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de setembre va tenir lloc a la
sala de plens de l’Ajuntament
de Sant Celoni  la recepció
oficial per part del consistori
als expedicionaris del Centre
Excurs ionista  Sant  Celoni
(CESC) que aquest estiu van
fer el cim del Tocllaraju, al Pe-
rú. L’expedició s’emmarcava
dins els actes de celebració
dels 25 anys del CESC, una
entitat amb una tasca social
i esportiva molt important per
Sant Celoni.

Recordem que e l  d ia  20

d’agost cap a les 10 del matí
(hora peruana), l´expedició
del CESC va fer el cim del Toc-
llaraju, situat a la serralada
dels Andes (Perú), de 6.034
metres.  L ’expedic ió  d’Al ta
Muntanya, que estava forma-
da per 13 persones del Baix
Montseny  i  l ’A l t  Maresme
d’entre 28 i 50 anys, va arribar
completa  a l  camp base  a
4.000 metres d’alçada i 6 ex-
cursionistes van conquerir el
cim, superant un darrer tram
d´escalada en gel amb una
inclinació de 60 i 70º. /JP/JP/JP/JP/JP

L’Ajuntament fa una recepció a
l’expedició del Tocllaraju
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SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.- La mort de
Xavier Novell Auleda el 23 de
setembre  a  conseqüència
d'un accident a la C-35,  al
terme municipal de Llinars
del Vallès, mentre practicava
ciclisme ha commocionat al
munic ip i  i  to thom qui  e l
coneixia en ser una persona
molt coneguda, tal com es va
poder comprovar tant en el
seu blog personal, diverses
webs i  especialment la del
Club Cicl ista Sant Celoni  i
també al Facebook. Novell,
conegut com el Gran Massai,
no solament tenia afició a la
bic ic le ta  s inó  també per
estava implicat en entitats
culturals i socials.

El dilluns 28 de setembre
la Parròquia Sant Martí  de
Sant Celoni es va omplir en la
celebració de la missa que la
família va fer en record seu.
Xavier  Novel l  deixa dona i
dues  f i l les  bessones.  E l
pròxim 17 d'octubre el Club
Ciclista Sant Celoni li farà un
homenatge pujant al Turó de
l’Home amb bicicleta i de nit

Commoció per la mort
de Xavi Novell
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on es guardarà un minut de
silenci en el seu record i es
tornarà  a  baixar  a  Sant
Celoni.  La sortida serà del
pavelló a les sis de la tarda i
qui ho desitgi també podrà
pujar-hi amb cotxe.. /JP/JP/JP/JP/JP


