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Diumenge, 22 d’abril de 2018 
 
A  la Sala  Joan Carles i Amat  -   Annexa del Poliesportiu de Monistrol de Montserrat 
 
10:30.-   Presentació del acte a càrrec de  Josep Sicart i Jordi Font, iniciat amb una pregaria tot 
recordant els cavallistes darrerament traspassats: 
  Antoni Ribas i Sala,  Nº.    391 
  Jordi Alvarez i García,   Nº.      73 
      Juli Espelt i Torrents,  Nº.      93  
  Josep Silva i Terrades,  Nº.      80 
  Ferran Abella i Benag,  Nº.      23 
  Llibert Padró Ubeda,  Nº.    814 
            Trinitat Tores i Gallardo,  Nº.  1093 
 
Seguidament, com és tradició, es procedirà a la cerimònia d’imposició de medalles als nous 
membres que ingressen al Grup Cavall Bernat. 
 
Els parlaments, ens els l’oferiran: 

L'Excm. Sr. Joan Miguel i Rodríguez, Alcalde de Monistrol de Montserrat.                

El Sr. Jordi Meríno i Urbano, President de la FEEC 

Enguany, El Grup Cavall Bernat, en el seu XL Aniversari, vol retre homenatge al membre i 
referent de l’alpinisme català:  

Josep Manuel Anglada i Nieto 

i tant mateix als seus fundadors:   

Josep Barbera i Suqué †  

Josep Mª Torras i Homet 

Una menció especial pel que fou maquinista del Aeri de Sant Jeroni,                        

Andrés Vivancos i Paredes 

 

L’ Orquestrina Vents de Ball, ens amenitzarà amb un selecte repertori. 

Hi haurà coca i moscatell, per a tothom 

 

 

Informació:  a:   museubruc@gmail.com 

   Al Facebook: «Grup Cavall Bernat» 

Tel. Josep Massana: 667907463 fins les 21:00 h. 
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14:30  Dinar: Gran tiberi compost per Pica-pica, pa amb tomaca amb pernil, i una  esplèndida 
paella, postres pastís del 40 Aniversari, vi, aigua, cafè. 

 

Si alguna persona precisa d’un menú especial cal que ens ho faci saber al correu o telèfon 
que s’indica. 

 

Després de dinar es faran els homenatges als membres anteriorment mencionats.  

 

Al final del dinar es sortejarà material d’escalada i excursionisme i una pintura oferta per Toni 
H. Blasco.  En el tiquet del dinar s’hi troba el número. A més es donaran tres díptics descriptius 
de cada un dels homenatjats. 

 

 Inscripció pel dinar: 

Cal fer l’abonament previ de 15 €, fins el dissabte dia 14 d’abril ( i per raons d’organització, us 
demanem respectar aquest termini) en aquest Nº de C.C. de «CaixaBank», de  l’Associació d’ 
Amics del Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ES85-2100-4547-2422-0015-4993 

Sou pregats que en fer la transferència, indiqueu noms i nº comensals. 

     

 Per esser admès en l’honorífic Grup Cavall Bernat de Montserrat, cal: 

 

1. Enviar un correu electrònica l’adreça : museubruc@gmail.com 

2. Haver petjat el cim del Cavall Bernat i justificar la data de l’ascensió. 

3. Especificar el nom de la via assolida. 

4. Detallar els components de la cordada. 

5. Fer-nos arribar una fotografia personal ( 10 x 15 ), fent activitat o no. 

6. Indicar les vostres dades: nom, adreça, telèfon, e-mail, data naixement .                                                 

7. Centre Excursionista al qual es pertany ( opcional ) 

8. Fer un ingrés de 10 € per la medalla + adhesius Grup Cavall Bernat + bossa FEEC, al 
C.C. de  CaixaBank dels «Amics del Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc» :  
ES85-2100-4547-2422-0015-4993 

 

 

 

 

 

 

 

Tots aquests actes estan oberts a tothom, tant els cavallistes del 

Grup Cavall Bernat com els amics i tots aquells que ens vulguin 

acompanyar.                                                                          
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Donem les gracies a tots aquells que en els darrers anys ens han ajudat a fer realitat els 

nostres somnis: 

 

 

 

 

 

 

 


