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El passat 30 de juny es va celebrar l’Assemblea 
extraordinària de socis que va convocar la nova Junta 
Directiva del Club.

Els membres de la Junta vam considerar que era 
important presentar el Pla de Treball 2016-2020, pla 
que ens ha mogut a tirar endavant d’alguna manera 
aquest projecte i vam voler que es consensués i 
ratifiqués en assemblea, ja que és la manera que les 
persones s’involucrin i sàpiguen quin és l’objectiu on 
anem.

Es va donar a conèixer un vídeo promocional del Club 
Excursionista de Gràcia que es troba penjat al canal 
Youtube, i que està obert a les diferents xarxes socials 
des del passat 1 de juliol. Podeu accedir per visualitzar-
lo a:

www.youtube.com/watch?v=RIaO9zxPYwQ

Es va exposar i debatre el nou pla en els seus diferents 
punts on es va donar la seva aprovació:

- Pla jove. 
- Projecte de famílies. 
- Pla de comunicació. 
- Dinamització de la seu social. 
- Activitat puntera. 
- Suport a les seccions. 
- Coordinació de la formació.

Altres punts a tractar, les ratificacions de dos 
nous membres de la Junta, la Maite Solans com a 
Dinamitzadora de la Seu del Club i del Josep Arisa, 
com a vocal adjunt al vocal de manteniment del Club.

Van ser vora les 22 hores que aixecaven la sessió .

Assemblea Extraordinària del CEG

Anna Mesalles
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AGENDAALTES DE SOCIS

PERA PARETO, JOAN ANTONI
PUJOL BUERA, KILIAN
GONZÁLEZ IZQUIERDO, ISAAC
ALBERICH GONZÁLEZ, LAURA
CENTELLES I MORTE, JOAN
CAMAS BOZZO, FRANCESC
ROCA SALAT, RAMON
PEÑA LLIBRE, EMILI
MARCOS VIDAL, JOSEP MANEL
SOLIS CABELLO, JOSE MARIA
GRIERA GILI, ROGER
TABOADA MARTÍNEZ, LORENA
TORNER PEREZ, JUDIT
CATALÀ I CAPARRÓS, ALBERT
PONSÀ I OBACH, ARTUR
SOLEY, ÀNGELS
MAS RAGUER, ANTONI
GILI ALOU, JAUME
CIURANA CUITO, ELISABET
GARCIA SANTOS, ANTONIO
SANCHEZ MORALES, VANESSA
MUÑOZ SAMPAYO, ROSARIO
LLUCH MOYANO, PEDRO
LLUCH MUÑOZ, ELISABETH
PONSÀ ASENCIO, JOAN ANTONI
LASHERAS CAMPOS, LAURA
MONTERO CASTILLO, IGNACIO
CAPSETA NIETO, KENNETH
FABREGAS SALVADOR, MARGARIDA
SÁNCHEZ ROBERT, MELITÓ
LEMONCHE AGUILERA, CONSOL
STERLING DE GOBEO, FRANCISCO JAVIER
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1 i 2, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PIC D’ESCOBES (2781 m) 
Coordinen: Glòria Roca i Jordi Sala

 
Del 5 al 9  
Secció de Muntanya 
Monogràfic de Progressió per crestes

 
8 i 9, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. BTT 
CAMÍ DE SANT JAUME: Manresa – Tona 
Coordina: Manel Castelló

 
Del 8 al 16  
GIE 
Curs de Descens de Barrancs nivell 2

 
Del 8 al 12 
GIE. Sortides de barrancs 
BARRANCS AL PRE-PIRINEU CATALÀ

16, diumenge 
Secció de Senders 
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS (Etapa 1) 
La Jonquera - Boadella d’Empordà   
(14 km)

 
Del 19 al 26 
GEDE 
Curs d’Iniciació a l’Escalada Esportiva 
Nivell 1

 
22 i 23, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
BISAURA – PUIGSACALM  
Coordinen: Jordi Monsò i Ana Cartanyà

 
25, dimarts 
GEDE 
XI Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
Una línea a través del cel

OCTUBRE

El proper divendres dia 16 de desembre us 
convidem a la Cantada de Nadal dels 

Cantaires Muntanyencs.

Enguany, el lloc escollit per celebrar-la serà 
la Sala d’Actes de la nostra Entitat a les 8 del 

vespre.

Cantarem unes cançons de Nadal, dirigides pel 
nostre mestre Víctor Barbé, i la obra, escrita i 
dirigida per el mateix mestre, EL MISTERI DE 

NADAL. En aquesta obra, ens hi acompanyarà 
un Quintet de Corda.

Us hi esperem a tots 
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DESEMBRE
3 i 4, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
VALL D’ÀSSUA (Pallars Sobirà) 
Coordina: Laura Pérez

 
16, divendres 
Cantaires Muntanyencs 
Cantada de Nadal

 
17 i 18, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
MIDI D’OSSAU (2885 m) 
Coordina: Jordi Pi

 
18, diumenge 
Secció de Senders 
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS (Etapa 9)
Santuari de Puig-l’Agulla – Seva  
(9,60 km)  
Dinar de Nadal

 
20, dimarts 
GEDE 
XI Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
L’aleta del tauró

NOVEMBRE

27, dijous 
GEDE 
Maniobres bàsiques d’autorescat al 
rocòdrom. 1a sessió

 
29 i 30, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
CANIGÓ (2784 m) 
Coordinen: Montse Criado i Arnau Guardiola

 
29, 30, 31 i 1 de novembre 
Secció de Muntanya. BTT 
RUTA PER LA CERDANYA 
Coordina: Cesc Daví

5 i 6, dissabte i diumenge 
Secció de Senders 
Les Cabannes (França). Volta Chioulà i 
Vall d’Orlu

 
2, dimecres 
GEDE 
Maniobres bàsiques d’autorescat al 
rocòdrom. 2a sessió

 
Del 2 al 9 
GEDE 
Curs d’Escalada Nivell 2

 
6, diumenge 
GEDE 
Sortida formativa de reciclatge i 
iniciació a l’escalada

 
12, dissabte 
Secció de Muntanya. BTT 
SORTIDA DE CLOENDA DEL CICLE DE 
BTT PER COLLSEROLA

 
12 i 13, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
COMA DE VACA 
Coordina: Vicky García

 
Del 16 al 23 
GEDE 
Curs d’Iniciació a l’Escalada Esportiva 
Nivell 1

20, diumenge 
Secció de Senders 
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS (Etapa 2)
Boadella d’Empordà – Lladó (16,84 km)

 
26 i 27, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
MONTEIXO (2905 m) 
Coordina: Laura Pérez

 
29, dimarts 
GEDE 
XI Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
Venezuela Jamming

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
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Homenatge als excursio-
nistes defensors de la 
República, represaliats i 
resistents al Franquisme

El Club Excursionista de Gràcia es va sumar als 
actes de commemoració dels 80 anys de l’inici de la 
Guerra Civil amb un homenatge als excursionistes 
defensors de la República, represaliats i resistents 
al franquisme. Amb l’acte també hi va col·laborar la 
UEC de Gràcia i va tenir lloc a la seu del CEG el 20 
de juliol.

Hi van intervenir el Roger Herèdia, impulsor del 
projecte Banc d’ADN de l’associació de familiars de 
desapareguts de la Guerra Civil. Vicenç Gimènez, 
membre de la UEC i historiador de l’entitat. Dolors 
Làzaro, membre del CEG i directora de la Revista 
Mai Enrera. També hi van intervenir els presidents 
de la UEC i del CEG, Jordi Ribé i Ricard Martínez.

L’acte va tenir força assistència i va ser molt 
emotiu. Es van repassar els moments històrics 
des de l’esclat de la Guerra Civil fins els anys 70, 
moments en els que el món excursionista va estar 
compromès amb la llibertat, la defensa de la cultura 
catalana i la democràcia. Des de l’organització 
de brigades de muntanya, durant la guerra, fins a 
l’intent d’homenatge a Mossèn Cinto Verdaguer a 
Montserrat.

Ofrena floral del CEG al Fossar de les 
Moreres

En motiu de la celebració de la Diada de l’11 de 
setembre, aquest any diversos socis del club i 
membres de la junta encapçalats pel president 
del CEG, Ricard Martínez, han fet l’ofrena floral al 
Fossar de les Moreres. L’acte va tenir lloc al mateix 
Fossar el vespre del 10 de setembre.

Un any més doncs, el CEG referma el seu 
compromís amb el país i la societat catalana, 
sumant-nos a les reivindicacions per assolir un país 
lliure i una societat més justa, compromesa amb el 
medi ambient i respectuosa amb les muntanyes.

CULTURAL

Ricard Martínez

En Roger Herèdia va explicar el projecte del banc 
d’ADN, per facilitar la identificació dels cossos de 
desapareguts que avui encara són majoritàriament 
a cunetes i fosses comunes, moltes d’elles no 
localitzades.

(Dibuix de Sergi Diez)
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Hola a tothom! Un cop hem tornat de les vacances, 
ens hem endinsat als barrancs per passar la calor. 
S’han fet sortides per la zona del Canigó, per la Vall 
d’Ossau i per l’Ariege. 

Llech i Gorgues del Cady Inferior

El cap de setmana del 27 i 28 d’agost, la Visi i l’Agus 
vam anar a la zona del Canigó on vam fer el barranc 
del Llech i del Cady. 

Es tracta de dos barrancs molt aquàtics, el Llech, 
un clàssic ple de tobogans molt esportiu i complet.

Al dia següent vam fer el Cady inferior, un barranc 
llarg, tant d’aproximació, descens, com de retorn, 
exigent i tècnic. Aquest barranc que només es pot 
fer a partir del mes d’agost, està format per ràpels, 
salts i molts tobogans que ens van fer gaudir molt.

Grotte de Eaux Chaudes i Bitet

El cap de setmana del 3-4 de setembre la Laura, la 
Lala, el Natx i el Roger vam anar fins al pas fronterer 
del Portalet per arribar fins a un gegant dels pirineus: 
el Bitet inferior i la Grotte de Eaux Chaudes.

Dissabte ens vam endinsar a la curiosa cavitat que 
té una central de producció elèctrica al seu interior.

Vàrem remuntar una zona fòssil per arribar fins a la 
presa que desvia l’aigua cap a les canonades que 
produeixen l’electricitat, en aquest punt ens vàrem 
posar el neoprè i vam seguir remuntant la cavitat, 
ens trobem vertical instal·lades, passos entre blocs 
gegants, meandres d’esfondrats, passadissos 
inundats d’aigua... és una cavitat molt bonica, a la 
vegada que freda. Vam fer un circuit d’unes 6h per 
dins de la cavitat.

Diumenge tocava el gran clàssic: el Bitet. No porta 
excessiva aigua, així que és el moment ideal per 
fer-lo, les marques d’aigua les trobem a 35 a la 
capçalera i a 30 al pont de sortida.

És un barranc espectacular, de seguida vam entendre 
perquè té tanta fama, ràpels impressionants, aigua 
molt canalitzada i un parell de ràpels que no deixaran 
indiferent a ningú.

Grup de Barrancs del CEG

Agustí Garcia

GIE

És una joia en tots els sentits: exigència física, 
tècnica i estèticament és espectacular.

Un gran cap de setmana amb bona companyia i 
realitzant bona activitat.

Artigue i Marc

L’Anna, la Visi, l’Isaac i l’Agus, ens vam escapar el 
dissabte 10 de setembre a la zona de l’Ariege per 
fer els barrancs d’Artigue i Marc, dos grans barrancs 
de cabal abundant que en aquesta època estan en 
el seu punt.

Fent l’aproximació de l’Artigue vam poder gaudir 
d’unes vistes espectaculars i diferents de quan fem 
a l’hivern l’ascens a la Pica d’Estats per Pinet. És 
un barranc ple de salts (alguns tècnics de fins a 
12 metres), ràpels, grans cascades, i un munt de 
passamans per muntar que et fan treballar durant 
tot el descens.

El caràcter alpí del barranc, l’aigua freda i el seu 
color verdós, amb el sol que vam tenir ens van 
regalar un gran descens, podent fer el descens per 
la part activa de totes les cascades (malgrat estava 
instal·lat per portar més cabal).

Després de dinar, ens en vam anar a fer el descens 
del Marc, un petit barranc en un entorn salvatge i 
amb molta aigua. Amb una aproximació de només 
15’ s’aconsegueix fer un barranc de grans ràpels 
i fins i tot una tirolina per travessar el riu en un 
dels ràpels. Com a l’Artigue, els passamans et fan 
treballar d’allò més durant tot el barranc per accedir 
a les capçaleres dels ràpels.

La propera activitat de la secció serà l’organització 
del Curs de Nivell II de barrancs al mes d’octubre.

Podeu trobar el calendari del grup de barrancs a la 
web del club www.cegracia.cat.

Si esteu interessats a formar part d’aquest grup, 
ja sigui perquè feu barrancs o perquè us voleu 
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La btt es consolida amb el 
cicle de sortides

Amb una mitjana de 15 participants, les sortides del 
cicle de bicicleta tot terreny del CEG són un èxit.

L’11 i 12 de juny es va fer una sortida a la Segarra, 
amb recorreguts de distàncies i desnivells moderats: 
Calaf - Cervera 48 km + 625 m de desnivell i Cervera 
– Igualada  48 km + 860 m de desnivell.  

Als inicis de juliol ja vam iniciar les rutes al Pirineu 
començant per la volta al Salòria, magnífica ruta 
a cavall entre l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, dins 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Amb un petit tram 
també a Andorra per les bordes de Setúria, coll 
de la Botella i Port de Cabús (estació d’esquí de 
Pal), sortida intensa amb dos trams de porteig de la 
bicicleta que li han donat un caire més feréstec.  Os 
de Civís - Refugi Gall Fer 44 km 1400 m desnivell, 
Gall Fer - Os de Civís 41 km 1200 m de desnivell.

El cap de setmana 9-10 Juliol es va fer la mítica volta 
al Pedraforca, encerclant el massís del Pedraforca i 
el Cadinell en dues etapes 106 km 3060 m+ sortint 
de Bagà i fent nit a l’Alberg Can Cortina de Tuixent. 
Fent la primera etapa de la nova ruta Cavalls del 
Vent en btt, passant coll de Torn (1916 m) i coll 
Jovell (1792 m) 53 km 1740 m+ i la segona etapa 
de 53 km i 1320 m+ passant pel Coll de Mola (1819 
m) i Coll de la Bauma (1577 m) per Gresolet.

A finals de juliol va tenir lloc la travessa dels Càtars, 
des de La Molina fins a Rivesaltes, travessant la 
Serra de Madres, en quatre dies del 23 al 25 de 
juliol. Amb 200 km i 5000 m de desnivell, ha estat 
una travessa exigent, però totalment ciclable. El 
Canigó ha estat testimoni de gairebé tota la travessa 
i hem descobert els pobles i paisatges de l’Aude, 
una zona poc concorreguda per nosaltres. 1a etapa: 
La Molina-Matamala 51 km +1270 m -1200 m - 2a 
Etapa: Matamala - Montfort Sur Boulzane 53 km 
+1450 -2150 m - 3a Etapa: Montfort Sur Boulzane 
- Caramany 46 km +1300 m -1700 m - 4a Etapa 
Caramany - Rivesaltes 43 km +650 m -850 m.

Ja al setembre el 3 i 4 hem reprès l’activitat amb 
una sortida pels Castells de l’Alt Camp i Tarragonès. 
Amb un recorregut de 100 km fàcil i de desnivell 
moderat. Recorregut del dissabte: Altafulla / Nou 
de Gaià Renau / Vilabella / Bràfim / Vilarodona /
Aiguamurcia / Monestir de Santes Creus. Recorregut 

MUNTANYA

Ricard Martínez

GIE

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!!!.
Resum de les activitats portades a terme 
per membres del GIE durant el 2on 
trimestre del 2016
7.4.2016. Avenc de les Calobres - El Perelló. 
Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors 
Boter

14.4.2016. Avenc de la Fragata - Garraf. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

16.4.2016. Cova de la Taverna - Margalef. 
Participants: Dolors Boter

21.4.2016. Cova d’en Salvi - Susqueda. 
Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors 
Boter

5.5.2016. Mina Règia - Bellmunt del Priorat. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

12.5.2016. Mines (sense catalogar) - St. Climent 
de Ll. Participants: Toni Robert i Dolors Boter

19.5.2016. Avenc Alex Serrano i Avenc de la Pela- 
Garraf. Participants: Toni Robert i Dolors Boter

21.5.2016. Cova de la Rabosa - El Perelló. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

26.5.2016. Forat la Bou - Serradell. Participants:                             
Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors Boter

9.6.2016. Cova de les Campanes - Montsant. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

16.6.2016. Avenc de la Coma d’en Vila i Avenc 
dels Codolosos - Serra de l’Obac. Participants:                
Toni Robert i Dolors Boter

23.6.2016 Intent de localització de cavitats per la 
zona del pantà de la Llosa del Cavall: Rabeig del 
Cavall es confirma la seva desaparició per les obres 
de la presa; Bòfia de Torneula no s’aconsegueix 
localizar a les coordenades, sembla que també es 
coneix com de Sant Salvador. Participants: Ricard 
Alsina, Toni Robert i Dolors Boter

30.6.2016. Avenc de l’Orellut - La Riba. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

Salutacions.
Dolors Boter
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del diumenge: Alberg / Pont d’Armentera / Puigpelat 
/ Nulles / Argilaga / El Catllar / Pantà de Gaià / Riera 
de Gaià / Altafulla o Torredembarra i tren de tornada.

La primera sortida de la tardor s’ha fet per les 
comarques de l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany. La 
ruta ha estat exigent (110 km i 1400 m de desnivell) 
però ha permès fer dos grups d’activitat, de nivells 
diferents. El primer dia la ruta ha passat per Cistella, 
Lladó, Besalú i Esponellà. Hem dormit a Banyoles 
a la vora de l’estany. L’endemà hem pujat a les 
muntanyes de Rocacorba per després davallar fins 
prop de Granollers de Rocacorba, on després hem 
fet el camí ral que ens du fins a Girona.
Presentació de l’edició de la Matagalls-
Montserrat 2016 al Parlament de 
Catalunya
El dimarts 6 de setembre el Parlament  de Catalunya 
va  acollir la presentació de la XXXVII travessa 
Matagalls-Montserrat, que organitza  el  CEG. La  
presidenta del Parlament, M. Hble. Sra. Carme 
Forcadell,  va  presidir  l’acte  en el qual també hi van 
participar el Coordinador de la Comissió de la MM 
del CEG l’Eduard Albareda i el President del Club, 
Ricard Martínez. En la seva intervenció, Carme 
Forcadell va destacar la importància de la travessa 
per al món de l’excursionisme català i també hi va 
voler fer diverses analogies entre l’esforç d’una 
travessa de resistència com la MM i l’esforç de la 
“travessa” que està fent el país.

L’Eduard Albareda va agrair a totes les institucions 
i persones que fan possible la celebració de la 
travessa, Parcs Naturals, Ajuntaments, voluntaris, 
col·laboradors... tot recordant que la MM manté 
l’organització totalment amateur i amb l’esperit no 
competitiu. El coordinador de la MM també va tenir 
unes paraules per recordar la “travessa infernal” que 
han de fer ciutadans del mitjà orient per refugiar-se 
de la guerra.

Ricard Martínez va fer un breu recorregut sobre 
l’origen de diverses rutes de muntanya i travesses 
de referència, com la ruta dels Càtars, el camí de 
Sant Jaume o la ruta Stevenson. També va apuntar 
que l’excursionisme camina al ritme del país, i que no 
és una activitat abstracta, ja que recorre físicament 
la geografia, dóna valor a la història, és una activitat 
viva que palpita al ritme de la societat i per això, la 
proliferació de rutes que vinculen geografia, natura, 
paisatge i memòria històrica no és casual.

Matagalls-Montserrat 2016

Disset de setembre a les vuit del matí, a Barcelona 
fa un xic de resol però també un xic de fresqueta. 
Acaba de començar la funció única de la Mm, tot 
hauria d’estar a punt però a part dels imprevistos, hi 
ha un parell de núvols amenaçadors planejant per 
damunt de tots.

Ahir, en Tomàs Molina ja ens va avisar: ‘A la 
Matagalls-Montserrat caldrà portar capelines 
durant la nit, doncs es preveuen pluges al llarg del 
recorregut’.

El dijous un altre avís des del Monestir: La vaga total 
del Cremallera ha estat confirmada, no hi ha cap 
mena d’esperança perquè hi hagi serveis mínims…

Després d’haver fet i desfet perquè quadressin els 
controls, perquè als avituallaments hi hagués el 
suficient personal, per intentar una estratègia per tal 
de que el transport fos més tranquil (a manca de 
llocs per poder aparcar tant al local com al carrer 
del Torrent de les Flors) resultava que allò que no 
podíem controlar també es girava en contra i albirava 
una Mm plena d’ensurts, d’aigua i embotellaments 
a l’arribada.

Són les deu del matí, som a El Brull i… fa fred, 
bastant fred i la nuvolada i la boira als cims del 
Montseny corroboren tot allò que havien previst els 
homes del temps.

De sobte, cap allà les onze u onze i mitja s’aclareix 
un xic. S’ha acabat de muntar tota la parafernàlia 
de la sortida (la Coca-Cola, Els tendals del CEG, 
de Merrell  i de les Candeles, la cuina d’entrepans 
dels veïns d’El Brull, l’entrega dels darrers dorsals, 
etc.). Comencen a arribar els primers cotxes de 
marxaires i familiars i sembla que la cosa també 
continua aclarint-se. Arriben els primers bussos i 
llavors en sabem el perquè de tot plegat; ens ho 
confessa l’alcalde d’El Brull, en Ferran, que ens diu 
que el secret és que una de les veïnes del poble li 
ha dit que a primera hora, havia anat a posar un ciri 
perquè fes bon temps fins diumenge…

Aleshores ja ho veiem tot clar, era l’arma secreta 
de la Mm: la veïna que no coneixem però que va 
fer possible una sortida esplendorosa i plena de sol 
(només es varen mullar una mica aquells que varen 
sortir amb pressa. Ja diuen que la pressa és mala 
consellera).

El bon temps ens va acompanyar fins diumenge 
per la tarda i vàrem poder gaudir (d’entre d’altres 
un servidor) d’una magnífica lluna plena il·luminant 

(Fotografies a la contraportada - Pàg. 82 i 99)

(Fotografies a la portada - Pàg. 81)
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I aquí tenim la crònica del sopar de final del curs 
2015-2016 de la secció de senders del Club 
Excursionista de Gràcia.  

Per descomptat, el sopar és menys exigent en 
quant a caminar que les sortides, encara que perdis 
el darrer metro i hagis de caminar fins a casa per no 
esperar el bus. Però jo crec que aquesta no és la raó 
del plus d’assistència comparant amb una sortida.  
Crec que tampoc ho és que puguem explicar els 
projectes de vacances que ja les tenim a tocar: hi 
han que no tenen prou amb les sortides que fan 
durant el curs i encara van a llocs ben llunyans, fins 
i tot a l’estranger, per caminar i pujar muntanyes!!! 
Altres fan vacances més estàndards: sol i platja, 
acampada, sortides culturals a l’estranger, anar 
a veure família a les contrades d’on som, etc. 
Segurament tampoc ho és explicar les cuites del 
club o, amb qui tens més confiança, explicar temes 
de família o personals  o d’amistats. Clar i català... fer 
una mica de safareig.  I tampoc l’entrega del premi  
del concurs de fotografia ‘Roger Lloses’ que va rebre 
Manel Arnau. O l’entrega del premi a Tania Pfeiffer 
per la seva feina de coordinació en la confecció dels 
articles del butlletí del Club a càrrec de Senders.  
Com tampoc ho és el menú que has triat o els regals 
que ‘et poden tocar a tu’ i que a pesar dels esforços 
de l’organització per la transparència en emprar un 
‘bombo’ de bingo amb boletes numerades… no va 
faltar la brometa del tongo, tongo... està clar que 
per evitar-ho va faltar el notari per donar fe. Un 
altre any pot ser. Tot i així, l’entrega dels regals als 
afortunats i afortunades (Jaume, Matilde i Isa que 
els hi va tocar una d’aquestes caixes amb un munt 
d’activitats per triar) va merèixer que es plasmés en 
fotos: potser hi havia tanta il·lusió, o més, en qui ho 
entregava que en qui rebia i si no mireu les fotos.  
Tampoc podia faltar la pinzellada  dels projectes pel 
proper curs que va fer el president de senders Joan 
Antón Molinos: les sortides de dos dies i quin GR 
farem. Està clar que el que ens agrada i per això 
venim al sopar és per tot plegat, la part social i de 
relació entre les persones i aquestes petites coses 
fan que tinguérem una vetllada molt agradable ben 
acabada amb comiats, abraçades i arreveures . 

Sopar de final de curs de 
Senders

Genis Parra

SENDERISME
el massís de Montserrat dissabte a la nit en el 
Control 8, tot just quan acabava de passar el primer 
marxador que corria fins a Monistrol per pujar pel 
camí dels tres quarts i arribar a la plaça del Monestir 
després de vuit hores i vint minuts aproximadament 
d’haver sortit d’El Brull. Nit ideal per caminar, amb 
llum natural i fresca (la Creu Roja ens deia després 
que les intervencions havien baixat en un centenar 
des del 2015 situant-se en 118, després de les 
220 de l’any passat gràcies als quatre graus de 
diferència que hi varen haver).

Un gruix molt considerable de participants varen 
arribar al Monestir entre les tres i les nou del matí del 
diumenge i (sembla que amb previsió) molts varen 
baixar cap a casa seva amb els cotxes que, o bé 
varen portar els seus seguidors, o bé els que varen 
deixar el dia anterior al pàrquing de la Muntanya. 
El cas és que el segon jenet de l’Apocalipsi tampoc 
va tenir gran èxit entre la gent de la Mm, doncs si 
bé és cert que la carretera va estar col·lapsada per 
pujar fins gairebé el migdia de diumenge, també 
és cert que el col·lapse el van patir turistes i gent 
al·liena a la travessa. Una gran part dels marxadors 
van optar per baixar per l’Aeri que, quan encara no 
estava reconstruït el cremallera, era l’únic mitja de 
transport (a part de la carretera), per baixar de la 
Muntanya.

Salvats els handicaps dels temps i la vaga, tothom 
va tenir la sensació que la Travessa en sí havia anat 
bé, força bé. Sempre hi ha i hi haurà coses a millorar 
i de fet, ja hem començat a rumiar-hi com ho farem 
per la 38ena. TV3 va ser al Monestir diumenge per 
la tarda fent un petit reportatge amb la gent que hi 
havia en aquell moment (molt poca ja) el cas és que 
no el vàrem veure pel telenotícies nit, potser és que 
la gran notícia és que no hi varen haver notícies i 
això, com diuen els anglesos, sempre és bo. L’únic 
altercat que recordo i vaig poder veure és, al voltant 
de la mitjanit al Monestir, la passejada d’un enorme 
senglar que durant cinc minuts ben bons va estar 
donant voltes a l’entrada de l’estació del cremallera 
i, potser decebut perquè hi havia vaga i no podia 
baixar a Monistrol, va decidir desaparèixer entre 
ombres cap dins del bosc.

Fins a la 38ena!!!.

MUNTANYA

(Fotografies a la contraportada - Pàg. 100)

(Fotografies a la portada - Pàg. 81)

Eduard Albareda
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SANT ANDREU DE SERINYÀ 

Església citada per primera vegada l’any 1182 quan 
la reina Elionor va vendre la seva jurisdicció a l’abat 
de Sant Esteve de Banyoles.

Es va edificar en la primera meitat del segle XII, 
amb una única nau coberta amb una volta apunta-
da. Aquesta està acabada en un absis semicircular.
A la façana es pot observar el sobre alçament que 
es va fer amb posterioritat i el campanar de torre. 
Com molts altres campanars de la comarca, té el 
seu accés per una escala situada a l’exterior del 
temple, adossada al mur sud.

El 1795 va ser saquejada per les tropes franceses.

A finals de novembre del 2009, la colla familiar de 
la Domi, va fer una excursió als voltants de Serinyà, 
amb sortida i arribada a aquesta població.

D’aquella excursió, que transcorregué entre parat-
ges de gran bellesa, hem de destacar quatre punts 
que sobresurten per la seva singularitat.

Al travessar el riu Ser pel pont de les Planetes, vo-
rejant el riu Fluvià, acompanyats d’abundant vege-
tació de ribera, hi ha un indret, on s’hi respira tran-
quil·litat. És un lloc important per a la nidificació i 
hivernada d’ocells aquàtics i de la llúdriga.

Arribats a la Presa del Mig amb la central elèctrica, 
veiem al davant nostre les restes de l’Ermita de Sant 
Miquel de la Roca. Aquesta està excavada dins una 
cavitat rocosa, al mig del cingle, a l’altra banda del 
riu.

Cap al final del trajecte arribem a la Creu de Terme 
i al Pont Medieval.

Finalitzem aquella sortida de nou a Serinyà, asse-
guts en una taula d’un restaurant de nom La Cuina 
del Sindicat. Construït per en Pere Jordà, inspirat 

SERINYÀ - SERINYÀ

Text i dibuix 
d’Alonso Gómez Barbé

en l’arquitectura cubana, va ser remodelat entre els 
anys 1918 i 1919. Encara conserva el mateix aspec-
te d’aquella època en què es coneixia amb el nom 
de “Sindicat” i funcionava com a botiga i més tard 
adequat com a cafè-bar.

D’aquella excursió recollim uns rodolins que confe-
girem com a resum del que va estar.

Un poble en Festa Major
sempre té animació, 

correfoc,ballaruques i atraccions
i també actuacions,

quan nosaltres hi arribem
molt tranquil tot ho trobem,

a primera hora del matí
el poble sembla dormir,
els focs d’ahir per la nit

van deixar a tothom rendit.

D’esquena a un sender emboscat
ens hi posem pel retrat,
des d’aquí hem de sortir
per començar a fer camí.

Dues masies més 
i el riu Ser trobem després,
cal travessar una passera

i sense mirar enrere,
trobarem les dues preses

tot caminant sense presses.

En un extrem de la resclosa 
cinc aneguets en filera

fan pensar en una altra cosa
tot veient-los pel darrere,

una parada de fira 
on el visitant s’ho mira,

Tot olorant el Fluvià
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mentre amb la canya i un ham
va provant d’anar pescant

quants més aneguets millor
per poder ser guanyador
i endur-se algun guardó.

Al Pont de la Creu parem
i algunes fotos farem,

Serinyà ja és ben a prop
per acabar queda poc,
cal seguir la carretera 

i al poble arribar pel darrere.

Tal com havíem quedat
a dinar ens hem presentat,

un restaurant anomenat
la Cuina del Sindicat,
té la taula reservada

des que al matí hem fet parada.

Quina era l’activitat
que es feia en el Sindicat
no ve al cas ara explicar,
el que si es pot afirmar

sense por a algú enganyar
és que avui en aquest lloc

es serveix molt bon menjar.

I a l’hora abans de marxar
no ens hi podem pas estar,

de l’església retratar,
quan el sol cau a la posta

i de colors pinta el que toca,
es fan els darrers retrats

d’aquests racons ben trobats.
SABIES QUE...?

• El pic més alt del cràter del Kilimanjaro i per tant 
de tot el continent africà, el Kibo (5.895 m), va 
ser rebatejat el 1964, quan Tanzània assolí la in-
dependència, com a Uhuru, que en swahili vol dir 
‘Llibertat’. Els primers a conquerir-lo van ser, el 6 
d’octubre de 1889, el geòleg alemany Hans Meyer 
i l’alpinista austríac Ludwig Purtscheller amb el 
guia chagga Yohana Kinyala Lauwo i una expedi-
ció formada per disset persones. Dos anys abans, 
Meyer ja ho havia intentat sense èxit davant la di-

Josep Arisa

ficultat de superar els forts pendents de neu de 
la cota 5.500. La seva alçada actual no va ser fi-
xada, però, fins al 1952. Independentment d’una 
bona i progressiva aclimatació i la necessària hi-
dratació, diuen que la frase que més ajuda a pujar 
a l’Uhuru és Pole pole sana (‘Vés a poc a poc’).

• La primera línia de metro que va entrar en servei 
a Barcelona va ser la que anava des de la plaça 
Lesseps fins a la de Catalunya i es va inaugurar 
el 30 de desembre de 1924. El tram inaugurat te-
nia una longitud de 2.741 m i disposava de quatre 
estacions (Lesseps, Diagonal, Aragó i Catalunya), 

tot i que la concessió i el 
projecte preveia una línia 
en forma de Y, amb un tram 
comú superior –des de Les-
seps fins a Aragó– i dos ra-
mals cap al sud, un per la 

Rambla amb final a l’alçada del Liceu i l’altre per 
la Via Laietana amb final a Correus. L’1 de maig 
de 1925 es va inaugurar l’estació de Fontana, en-
tre Lesseps i Diagonal, i el 5 de juliol del mateix 
any, el tram (607 m) de Catalunya a Liceu. El ramal 
fins a Correus costà més; el 19 de desembre de 
1926 s’inaugurà el tros (1.090 m) d’Aragó a Jaume 
I, mentre que l’arribada fins a Correus (311 m) no 
es produí fins al 20 de febrer de 1934, ja en plena 
República. La llarga distància entre les estacions 
de Diagonal i Fontana (913 m) va motivar que es 
projectés la construcció d’una estació denominada 
Travessera, a l’alçada d’aquest carrer. El projecte 
es va arribar a aprovar el 1947 pel Ministeri d’Obres 
Públiques, i el 1955 es van iniciar els tràmits per 
expropiar la finca on es farien els accessos a l’es-
tació (núm. 65 de Gran de Gràcia i 116 de Traves-
sera), però la situació econòmica de la compa-
nyia va fer abandonar aquesta iniciativa. Llàstima! 

• El personatge Tintín, creat el 
1929 pel belga Hergé –en realitat 
Georges Remi (1907-1983)– les 
aventures del qual són famoses 
a tot el món (les seves històries 
han estat traduïdes a gairebé tots 
els idiomes), va sorgir de perfec-
cionar Totor, el cap de la patrulla 
escolta dels Borinots. El mateix 
Hergé era escolta i el seu perso-
natge més popular, Tintín, encarna perfectament 
alguns dels trets de tot bon escolta: valent, hàbil, 
amable, llest i invariablement educat. Publicà les 
seves primeres il·lustracions a la revista Le Boy 
Scout i, a partir del 1924, a Le Boy Scout Belge 
on, entre 1926 i 1930, hi dibuixà la sèrie d’aven-
tures de Totor i els seus companys escoltes.
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Aquells vells i curiosos 
llibres...

No és el títol de cap llibre de Perucho, sinó el d’una 
de la cinquantena de proses incloses al seu volum 
Roses, diables i somriures (1965), algunes de les 
quals ja havien aparegut abans, en versió castella-
na, al diari La Vanguardia i al setmanari Destino.

A partir de la notícia periodística que una muntanya 
gegantina de fang avançava a raó de quinze cen-
tímetres per minut per les valls del Tirol austríac, 
arrasant tot el que trobava al seu pas i amenaçant 
ja les primeres cases de Landl, Perucho escriu que 
aquesta muntanya “entra dintre el món de l’insòlit, i 
hauria intrigat Carles Hoy Fort, l’escriptor americà 
que, amb una visera de cel·luloide verda damunt 
els ulls, anava arxivant els fets estranys i inversem-
blants què tenia notícia. N’arxivà una quantitat ex-

Carles Albesa i Riba

La muntanya que avança, 
de Joan Perucho 

traordinària. Entre ells una pluja roja que tingué lloc 
a Blankenberg el 2 de novembre de 1819; una pluja 
de llot a Tasmània el 14 de novembre de 1902; un 
iceberg volador abatent-se sobre Rouen el 5 de ju-
liol de 1853; uns éssers alats a vuit mil metres con-
tra el cel de Palerm el 30 de novembre de 1880; plu-
ja de gripaus a Birmingham el 30 de juny de 1892; 
espantables aücs damunt les taulades de Nàpols el 
22 de novembre 1821; peixos que cauen dels nú-
vols sobre Singapur el 1861, etc. Charles Hoy Fort 
hauria fet una papereta anotant-hi la muntanya que 
avança. [...] Fort amb totes les seves paperetes va 
escriure El llibre dels condemnats, que aparegué el 
1919, introduint en la ciència quelcom d’allò que els 
surrealistes van posar en l’art, és a dir, que existeix 
un camp més vast que la simple realitat sensible i 
que és privatiu de la imaginació”.

Gràcies a aquest article de Perucho vaig saber de 
l’existència de Fort i del seu llibre, obra que passà a 
ser, en una edició argentina de l’any 1977, un altre 
dels meus llibres, potser no molt vell, però sí força 
curiós, del qual parlaré segurament en una pròxima 
ocasió.

Perucho suposa que hi deu haver una explicació 
racional al fenomen d’aquesta muntanya, però així 
com Fort s’hauria resistit a creure la pura racionali-
tat de l’esdeveniment i l’hauria registrat al seu arxiu 
de fets insòlits, la imaginació i la sensibilitat de mol-
ta gent propiciarà el naixement d’un nou mite, el de 
la muntanya que camina. I això és així perquè ens 
calen mites per viure; recorrem al meravellós i al 
fantàstic, perquè mai un ordre científic no explicarà 
totalment el misteri del que està creat. És l’opinió de 
Perucho, el qual acaba dient que “damunt el terror 
i el sofriment, sobre la patètica realitat d’uns fets, 
els homes crearan demà la rara i enigmàtica flor 
de la llegenda. Uns llavis la contaran i unes orelles 
l’escoltaran”.

Perucho dibuixat per Tàpies
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L’escalada més solidària

El passat més de juliol es va realitzar a les 
instal·lacions del club unes jornades d’integració 
dels nois del projecte Tasta’m, que consistien en la 
introducció al món de l’escalada d’aquests joves.  
Gràcies al Club Excursionista de Gràcia que va ce-
dir uns dies les instal·lacions, al G.E.D.E. que va 
posar el material i a la F.E.E.C. que va pagar a un 
tècnic tot va quadrar perquè això passés... i el que 
va passar va ser que vam tenir a uns joves gaudint 
d’allò més d’enfilar-se per les parets per primera ve-
gada.

Què és el projecte Tasta’m? 

El projecte Tasta’m contribueix a la inclusió social, 
educativa i laboral dels joves nouvinguts tutelats i/o 
extutelats majors de 16 anys sense accés al siste-
ma educatiu reglat pel seu baix nivell en competèn-
cies lingüístiques de la societat d’acollida.

Xavi Fàbregas

          GEDE

Crestes per la Maladeta

No ens cal cap motiu per posar rumb de nou cap 
al Pirineu, malgrat fugir de la calor a Barcelona a 
mitjans d’agost en seria un de ben vàlid. Novament 
quedem per planificar una altra sortida i, sobta-
dament, ens veiem desdits de qualsevol projecte 
del grapat dels que hem anat covant durant l’any. 
Empesos per la rauxa, decidim embarcar-nos a fer 
crestes en un entorn tan superb com és el massís 
de la Maladeta. 

El nostre objectiu és encadenar un seguit de cres-
tes que, sense ser d’una dificultat considerable, pre-
sentin trams interessants amb passos d’escalada, 
i ens ofereixin la possibilitat de connectar diversos 
cims per la via lògica més directa possible.  Per co-
mençar, tenim la intenció de fer la cresta de Llosás 
acabant al cim de l’Aneto, i així fer-nos una idea de 

Oriol Lecha i Augé

Les activitats realitzades al rocòdrom del C.E.G. es 
van encabir dins el calendari formatiu del Tasta’m, 
on al juliol no només programen classes sinó que 
busquen tallers perquè els nanos es distreguin al-
hora que posen en pràctica el que han après amb 
anterioritat. I en aquest context  se’ns va proposar 
de realitzar un curset d’introducció a l’escalada als 
joves, de quatre matins. 

L’experiència va ser més que positiva, els nois esta-
ven agraïdíssims i tot va sortir rodó, així que espe-
rem poder col·laborar-hi més sovint!! .
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com les gasten per aquesta zona, per després po-
der intentar crestes de més entitat i acabar la ruta 
llançant un atac a la celebèrrima Salenques-Tem-
pestades sortint novament per l’Aneto. Estem ani-
mats, i el fet d’anar pujant gradualment la dificultat 
de les ascensions ens dóna tranquil·litat. 

Aquesta primera empresa consta de tres parts cla-
rament diferenciades: primerament un tram amb 
quatre agulles, seguit d’un tram de cresta plana fi-
nalment estroncada per la bretxa superior de Llosás, 
on comença la darrera part que remunta la inestable 
aresta fins a arribar als 3.404 m, al cim de l’Aneto. 

Superat el ritual del primer dia, ja abastats i aproxi-
mats, sopem a l’Ibón Medio de Coronas tot gaudint 
dels últims rajos de sol reflectint-se en les parets 
que sostenen la nostra via de l’endemà i ultimem 
tant l’estudi dels punts clau com del material. Al matí 
esmorzem i posem rumb cap al llom que ens tindrà 
ocupats més hores de les que pensem en un primer 
moment, ja que, innocents de nosaltres, hem calcu-
lat de dinar als peus de la gran creu metàl·lica. 

Les dues primeres agulles, les Argarot, oposen ben 
poca resistència, i ens permeten avançar sense di-
ficultats fins al peu de l’agulla Tchihatcheff. Aquest 
mateix peu ens reté una bona estona, per dos mo-
tius principals: primer, el fred a l’ombra ens deixa les 
mans glaçades, i després, no l’estem atacant per 
l’indret adequat, ja que és un pas d’espatlles sen-
se peus on després no trobem cap mà amb la qual 
superar-lo.  Veient que estem perdent un temps va-
luós, decidim fer un flanqueig per la vessant de Co-
rones que, malgrat ser fàcil, dóna inseguretat a cau-
sa de la descomposició del rocam. Quan es torna a 
remuntar el vessant, s’arriba a una placa inclinada 
des de la qual ja s’arriba al cim de l’agulla Tchihat-
cheff (3.052 m). 

En aquest punt la cresta es veu interrompuda per 
una profunda bretxa que se salva amb un ràpel pen-
dular de 30 m, o de 40 m des del cim si es porta 
prou corda. Després d’un petit embolic amb el pèn-
dol, aconseguim reunir-nos al coll, on comentem 
el passat i el futur més immediats. Des d’aquí, no 
veiem clar el primer pas, ja que dóna la volta a una 

columna de roca que no ens permet llucar què hi ha 
al darrere, així que sortim encordats, tot i que una 
vegada fet el canvi de vessant ens adonem que no 
feia falta, i pocs minuts després de prudent i diverti-
da grimpada som ja al cim de l’agulla Franqueville, 
la darrera del primer tram i on la cresta es defineix 
ja inequívocament.

Es tracta d’un llom prou ample. El primer tros és 
potser el més complicat, on la dificultat no rau 
en el pas en si mateix sinó en trobar la manera 
d’enfrontar-s’hi tranquil·lament i serena i gaudint-ne 
alhora. Anem superant els obstacles sense pressa, 
fins a arribar al ràpel que davalla a la bretxa Supe-
rior de Llosás. És aquí on ens adonem que anem 
molt més lents del que havíem previst, atès que 
és l’hora de dinar, ens queden encara 1 h 30 per 
fer cim segons la nostra referència, que ja ha de-
mostrat que corre més que nosaltres. Malgrat això, 
estem animats, la cresta no ens ha fet patir gaire i 
l’aresta que hem d’afrontar no sembla que hagi de 
donar problemes. 

Segurament hem passat alguna fita de llarg, perquè 
no trobem l’accés a l’aresta. Amb una barreja de 
confusió i resignació acabem tirant pel dret anant a 
buscar el fil i pujant per on ens sembli més viable. 
Portem pocs metres a les faldes de l’Aneto però ja 
han estat més que suficients per adonar-nos de la 
inestabilitat d’aquest terreny. Anem avançant encor-
dats als passos més verticals i exposats, ja que el 
terreny no dóna gens de seguretat i ens emportem 
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A continuació podreu veure un recull de vies que he 
fet aquest estiu. Si teniu ganes de passar-ho bé i 
apretar de tant en tant és una bona llista de coses a 
fer per l’estiu que ve!

Alta tensión i Alucina Carabina, Montserrat

Via molt xula i ràpida, fàcil de combinar amb Aluci-
na Carabina. Amb un llarg preciós de travessia, de 
6a molt assequible, que ens deixa unes fotos es-
pectaculars. Vigilar l’últim llarg que està una mica 
trencadot.

Gastón va Bufant, Montserrat

Via que haurem d’escalar però sense patir perquè 
és esportiva. Grau per gaudir i mantingut.

Cobo Pamplona, Montserrat

Via clàssica però que no ens fa patir, es pot equipar 
molt bé i el grau és moderat. Els últims llargs es 
poden fer amb ensamble.

Recull de vies fetes aquest 
estiu

Travesia de los dioses, Montserrat

Via que inicia per unes fissures que trobarem claus 
que ens faran passar bé o trampejar si cal. Després 
ja es fa més fàcil, però és mantinguda de grau, no 
ens farà descansar.

Cristina Gomez Garcia, Montserrat

Una via molt recomanable, els primers llargs de pla-
ca ens faran vibrar i després ja no són tan bons. Jo 
com a novata d’artifo vaig agrair lo juntes que es-
taven les xapes, realment una escalada molt maca 
per una tarda d’estiu.

Rap del niño, Cavallers

M’estrenava a Cavallers i vam decidir començar per 
algo assequible. Aquesta via ens va permetre gau-
dir i apretar en alguns passos de 6a on havies de 
treure ventoses de dins per pujar.

Cavallers és un lloc perfecte d’estiu, durant aquells 
dies vam escalar amb màniga llarga, si... si.. al mes 
d’agost!

La oferta y la demanda, Cavallers

Després de perdre’ns per anar cap al Pa de Sucre 
vam decidir fer aquesta alternativa per fer alguna 
cosa. Ull amb el grau, posa V+ però apreta, per sort 
pots posar cacharritus i respirar fondo. Via molt per-
dedora!

Pistacho Asesino, Cavallers

Quin viot!! Per sort el primer llarg que tant havia 
sentit parlar el va fer el Jordi, tot i que a ell no li va 
ser gens difícil. És una via fantàstica, on la fissura et 
deixa posar el que vulguis al teu gust, i on cap llarg 
et deixarà descansar. Via molt i molt bona!

Instinto basico, Cavallers 

Per acabar la jornada vam anar a gaudir d’aquesta 
via ràpida i fàcil que després ens va permetre una 
bona estona de riu.

És el bo de cavallers, a part d’unes vies fantàstiques 
tens un riuet per gaudir aquells dies que l’activitat és 
més light.

Lola Goicoa

algun ensurt amb blocs que, xuclats cap al buit per 
la força de la gravetat, amenacen d’arrossegar-nos-
hi també a nosaltres.

Alguna hora després d’haver sortit de la bretxa, ad-
vertim l’agulla Escudier, des de la qual no hi ha més 
de 20 min. fins a l’Aneto, on arribem finalment es-
gotats, moralment sobretot, cap al vespre.  Haver 
trigat tan també té el seu premi, i podem gaudir de 
la llum del capvespre en la solitud que tantes ves-
prades deu acompanyar al cim més alt del Pirineu. 
Baixem a la glacera en busca del descompost coll 
de Coronas, que es desfà encara més al nostre pas, 
obsequiant-nos amb algun dolç impacte al casc que 
acaba d’amanir la jornada mentre descendim cap a 
la tenda amb les últimes llums, caminant sobre les 
restes de la glacera de Coronas.
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Dibona, Cinque Torri (Dolomitas)

Spilogo Giallo, Tres cimas de lavaredo (Dolomitas) 
Vinazer, Sella (Dolomitas)

Aquest estiu vam anar a Dolomitas, feia molts anys 
que ho teníem pendent i per fi va arribar el moment. 
Crec que personalment era l’any per anar-hi, allà 
has d’anar rodat, posar cacharros i apretar amb al-
gun desplom que només li marquen V.

Generalment vam gaudir d’aquestes tres escala-
des, aparentment grau moderat, però que no dei-
xen indiferent a qualsevol. És important vigilar amb 
les baixades en general, hi ha molta pedra i l’alta 
freqüència de gent en dies d’estiu fa que et pugui 
caure alguna al cap si no estàs atent. S’ha de mati-
nar molt, ja que les vies són lentes, hi ha molta gent, 
i cal intentar ser el primer!

Us recomanem aquest viatge, és el paradís de 
l’escalada!

Pere Segura, Montserrat

Una tarda d’estiu decidim anar cap a la Palleta, avui 
no ens podem cansar que demà toca gran activitat. 
Fem aquesta via, molt xula i equipadeta. Jo deci-
deixo tornar i ells encara aprofiten al màxim els úl-
tims rajos de sol per a fer una altra.

Gesam, Montserrat

Quin viot! Una via on cal escalar i anar rodat amb 
cacharrejar. Per sort anava amb aquest parell de 
bous!! Ens van caure 4 gotes, però ens van fer aco-
llonir bastant!

Gran il·lusió, Montserrat

Aquí sí que vam passar caloret, és una via totalment 
de tarda, nosaltres vam entrar abans que no arribés 
l’ombra. És una via més difícil del que sembla, on 
les assegurances allunyen i et fan escalar de valent. 
Els primers llargs són punyeteres! 

Somni de pedra, Pedraforca

M’estrenava la sud del Pedra, sud? Doncs vam pas-
sar fred a ple estiu! Via de placa-placa, on et quedes 
amb els peus fets kikos. És una via maca, però cal 
anar amb el grau sobrat, ja que apreta.

El lloc és un privilegi, estàvem sols i allunyats, el 
passeig d’anada i tornada és macu i tot, ara s’ha de 
caminar!

GEDE

Diedre gris, Montrebei, Marc 

Després de dos anys, tornem a Montrebei, aquest 
cop per això estic disposada d’intentar obrir, i així va 
ser, el rodatge realment fa que a poc a poc anem 
millorant i gaudint cada cop més de l’escalada.

Vaig xalar amb aquesta via, i vibrar, perquè engan-
yar-nos. Els llargs són mantinguts però es deixen 
protegir força bé. Important fer el flanqueig de pri-
mer, no es fa tant complicat. Els trams més difícils hi 
ha alguna cosa, jo en un de 6a vaig poder fer un A0 
d’un pitó que vaig resar perquè no es sortís. Aneu-la 
a fer i xalareu!!

Latin Brothers, Montrebei, Isaac 

I un altre cop cap a Montrebei, dos fins seguits, tot 
un record! Aquest cop una via mooooolt més llarga 
però molt maca també. Ens fa escalar de valent i 
apretar amb tot el nostre cos. La calor passa factu-
ra i ens toca anar per feina, a més ja anem amb el 
temps contra rellotge, per sort, arribem a dalt amb 
els últims rajos de sol.

Ha estat una bona aventura que ens ha deixat ben 
trinxats, sort de l’Isaac que és un bouaken.

Aquest cop la baixada se’m fa molt més curta que 
l’última vegada, això fa que ja torni a tenir ganes de 
tornar-hi ja que jo el que se’m fa més difícil de les 
jornades d’escalada són les baixades terrorífiques!!
Apa, ja teniu un bon llistat per fer l’estiu vinent!! 
GAS! 

Moltes gràcies a tots/es els que m’heu acom-
panyat durant aquestes aventures, tots sabem 
que el que és important no és el cim, el grau… 
és el camí i amb qui el comparteixes.
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(Fotografies de Jordi Cortés)

SORTIDA DE CICLE DE 
BTT
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SOPAR DE FINAL DE 
CURS DE SENDERS

(Fotografies de Genis Parra)


