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Teià
Club inscrit a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. https://www.feec.cat/

CIRCULAR Newsletter CET – Agost 2019
“LLUM I LLIBERTAT”
Llum i Llibertat – el Bastó del Frare
L’ agulla del CET!

Activitat organitzada per la FEEC:
el pròxim capvespre del 10 de setembre
131 agulles de Montserrat s’il·luminaran en record dels
131 presidents de la Generalitat de Catalunya.
L’acte es durà a terme la nit del 10 a l’11 de setembre i consistirà en l’ascens d’una
cordada de 3-4 escaladors a cada una de les agulles.
Al CET tenim l’Agulla “EL BASTÓ DEL FRARE” que correspon al:
96è President de la Generalitat
Bernat de Cardona i de Raset
1641-1644
Degut a que la nostra Agulla per pujar-hi s’ha de fer una forta grimpada ajudats amb
corda, la faran els de la Secció d’Escalada del CET.
Però per la resta de socis que hi vulguin participar tenim una bona opció:
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INSCRIPCIÓ OBERTA A TOTHOM PER CONTEMPLAR L'ENCESA DE FARELLS + SOPAR
(10 de setembre):
Per a totes aquelles persones interessades en participar d'aquesta iniciativa i
contemplar conjuntament l'encesa dels farells amb unes vistes privilegiades des de
Montserrat i gaudir conjuntament d'un sopar popular.
Aquí teniu el programa:
Per a tothom qui vulgui admirar l’encesa dels farells a les agulles de Montserrat i
acompanyar els escaladors des de fora del massís, s’habilitarà el camp de futbol
del Bruc (costat piscina municipal), des d’on es podrà contemplar de manera privilegiada
el desenvolupament de l’acte.
- En aquest sentit, i per fer l’espera ben agradable, a les19.00h començaran els actes al
camp de futbol amb l’Orquestrina Vents de Ball.
- Cap a les 20.00h, s’aturarà la música per poder admirar l’encesa dels farells en directe.
- Un cop els farells il·luminin tot Montserrat, tornarà la música i a les 21.00h començarà
el sopar, organitzat pel voluntariat del Grup Cavall Bernat.
Menú:
- Pica-pica de patates i olives.
- Amanida variada de proximitat amb vinagreta de mel.
- Dues llesques de pa amb tomàquet i botifarra amb escalivada.
- Síndria i coca farcida de melmelada de diversos gustos.
- Aigua, vi blanc i vi negre amb got i clara amb porró.
- Cafè a càrrec de Cafès del Bages i limoncello.

Per reservar el tiquet per al sopar a 10€ per persona, envieu un email a
cetsenderisme@gmail.com
Coordinador del acte el soci Jaume Terrones
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