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Agraïments a tots els col·labora-
dors de la 53a Marxa Infantil del
6 d'octubre

Jesús Gómez, provablement ara, poc
després de tancar l'edició del butlle-
tí, nou President del C.E.C. Molta
sort!

Dia 29, fotoreportatge de Carme
Corella, a Divendres actius

Presentació del llibre
«Les barraques de vi-
nya», dia 14, dijous, a
les 20 h a l'Auditori
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CERCA LA INFORMACIÓ QUE MÉS T'INTERESSI

Novembre Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria.

Divendres, de 9 a 10,30 del vespre és obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar al telèfon 93 714 73 05.

Qui estigui interessat en altres activitats haurà de cercar la informació a la
web de la FECC, www.feec.org o en les dels altres centres dels que rebem
informació:

9 Excursió al Santuari de Montgrony (tot el dia) Grup de Natura
10 "Cau la fulla", matinal voltants de Sant Llorenç Grup Anar-hi Anant
14 Presentació del llibre "Les barraques de vinya" Noticiari del Centre
15 Reunió de preparació de les bases del 29è concurs Grup de Fotografia
16 Lliurament de premis de la Marxa Infantil Noticiari del Centre
17 Matinal a les valls d'Olzinelles (Montnegre) Grup de Muntanya
23 Termini d'admissió de fotos del tema "Muntanya" Grup de Fotografia
24 Excursió matinal a Mura i rodals Grup Anar-hi Anant
29 Projecció fotos del Marroc, de Carme Corella Noticiari del Centre

- Centre Excta. de Catalunya, CEC, www.cec.cat
- Unió Excta. de Catalunya, UEC, www.uec.cat i secretaria@uec.cat
- Unió Excta. de Sabadell, UES, www.ues.cat i info@ues.cat
- Centre Excta. de Terrassa, www.ce-terrassa.cat
- Centre Excta. de Caldes, www.cecmo.net i info@cecmo.net
- C. Excta. de Sant Feliu de Codines, www.cesfcodines.org
- Centre Excta. de Sant Celoni, CESC, www.elcesc.org i butlleticesc@yahoo.es
- Secció Excta. Ateneu Sant Just Desvern, www.santjust.org/seas
- Club Excta. de Gràcia (BCN), www.cegracia.cat
- Agrup. Científico-Excta. de Mataró, www.agrupe.org i info@agrupe.org
- Club Excta. Pirenàic, www.pirenaic.cat i cep@pirenaic.cat

PROPERES QUOTES DE SOCI I CONSIDERACIÓ CÍVICA
Benvolguts socis: No costa tant informar de la vostra intenció, si fos el

cas que penséssiu donar-vos de baixa d'una entitat abans que s'enviï al banc el
càrrec de quota de 2014. Si no ho feu, la devolució del càrrec us farà quedar
malament i causareu un perjudici econòmic a l'entitat. De la tresoreria del
Centre ens fan arribar aquesta nota:

A tots els socis que es vulguin donar de baixa el 2014 o bé hagin canviat
el compte de domiciliació de rebuts, si us plau: Preguem ens ho comuniqueu
abans del 31 de desembre d'enguany al nostre correu electrònic:
cecastellar@gmail.com, o bé, deixant un missatge amb dades al contestador de
secretaria, telèfon 93 714 73 05.

Els socis, els rebuts dels quals ens siguin retornats, seran donats de baixa
automàticament, tal com s'ha fet aquest any.

La tresoreria
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ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE NOVEMBRE

•Dia 17: Valls d'Olzinelles
(Montnegre Nord)

Matinal agradable de tardor
des de Can Draper, a l'Est de Sant

•Dia 10: Cau la fulla.
Excursió matinal, sortida a les 8 hores de

l'INS Castellar en cotxes particulars. Itinerari:
Roureda de la fulla llarga, el Morral Gran, el
Faig de Sant Llorenç. Hores de camí: tres i mit-

ja aprox. Vocals: Jaume Font 93 714 56 76 i Lluís Vilà 93 714 37 47.

Masia de Can Draper (a l'Est de Sant Celoni amb el Montseny al fons)
Informació tècnica: Itinerari de senders i muntanya sense excés de difi-

cultats. Recorregut total: 12,2 km. Temps de ruta: 3 h 30 min. Desnivells as-
cendents: 170 m. Sortida: 7:30 h de l'aparcament del Calissó/La Caixa, i arri-
bada a casa a les 13:30 h. Desplaçament: en cotxes particulars: total 100 km
per Caldes i A7, amb peatge Granollers-Sant Celoni; trajecte de 45 min. sense
presses, compartint despeses de gasolina i peatge. Vocal: Josep Manel Martí, 672
134 833 o 93 714 79 92.

Celoni, envoltats d'alzines sureres, seguint el torrent d'Olzinelles amunt, per es-
morzar a Sant Esteve i tornar pujant cap el coll de Pedra Miradora i passant
per sota el turó de Rodís (378 m), amb alguna vista al Montseny, per baixar
contundentment al boscós Sot de la Remor i arribar finalment a Can Draper.
Itinerari variat i marcat, passant per punts d'interès naturalista i històric.

Es prega informar al vocal de la intenció de participar en aquesta sortida.
S'atendrà els interessats a partir del dia 7, dijous. Abans no serà possible.
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Nom i cognoms 1r Trim. 2n Trim. 3r Trim. Total

1 Carme Vidal 40 43 37 120
2 Carme Mas 38 39 42 119
3 Conxita Garcia 41 37 38 116
4 Jordi Serra 39 38 34 111
5 M. Teresa Robles 38 35 37 110
6 Maria Marín 39 34 36 109
7 Enric Comellas 41 38 28 107
8 Emilia Garcia 35 37 33 105
9 Carles Mota 34 31 39 104
10 Jaume Muntada 36 27 39 102
11 Montserrat Mañosa 36 36 28 100
12 Elvira Guàrdia 30 37 33 100
13 Marina Muntada 34 34 30 98
14 Isabel Mach 32 33 33 98
15 Guillem Diaz 29 36 33 98
16 Carme Padrisa 38 32 27 97

Itinerari a peu: Gombrèn,
Mas Pomanell, Santuari de
Montgrony i església romàni-
ca de Sant Pere de
Montgrony. Desnivell de 300
m. Hores de camí: durada
aproximada, pujada i baixada,
de 3'5 h.
Sortida: 8h. del matí davant
l'INS Castellar. Sortida de tot
el dia. Desplaçament: En cot-
xes particulars, despeses de ga-
solina compartides.
Dinar: Hi ha les possibilitats
de dinar al restaurant de

•Dia 24: Mura.
Excursió matinal, sortida a les 8 hores de l'INS Castellar en cotxes particu-

lars. Hores de camí: quatre. Vocals: Francesc Soto i Emi Bravo 93 714 62 32.

•Dia 9 dissabte: Excursió al Santuari de
Montgrony.

Montgrony o portar-se'l de casa.
Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos. Tel. 937146935.

CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL 1er, 2n i 3er
  TRIMESTRES DEL 28è CONCURS ANUAL
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Nom i cognoms 1r Trim. 2n Trim. 3r Trim. Total

17 Francesc Deu 33 34 29 96
18 Ernest Masó 35 25 34 94
19 Pere Fité 30 28 36 94
20 Toni Penalva 24 27 41 92
21 Eduard González 31 26 34 91
22 Ray Serra 29 29 24 82
23 Guillem Gimeno ** 27 40 67
24 Ernest Fernández 35 32 ** 67
25 Jaume Muntada C. 35 26 ** 61
26 Carmen Campos 26 24 ** 50
27 Maria Santacana ** 28 ** 28
28 Leandre Muntada ** 24 ** 24
29 Adrià Deu ** 15 ** 15

Octubre 2013

"Bon dia" de Carme Vidal, fotografia més puntuada del concurs

Us recordem que el tema del quart i últim trimestre d'engany és "MUN-
TANYA" i la data màxima d'admissió de fotografies és el 23 de novembre.

Aquest trimestre no caldrà el suport de la cartolina (les dades, tema,
títol i autor, es posaran al revers de la fotografia amb rotulador). El jurat
format per membres de la Secció de Foto i Vídeo de la UES puntuarà amb el
sistema de sempre que servirà per donar la classificació final del 28è Concurs
de fotografia anual. Els tres premis del Saló de Muntanya seran atorgats per
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votació popular. Durant el mes de desembre les fotografies estaran exposades a
la sala gran del nostre local. Les fotos estaran numerades i amb el títol. Els socis
del Centre i visitants de l'exposició podran votar les tres fotos que més els hi
agradi (15, 10 i 5 punts) en una butlleta i dins d'una urna. Un cop acabada l'ex-
posició es farà el recompte per conèixer els guanyadors. Esperem la màxima
col·laboració i coherència per parts de tots. Sols es podrà votar una vegada per
persona.

Les fotografies del 3er trimestre del tema "PORTES I/O FINESTRES"
estan exposades al local social, on les podreu passar a veure fins a mitjans
del mes de desembre. El veredicte efectuat per membres de la Secció de Foto
i Vídeo de la UES, el passat 8 d'octubre, va ser el següent:

Class. 3er trimestre del 28è conc. anual de fotografia
Tema: Portes i/o finestres

Jurat: Secció de Foto i Vídeo de la UES

1 Carme Mas 21 + 21 = 42
2 Toni Penalva 21 + 20 = 41
3 Guillem Gimeno 20 + 20 = 40
4 Jaume Muntada 21 + 18 = 39
5 Carles Mota 20 + 19 = 39
6 Conxita Garcia 19 + 19 = 38
7 Carme Vidal 22 + 15 = 37
8 Mª Teresa Robles 20 + 17 = 37
9 Maria Marin 21 + 15 = 36
10 Pere Fité 19 + 17 = 36
11 Eduard González 19 + 15 = 34
12 Jordi Serra 19 + 15 = 34

13 Ernest Masó 17 + 17 = 34
14 Elvira Guàrdia 18 + 15 = 33
15 Isabel Mach 18 + 15 = 33
16 Emilia Garcia 18 + 15 = 33
17 Guillem Diaz 18 + 15 = 33
18 Marina Muntada 15 + 15 = 30
19 Francesc Deu 17 + 12 = 29
20 Enric Comellas 15 + 13 = 28
21 Montserrat Mañosa 15 + 13 = 28
22 Carme Padrisa 17 + 15 = 27
23 Ray Serra 12 + 12 = 24

El divendres dia 15 a les 21 hores en el local del Centre fa-
rem l'acostumada reunió per parlar de les bases del 29è concurs
anual i dels temes que puguin sortir durant la reunió.

NOTICIARI DEL CENTRE

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LES BARRAQUES DE VINYA"

COMMEMORANT EL 60è ANIVERSARI DEL CENTRE

El proper dia 14, dijous, a les 20:00 h, els socis
que han editat el llibre "Construccions de pedra seca
a Castellar del Vallès: Les barraques de vinya", la
majoria del Grup de Pedra Seca, en faran la presen-
tació pública a l'acte que es celebrarà a la sala petita
de l'Auditori Municipal Miquel Pont.

Aquesta obra representa un nou esforç en la
divulgació de la cultura de l'entorn geogràfic i social de Castellar en el 60è
aniversari del Centre, com ho va ser en el seu dia el Llibre de les Fonts del
qual encara en queden existències, per si algú hi està també interessat.
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Durant l'acte de presentació es passrà el vídeo-reportatge "Vinya, barra-
ques i barracaires" fet a propòsit del treball. És una lliçó més de bon fer i
entusiame per la recuperació de la memòria d'aquest art. Felicitem els au-
tors pel seu treball.

El passat 6 d'octubre feia goig
de veure a petits i grans, tots resse-
guint els senders i les pistes marca-
des la tarda abans per membres de
l'equip organitzador. I la cara de sa-
tisfacció de la majoria a l'arribada,
tot i el cansament després dels 10 km
recorreguts pujant i baixant turons en
direcció a Castellar, pagava amb es-
creix els esforços que uns quants
havien esmerçat des de la primavera
passada organitzant aquesta diada
excursionista per nens i adolescents.

No ens imaginàvem pas arri-
bar a les 210 parelles inscrites, i pa-
tíem perquè no fossin gaires més,

QUIN ÈXIT, LA 53a MARXA DE REGULARITAT INFANTIL

UNA DIADA QUE RESTARÀ A LA MEMÒRIA DE MOLTS

doncs, els tres autocars contractats eren la limitació.
Ens va fer un matí preciós, primer un xic ennuvolat, però sense fred,

i després amb un sol radiant que alegrava la vista.
El recorregut, segons repetides opinions escoltades a l'arribada per boca

dels adults que feien equip amb nens i nenes, va agradar molt. Va ser triat
amb encert pel veterà Jaume Torrens, del grup de Muntanya, repetint algun
tram d'anys passats, començant, travessat el Ripoll, a la pista de Can Cadafalc,
alçant-se fins el turó del Castelló, mirador fantàstic del massís de Sant Llorenç,
baixant des de coll Roig fins la font de Sant Jordi o del Plàtan, tornant a enfi-
lar-se vers el turó de les Roques d'Aguilar i baixant per les carenes dels Pals,
de Canyelles i de Palau fins el torrent sota la vila, amb arribada al parc de Ca-
nyelles on els feien la fotografia i po-
dien participar dels jocs preparats pels
membres de l'Esplai Sargantana i
Grup Juvenil del Centre abans d'arri-
bar a la plaça Major.

Les dades són prou significati-
ves: 200 parelles van arribar al final,
145 formades per nens i adolescents
i 45 mixtes nen i adult. No van arri-
bar a sortir 8 parelles i dues van
abandonar. No va haver-hi cap acci-
dent greu, només una torçada de tur-
mell d'una nena i alguna caiguda, a
part d'esgarrinxades.
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Tot això, com de costum, gràcies a la col·laboració de 103 persones, entre
encarregats de l'embarcament i descàrrega dels autocars, controls de sortida
i regularitat marcant hora i minut, controls de pas perquè ningú es perdés,
vigilants, fotògrafs, l'equip dels jocs i de les inscripcions i el servei de refres-
cos al final. A tots ells l'agraïment més cordial de l'equip organitzador per la
seva bona disposició en col·laborar i l'alegria transmesa al pas dels nens en
aquesta diada de promoció de l'excursionisme a la vila.

Hem demanat com de costum als centres educatius que exposin els
resultats provisionals de la prova, com també es poden consultar a la web del
Centre i a Facebook (http://www.facebook.com/ceccastellar). S'ha donat temps
fins a finals d'octubre per fer reclamacions a les puntuacions obtingudes i ja
s'han subsanat algunes errades inevitables en les puntuacions donades
inicialment. Finalment, a primers de novembre es publicaran els resultats
definitius amb els equips premiats.

L'equip organitzador

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA 53a MARXA INFANTIL

El proper dissabte 16 de novem-
bre, a les 6 de la tarda, a l'Auditori
Municipal Miquel Pont, es realitzarà
festivament l'acte de lliurament de pre-
mis, trofeus, medalles i fotografies de
record als participants de la 53a Mar-
xa Excursionista Infantil de Regulari-
tat del 6 d'octubre passat.

Durant l'acte es projectarà el
vídeo de la Marxa realitzat gràcies a
les aportacions de l'equip del Grup de
Fotografia de l'entitat, que sol ser molt entretingut.

Esperem veure-us novament per celebrar amb vosaltres aquests petits
èxits que trenquen la monotonia dels dies de tardor.

L'equip organitzador

TORNEM A RESPIRAR TRANQUILS: TENIM NOVA JUNTA

En acabar la Junta mensual de Centre el passat
octubre, es va donar a conèixer l'equip que es presentava
per continuar regint el Centre durant els propers quatre
anys. Els membres de la nova Junta, que es proclamarà
en l'assemblea extraordinària del 25 d'octubre passat, són:
com a president, en Jesús Gómez, que va presentar el
projecte de gestió consensuat amb el seu equip; com a
vicepresident, n'Esteve Ogaya; com a secretària, l'Emília
García, i com a tresorer, en Josep Manel Martí. La res-
ta de la Junta la composen els vocals que continuen, els
nous que han pres possessió de les vacants dels grups que
formaran part de la nova Junta i potser algun més que animarà un nou grup.

El traspàs en el relleu de funcions s'anirà fent des d'ara fins Nadal.
Informació de la Junta Electoral
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Durant la Junta mensual de l'entitat del mes passat, el benvolgut soci
Francesc Vilaclara, antic membre actiu de l'anterior Grup de Senders, es va
presentar disposat a fer de vocal i revifar el grup, recordant les bones expe-
riències viscudes i comptant que trobi el suport suficient, fet que desitgem amb
il·lusió. El senderisme és un aspecte de l'activitat excursionista que trobàvem
a faltar dins l'entitat últimament.

Va manifestar que per començar de nou no tenia pretensions de grans
projectes com els que s'havien realitzat els anteriors vocals gràcies a la seva
tenacitat, sinó que començaria amb projectes més assequibles per a tothom
en quant a distàncies i llunyania de la vila. Aviat tindrem notícies del pro-
grama mensual de la seva vocalia.

Li desitgem una bona acollida de la iniciativa.
La Junta

PERSPECTIVES DE REVIFADA DEL GRUP DE SENDERS

Per raó de formar part de la nova Junta, s'han produït els següents
relleus que volem començar a presentar als socis i a la vegada agrair la seva
bona disposició i compromís.

El soci Lluís Vilà es fa càrrec de representar el Grup Anar-hi Anant;
en Jaume Gual, del Grup de Pedra Seca i en Xavi Ruiz, del Grup Familiar.

Us donem la més cordial benvinguda a la Junta desitjant-vos sort i bona
feina, normalment agraïda.

RELLEU DE VOCALS EN ALTRES AGRUPAMENTS DEL CENTRE

DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE

MARROC:
TAN A PROP,

TAN DIFERENT

· Dia 29, a les
21:00 h: Reportatge
fotogràfic de la Carme
Corella.

Aquest any ha
tocat Marroc, però no
la part turística i im-
perial de les ciutats de
les mil i una nits, sinó
el Marroc més autèn-
tic i rural.

Intentaré transportar-vos als poblats seminòmades del Sud, en una ruta
pel Gran Atles per arribar al desert del Sàhara on encara hi ha els nòmades.
Un viatge de 1500 km que intentaré mostrar-vos en moments fotogràfics. Us
espero a tots. Carme
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

EL GRUP ANAR-HI ANANT CONTINUA AMB NOU VOCAL

Membres del Grup
Anar-hi Anant dalt de la
Miranda de Santa Mag-
dalena (1.123 m), Mont-
serrat. Va ser el 22 de
setembre, la primera ex-
cursió de la temporada
2013-2014. El nou vocal
del grup és ara el soci
Lluís Vilà.

TAST D'ESPÉLEO DEL GRUP FAMILIAR

Avui, 20 d'octubre, hem anat a la Cova Freda, a Montserrat, on petits
i grans hem disfrutat molt del tast d'espéleo que hem fet amb la Montse
Mañosa i el Jordi Navarro, els experts.

El tast no ha sigut massa llarg pel que hem acabat d'arrodonir el dia
apropant-nos al poble de Collbató per visitar  les restes del que va ser la Torre
de l'homentage del castell, i allà hem dinat i localitzat un geocaching.
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SER "FINISHER" A LA ULTRA TRAIL DEL MONT BLANC

Marc, Àlex i Pere
a Chamonix, 2013

Després de la meva curta experiència
en el món de les ultres, arriba el moment
de provar sort amb la prova reina de la
UTMB. Un cop feta la inscripció i tenir la
sort que m'acceptin, l'estiu del 2012 torno
a Chamonix per prendre la sortida d'una
de les ultra trails més dures.

Els últims anys s'han posat de moda les curses de muntanya o "ultra
trails", una manera diferent d'anar a la muntanya. Suposo que entre altres
coses l'efecte Kilian Jornet ha estat un motiu clau per engrescar la gent.

La meva experiència en aquesta modalitat va començar fa sis anys,
quant vaig acabar la meva primera Matagalls-Montserrat. L'any següent vaig
acabar la meva segona Matagalls-Montserrat, i conscient o inconscientment
vaig començar a competir amb mi mateix.

L'estiu del 2010, vaig dedicar 8 dies de vacances a anar als Alps i do-
nar la volta al Mont Blanc, fent l'anomenat "Tour del Mont Blanc". A l'aca-
bar vàrem coincidir amb l'arribada dels que feien la "Ultra Trail del Mont
Blanc", o sigui que feien el mateix que vàrem fer nosaltres en 8 dies però en
menys de 46 hores "increïble". A mi personalment aquell moment em va
impressionar i vaig dir-me l'any vinent vull intentar fer la UTMB. Dins de
la UTMB hi ha vàries curses, la CCC de 99 km i 5.966 m de desnivell, la
TDS de 119 km i 7.360 m de desnivell i la prova reina la UTMB de 168 km
i 9.618 m de desnivell. Després de veure les meves possibilitats reals vaig optar
per inscriure'm a la CCC i vaig tenir la satisfacció d'acabar-la en 22 hores 40
minuts.

· Dia  22 de setembre: AVENC DEL
MALL (-81m., 110m.) Cavitat situada al terme
municipal de Begues, dins el massís del Garraf.
Iniciem el descens per un pou de -51m fraccio-
nat en dos replans a -31m. i -40m. Arribats a
la base del pou, per un pas que ens obliga a
arrossegar-nos, accedim a una saleta on comen-
ça l'últim pou de -25m. Cavitat pràcticament
sense cap tipus de formació. La foto correspon al
pou inicial.

Descens realitzat per: R.Aguilar,
M.Mañosa, J.Navarro, N.Sánchez i T.Suñol.

APORTACIONS DELS SOCIS: UN NOU
DESCENS
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Hem tingut notícia, a finals de setembre, de la pèr-
dua sobtada en accident de muntanya de la benvolguda
companya de ruta del Grup de Muntanya durant els úl-
tims anys, la Roser Martí Balart, veïna de Matadepera,
que, quan podia, solia anar acompanyada del seu simpà-
tic gosset "Milio".

Volem retre-li la darrera memòria i expressar el nos-
tre més sincer condol als seus éssers estimats.

No oblidarem mai la teva simpatia, Roser!

El Grup de Muntanya i la Junta del Centre

NOTA DE CONDOL PER ROSER MARTÍ BALART

Durant tot l'any vaig entrenar com mai ho havia fet, a l'abril faig la
Ruta de les Ermites, al juny vaig participar a la ultra trail Emmona, una ultra
trail organitzada pel Centre Excursionista de Sant Joan de les Abadesses que
té 108 km i 8300 mt de desnivell positiu; una passejada per les muntanyes
del Ripollès fantàstica d'organització i de recorregut.

Però dos dies abans de la UTMB, degut a un canvi de temps amb plu-
ges i nevades a partir de 1800 mt. l'organització, modifica el recorregut i l'es-
curça a 110 km. Varen ser més de 25 hores d'estar a la muntanya amb unes
condicions molt dures, fang, neu, fred... tot i acabar-la em va quedar un re-
gust d'insatisfacció.

Per això em vaig tornar a inscriure per la UTMB del 2013. A l'abril
faig els "Cinc Cims" al juny torno a participar a la ultra trail "Emmona" i a
l'agost faig els "Cavalls del Vent" en menys de 24 hores, a més a més tant els
vespres com els caps de setmana aprofito per sortir a entrenar. Normalment els
entrenaments els acostumo a fer caminant a bon ritme, però també entreno
corrent, cosa que no m'agrada, ja que em considero més caminador que corre-
dor.

Tot i això tinc la sensació de no haver entrenat prou, però el dia 30 d'agost
arriba el gran moment de prendre la sortida de la UTMB. Minuts abans de la
sortida em trobo amb una colla de Castellar entre el quals hi ha el Marc Garcia
Vilanova que també hi participa. Després d'intercanviar sensacions i opinions
a 2/4 de 5 més de 2.400 participants ens posem en marxa pels carrers de
Chamonix amb l'objectiu de donar la volta al Mont Blanc i amb menys de 46
hores creuar la línia d'arribada per ser finishers de la UTMB.

He de dir que les meves sensacions durant la cursa van ser força bo-
nes, vaig intentar gaudir-ne tot el que vaig poder, però tot i això no deixa
que tinguis les teves "pájaras". Fins al km. 80 força bé, però del 80 al 130 és
on el cap va haver de fer tant o més esforç que les cames. Els últims 50 km
tot i estar caminant per segona nit consecutiva vaig anar recuperant-me i al
final després de 45 hores i 34 minuts vaig tenir la satisfacció de creuar la línia
d'arribada. També he de dir que per poder arribar al final va ser molt impor-
tant el recolzament de la família i els amics, que tant de dia com de nit m'espe-
raven i m'animaven en molts punts del recorregut, moltes gràcies a tots per
ajudar-me a fer que el somni es fes realitat.

Pere Estapé


