ara fa un any i mig una fuita d’aigua com a conseqüència de
la congelació de les canonades. Aquest fet accidental ens va dur a fer una revisió tècnica complerta
del seu estat estructural i vam contactar amb un gabinet d’arquitectes que ens va fer un informe sobre
el seu estat actual i les reformes que s’havien d’escometre per a què pogués tornar a estar operatiu
sense cap risc per a les persones que l’utilitzem de forma habitual o esporàdica.
Dos van ser les opcions de reforma que ens van proposar, amb diferents solucions tècniques i costos.
Una d’elles ens semblava que responia a les nostres necessitats i possibilitats econòmiques i vam decidir que seria l’opció que tiraríem endavant. Prèviament, vam negociar l’ampliació del contracte de lloguer
actual amb la Propietat per tal de garantir-nos un termini més llarg i l’opció de poder amortitzar el cost
de les mateixes.
Abans de començar les obres, i donat que aquestes afectaven a l’estructura de l’edifici, vam haver de
sol·licitar el permís d’obres corresponent a l’Ajuntament d’Alp. Aquest va ser un nou problema sobrevingut ja que des de l’Ajuntament ens van demanar seguir un seguit de tràmits per a adequar la situació
legal del refugi a la normativa actual a més d’indicar-nos que, d’escometre la solució acceptada, caldria
fer un seguiment anual de la mateixa de manera que, cada any, hauríem de fer un nou informe tècnic
amb el cost que això suposa.
A mesura que hem anat avançant en aquest tema hem mantingut un diàleg fluid amb la Propietat de l’immoble i, de fet, des del mes de març, no estem abonant, de mutu acord i fins que no hi hagués una solució
definitiva, l’import mensual del lloguer.
Tot plegat ens ha portat a prendre la decisió de què no ens és possible mantenir el refugi en les condicions actuals i estem treballant en altres opcions amb la propietat per tal d’intentar trobar una solució
i poder mantenir aquest actiu, que entenem representa per al nostre club, de disposar d’un refugi a La
Molina.
Tenim clar, no obstant, que cap de les possibles solucions passa per mantenir en règim de lloguer, ni tan
sols en les condicions avantatjoses actuals, el nostre refugi. Per aquest motiu hem pres la decisió de que
rescindirem el contracte actual abans d’acabar l’any.
Malgrat es cancel·li el contracte de lloguer no ens cal retirar tot el material i bens que tenim al refugi mentre
continuïn les negociacions amb la Propietat. No obstant, us informen de la situació actual per de què, si voleu recollir les vostres pertinences particulars, ho pugueu fer amb la data límit del 7 de desembre. Per fer-ho
podeu sol·licitar la clau a la secretària de l’entitat i podeu accedir al refugi amb l’únic objectiu de retirar els
vostres objectes personals.
Atès que aquest és un tema important en breu celebrarem una assemblea per a comentar tots aquestes
aspectes i altres que considereu oportuns. Preferim fer-ho, no obstant, quan la informació que tinguem
de la Propietat sobre altres possibles opcions sigui més concreta que la que tenim actualment.
Ben cordialment,
La junta de la Secció d’Esquí

