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1. PRESENTACIÓ 

Sóc la presidenta del Centre Excursionista Montserrat de Manresa, una entitat, amb 91 anys 

d’història, fundada el 1922. 

El motiu del pressent dossier és demanar la vostra col·laboració en la campanya que encetem 

per recollir diners per acabar les obres de reforma i poder tornar a obrir el refugi dels Rasos de 

Peguera, actualment tancat al públic degut al seu mal estat. 

L’any 1933 el Centre Excursionista Montserrat va construir el Xalet-Refugi a la Coma de Calders 

dels Rasos de Peguera amb l’objectiu de facilitar la pràctica de l’esquí en aquell indret. 

Després de la guerra civil la propietat del Xalet-Refugi es va traspassar a una societat limitada 

per evitar que fos expropiat pel règim de Franco. Tot i intentar-ho moltes vegades, no va ser 

fins el 2007 que al CEM li va ser reconeguda la legítima propietat del Xalet-Refugi. Des 

d’aleshores i malgrat moltes dificultats i diners invertits, la Junta ha estat intentant mantenir 

obert aquest refugi al món excursionista. 

El 19 de febrer de 2012, però, un incendi a la teulada va obligar a tancar-lo definitivament.  

Pot semblar que en una entitat petita com la nostra el més assenyat fóra que ens oblidéssim 

d’aquest i deixéssim enrunar el refugi, però, com que som d'un altre tarannà, ens mou la rauxa 

i una força que ve dels socis que fa 80 anys van construir el refugi, dels companys que des dels 

anys 80 van lluitar pel reconeixement de la seva legítima propietat. És per ells que tenim 

aquesta il·lusió, i per tots els excursionistes que van al massís dels Rasos i volen un lloc on 

sopar a la vora de la llar de foc i dormir abans de sortir d’excursió, o simplement fer una 

cervesa o un cafè després de l’esforç tot fent-la petar amb els companys. 

Per això, la Junta del CEM ha estat treballant per fer un projecte de reforma que permeti tornar 

a obrir el refugi per posar-lo a l’abast de tothom. El 18 de juliol de 2013, en una assemblea 

extraordinària, els socis del CEM van aprovar el projecte de reforma del Xalet-Refugi. 

El pressupost de l’obra és de més de 120.000 euros però la nostra entitat, a hores d’ara, 

només n’ha pogut reunir uns 80.000 euros. 

Nosaltres sols no ho podem fer i per això hem iniciat una campanya dirigida als socis,  les 

entitats esportives i culturals de Manresa, els centres excursionistes de Catalunya, les diverses 

federacions de les que forma part el CEM,  empreses i persones particulars per a demanar-los 

que col·laborin en aquesta campanya:  

1 euro per recuperar el refugi! 

L’objectiu que perseguim amb aquesta campanya és que les entitats i persones a les que ens 

adrecem ens ajudin a trobar 40.000 persones que aportin 1 euro al projecte. 
També volem contactar amb Institucions i empreses properes per a explicar-los el 

projecte i demanar-los la seva col·laboració per a fer més fàcil assolir l’objectiu. 

A què ens comprometem des del CEM: 

 Informarem de l’avenç de les obres a totes les entitats i col·laboradors. 

 Informarem de les quantitats recaptades i del destí d’aquests diners. 

 Farem descomptes en els serveis del refugi. 

 Totes  les institucions, empreses, entitats i persones que col·laborin en la campanya tindran 

un espai de reconeixement i agraïment al refugi. 

 

Ens hi ajudes? 

 
Roser Rojo i Ortiz 

Presidenta del Centre Excursionista Montserrat 


