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Amb la nova junta s’obre una nova etapa a la nostra 
entitat, amb el repte de continuar fent funcionar el club 
en el seu dia a dia i fer que el CEG es mantingui sent 
un referent en els esports de muntanya. 

Un bon moment per recordar quin és el nostre ADN 
i quina és la nostra missió, que no és altra que fer 
activitat a la muntanya, cadascú amb la seva disciplina 
i fer-ho amb respecte al medi, mantenint els valors 
altruistes de la nostra activitat i organització i sense 
entrar en la dinàmica de l’esport competitiu. La nostra 
missió és caminar, trescar, esquiar, fer cim, baixar a 
l’avenc, mullar-nos al barranc, enfilar la cresta, superar 
el grau de la paret, clavar els grampons a la canal de 
gel, preservar el nostre patrimoni, divulgar les activitats 
de muntanya...

Actualment el Club es troba en una situació d’estabilitat 
tant a nivell d’activitat, com de massa social i també 
a nivell econòmic. S’obren nous objectius com la 
incorporació de joves al món de la muntanya i al club, 
obrir les activitats a famílies amb nens petits, retenir el 
talent dels que fan activitat puntera, adaptar les eines 
de comunicació als nous temps virtuals, mantenir 
l’activitat social a la nostra seu...

Us convidem a participar en totes les activitats del 
club, a renovar la vostra adhesió com a socis, a sortir 
a la muntanya amb l’orgull de pertànyer al CEG. 
Especialment us convidem a participar de la festa 
que és la Matagalls-Montserrat, la nostra activitat 
més emblemàtica i el que ens dóna nom arreu. 
Feu-vos voluntaris als avituallaments, participeu de 
l’organització, doneu un cop de mà, és al cap i la fi un 
cop de mà a vosaltres mateixos.

Nova Junta, nova etapa del CEG
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feta no ha estat meu, ni molt menys!!, ha estat fruit 
d’un treball en equip, tots i cadascun dels membres 
de la junta hi hem estat implicats i hem procurat 
anar sempre tots a una amb total transparència i 
democràcia. Ho hem aconseguit?? Hem assolit el 
repte?

Una vegada viscut aquest període des de dins, 
no puc deixar passar l’ocasió per agrair moltíssim 
la gran tasca que fan tots els socis o sòcies que 
voluntàriament i amb una motivació i implicació 
extraordinària destinen una part del seu temps a 
tirar endavant les activitats del Club.

Aquests quatre anys han estat una experiència 
molt enriquidora amb els seus bons moments 
i evidentment no tan bons, però m’han permès 
conèixer grans persones. En surto molt satisfeta i 
amb una certa “peneta”, però s’ha acabat un cicle i 
toca donar pas a un nou equip, amb idees i projectes 
renovats.

Us demano disculpes si alguna de les decisions 
preses no han estat encertades, hem intentat 
gestionar-ho el millor possible, però el marge d’error 
sempre hi és i com normalment es diu “mai plou a 
gust de tothom”.

Agraeixo el suport que ens heu donat durant tot 
aquest temps, la qual cosa ha facilitat enormement 
la nostra tasca.

La nova junta amb en Ricard Martínez al capdavant, 
ha iniciat la seva marxa amb moltes ganes i  molts 
projectes, i això és bo. Us dono les gràcies per 
aquesta decisió i us desitjo molt d’èxit en aquesta 
etapa que comenceu.

Una abraçada.

Benvolguts i benvolgudes,

Tot just fa 4 anys que iniciava una etapa d’aquelles 
que mai se m’havia passat pel cap, la de presidir el 
Club Excursionista de Gràcia, el “Gràcia” o el “Club” 
com l’anomenem familiarment. Quin privilegi i quin 
repte alhora!!

Aquest Club que tant m’estimo, que m’ha 
acompanyat, m’acompanya i de ben segur, espero, 
m’acompanyarà al llarg de la meva vida. Aquest 
Club que amb els meus 15 o 16 anys em va acollir 
amb els braços oberts fent-me sentir de seguida 
part d’aquesta gran família. Que m’ha ajudat a 
créixer com a persona, potser tot això us sonarà 
carrincló però és com ho sento, per a mi és un bon 
amic, d’aquells que no et deixa mai tirada, tu pots 
anar i venir, deixar-lo de banda, estar anys sense 
aparèixer i quan tornes, sempre està disposat a 
acollir-te de nou.

Us he de dir que quan se’m va plantejar aquesta 
situació, em van sorgir un munt de dubtes: no podré 
dedicar-hi el temps que requereix..., sabré estar a 
l’altura?, com fer-ho per satisfer les expectatives de 
tots els socis i sòcies?... Però calia fer-ho, el Club 
estava en una situació complicada i calia ajudar-
lo, i em vaig dir: endavant!!!! Comptant amb l’ajuda 
dels companys, engrescats com jo, amb il·lusió i 
motivació, sens dubte ens en sortirem.

Era un repte per tots nosaltres, i l’entomàvem a parts 
iguals, no ens oblidem que el resultat de la feina 

Marisa Carreño

Nous membres de la Junta:

Ricard Martínez: President

Francesc Daví: Vicepresident

Anna Mesalles: Secretària

Laura Pèrez: Tresorera

Jaume Jubert: Comptador

Eduard Aguirre: Vocal de la seu social

Montse Soler: Vocal d’activitat puntera

Vicky Garcia: Vocal del Pla jove

Maite Solans: Vocal activitats seu social .
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AGENDA SETEMBRE

A la nostra pàgina web trobareu la 
informació actualitzada de totes les 

sortides i els requisits necessaris per 
a poder-hi participar.
A: www.cegracia.cat

1, divendres 
Grup de Senders 
SOPAR D’ESTIU

 
2 i 3, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
BACIVERS (VALL D’ARAN) 
Coordina: Josep Vilella

 
2 i 3, dissabte i diumenge 
GIE. Sortides de barrancs 
BARRANCS AL PALLARS SOBIRÀ 

 
2 i 3, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. BTT 
ENTRE L’ALT URGELL I EL PALLARS

 
16 i 17, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PERDIGUERO (3219 m) 
Coordina: Laura Pérez

 
Del 18 al 30 
Agrupament Escolta “Pere Rosselló” 
CAMPAMENTS D’ESTIU

 
23 i 24, dissabte i diumenge 
GIE. Sortides de barrancs 
BARRANCS DE LA VALL DE NÚRIA I 
PERINEU FRANCÉS

 
23 a 26, de dissabte a dimarts 
Secció de Muntanya. BTT 
TRAVESSA PEL PAÍS CÀTAR

JULIOL
3 i 4, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. BTT 
RUTA DELS CASTELLS PER L’ALT CAMP-
TARRAGONÊS

 
3 i 4, dissabte i diumenge 
GIE. Sortides de barrancs 
BARRANCS AL PIRINEU 

 
A determinar 
Presentació de la 37ena edició de la 
Travessa Matagalls- Montserrat al 
Parlament de Catalunya

 
11, diumenge 
Ofrena floral al monument de Rafael de 
Casanova

 
17 i 18, dissabte i diumenge  
37ena edició de la Travessa 
MATAGALLS-MONTSERRAT

 
24 i 25, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. BTT 
RUTA DELS ESTANYS AMAGATS

 
25, diumenge 
GEDE 
75è Aniversari 
Projecció de la pel·lícula de l’EXPEDICIÓ 
PAMIR-81

AGOST

TANCAT PER VACANCES
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Joan Cervera, Premi Vila de 
Gràcia 2015...

Miquel Fernández

El passat dimecres 20 d’abril i coincidint amb 
la nostra Assemblea General, es va procedir al 
lliurament dels “XXI Premis Vila de Gràcia 2015”.

El Districte lliura els Premis Vila de Gràcia 2015 
per posar en valor i reconèixer l’esforç que han fet 
persones i entitats gracienques per millorar la qualitat 
de vida dels seus conciutadans i conciutadanes 
en diferents àmbits de la seva vida. Amb aquesta 
finalitat es guardonaren diferents categories, essent 
la més important el Premi d’honor de Gràcia a títol 
individual.

A proposta de la nostra 
Entitat es va premiar 
al nostre consoci en 
Joan Cervera i Batariu, 
qui acompanyat de la 
seva esposa, l’Aurora, 
va veure gratament 
reconeguda la seva 
trajectòria, no tan sols 

a l’Entitat, sinó en tot l’àmbit cultural i social de la 
Vil·la. Estem segurs que dels molts reconeixements 
que ha rebut, precisament el de Gràcia deu ser un 
dels més estimats.

La coincidència de l’acte, no va ser obstacle perquè 
la presidenta de l’Entitat, membres de la Junta 
i socis i amics els recolzéssim en aquest acte i 
després marxéssim corrent cap al Club, per atendre 
les obligacions estatutàries, l’assemblea: lectura de 
memòries del Club i de les seccions, aprovacions 
de comptes, etc.

Us relacionem l’escrit que vàrem aportar en la 
presentació als premis i que va ser el suport de la 
concessió de tan merescut reconeixement.

“En Joan Cervera, neix a Barcelona el 20 de maig 
de 1926. Fill d’una família d’esquerres i nacionalista, 
estudià als Escolapis i es diplomà en estudis 
mercantils i, després, en tècniques d’expressió 
oral i escrita. Tècnic comercial i expert en publicitat 
i màrqueting, professionalment s’ha dedicat a la 
direcció d’empreses.

Casat amb Aurora Vila, ha format una família 
integrada per la seva filla Núria, el gendre Xavier 
Ibáñez i els tres néts: Roger, Clara i Xavier.

La seva gran afecció és la muntanya i per això, el 
1950, es féu soci del Club Excursionista de Gràcia, 
on ingressà a les seccions de Muntanya i Grup 
Especial d’Escalada (GEDE).

Dins l’entitat ha tingut diversos càrrecs: secretari i 
tresorer de la Secció de Muntanya; president del 
GEDE; president, i més tard, vicepresident del Club. 
Fundà el Grup d’Investigacions Espeleològiques 
(GIE) i l’Agrupament Escolta Pere Rosselló.

Pren la direcció del nostre butlletí “Mai Enrera”, 
i després passa a ser membre del seu Consell 
de Redacció. També ha presidit els Cantaires 
Muntanyencs.

Nomenat membre de la Comissió Tècnica 
d’Escalada de la Delegació Catalana de la FEM, 
participà en la fundació de l’Escola Nacional d’Alta 
Muntanya (Secció Catalana), on va ser instructor 
i director de Cursos. President del GAME, a 
Catalunya, n’esdevingué Membre d’Honor. El 1958 
el nomenen cap de cordada dels Grups de Socors 
en Muntanya, de la Delegació Catalana de la FEM, 
i després president.

També va ser vicepresident de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Promotor i secretari general del IV Congrés 
Excursionista Català, a Reus, en el marc del 
Congrés de Defensa de la Cultura Catalana. 
Fundador i assessor de la col·lecció “Llibres de 
Motxilla”, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Una aferrissada defensa de la natura el porta a ser 
un dels fundadors de “Mountain Wilderness de 
Catalunya”, del qual serà vicepresident, president, 
garant internacional i, des del 1996, president 
d’honor.

El seu amor per Catalunya i la democràcia, així 
com el seu fort sentit nacionalista, el fa ingressar 
(1959) en el clandestí Consell Nacional Català. 
El 1977 participà en el procés de la Transició per 
al restabliment de les nostres llibertats nacionals 
com a secretari del Consell Nacional Català, sota 
la presidència de Josep M. Batista i Roca, mentre 
representava el Club Excursionista de Gràcia a 
l’Assemblea Democràtica de Gràcia, de l’Assemblea 
de Catalunya.

D’altra banda, és autor de diferents llibres de 
muntanya i d’articles en el butlletí i en la revista del 
nostre Club. I li han estat atorgades distincions tant 
en l’àmbit cívic com en l’excursionista, entre elles la 
de “Forjador de la Història Esportiva de Catalunya” 
(1993) i la “Medalla d’Honor de Barcelona” (2005).

Fidel a la nostra Vila, prengué part en la fundació 
de l’Associació de Veïns Vila de Gràcia i de la 
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Ha estat guardonat amb la medalla d’argent de la 
“Federación Española de Montañismo” (1968),  la 
placa d’honor del CEG (1970) i amb la medalla de 
Forjador de la  Història Esportiva de Catalunya (1997) 
de la Generalitat.  Ha obtingut el Premi Sant Bernat 
(1976) de la Federació Catalana de Muntanyisme  
per l’obra Els Sots Feréstecs entre la literatura i la 
realitat (inèdita), el I Premi Literari Montseny (1983) 
de l’Associació d’Amics del Montseny, i novament 
el Premi Sant Bernat (1993) per  una biografia de 
Ramon Arabia i Solanas.

Autor de nombrosos articles i especialitzat en 
temes muntanyencs i d’història de l’excursionisme, 
ha publicat els llibres següents: El Montseny com 
a pretext (1978), Dates i dades excursionistes 
(1985), Postals del Montseny (1990), Cèsar 
August Torras  (1994) , Ramon Arabia. L’alpinime 
a Catalunya, l’excursionisme a l’estranger (1995), 
Postals del Montseny/2 (1996), Diccionari d’Esports 
de Muntanya -conjuntament amb Jordi Mir- 
(1998), Montserrat, excursions des del Santuari 
i camins d’accés -conjuntament amb Jordi Mir- 
(1999), 125 anys d’excursionisme a Catalunya 
(2001), Excursionisme... Un periòdic més enllà de 
l’excursionisme (2003), La descoberta del Montseny 
(2005)  i  A l’ombra del Montseny (2010).

Cofundador, el 1978, del “Llibre de Motxilla”, de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, va ser 
membre de l’equip assessor de la col·lecció (1978-
1994).

La direcció i gestió socioexcursionista i la 
investigació i divulgació de temes excursionistes les 
ha simultaniejat amb la pràctica de l’excursionisme 
muntanyenc.

L’any 1962, amb un altre soci del CEG -Jordi Ribot, 
mort prematurament- va  repetir la caminada que a 
principi de segle havia fet mossèn Jaume Oliveras  
entre el Matagalls i Montserrat en menys de 24 
hores.  

Establerta pel CEG, el 1972, com a marxa 
excursionista periòdica, ha treballat sempre en la 
seva organització, segueix col·laborant, i l’ha repetit 
17 vegades, la darrera amb 77 anys.

Ara amb dificultats per caminar, va dir que dues 
de les seves motivacions són continuar escrivint  i 
seguir de prop tot el que fa referència a la nostra 
Matagalls-Montserrat.

A l’acte van assistir la expresidenta Marisa Carreño i 
altres membres de l’Entitat, que van acompanyar a en 
Carles i la Maria en aquest merescut reconeixement 
de la seva tasca .

... I Ensenya d’or de la FEEC a Carles 
Albesa
Era un quart de nou del vespre, del passat dijous 
19 de Maig,  quan s’engegava un vídeo de música 
i imatges impactants sobre esports de muntanya, al 
gran auditori del CCCB. 

Així va començar la Festa de la FEEC i així prenien 
seient tots els assistents: representants de les 
entitats excursionistes catalanes, esportistes 
que participen en les competicions realitzades 
a la muntanya, representants institucionals, 
col·laboradors i membres de la Junta Directiva de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Van obrir l’acte el Secretari General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i el 
president de la FEEC, Jordi Merino.

Un dels moments 
més emotius de la nit 
pels socis del Gràcia, 
va ser l’entrega de 
l’Ensenya d’Or de 
la FEEC a Carles 
Albesa, primer 
director de la revista 
Vèrtex en la seva 
fundació l’any 1966. Acompanyat de la seva dona, 
el qui fou president del Club Excursionista de Gràcia 
va rememorar anècdotes i vivències personals en el 
món del muntanyisme, l’edició i l’associacionisme 
excursionista.

No anem a descobrir ni molt menys a en Carles, 
però pels més joves i més nous de l’entitat, recordem 
breument qui és el nostre consoci, en CARLES 
ALBESA I RIBA:

Fill de Barcelona (2-8-1927), en l’any 1947 ingressà 
al Club Excursionista de Gràcia (CEG), on ha ocupat  
la presidència de la Secció de Muntanya (1953-57),  
la vicepresidència del CEG en dos mandats (1957-
61 i 1969-71)  i la  presidència (1971-74).

A la  Federació Catalana de Muntanyisme (FCM), va 
ser assessor de Premsa i Propaganda (1962-66), 
vocal de la Junta Directiva (1971-74) i cofundador 
i primer director tècnic de la revista Vèrtex  (1966-
68).

Nova Associació de Veïns i Veïnes de la plaça del 
Diamant. És soci dels “Amics de la Ciutat” i membre 
actiu del Taller d’Història de Gràcia.

Actualment es President  d’Honor de l’Associació 
Cultural L’Independent de Gràcia.” .

(Fotografia de Miquel Taverna)
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Aquest passat 8 de maig, i com estava programat 
en el calendari de les Barnatresc, vàrem fer la Ca-
minada de Gràcia, que amb aquesta, ja arribàvem 
a la XV edició.

De fet, els meteoròlegs anaven dient que el matí se-
ria estable i a la tarda, començaria a ploure, però…
no va ser així… A primera hora del matí pintava que 
tindríem un dia “rúfol” però per allà les 8 ja van co-
mençar les primeres gotes que al cap d’una estona 
ja queia amb ganes.

La temença nostra, és que en una prova que no hi 
ha inscripció prèvia, no saps els participants que hi 
prendran part i si amenaça pluja, lògicament refre-
da els ànims perquè és molest i desagradable en 
caminar.

Veient el temps que feia, estàvem però, tots els or-
ganitzadors expectants i pensant com seria avui, ja 
que en un dia solejat venen com una allau els cami-
nadors que volen prendre part, mitja hora abans, i 
estan frisosos per sortir dels primers, però... Aquest 
dia no va ser així i pocs van ser, els que quinze mi-
nuts abans, volien prendre part en aquesta prova.

Més tard, els mateixos corredors ens digueren que 
el metro s’havia espatllat (cosa estranya) i aquest 
era el motiu que encara vinguessin retardats.

Així doncs la sortida que estava programada de les 
9 a les 9,30 la vàrem allargar 10 minuts perquè po-
guessin participar els més endarrerits.

La XV Barnatresc… 
passada per aigua

Rafel Saperas

L’itinerari d’aquest any era: Sortint del Pavelló de la 
Vall d’Hebron, Passeig de la Vall d’Hebron, Granja 
Vella, Av. Vidal i Barraquer, Pl. de la Clota, Pantà 
de Tremp, Llobregós, Conca de Tremp, Gran Vis-
ta, Santuari de Carmel, carretera del Carmel, Jose 
Millán González, Sáez de Barés, Pl. de Sanllehy, 
Sardenya, Providència, Pl. Rovira i Trias, Rabas-
sa, Joan Blanques, Encarnació, Pl. de la Virreina, 
Astúries (Pl. del Diamant) Badia, Santa Rosa, Tri-
lla, Santa Magdalena, Pl. Trilla, Gran de Gràcia, 
Carolines (Casa Vicens) Av. Princep d’Astúries, Pl. 
de Lesseps  (Biblioteca Jaume Fuster) Av. de Va-
llcarca, (control i avituallament), Esteve Terrades, 
Josefa Rosich, Passeig de la Vall d’Hebron,  Jericó, 
Samaria, Nazaret, Arquitectura, Vayreda, Jardins de 
Montbau, Poesia, Passeig de la Vall d’Hebron, Pa-
velló de la Vall d’Hebron (arribada).

De fet, un dels objectius d’aquestes caminades és 
conèixer els indrets que normalment no hi passem, 
perquè estan en altres barris o districtes del que vi-
vim i així poder conèixer jardins, biblioteques, cases 
emblemàtiques, places, paisatges aeris, etc. És per 
això que en començar a preparar aquest itinerari el 
Miquel Fernández i jo, pensàvem sortir del carrer 
Nazaret passar per la Pedrera de Montbau, seguir 
per un ample camí de terra fins a la Font de la Ca-
breta i l’ermita de Sant Cebrià, on es veu una pa-
noràmica molt bonica sobre Barcelona i Cerdanyo-
la, entrant després pels Jardins de Montbau, però...
Ai lats... Se’ns va negar el permís, perquè aquest 
tros ja forma part del Parc de Collserola i només 
hi poden passar un màxim de 500 persones,... Per 
això vàrem haver de modificar el nostre desig i se-
guir pel carrer de Vayreda. 

El recorregut fins a l’avituallament era de 6 km i fins 
a l’arribada de 5,5 km. Total 11,5 km.

L’hora de tancar el control d’arribada, que va ser en 
el moment de venir els escombres, era pels volts 
de les 13 hores i els valents que l’acabaren van ser 
1341.

(Fotografies d’Enric Guillera)
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ACAMPADA

L’Ajuntament de Gràcia ve celebrant cada any una 
setmana dedicada a la Gent Gran del barri, amb 
activitats de tota mena i una d’elles és facilitar als 
avis el fet d’apropar-se a la muntanya.

Organitzar per gent gran un circuit per la natura, 
sense dificultat, planer, i amb serveis al final del 
recorregut, és tasca que ve efectuant des de fa 
uns quants anys el nostre Club a sol·licitud de la 
Regidoria corresponent de l’Ajuntament de Gràcia, 
per membres de la Secció d’Acampada.

Aquest any i en el mes de Maig, es va organitzar 
un circuit des de l’estació superior de Vallvidrera  
fins al baixador de Vallvidrera passant pel Pantà i 
la Mina Grott (avui tancada). Amb petits incidents, 
caigudes (a una senyora se li va trencar el seu 
bastó), desmais, ofecs, baixades de tensió, etc.  
Vam arribar feliçment al final del recorregut on 
l’Ajuntament els ofereix un petit refrigeri.

Veure la cara de satisfacció d’aquests avis i àvies, 
compensa la nostra feina.

SECCIÓ D’ACAMPADA:

MªGloria Vives,

Enric Guillera i 

Toni Albaladejo.

Setmana de la Gent Gran

Toni Albaladejo  

Amb la pluja, com ja he comentat abans, a part de 
ser empipador per tots, és que hi poden haver mol-
tes caigudes o relliscades com així va ser, afortuna-
dament, quasi totes, només van ser el cop que et 
dónes en el moment de caure, però hem de lamen-
tar tres caigudes amb conseqüències de trencades 
de braç i canells.

Per l’altre cantó, compres l’avituallament pensant 
com edicions anteriors en 2500 participants o més 
i per circumstàncies meteorològiques et trobes que 
et sobra la meitat del menjar.

Sort, que sempre hi ha, que el que no pensa un ho 
pensa un altre, la Marita Reixachs i la Carme Ara-
gó van fer unes gestions per portar aquest menjar 
sobrer als menjadors solidaris de l’Església dels Jo-
sepets, on varen rebre aquesta donació i repartir-la 
pels més necessitats.

Els que hem dissenyat aquesta prova com totes 
les altres, sempre ens agrada dedicar unes lletres 
d’agraïment als voluntaris que estan en els diferents 
controls de la caminada, però... En el cas... Com 
aquest any que tota l’estona està plovent, tens el 
cos i els peus humits i no et pots moure del lloc... 
Cal donar-los-hi moltes gràcies, perquè, si no fos 
per tots ells, no podríem organitzar cap mena de 
prova, per tant els hi hem de dir... Gràcies,... Grà-
cies, ... Gràcies.

En acabar la caminada, tancar el control d’arribada 
i recollir tots els estris, ens reunirem tots els 
col·laboradors en un restaurant proper per a dinar, 
comentar les anècdotes del dia i ja començar els 
primers esbossos de l’itinerari de la propera XVI 
Barnatresc de Gràcia 2017 .

(Més fotografies a la contraportada - Pàg. 79)

(Més fotografies a la contraportada - Pàg. 79)
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Bon dia a tots i a totes! 

Som els llops de l’AE Pere Roselló i ens agradaria 
presentar-vos la nostra excursió a Gèlida! Tot 
va començar un dissabte com qualsevol altre. Ja 
sabeu, un cap de setmana en plena primavera on la 
caloreta en fa de les seves i tan sols pots pensar a 
fer quelcom de divertit!

Tot i les ganes d’evadir-nos una mica, al final vam 
poder ser poques les que ens vam sumar a aquesta 
activitat... Vam ser un total de 15 llops que ens ho 
vam passar pipa: no us mentirem no, a algunes el 
camí se’ns va fer una mica llarg. No obstant això, 
hem de reconèixer que tan sols per la flora que ens 
envoltava i les vistes que ens esperàven en arribar 
al mirador tot l’esforç va valer la pena! 

Sent aquesta l’última excursió que fèiem com 
a unitat, les caps ens van proposar un seguit 
d’activitats per tal de familiaritzar-nos amb la 
supervivència i com no, per fomentar el caliu entre 
totes. I sabeu què? Davant d’aquest repte no les 
vam decebre; vam participar en tot moment, ens 
respectàvem i autogestionàvem els jocs, ens vam 
cuidar molt els uns als altres, vam riure un munt 
gràcies a les nostres grans actuacions... 

La veritat és que totes guardem un record mooooolt 
especial d’aquesta sortida! 

No ho digueu a ningú però.... fins i tot vam aconseguir 
que les caps es quedessin bocabadades en veure 
les cabanes que vam ser capaces de construir! De 
ben segur que si hi haguéssiu estat, vosaltres també 
us hi hauríeu volgut quedar per una temporadeta

Ens veiem a la pròxima .

AGRUPAMENT

El tercer cap de setmana de maig els Raiers del Pere 
Rosselló vam anar d’excursió a Altafulla (Tarragona), 
allà vam passar tot el matí a la preciosa platja de 
Tamarit, fins a l’hora de dinar que vam buscar una 
ombra propera a la platja.

Després de fer una merescuda migdiada col·lectiva, 
vam estar fent jocs recreatius de contacte i cohesió 
a la mateixa platja, fins a les 18:30 que vam marxar 
cap al poble de la Riera de Gaià, situat a una hora 
d’Altafulla.

Sortides de cap de setmana de 
l’Agrupament

A la Riera de Gaià és on ens esperàven amb els 
braços oberts uns familiars propers d’una de les 
monitores, que ens van cedir un generós espai del 
jardí  del Mas Gaià per a plantar les tendes. Després 
de muntar el campament vam deixar als raiers un 
merescut i necessari temps lliure.

Vam sopar tots junts en un bonic porxo sota un 
bonic cel estrellat, després vam fer un divertit trivial 
per equips, en el qual els caps també jugàvem. El 
joc va acabar a les 23:00 i vam decidir concloure la 
jornada.

L’endemà durant tot el matí vam fer tasques de 
re-construcció i rehabilitació del Mas, ens vam 
dividir en tres grups que de forma rotativa feien tres 
tasques: Pintar la valla, treballar la terra i treure i 
classificar mobles i objectes inservible. A les 12:30 
vam finalitzar les tres tasques quedant molt satisfets 
tant nosaltres com els propietaris del Mas Gaià. 

Seguidament vam marxar cap a Altafulla on vam 
dinar i posteriorment agafar el tren que ens duria de 
tornada a Barcelona .



67juliol-setembre 2016

Durant el mes de maig hem creat el grup de barrancs 
del Club Excursionista de Gràcia.

La primera activitat organitzada ha estat un curs 
d’iniciació al descens de barrancs durant el mes de 
maig, per adquirir els coneixements necessaris per 
a ser un company autònom durant el descens d’un 
engorjat, amb el respecte del medi natural i de les 
normes bàsiques de seguretat.

El curs ha estat impartit per amics monitors de 
diferents Clubs de Catalunya, part del nostre club i 
altres de l’Espeleoclub de Gràcia, de l’Espeleoclub 
de Cunit, del Club d’Espeleologia Dinàmic de 
Tortosa i del Centre Excursionista de Catalunya.

Per aquesta temporada hem preparat el següent 
calendari de sortides de cicle:

18-19 de juny: Barrancs al Pirineu 

2-3 de juliol: Barrancs al Pallars Sobirà 

23-24 de juliol: Barrancs a la Vall de Núria i Pirineu 
Francès 

3-4 de setembre: Barrancs al Pirineu 

8-12 d’octubre: Barrancs al Pre-Pirineu Català

A més, fins al mes de novembre farem actuacions 
per potenciar la Formació i la Seguretat, 
subvencionant parcialment entre els socis del club 
cursos i monogràfics, amb una cura especial en 
la preparació de les sortides, l’ús del material i la 
gestió del risc.

Si esteu interessats a formar part d’aquest grup, 
ja sigui perquè feu barrancs o perquè us voleu 
iniciar en aquest esport envieu-nos un mail a:  
barrancs@cegracia.cat i us afegirem.

Per altra banda, si voleu veure que fem i estar al dia 
de les sortides que es proposen, ens podeu seguir 
al grup de facebook Barranquistes C.E.Gràcia i en 
breu al blog que estem construint. 

Bons Barrancs!!!.

Sigara Segarra. Cruïlla 
entre Ibèria i Hispània

Des del passat 22 d’abril el Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia posa a l’abast 
del públic mil anys de la singular història de 
l’enclavament íbero-romà, que acabà donant el 
nom a la comarca de la Segarra. El seu títol: Sigara 
Cruïlla entre Ibèria i Hispània. Tot plegat és el 
resultat dels treballs efectuats als Prats de Rei, tant 
en dècades anteriors, com en els darrers anys.

Aquesta exposició es podrà veure al Museu de la 
Pell d’Igualada fins al 3 de juliol, seguint després 
uns itineraris per diferents museus de Catalunya, 
essent l’ànima de la mateixa, el Museu Municipal 
Josep Castellà i Real, dels Prats de Rei.

Les troballes han estat tan espectaculars que han 
sobrepassat les millors expectatives i han permès 
concloure que, almenys des de mitjans del segle 
VI A.c. en el lloc va existir un enclavament ibèric 
emmurallat, de gran potència arquitectònica, que 
posteriorment va convertir-se en municipi romà.

Dolors Làzaro

CULTURAL

Nou Grup de Barrancs del 
CEG

Agustí Garcia

GIE
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GIE

Curs d’iniciació al 
descens de barrancs

Tenia moltes ganes de començar aquest curs, no 
és broma, fins i tot la nit abans em va costar dormir 
dels nervis. Segurament, perquè com la majoria de 
companys i companyes ja m’havia estrenat en el 
barranquisme feia temps, però el pas de fer el curs 
de nivell 1, implicava la ferma determinació de no 
només gaudir dels barrancs com a “paquet” sinó 
també d’iniciar el camí per en un futur esdevenir jo 
mateix el responsable en descobrir els barrancs i 
engorjats als companys i companyes.

El curs va constar de classes teòriques, dutes a 
terme entre setmana a la seu del club, i dos caps 
de setmana (21-22 i 28-29 de maig) de classes 
pràctiques a l’aire lliure.

El primer dia vàrem anar ben d’hora a La Fou de 
Tous, un barranc curtíssim al costat del Poble de 
Sant Martí de Tous, on vàrem estar practicant ràpel 
guiat sobre una marmita trampa, apropar-nos a la 
reunió amb seguretat fent servir el passamà i les 
tècniques de ràpel en simple, en doble i en vertaco, 
així com realitzar la tècnica de bloqueig amb el buit, 
per si mai ens hem de quedar penjats en mig d’un 
ràpel. A la tarda, després d’un mos, estàvem tots 
desitjant anar a fer el primer tast d’aigua a la Riera 
del Carme per refrescar-nos, però he de reconèixer 
que totes les ganes s’esvaeixen quan comença la 
lluita ferotge per posar-se el neoprè. Malgrat això al 
final va valer molt la pena.

El diumenge vàrem quedar a Mont-Ral, encara més 
d’hora i més lluny. El temps no animava a quedar-se 
en poca roba i remullar-se, els núvols no aixecaven 
i la temperatura li costava remuntar; però finalment 
vàrem fer el barranc del riu Glorieta. Que dir, 

Norberto Nuñez

espectacular, una sorpresa immensa torbar aquest 
indret preciós en mig de les muntanyes de Prades; 
qui ho havia de dir, és un barranc de gran bellesa 
d’aigües clares que té de tot, tobogans, cascades, 
sifons i gorgs profunds on saltar i nadar. Un gran 
descobriment que segur que més endavant repetiré.

El segon cap de setmana vàrem anar al Pallars, 
concretament a Gurp, a fer el barranc homònim. 
Una curiositat d’aquest barranc és que per accedir-
hi s’ha de passar pel mig d’una acadèmia militar on 
antigament demanaven la documentació a totes 
les persones que passaven. A la tarda, després de 
recuperar forces amb el dinar i el pastís que ens va 
portar el Roger vàrem dirigir-nos a Les Esglésies, 
on es troba la casa rural on vam passar la nit. Una 
barbacoa amb majúscules, uns gots de vi, cervesa i 
ratafia de la zona van animar la nit i van agermanar 
el grup. Llàstima que al final el Madrid guanyés, sinó 
hagués sigut una nit rodona.

Diumenge, finalment vàrem fer el Barranc de Sant 
Pere perquè durant la nit va estar plovent i la resta 
de barrancs baixaven molt carregats d’aigua. Tot 
i ser més curt i fàcil que els altres, també va ser 
divertit.

Vull felicitar a tots els cursetistes que estic segur que 
ben aviat rebran l’aprovat per part de l’organitzador 
del club Agustí i de l’examinador Roger. Felicitats a 
tots i totes!! També vull agrair enormement l’esforç 
i sobretot les ganes immenses que han posat tots 
els organitzadors, monitors i tècnics esportius que 
han col·laborat desinteressadament al llarg de tot 
el curs. 

Espero que això no pari i puguem fer moltes sortides 
on aprendre més i engegar de nou la secció de 
barranquisme.

Una última reflexió trista, però necessària per 
recordar que a la muntanya hi anem a gaudir i passar-
ho bé, però té un risc i hem de ser conscients que no 
anem a un parc d’atraccions. El passat dissabte dia 
4 de juny va morir una persona al Barranc del Gurp, 
on feia una setmana havíem estat amb el curs. 
Era perillós? no; vàrem tenir algun problema? no; 
tanmateix la irresponsabilitat i manca de planificació 
va costar la vida d’una noia de 24 anys.
(Més fotografies a la portada - Pàgs. 57-58)

Col·labora amb el butlletí! 
Us recordem que hem creat una bústia de 
correu electrònic on hi podeu enviar els 

vostres articles, col·laboracions, suggeri-
ments, crítiques raonades i/o comentaris

A: butlleti@cegracia.cat
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Crònica curs de Medicina 
i Socors de Muntanya 
2016, 22ena edició

El darrer 2 de febrer es reprenia una nova edició 
de l’esperat curs de medicina i socors de muntanya 
d’aquest any 2016, aquest cop amb seu al nostre 
club, el Gràcia. A tots els participants ens esperaven 
uns 3 mesos ben intensos els quals s’iniciaven 
amb un plegat de cares desconegudes i on tampoc 
sabíem que aquelles acabarien formant part d’una 
gran família de muntanya...

Anaren passant les setmanes, teoria i teoria... Que sí 
perills i riscos del medi natural, prevenció de riscos, 
PAS, patologia mèdica, traumàtica, per l’altitud... 
I van començar els caps de setmana! Primer vam 
anar a l’heliport de l’hospital general a Sant Cugat, 
a la base d’helicòpter del SEM. Va ser una visita 
entretinguda on ens van explicar com actuen, el seu 
equip, coordinació, equipament... Llàstima que ens 
vam quedar a mitges perquè van haver d’anar de 
servei.  Més pràctiques i estàvem realitzant el curs 
de suport bàsic d’RCP i DEA... i és que això, tot just 
començava!!!

Seguien les classes; meteorologia, nivologia i allaus, 
nusos, auto socors i tornàvem a marxar, aquest cop 
a Vallter cap a la neu a posar en pràctica els nostres 
coneixements  en la simulació d’un rescat d’allaus 
amb DVA, pala i sonda. Tot i els canvis de temps 
inesperats i canvis de plans d’última hora, al final 
vam poder gaudir d’una gran nevada!

Cada cop anàvem adquirint nous coneixements 
(o alguns consolidant-los!), però encara quedava 
teca,  què faríem a la muntanya perduts i en una 
situació crítica? Doncs la propera sortida camí 
del Tagamanent vàrem treballar la psicologia de 
grups tot fent uns roll-playings molt divertits i  fent 
pràctiques d’orientació bé amb recursos naturals, 
brúixola o GPS. 

Núria Mestre Farràs

MUNTANYA
Els mesos anaven passant, cada cop anava creixent 
més el caliu que anàvem creant entre tots els 
membres del curs, i és que el fet d’anar compartint 
tantes hores i vivències ho posava fàcil... Doncs 
bé, tot i el bon rotllo que s’hi respirava les classes 
continuaven entre embenatges, immobilitzacions 
i trasllat de l’accidentat, politraumatismes, TC i de 
columna, aspectes mèdics del trekking i expedicions, 
entrenament i fisioteràpia, espeleosocors i 
barranquisme, farmaciola... Això era un no parar. 

Després d’haver practicat a la mateixa seu del 
club embenatges, immobilitzacions i trasllat 
d’accidentats politraumàtics ja només quedava 
l’últim cap de setmana per posar en pràctica el 
que hauríem anat aprenent al llarg dels tres mesos 
tant intensos de curs. Ens hauríem de posar en 
el paper d’un simulacre protagonitzat per grans 
professionals on no ens ho deixarien fàcil. Allà ens 
en vam adonar de què no és gens fàcil actuar en 
aquestes situacions, però ara, i després d’haver-
nos posat a prova, amb la motxilla ben plena de 
recursos tot canviava i ben segur que estaríem a 
l’altura de qualsevol adversitat!

Tot i així, tenim ben clar que el més important a la 
muntanya és prevenir i per tant esperem no haver 
de necessitar a la pràctica tots aquests valuosos 
coneixements apresos...

En definitiva, el que semblava que havien de ser 
tres mesos interminables, han acabat passant 
volant, on hem après, hem crescut plegats i hem 
fet grans companys per seguir compartint aquest 
bon rotllo tot fent el que tant ens agrada, buscar 
qualsevol excusa per sortir de la ciutat i gaudir d’un 
bon dia a la muntanya.

Però, i el més important, agrair tot l’esforç, ganes, 
motivació i il·lusió a la gran quantitat de voluntaris i 
voluntàries, tots i totes imprescindibles, per sumar i 
fer possible la realització d’aquest curs tan complet. 
Coordinat pels tres clubs (la UEC, el CEC i el CEG) 
juntament  amb el suport de la FEEC.

Ja ho sabeu, l’any que bé, jo no me’l perdria!!!.



Més sobre les 
inscripcions a la nostra 
Mm

Francesc Pedrós
Algunes de les coses que fan els participants per 
estalviar-se uns euros de la inscripció.

Ja els primers anys que es feia la Mm i es donava 
un full de ruta blanc hi hagué qui amb un full un any 
en feia un tram i l’any pròxim seguia fent la resta de 
la travessa.

MUNTANYA
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Aquest any el cicle de sortides té més activitats i la 
mitjana de participació és molt alta a totes les sortides. 
Sense sortir de la línia excursionista que proposem, 
els recorreguts van adquirint complexitat, dificultat i 
llargada a mesura que avança la temporada.

Majoritàriament les sortides es plantegen fent el 
transport en tren, mentre sigui possible i els retards, 
avaries i altres incidències de RENFE ho permetin, 
més còmode per la logística i més comunió entre els 
participants.

La primera sortida es va fer per Collserola i el Baix 
Llobregat, combinant les pistes del vessant sud de 
la serra i la via verda del riu, vam acabar amb un 
bon sopar per celebrar el retorn als pedals. 

El cap de setmana 14-15-16 de maig, vam aprofitar 
els tres dies per  fer una ruta al voltant del Montsant, 
a cavall entre el Priorat i les Garrigues amb 137 km 
i 2600 m de desnivell en total.

El Montsant a la primavera ofereix un paisatge de 
contrastos, les vinyes, els arbres de fruita seca, els 
boscos i la presència constant dels penya-segats 
de la serra. Vam fer nit al refugi d’Albarca (CE de 
Tarragona) amb immillorables vistes sobre la serra 
de Ciurana i a l’alberg el Racó de la Finestra de 
Margalef, on contrastem amb els clients habituals 
tots ells escaladors...

El 28-29 de maig vam fer una sortida al sud, 
majoritàriament per la Terra Alta. 112 km en total 
amb 900 m de desnivell el primer dia i 250 m el 
segon. Ruta variada de paisatge, tipus de terreny 
i vegetació. La primera etapa de Móra d’Ebre fins 
a Arnes, vam poder contrastar el canvi de conreus 
entre la Ribera d’Ebre, amb fruiters i la Terra alta, 
vinya i fruita seca. Pistes de totes les condicions 
i pendents, la tranquil·litat de la via Verda entre 
Fontcalda i Arnes... Ens vam allotjar a Lo Corral 
d’Arnes, fantàstica casa rural dins del poble. La 
segona  etapa, entre Arnes i Nonasp, segueix el 
curs del riu Algars, passant constantment per tolls 
que conviden al bany... En definitiva vam fer una 
ruta diferent de l’habitual Via Verda o els Ports. 

El cap de setmana 11-12 de juny vam anar a 
la Segarra, fent un bucle entre Calaf, Cervera i 

Igualada, gaudint de les magnífiques pistes de la 
comarca i del paisatge ara que el blat muda cap 
als tons groguencs. 105 km en total i 1500 m de 
desnivell entre els dos dies, podem dir que ha 
estat una sortida plàcida i divertida, sobretot per 
l’organització del sopar, ja que ens vam allotjar a 
una casa particular.

La Segarra sempre ofereix el contrast entre els 
camps oberts i les petites viles o castells als turons.

Amb tot això també destaquem la nova edició del 
curs de tècniques 
de btt que es 
va fer el cap de 
setmana 18 i 19 
de juny, on es va 
fer un ampli repàs 
de la mecànica de 
la bicicleta, amb 
la descoberta per 
alguns d’eines 
fins ara desconegudes... també es van treballar 
tècniques d’equilibri, frenada, pedalatge, posició, 
etc. Tal com comenten els participants, curs 
imprescindible a fer, encara que faci temps que vas 
en bicicleta.

Arrenca amb força el cicle 
de sortides de btt del CEG

Ricard Martínez

(Més fotografies a la contraportada - Pàg. 80)
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Un riquíssim component cultural, amb les visites de 
Morella i de les pintures prehistòriques de Tírig, així 
com una magnífica i quelcom exigent excursió per 
prats i penya-segats, van ser els punts culminants 
de la sortida de primavera del Grup de Senders (30 
d’abril/1 de maig) per les terres remotes del Maestrat 
de Castelló amb la participació de 43 socis.

La vista de Morella coronada pel seu imponent 
castell mimetitzat en la roca ocre ens va deixar a 
tots bocabadats després de gairebé 270 kilòmetres 
d’autocar. Però no va ser el castell el que més ens 
va impressionar sinó la imponent basílica arxiprestal 
de Santa Maria, més pròpia d’una gran ciutat que 
no pas d’aquesta vila de 2.700 habitants. Tanmateix 
dóna fe d’un passat històric i gloriós des que Jaume 
I la va convertir en plaça forta per conquerir el País 
Valencià.

Tan bon punt vam entrar al temple vam quedar 
meravellats pel cor elevat i sostingut per una 
bellíssima volta gòtica gairebé plana, i no còncava 
com caldria esperar, de la qual encara els estudiosos 
n’estan intentant esbrinar la tècnica. I el mateix 
passa amb la majestuosa i àmplia escala en espiral 
que dóna accés al cor i que és en ella mateixa una 
altra endevinalla per als arquitectes del segle XXI.

El gegantesc orgue, orgull dels morellans, també 
ens va impressionar per les seves dimensions i la 
seva bellesa, tot i que a diferència de la resta no 
s’ha pogut restaurar per manca de recursos. No 
així, el recarregadíssim altar barroc que brilla com 
una patena i ens mostra la imatge de la Verge de 
Vallivana, patrona de la vila.

Sortida de primavera a 
Morella

Albert Escala Sisquellas

SENDERISMEAixò obligà a fer els fulls de ruta de colors, però 
seguint amb la picaresca hi hagué qui feia fotocopia 
en color, més endavant inclús plastificada.

Després es fan dorsals i els participants segueixen  
fent fotocopies. 

Quan entrem a l’era de la informàtica amb les places 
limitades la picaresca se centra en obtenir plaça.

Primer es va detectar qui s’apuntava cada certs 
dies al sorteig amb el núm. del seu DNI posant cada 
cop una lletra o un número diferent. Una vegada 
fet el sorteig era segur que l’hi tocava un o altre, 
simplement dient que s’havia equivocat en posar el 
DNI demanava que l’hi canviéssim.

Per evitar-ho es tenia que comprovar tots els DNI, 
així que com que no es podia entrar DNI erronis 
hi ha qui entrava amb el DNI d’un familiar o amic 
posant el seu nom. Una vegada tenia plaça deia 
que l’havia apuntat l’altra persona i s’havia confós 
de DNI.

Per accedir a les places segures primer els federats 
ens ho deien i alguns no ho eren, ens enviaven un 
carnet escanejat degudament modificat. Per evitar-
ho haguérem de demanar accés a la base de dades 
de la federació per comprovar online els DNI i codis 
de federat.

Per poder fer la Mm amb 79 anys i després d’una 
caiguda a Aiguafreda, un home, al consell de què 
plegués digué: “No, que la dona m’ha dit que si 
no arribo no em deixa apuntar més”, va arribar a 
Montserrat amb la cara i el braç com un mapa però 
l’any següent tornà a fer la Mm amb 80 anys.

Es detecta qui per poder sortir abans amb els majors 
de 60 anys es va fer més gran del que realment era.

Per poder fer la travessa un menor va enviar-nos  
una fotocòpia del DNI falsificant l’edat, després va 
enviar un correu amb el DNI correcte demanant que 
l’hi reconeguéssim que havia fet la travessa amb 13 
anys i que aquell any era el participant més jove. 

Els últims anys hi hagué qui es feia soci del club 
al setembre per tenir accés a preu reduït i un 
cop passada la travessa retornava els rebuts. Un 
altre s’esperà a què obríssim les inscripcions de 
l’any següent per agafar plaça del club i després 
va retornar el rebut de l’any. En resum, pagant de 
setembre a desembre hauria tingut dos anys plaça 
segura i barata. 

Amb això hem arribat fins avui, de la mateixa manera 
que alguns s’ho pensen tot per tenir plaça altres la 
tenen sense saber que és, d’aquests en parlaré en 
una propera ocasió.

(Fotografies de Núria Ferrer)
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Pepa Milián, la guia oficial que van contractar els 
companys organitzadors, ens va mostrar també 
els salons gòtics de l’Ajuntament, on vam tenir la 
sorpresa de trobar-nos exposats dos monumentals 
ossos de més de dos metres de llarg, pertanyents a 
les potes del darrere d’un dels moltíssims dinosaures 
que van trobar en aquesta terra el seu hàbitat ideal. 
Hi ha restes fins i tot d’un dinosaure batejat com 
a Morelladon, l’esquelet del qual, amb alguns dels 
seus ossos, també hi està exposat.

Amb la Pepa al davant vam anar resseguint els 
estrets carrers en pendent on abunden les botigues 
turístiques de productes típics. Sobretot les mantes 
de llana i el formatge “del pastor”, així com els 
llaminers flaons, que recorden els pastissets de 
Tortosa farcits de formatge tendre.

En acabar la visita l’autocar ens va portar al poble de 
Forcall, a mitja hora de distància per una carretera 
plena de giravolts, on hi ha l’hostal on vam sopar i 
passar la nit.

El matí l’havíem a visitar les mencionades pintures 
rupestres de dues de les 20 balmes decorades pels 
nostres avantpassats entre 11.000 i 5.000 anys 
abans de Crist. Es troben al  panoràmic barranc 
de la Valltorta, i la UNESCO les ha declarades 
patrimoni universal.

La primera (Abrics de Mas i d’en Josep) representa 
un enfrontament entre guerrers i la segona (Cova 
de Cavalls) és un gran fresc prehistòric que il·lustra 
l’enginyosa tècnica que utilitzaven per caçar els 
cérvols que venien a beure al riu i on participaven 
més de 50 homes de diferents clans habitualment 
enfrontats, però units una volta l’any en una mena 
de precedent prehistòric de la treva olímpica. Els 
dibuixos, molt esquemàtics i extremadament 
estilitzats, no eren fàcils d’identificar, però ens 
en vam sortir sense gaire esforç amb l’ajuda 
imprescindible del nostre guia.

Estava prevista també una visita de dues hores 
al corresponent Museu explicatiu d’aquest insòlit 
patrimoni, però no va ser possible, ja que l’autocar 
ens va recollir a Barcelona amb una hora de retard. 
No va ser gaire divertit esperar sota la pluja a les 
sis del matí, però aquestes coses formen també 
una mica part de la sal de les sortides i després 
es converteixen en aquelles anècdotes que ens 
diverteix explicar.

Des del cim del Castell, Morella té una alçada de 
1080 metres. Això ajuda a explicar la seva fama 
pel seu clima glacial. El diumenge, en començar 
l’excursió entre aquesta i el poble de Forcall, la 
temperatura era només de dos graus segons va 
constatar el Víctor, el nostre conductor.

Va ser tot un repte caminar enmig d’un vent glaçat 
que traspassava els polars més fins i feia tremolar 
els qui anaven menys abrigats. Tot i això no ens va 
impedir gaudir d’aquest paisatge de prats d’un verd 
tendre primaveral que topaven aquí i allà amb una 
mena de moles força altes i airoses –com la de la 
mateixa Morella- que a en Toni Vives li van recordar 
per la seva bellesa els famosos tepuys veneçolans.

A la balma de la mola de Garumba, just a sota mateix 
del cim, vam fer l’última parada de la mandarina tot 
fruint d’unes vistes que recordarem durant molt de 
temps. Ja feia molta estona que ens acompanyava 
un bon sol.

A la baixada fins al poble tampoc se’ns oblidaran 
els penya-segats per on discorria el camí molt 
estret entre boscos de pins d’un verd fosc i roques 
gegantines.

A Forcall ens esperava un dinar generós que va ser 
tota una recompensa pels esforços del matí.

Durant el viatge de tornada a Barcelona el nostre 
entranyable i estimat Edu va corroborar amb la 
immancable rifa -de la qual n’és la má “innocent”- 
la llegenda urbana de la Secció de Senderisme 
segons la qual el soci més recent s’emporta sempre 
el premi. En aquest cas li va tocar al Jaume.

Tongo!, tongo!, tongo!.
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SANT ANDREU DE BESTRACÀ 

L’abril del 2006 la colla de la Domi es proposà fer 
un recorregut per l’Alta Garrotxa i decidí visitar la 
Serra de Bestracà. El Bestracà és com la porta sud 
de l’Alta Garrotxa, un espai una mica desconegut i 
d’una certa inaccessibilitat, però d’una gran bellesa 
i molt d’encant.

La ruta que vàrem fer és extraordinària. Vàrem pas-
sar per una meravellosa vall tancada, la d’Hortmoier, 
situada als peus de l’immens puig de Sant Marc. 
Fins a arribar a l’església romànica de Sant Andreu 
de Bestracà a través un bosc de roures que estan 
catalogats com a arbres monumentals.

L’església està ubicada prop del coll de Bestracà. 
És una construcció del segle XII, tot i que ja apa-
reix en documentacions molt més antigues. És un 
temple d’una sola nau de volta apuntada. L’absis 
semicircular és a llevant.  La porta d’ingrés és d’arc 
de mig punt amb llindar i timpà on hi ha una creu. 
El campanar damunt del frontispici és d’espadanya 
amb dos ulls trencats.

Del que va estar aquesta excursió deixem un resum 
en forma de rodolins. 

En tot el temps que la Domi
fa excursions pel territori,

mai se’ns ocorregué pensar
la Garrotxa visitar.

Decidits a fer possible
perquè això no sigui així,

s’encomana al nostre guia
que faci un itinerari

que ho permeti corregir.
Vet aquí que per aquestes
a la Garrotxa ens trobem,

esperant fruir del dia
en un indret excel·lent.

RANDONÉE PER LA     
SERRA DE BESTRACÀ

Text i dibuix 
d’Alonso Gómez Barbé

Oix és el punt de trobada
des d’on començar a trescar,

per assolir màxima alçada
en el Puig de Bestracà

A l’esquerra del camí
surt la ruta a Baget,

nosaltres però hem de seguir
pel que puja tot de dret.

Un mas avui deshabitat
conserva encara altivesa
del que fou en el passat,
el que resta encara alçat
es manté com a guardià 

d’un indret de gran bellesa.

Sant Andreu de Bestracà
té una església a la muntanya,

al segle deu s’aixecà
i més tard es restaurà.

D’aquí parteix un corriol 
que fins al cim ens durà
un cop dalt de la carena 
la vista bé val la pena.

Per arribar al que va estar
un castell de noble gent,
haurem molt de vigilar

doncs el pas per la carena 
és perillós i dolent.

Som al cim del Bestracà
i el que toca ara és baixar,

la baixada ens fa patir 
doncs no hi ha camí a seguir,
de tant gran que és la tartera
talment sembla una pedrera.

La baixada és ben tranquil·la
sense cap dificultat,

i després d’una parada
per una font visitar,

amb ganes de fer una clara
al poble d’Oix hem tornat.
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Aquells vells i curiosos 
llibres...

“Es de saber que yo, Joan de Mandavila, caballero 
susodicho, me partí de mi tierra y pasé la mar en 
el año de la gracia y salud de la natura humana de 
mil y trescientos y veintidos años; y después acá 
he andado muchos pasos y tierras, y he estado en 
compañías buenas y en muchos y diversos fechos 
lindos, y en grandes empresas. Agora soy venido 
a reposar en edad de viejo antiguo, y acordándo-
me de las cosas pasadas, he escripto, como mejor 
pude, aquellas cosas que vi i oí por las tierras por 
donde anduve, tornando en mi tierra en el año del 
nascimiento de mil y trescientos y cincuenta y seis”.

Així, i com a cavaller anglès, es presentava l’autor 
del llibre, del qual circularen moltes edicions en di-
verses llengües –també en català i castellà- des del 
darrer terç del segle XIV i durant les dues centúries 
següents, prova evident que esdevingué una de 
les lectures predilectes dels europeus il·lustrats de 
l’època. El meu exemplar, com és de suposar, no co-
rrespon a cap d’aquestes joies bibliogràfiques sinó a 
una còpia,  publicada l’any 1984, del manuscrit que 
es conserva a la biblioteca del monestir d’El Escorial.

L’obra dóna a conèixer, al llarg de 66 capítols, 
llocs, fets i costums sorprenents i força fantasio-
sos, alguns relacionats amb passatges bíblics, 
com és el cas del capítol 18, titulat “Del monte 
Sinaí y monte de Oreb y de las golondrinas que 
llevan ramos de olivas y de la mata que vió Moi-
sén”. (Recordaré que Sinaí és un dels noms de la 
muntanya on, segons diverses tradicions, Moisés 
va rebre els primers llibres de la Bíblia de mans 
de Déu,  Al llibre de l’Èxode, la muntanya també 
és anomenada l’Horeb, i “la mata que vió  Moisén” 
és la bardissa ardent en què Déu se li aparegué.)  

Escriu Mandavila: “Nuestro Señor le aparescía mu-
chas veces a Moisén en semejanza de fuego enci-
ma de aquella montaña de Sinaí, y fabló con él en 
visión ardiente; y esto fué al pie de la montaña don-
de es hoy en dia una abadia de monjes bien murada 
con puerta de fierro, por miedo a las bestias salva-
jes [...] Allí es la iglesia de Santa Catalina, donde 
hay muchas lámparas ardientes, porque ellos tienen 

Carles Albesa i Riba

mucho aceite para comer y quemar por gran mira-
glo de Dios, por cuanto las golondrinas y cuervos y 
otras aves pasan una vez en el año allá todas juntas 
en gran suma y número, como que fuesen en rome-
ria, y cada una lieva un ramo de oliva en su pico en 
lugar de ofrenda, y la dexan ,en aquel lugar, de las 
cuales facen los monjes mucho aceite. Y pues las 
aves, que no han razón natural, van ende a visitar 
y proveer aquella gloriosa Virigen, nos, que somos 
razonables y criados a semejanza de Dios, mucho 
más debríamos ir a la visitar. Detrás del altar de esta 
iglesia es el lugar donde Nuestro Señor fue visto 
de Moisén en la zarza ardiente y no se quemaba.”
 
Avui, passats més 
de sis segles del pe-
riple de Mandavila 
i de les seves pre-
vencions sobre “los 
peligros que hay en 
el camino del mon-
te Sinaí”,  la con-
templació de la sortida del sol des del cim 
d’aquesta muntanya i la visita del monestir or-
todox de santa Caterina, ha esdevingut un dels 
circuits de turisme religiós més concorreguts.

Al monestir comencen les dues rutes d’ascens més 
usuals. L’anomenada Escala del Penediment re-
corre el trajecte que segons la tradició va utilitzar 
Moisés i consisteix en una llarga i abrupta esca-
linata de 3.700 graons tallats a la roca pels mon-
jos. Acaba en una esplanada on s’inicia un segon 
tram  de 700 graons que dóna accés al cim (2.285 
metres sobre el nivell del mar). L’altre camí, més 
llarg i menys fatigós, és la pista que segueixen els 
camells, que es poden llogar fins a l’esplanada 
prèvia al cim, on conflueixen les dues rutes.

De nou a Santa Caterina és interessant de visitar 
el monestir, declarat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, una construcció emmurallada del se-
gle VI, edificada a l’indret on Moisés veié la bar-
dissa ardent que no es consumia i que asseguren 
és la mateixa mata que encara s’hi pot contemplar, 
això sí, apagada. Els monjos conserven antiquís-
sims còdexs, mosaics i icones, així com un docu-
ment, atribuït a Mahoma en què el profeta con-
cedeix la protecció al monestir, on es refugià en 
una ocasió que era perseguit pels seus enemics.

Últimament el terrible flagell del terrorisme s’ha 
fet present també al Sinaí, amenaçant el que 
històricament ha estat un centre de peregrina-
ció compartit per les tres grans religions mono-
teistes: judaisme, cristianisme i islamisme.

Libro de las Maravillas del Mundo, de 
Juan de Mandavila
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Biblioteca GEDE

La nova adquisició per a la biblioteca del GEDE és 
la guia d’escalades “Roca Caliente en los Pirineos” 
volum III. Aquest recull d’itineraris pels cims i parets 
de l’Aran-Pallars està format per 361 pàgines i con-
centra les vies i recorreguts per 18 sectors, la major 
part d’ells dins del Parc Nacional.

Els punts més distants que recull aquest llibre van 
des de la Forcanada i Llauset (Oest), Certascan i 
Baqueira (Nord), Isil (Est) i la Colomina al Sud. 

Posa a l’abast de 
l’escalador un ventall 
amplíssim de recorre-
guts de variada llargada 
i dificultat en un entorn 
superb, des de vies llar-
gues a grans cims o les 
curtes parets prop dels 
refugis aquesta guia és 
una eina molt útil pels 
escaladors.

Dins els sectors esmen-
tats podrem triar les 

vies més adients, per a les nostres característi-
ques i capacitats, entre 444 vies d’esportiva i 383 
d’itineraris llargs.

Com escriuen els seus autors aquesta guia no és 
un treball exhaustiu i per tant no apareixen tots els 
itineraris possibles, solament els que han cregut po-
dien ésser més interessants.

Llibre ben presentat amb moltes fotografies, res-
senyes i abundants dades és un més de la prolífica 
obra en matèria de guies d’escalada d’en Luis Al-
fonso i Xavier Buxó.

Esperem un bon aprofitament d’aquest material per 
part del nostre Grup Especial d’Escalada .

Joan Alarcón

          GEDE
SABIES QUE...?

• Situat als Andes, a 5.400 m d’alçada, sota mateix 
del Nevado Ananea (5.852 m), La Rinconada, al 
Perú, és el poble situat a major altitud del món. 
Des dels anys 90 s’ha convertit en un lloc de pele-
grinatge per part de camperols de tot el país a la 
recerca d’una oportunitat en les desenes de mines 
il·legals que hi ha repartides en el seu terme. L’or 
ha convertit La Rinconada en una localitat estric-
tament minera amb uns 7.000 habitants, però amb 
greus dèficits socials i d’infraestructures: no hi ha 
carrers asfaltats i tot és ple de fang i brutícia, l’índex 
d’alcoholisme i delinqüència està descontrolat (no-
més hi ha vuit policies, que no surten de la caserna), 
hi ha contaminació (el mercuri en l’ambient provo-
ca agressivitat i raquitisme), no hi ha aigua corrent 
en tota la ciutat ni telèfon fix, i hi ha problemes 
d’energia elèctrica, falta d’higiene (la gent llença les 
escombraries allà on pot i excrementa allà on vol), 
desenes de prostíbuls il·legals amb dones esclavit-
zades per les màfies, nens que no creixen pel fred i 
la mala alimentació... Un “infern” ben proper al cel.

• El pernil, que tan bona companyia fa al nostre pa 
amb tomàquet, té més de vint segles. Els romans 
el van considerar un producte tan valuós que, du-
rant l’època de l’emperador August, es van arribar 
a fer monedes amb la seva forma. Que els romans, 
sempre tan espavilats, ja n’havien apreciat les qua-
litats ho demostra el pernil fossilitzat de gairebé 
2.000 anys que es va trobar a l’antiga Tarraco. Ells 
havien après dels celtes a posar en salaó el pernil 
i altres parts del porc i és dins l’imperi Romà que 
es troba la primera referència escrita sobre el per-
nil i més concretament del pernil de la Cerdanya, 
que va rebre les lloances del poeta Marcial a la 
seva obra Epigrames: “Que em serveixin pernil del 
país dels ceretans o que me n’enviïn”; en una tari-
fa-edicte de Dioclecià hi apareixen els preus –per 
cert, gens barats– de les pernae carretanae o per-
nils de Cerdanya exportats fins a la mateixa Roma.

• La formiga pot arrossegar pesos de fins a 30 
vegades el seu pes. Malgrat que totes ens poden 
semblar més o menys iguals, als Països Catalans 
en tenim més de setanta espècies diferents.

Josep Arisa
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GEDE

Algunes dades: 

63 comensals
22 expresidents (2 d’ells difunts representats per la 
família) 
La presidenta actual del GEDE  
8 expresidents excusaren la seva presència i 8 són 
difunts

Primera Junta Directiva del GEDE:
 
Ernest Mallafré 
Joan E. Codina  
Alexandre Marcet

Trobada d’expresidents 
del GEDE

Com tothom coneix, el GEDE està de celebracions. 
Un dels actes sobresortints del programa del 75è 
aniversari era la trobada d’expresidents de la secció.

El dia 22 de maig al matí, moltes cares conegudes 
que han passat pel GEDE, es varen anar donant cita 
al coll de Guirló, a Montserrat. Hi havia qui preferia 
dirigir-se a alguna agulla per escalar, altres a fer 
un tomb per la zona de Frares i d’Agulles, i d’altres 
passaven l’estona xerrant i parlant d’antigues as-
censions. 

Cap a les dues del migdia, tots els grups feien cap 
el Parador del Bruc. Allà un dinar multitudinari as-
seia entorn diverses taules a les velles glòries al 
costat de les noves fornades del GEDE.

Acabat l’àpat, en Joan Alarcón va actuar de cap de 
cerimònies, acompanyat de la Marisa Carreño, la 
que havia estat fins pocs dies abans la presidenta 
del Club, i del flamant president Ricard Martínez. 
En Joan va anar presentant a tots els expresidents 
guardonats, que d’un en un passaven a recollir el 
present. També va haver-hi un parell de guardons in 
memoriam, recollits pels familiars de l’expresident.
L’acte es va cloure amb una foto de família dels ex-
presidents i expresidentes i una “pèrfomance” dirigi-
da pel també expresident Josep Roca, on conjugant 
música i la cita de tots els massissos muntanyencs 
on hi ha hagut activitat del GEDE, es volia recordar 
als companys que ens han deixat al llarg dels 75 
anys.   

Va ser una gran festa de l’escalada del Gràcia. La 
trobada va complir amb escreix les expectatives i el 
millor va ser la retrobada entre escaladors que en 
alguns casos feia anys que no es trobaven. 

Toni Vives

1941
1942
1942
1945
1947
1949
1950
1951
1953
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1966
1967
1968
1970
1972
1974
1976
1976
1979
1981
1983
1984
1985
1986
1988
1991
1994
1996                                                                             
   s/d
2005
2008
2010
2012
2013
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Després de molt temps pendent, mirant-la des de 
lluny, era el moment d’entrar a la desafiant xeme-
neia de la Haus Estrems, com no acompanyada de 
la meva companya de cordada femenina preferida, 
la Marta.

Aparquem a la corba de sempre abans d’arribar al 
pàrquing del Monestir, agafem el mínim just i neces-
sari per no quedar-nos encastades; unes 8 cintes, 
el material de sempre de via llarga, una tèrmica per 
si es girés fred i una barreta d’emergència. Com la 
calor ja pica decidim agafar dues aigües per deixar-
ne una a peu de via.

Direcció al Monestir com sempre fem autoestop, 
sempre hi ha algú que para, aquest cop dos esca-
ladors, els seus comentaris envers la via ens fan 
posar els pèls de punta, però som unes ferrenyes i 
res ens rendeix!

Aproximació: Sortim del Monestir i ens dirigim cap al 
refugi de Sant Benet. Prenem el camí cap a la dreta 
sortint del refugi i que passa per una “porteta”, allà 
amaguem una de les aigües i ens parem a escoltar 
els bons consells del guarda del refugi. Un cop allà 
la intuïció ens porta a peu de via, passem per la 
trompa i arribem al peu de la mòmia la qual haurem 
de flanquejar. Un cop a peu de via, sembla que no 
som els únics de la paret, una cordada està fent el 
segon llarg.

R1. Llarg un pèl estrany d’escalar, fàcil però no re-
laxar-se, la Marta el fa pim pam i es dóna una mica 
de presa, ja que sembla que el que va de segon 
de la cordada del davant s’ha quedat estancat i de-
mana ajuda. Per sort amb una mica d’ànims de la 
Marta aconsegueix sortir i continuar pujant a poc a 
poc. Si no ens feia prou por, ara ha quedat clar que 
això va en serio!! IV

R2. Només arribar vaig directe ja cap a dins, no vull 
pensar-ho gaire que encara em rajaré. Començo a 
pujar molt endins, seguint els consells d’amics, la 
veritat és que el primer tram estàs tant encastat que 
la por a caure o arribar a la primera assegurança 
ni apareix. De cop per això se’m queda encallat 

Via Haus Estrems a 
la Mòmia

el casc i mirant endins a sobre, ufff... Moments de 
respiracions profundes i ànims de la Marta: Lola 
tranquil·la no passa res si caus el casc t’aguanta… 
jajaja! Després d’uns minuts, aconsegueixo moure 
el casc i continuo avançant. És important tenir pa-
ciència, anar tranquil i avançar pas a pas. Realment 
al poder recolzar l’esquena a la llastra ens donarà 
molta seguretat. Un cop passat el primer parabolt, 
girem, ara l’esquena va a l’altra banda, aquest pas 
és difícil però en tenir el parabolt a prop fa que no 
tinguem cap problema. Ara toca continuar escalant, 
fins al següent parabolt haurem d’apretar una mica, 
sort dels ànims que sentia per totes direccions, jeje-
je. A poc a poc anem pujant i un cop passat aquest 
parabolt ja l’escalda es torna més fàcil i en diedre. 
Ho vaig donar tot, vaig arribar tant “cao” que no vaig 
veure que hi havia una reunió nova i vaig xapar 
l’antiga, jajajja. V+ amb passos de 6a (sortida del 
primer parabolt)

R3. Ara li tocava la valenta de la Marta, vam em-
palmar dos llargs i realment queda una escalada 
espectacular. Al principi per un diedre facilet i des-
prés per una llastra boníssima. Ara els seguros els 
mínims 45m 3 parabolts + reunió! Jejejeje. IV+

R4. Això ja s’acaba, comencem a trobar a faltar el 
paravent, ja que comença a bufar vent. Aquest últim 
llarg de III/IV no té cap assegurança però es fa molt 
bé. Un cop a dalt anem a buscar la instal·lació de 
ràpel que es troba a l’altra banda baixant per un ca-
ble. Fa moltíssim vent així que fem algun truc per tal  
que les cordes no marxin cap al lateral.

I ja al terra!! Via su-
perada i molt conten-
tes! Una escalada 
espectacular i bonís-
sima companyia!! Fa 
molta il·lusió quan 
fas una via que tant 
temps havies estat 
somiant… De baixa-
da fem una parada a 
Sant Benet i allà ens 
trobem als “lokus” 
que ens conviden a 
un vermut per agafar 
energia i com no una 
bona cervesa, ara ja 
tenim combustible 
per arribar al cotxe!

Com sempre un dibuix de la via!!.

GEDE

Text i dibuix 
Lola Goicoa
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(Fotografies de Toni Albaladejo)

(Fotografies d’Enric Guillera)

XV Barnatresc 
de Gràcia



Butlletí Social núm.14280

ARRENCA AMB FORÇA EL CICLE DE 
SORTIDES DE BTT DEL CEG


