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Us presentem un nou format del 
butlletí social del CEG, nou en la 
forma i mantenint la fi losofi a de tots 
aquests anys d’edició ininterrompuda. 
El butlletí del CEG pretén explicar 
el “dia a dia” de l’activitat del club, ja 
sigui en la seva vessant més esportiva 
i excursionista com en la seva vessant 
més cultural i social.

Volem fer un agraïment molt 
especial al darrer equip redactor 
del butlletí: Daniel Del Rey, Tània 
Pfeiff er, Josep Arisa, Rafel Saperas, 
Manel Arnau i Laura Pla. Equip que 
ha mantingut l’edició fi ns a avui i 
que ha garantit la memòria escrita 
del club dels darrers temps.

Celebrem que el CEG està ple 
de vitalitat, aquest any ja tenim 
aprovat el pressupost i la renovació 
del rocòdrom, amb la creació d’un 
espeleòdrom, se’ns dubte una instal.
lació important.

D’altra banda l’aposta per la 
formació en el conjunt de seccions i 
disciplines és molt important, fi dels a 
la nostra fi losofi a, formar-se, sortir a la 
muntanya i gaudir.

El 19 de gener es va celebrar 
l’assemblea ordinària del CEG on es 
van aprovar els comptes del club i 
els pressupost per al 2017. Com a 
novetat es va aprovar que la quota 
per als Joves de 18 a 25 anys sigui 
la meitat de la quota ordinària, 
aquesta mesura forma part del pla 
jove del club. En relació a les quotes 
també es va decidir cobrir la quota 
d’aquelles persones que estiguin en 
una situació econòmica greu així 
com establir un mecanisme per fer-
ho efectiu.

Un dels punts més rellevants 
aprovats a l’assemblea és la reforma 
del rocòdrom, que a més de millorar 
les actuals instal.lacions té una 
proposta d’ampliació important així 
com la creació d’un recorregut per 
a la pràctica de l’espeleologia.

També es va fer la presentació 
del disseny de la nova samarreta del 
CEG, que ja teniu a disposició a la 
seu del Club.

TEXT RICARD MARTÍNEZ

TEXT ANNA MESALLES

EDITA
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CULTURA

95è Aniversari 

del CEG

El passat 19 de gener es va celebrar el 95è 
aniversari del CEG L’acte, que va tenir 
lloc a la sala de plens de l’Ajuntament 
del districte de Gràcia, va comptar amb 
un parlament de benvinguda a càrrec 
del president Ricard Martínez, d’una in-
teressant ponència sobre la història del 
CEG en el context de l’excursionisme 
català a càrrec del historiador Francesc 
Roma, i de l’entrega de medalles i men-
cions d’honor als següents socis/es:

- Medalla als 25 anys: A Ramón Carbó 
Bolao, Marina Farguell Sales, Francesc 
Daví Aragay, Berta Casas Carreño i 
Marina Fabró Freixas.

- Medalla als 50 anys: A Carme Espinet 
Burunat, Antoni Robert Andreu, Mª. 
Neus Serrat Insua i Mª Roser Bassas 
Puigdollers.   

- Medalla als 75 anys: (concedida per pri-
mera vegada) A Baltasar González Rigau.

- Menció d’honor: A Marisa Carreño Bel-
monte i Manel Arnau Balaguer.

TEXT CESC DAVÍ

9.574 Sales Costa, Carles
9.575 Soler Vilahur, Jaume
9.576 Ballester Frago, Marta
9.577 Gassiot i Pintori, Koki
9.578 Miró Carrera, Concep
9.579 Kersten, Stefan
9.580 De Lecea Saperas, Zoe
9.581 Matamala, Clara
9.582 Gonzalez Ferrer, Elena
9.583 Meyer, Daniel
9.584 Serrano Rasero, Inmaculada
9.585 Bermejo Cisneros, Mercè
9.586 Franco Franco, Ignacio Javier
9.587 Cacho Lascorz, Isabel
9.588 Lloret Grau, Abril
9.589 Lloret Grau, Aran
9.590 Balasch Solé, Laia
9.591 Suñol Puntes, Modest
9.592 Crespo Muriana, Christian
9.593 Boix Palop, Lucía
9.594 Gigirey Suarez, Martin
9.595 Tejero Garcia, Miquel
9.596 Panades Tejero, Martina
9.597 Moro Iglesias, Sancho
9.598 Pujadas Plaza, Jesus
9.599 Arias Sunyer, Xavi
9.600 Alonso Domènech, Hèctor
9.601 Planas Vilarnau, Carles
9.602 Planas Torrella, Albert
9.603 Subirán Garcia, Ana
9.604 Sangüesa Fernandez, Jan
9.605 Jimenez Abad, Montse
9.606 Sanchez-Paulete Calderon, Bruno
9.607 Haddouchi Ouriaghli Casas, Isaac
9.608 Roig Cabré, Carles
9.609 Borque Gonzalez, Roger
9.610 Raurell, Olga
9.611 De Olano, Beatriz
9.612 Valls Esteve, Arnau
9.613 Muñoz Catalan, Anna
9.614 Bellmunt Fontanet, Angela
9.615 Ruperez Clotet, M. Carme
9.616 Amoros Galve, Josep
9.617 Vazquez i Leiva, Alba
9.618 Aldaba Arévalo, Mikel
9.619 Martinez Martin, Marcos
9.620 Mauricio Grañó, Roger
9.621 Carrasco Boza, Carla
9.622 Esteve Vidal, Joel
9.623 Esteve Vidal, Gal·la

Gonzalez i Rigau, Baltasar 
03-11-1941 

Gonzalez i Rigau, Antoni 
19-05-1944

Esquerda Alsina, Francesc 
12-03-1946

Albesa i Riba, Carles 
19-04-1947

Cervera i Batariu, Joan 
15-06-1950

Barbe i Barbe, Victor 
09-08-1952

Sarda i Prat, Teresa 
30-10-1952

Ferrer i Moreno, Josep 
12-11-1952

Royo i Ruilopez, Maria 
18-12-1952

Perez i Arellano, Enric 
03-09-1953

Lazaro i Palau, M.Dolors 
28-01-1954

Vila i Guardia, Aurora 
03-06-1954

Guillera i Romero, Enric
22-08-1954

Bachero i Ruiz, Maria
02-09-1954

Saperas i Ferraz, Rafel
17-03-1955

Riba i Tarrida, Francesca
26-05-1955

Spoerry i Stangl, Robert
22-09-1955

Gil i Duarte, Isabel
22-09-1955

Del Rey i Garcia, Francesc
04-11-1955

Martin Braso, Guillem 
21-06-1956

Garcia i Sifre, Vicenta
21-02-1957

Duarte i Sancho, Manuela
07-03-1957

Hernandez Arberas, Manuel 
14-11-1957

Comas Hernandez, Paquita
12-06-1958

Cabre i Sanchez, Emilia
12-11-1958

ALTES SOCIS SOCIS MÉS ANTICS
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CULTURA

1915 el Año en 

la Mano

Proposta creixent 

d’activitats a la 

seu social

TEXT Carles Albesa i Riba

TEXT MAITE SOLANS

De les dues notícies que he escollit, la 
primera ho ha estat perquè es refereix 
a una ascensió muntanyenca i la se-
gona, realment curiosa sobre el tango, 
si bé pot semblar aliena a la temàtica 
excursionista potser no ho és tant si, 
com s’ha dit, l’escalada és una mena de 
dansa vertical.

Segons el llibre, l’ascensió muntan-
yenca era una primera mundial i la 
realitzà l’italià Mario Piacenza l’any 
1913 al Kun, un dels dos cims de més 
de 7.000 m del massís del Kun Nun, 
al NO de l’India, el qual passà a ser la 
màxima altitud assolida per l’home. 
Sobre Piacenza recordaré que era un 
notable alpinista i pioner de la foto-
grafi a de muntanya, que havia obert la 
primera via d’escalada al Cervino per 
l’aresta Furggen, o aresta SE. i fou di-
rector del Museu Nacional de la Mun-
tanya de Torino.

Pel que fa al tango, un ball nou que 
tenia un gran èxit, el llibre destaca 

De mica en mica anem avançant per 
potenciar activitats a la seu social de 
manera continuada. El nostre ob-
jectiu: donar-li dinamisme creant 
un espai de trobada que, malaura-
dament i degut als canvis socials i 
a les tecnologies, ha anat minvant 
progressivament. 

Un exemple va ser la visita que 
ens va fer, el passat 16 de febrer, en 
Pep Masip, per parlar-nos de la seva 
experiència al Nepal cooperant en 
projectes de recuperació d’escoles i 
habitatges. Pep Masip va començar 
a fer muntanya als 12 anys al club 
Excursionista de Gràcia, actual-
ment és bomber de rescat i infermer 
d’emergències. En el seu audiovisual 
ens va mostrar un resum del volun-
tariat que ha anat fent en els dife-
rents viatges gràcies als contactes que 
ha anat fent amb la gent local i amb 
ONGs que treballen al país: assistèn-
cia mèdica, educació, entreteniment, 
viatjar pels pobles portant roba als 
nens i nenes.... 

Una altra de les activitats que s’està 
organitzant són les converses en anglès 
(tot i que no es descarta fer-ho també 
en altres idiomes), conduïdes pel nos-
tre company Peter Collins, i que tenen 
com a lema ‘You love the mountains 
and you love to travel?’. Durant el mes 
de març s’iniciaran aquestes tertúlies 
que, un cop a la setmana, i durant 
una hora i mitja, permetran als qui 
s’apuntin xerrar relaxadament sobre 
una de les nostres passions: la mun-
tanya. Caminar, escalada, senderisme, 
esquí, córrer, o btt seran els temes 
principals per a totes aquelles persones 
que, amb un nivell intermig o avançat, 
vulguin augmentar la seva confi ança, 
fl uïdesa o vocabulari en anglès sobre 
activitats els hi apassionen.

que era objecte de moltes crítiques i 
que, en alguna ocasió, havia estat pro-
hibit per immoral i pecaminós. Diu 
que fi ns i tot el papa Pius X volgué 
dir-hi la seva i, després de contemplar 
una demostració feta per una parella 
d’aristòcrates (ella amb mantellina i un 
vestit fi ns al turmell, segons mostra el 
llibre), no el condemnà explícitament 
si bé recomanà al jovent que el subs-
tituís per la furlana, una dansa tradi-
cional veneciana, que li semblava més 
graciosa i elegant.

Avui, passat un segle, altres ritmes 
han desplaçat el tango, un ball i una 
música que han estat declarats, recen-
tment, Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO. Igno-
ro si la furlana fi gura en el repertori 
d’algun esbart folklòric italià, però 
l’ascensió guiada al Kun sí que fi gura 
en el programa de més d’una agència 
de viatges d’aventura.

El llibre, de 472 pàgines, se subtitula Almanaque 
enciclopedia de la vida pràctica, complia el vuitè 
any de publicació, i és una mena de calaix de sastre 
d’informacions, fotos, dibuixos i anuncis, editat per 
“Antonio López, librero de la Rambla del Centro 20 
de Barcelona”.

Gravat piacenza

CEG
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CULTURA

7ª Mostra Fotogràfi ca 
“Roger Lloses” del CEG

El passat dia 19 de gener tingué lloc a la 
sala d’actes del Club la inauguració de 
la 7ª mostra fotogràfi ca “ Roger Lloses 
i Huguet” del CEG que organitza el 
Grup de Senders, la lectura del veredic-
te del jurat i el lliurament de mencions.

El tema de la Mostra, era lliura dins les 
activitats del club, del any, era oberta a 
tots els socis del Gràcia. Van concórrer 
disset autors, sis mes que l’any anterior, 
amb un total de 45 obres, un trenta per 
cent superior a aquella edició, cosa que 

ens satisfà encara que demanaríem que 
més consocis fessin l’esforç de partici-
par en la mostra, fa goig després veure 
les obres exposades i que alhora demos-
tra les activitats que realitzem.

El jurat queda constituït per tres 
membres de diverses seccions del club, 
Nuria Ferrer, Ramon Ripoll i Jordi Pi.

Aquet any en el jurat no S’incorporà 
el guanyador de la menció de l’any 
passat ,com era tradicional. 

Tot seguit es lliuraren uns obsequis 

als membres del jurat i a tots els par-
ticipants a l’ acte, prop de la trentena. 
Seguidament sobre el sobre on estan 
tot els noms i fotografi es per saber el 
noms des guanyadors. Es clogué amb 
un petit refrigeri entra cavis de opi-
nions de públic i assistents. 

Un agraïment a les persones que 
any si any també fan possible la mos-
tra, la junta de senders, la Laura Pla de 
secretaria i tots els participants.

Via ferrada amb mal auguri. 1a menció Toni Vives No estem sols. 2a menció Ricard Sastre

Contrast. 3a Menció Carles Parera

TEXT SENDERS
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ESQUÍ DE

MUNTANYA

Curs d’iniciació 

a l’esquí de 

muntanya

Curs de 

seguretat en 

terreny d’allaus 

nivell 1 

TEXT MERCÈ BENET

TEXT JORDI LAPARRA I ORIOL CAROL

Aquest any el curs s’ha organitzat en-
tre el 24 de gener i el 7 de febrer i ha 
comptat amb 14 participants. Hem 
començat dimarts amb la primera xe-
rrada de material feta pel Jaume Jubert, 
on hem repassat tot el material tècnic 
i tot allò que cal portar a la motxilla. 
El dijous següent hem compartit la 
sessió amb el Curs de neu i allaus de 
l’ACNA, la Sara Orgué ens ha parlat 
de tipus de neu, estabilitat, mantell,... 
el dimarts 31 vam fer dues xerrades so-
bre Alimentació, amb l’Ariadna Ma-
teu i organització de sortides amb el 

Dijous 26 i cap de setmana 
28/29 de gener.
Curs dirigit per la Sara Orgué i en 
Sergi Ricart, de ACNA (Associa-
ció per al Coneixement de la Neu i 
les Allaus). Hi participem 9 perso-
nes. El curs es fa en dues parts, una 
primera xerrada teòrica a la seu del 
Ceg el 26 de gener i una sortida 
de pràctica a la Pleta del Prat a Ta-
vascan

Hem tingut condicions immi-
llorables per fer el curs amb un 
mantell amb molta informació, 
molts elements a estudiar sobre el 
terreny amb un grup amb molt 
bona dinàmica.

Pràctica d’ARVA: va incloure el 
protocol llarg i curt de verifi cació de 
recepció i emissió de senyal. Vàrem 
practicar les tres fases de la cerca pri-
mària, secundària i fi na de víctima 
d’allau amb els esquís, partint de la 
part superior del teòric allau. 

Protocols de sondatge: tècnica 
amb la pala i organització. Indicis 
sobre el terreny d’efectes del vent 
i les temperatures i primer tall i 
test de columna per interpretar les 
condicions del mantell. Tests de 
pendent i tests diversos d’anàlisi 
del mantell i gestió del grup, valo-
ració d’indicis sobre el terreny.

Els test d’estrès de la neu ens va 
fer veure que no cal renunciar a 
certs objectius si sabem triar iti-
neraris que esquivin probables 
tensions del mantell que podrien 
provocar una allau. 

FORMACIÓ

FORMACIÓRicard Martínez. El primer dijous de 
febrer el Xavi Aymar va fer la sessió 
de seguretat a la muntanya hivernal i 
fi nalment el dimarts 7 va tenir lloc la 
sessió sobre primers auxilis en condi-
cions hivernals, amb la Neus Vives. 

Pràctiques: Cap de setmana 
28/29 de gener La Molina i Tos-
sa Plana de Lles 2.909 m des de 
Cap de Rec 1.968 m +950 m F S2

Preparació del material, repàs a la 
motxilla, posar pells, prova d’arva, 
exercicis de pujada, lliscament.

El Xavi Gonzàlez explica la tècnica 
bàsica de progressió en pujada: equili-
bri, us dels pals, volta progressiva (gir 
convergent i divergent) i la nostra 
amiga volta maria. 

Aprofi tem el descens per fer alguns 
comentaris bàsics sobre posició del 
cos, fl exió, fl exió / extensió, cos cara a 
la pendent, posició de les mans i bas-
tó. També treballem diferents tècni-
ques de gir: cunya, stem, salts amb tot 
l’esquí, salts de cues, i paral.lel. També 
la volta maria de baixada.

Cap de setmana 4/5 de febrer
Ens desplacem a Tavascan, a la Ple-

ta del Prat, on tot i el mal temps hem 
continuat fent les pràctiques de pro-
gressió, funcionament dels ARVA, 
recerca fi na, paleig estratègic. També 
hem pogut practicar la progressió amb 
piolet i grampons, així com treballar 
les transicions per reduir al màxim 
l’exposició sense activitat.

Curs esquí de muntanya Cim de la Tossa Plana de Lles
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ESQUÍ DE

MUNTANYA

Travessa 

Mijanès - 

Mérial

TEXT JAUME JUBERT

21-22 de gener: De l’Arièja a 
l’Aude pel Coll de Travesses i el 
cim del Picaucel
Els itineraris en travessa sempre són 
especials. Si a més tenen quelcom de 
descoberta i l’al·licient de presumibles 
bones condicions, fan que més d’un 
ens hi sentim atrets. 

El temps que no ha estat gaire bo si 
que ens ha regalat unes condicions de 
neu excel·lents, i la gastronomia i allo-
tjament han estat la cirereta del pastís. 
Apunteu Le Sapin Rouge, a Artigues i 
no deixeu d’anar-hi i provar el gerret, 
el confi t d’ànec o la cassoulet.

Anem per feina: Dissabte pugem 
a l’estació d’esquí de Mijanès. sor-
prenentment no hi ha cap deserció i 
tots sortim amunt deixant les pistes a 
l’esquerra. Cal anar a buscar la carrete-
ra que puja al Coll de Pailheres. Volem 
saltar al vessant nord de les muntanyes 
i, amb els vents dominants, ja es veu 
sobre el mapa, que no hi ha gaires al-
ternatives.

El camí més segur és arribar a la cota 
1.700 m on comencen els revolts i se-
guir la carretera colgada o, més bonic, 
el camí que s’enfi la cap al coll per un 
bosc que es va esclarissant. Sota el llom 

SORTIDES DEL CICLE

a 1.900 m, les cornises amenacen i gi-
rem a la dreta fi ns el coll de Travesses 
(1.920 m). Ja som al llom. i ara és molt 
planer cap a l’oest i després nord fi ns el 
Picaucel, cim de vaques però que avui 
té regust de victòria!

Amb visibilitat i mantell estable es 
pot baixar del mateix cim. Nosaltres as-
segurem el descens desfent uns metres 
del camí de pujada fi ns la cota 1.950 m.

Llavors si, ens llencem avall, deixant 
la neu ventada que dóna pas a la pols 
esperada. Al fons de la coma, a 1.800 
m hi ha la possibilitat de remuntar 
fàcilment un parell de cimets més: 
el Ginesta i el Bentaillole, Les ganes 
d’esquiar ens posseeixen i ens abo-
quem pel barranc de Laval.

El descens és fàcil i amb bona neu i el 
millor està per venir: a 1.700m entrem 
al bosc i comença la festa: pendent, neu 
pols, sapins... un cérvol ens marca el 
camí, quin descens!

A 1.300 m trobem una pista fores-
tal ampla i carregada de neu que amb 
pendent constant i sufi cient ens farà 
gaudir molts metres, fi ns el poble de 
Mérial, on arribem a les 14 h, abans no 
ens pensàvem... i abans que el taxi...

Finalment als conductors ens porten 
els 30 km de carretera que ens separen 
de l’inici de la no-ensigalada i podem 
tornar tots a le Sapin Rouge, gana 
n’hem fet!

Diumenge es lleva nevant i ens in-
ventem un itinerari bucòl·lic des del 
mateix poble fi ns la punta 2.096 m del 
Serrat de l’Ermita, amb premi a la Ca-
bana del Roc de l’Ermita (1.937 m) i un 
altre descens per bosc memorable.

Dissabte: +600/-1.150 m; F, **, S2 (i 
es troben pendents ben drets al bosc); 
4-5h

Diumenge: +/-900 m, F, *, S2-S3

Pujant al Serat de l’Ermita des d’Artigues

Barranc de Laval
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Zona Estanys 

de la Pera

Port de Lers

TEXT ROSA SALAS

TEXT ROSER RUAIX

28-29 de gener: Pic del Coll de la
Barra, Monturull, pic de la Colilla
i Tossal Bovinar
La previsió de perill d’allaus al Pirineu 
Central ens ha fet canviar la sortida i 
anar als estanys de la Pera, a la Cer-
danya, gaudim d’un entorn encisador, 
amb estanys i bosquets d’un marcat 
caire pirinenc.

El dissabte el dia va estar mig boirós, 
però gràcies al acurat track que va por-
tar el Francesc va estar un dia d’activitat 
complerta abans d’anar al refugi del es-
tanys de la Pera a pernoctar.

Des de l’estació d’esquí nòrdic 
d’Aransa ens vam dirigir en direcció 
oest cap al coll del Cap de la Barra i 
vam pujar al cim del mateix nom, el 
pic del Coll de la Barra 2.631m) i tot 
seguit el pic de Monturull (2.761 m).

Descens amb neu pols cap al refugi 
que va obrir per al nostre grup i dos 
persones més. 

L’endemà, tal com s’esperava, ens 
vam trobar amb un dia ben bonic des-
prés del mal temps.

Deixem el idíl·lic enclavament on es 
troba el refugi i ens anem enlairant en 
direcció al pic de la Colilla o dels Es-
tanyons (2.834 m.)

Descens per suposat amb neu pols, 
tornem a posar pells i anem cap al veí 
Tossal Bovinar (2.841 m) Descens 
amb neu súper pols extra suau:

Continuem baixant en direcció sud, 
seguint el barranc i entre bosquet fi ns 
desembocar a la pista, que seguirem fi ns 
al refugi de Polineres. Després conti-
nuem també per pista en suau pujada 
cap al coll de la Pera, on traiem pells 
i des d’allà últim descens per la pista 
d’esquí nòrdic fi ns al pàrking.

Tot plegat el cap de setmana ens ha 
donat molt més del que esperàvem, 
donat les condicions meteorològiques 
i d’allaus. 

11-12 de febrer: Muntanyes 
del Couserans!
Hi havia ganes de conèixer el Vicdes-
sos i el Couserans a l’hivern. Només 
va ser qüestió de planifi car-ho, buscar 
allotjament i trobar-nos un bon gru-
pet de 14 persones disposat a passar-
hi un cap de setmana intens. 

Dissabte 11 de febrer
Port de Lers 1.410 m - Pic de Ba-

rrès 2.043 m – Pic de Fontanette cota 
1.950 m

F S2/S3 + 1.000 m. 6 h
Deixem un cotxe a Saleix per a la 

tornada, pugem amb la resta de co-
txes el Port de Lers des de Vicdes-
sos. L’allotjament és a 10 minuts del 
cotxe, la Gîte de Retrouvance Te-
rre d’Avenir, que funciona com un 
refugi lliure, i es pot llogar a través 
de l’Offi  ce National des Forets. Des 
d’allà travessem la carretera N, cap a 
la Bernera, unes comes situades al S 
del pic de Fontanette.

Anem pujant i avançant per una 
zona que es va cremar justament el 
mes passat, baixem suaument a la 
coma de Mares per tornar a remun-
tar fi ns situar-nos a la dreta del Pic 
de Barrés prop de la carena. Ens hi 
enfi lem i ara només queda fer un 
curt passatge entre roques per asso-
lir el cim. Descartem pujar al pic des 
Trois Seigneurs, anem tard i som un 
grup nombrós. Restava un curt des-
cens i uns 250 metres de pujada que 
es veien molt llaminers. El cim avui 
es veia preciós i ben innivat.

Baixem amb neu “disfrutona” i, com 
que no en tenim prou, remuntem la 
carena que davalla del Pic de Fonta-
nette, avui una mica cendrós talment 
l’Etna, fi ns a la cota 1.950 m. Ara ja sí, 
baixem defi nitivament S en un mag-
nífi c descens de tarda cap a la gite.

Ens instal·lem, preparem sopar, fem 
brasa sobre la neu; la lluna plena con-

Pujant al pic de Girantés

SORTIDES DEL CICLESORTIDES DEL CICLE

vida a fer un vol. Lluny, una màquina 
de l’estació de fons va fent la seva feina.

Diumenge 12 de febrer
Pic de Girantés 2.088 m. – Cota 1.928 
m. – Clot d’Ingarolle –Orris de Carol 
1.525 m.) – Saleix 867 m. S3/S4 F+ + 
1.000 m. – 1.400 m. 6h

Sortim de la gîte en direcció W, 
aviat tombem a SW per endinsar-nos 
en un bosquet arrecerat que aviat ens 
durà a Les Coumettes i d’aquí per te-
rreny més obert ens situem a l’W de 
les carenes cimeres, justament com la 
piulada del 2009.

Assolim el cim, també conegut com 
el Mont Ceint, i ràpidament fem dos 
grups per baixar: uns esquiant per la 
pala SW de difi cultat S4, en direcció al 
port de Saleix, i la resta amb grampons 
resseguint la carena S amb alguna cor-
nisa que desemboca també al port de 
Saleix.

Baixem fi ns a la cota 1.928 m ja que 
el port de Saleix és ple de petites cor-
nises que taponen la majoria de canals, 
totes elles delicades. Des de la cota 
1.928m anem entre matons de neu 
fi ns al Clot d’Ingarolle, un lloc fantàs-
tic! Remuntem una mica per sortir del 
Clot i des d’allà acabem de baixar la 
pala que desemboca al bonic racó dels 
Orris de Carol; a mesura que perdem 
alçada la neu es fa més pesada. Avui 
s’ha de tornar a casa i decidim renun-
ciar al Bizourtouse, per manca de neu 
a dalt, i el pic de Cabanatous perquè 
és prou lluny. Des dels orris anem res-
seguint amb els esquís aquesta mag-
nífi ca vall. Fem un mos al costat de 
les cabanes del Coll de la Cruzette, i 
arribem a peu al petit poble de Saleix. 
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Pimorent-

Besines-Porta

TEXT HECTOR ALONSO I 
        JESÚS CARTAÑÀ

18-19 de febrer: Coma d’Or, 
Puig Pedrós de Lanós, Puig de 
Lanós...
Coll de Pimorent 1.920 m - Puig de 
Coma d’Or 2.826 m-Puig Pedrós de 
Lanós 2.846 m-Refugi de Bésines 2.104 
m- Puig de Lanós 2.660 m – Porta

Dissabte: +1.300 m -900 m  F/S3 
Diumenge: +850 -1.350 m F/S3

360 graus i neu fi ns on arribava 
l’horitzó. Miressis on miressis només 
blanc i més blanc.

Un total de 17, entre persones i ani-
mals de menes molt diverses, entre ells 
5 il·lusos júniors del curs del 2017, in-
nocents sense saber el que els esperava.

De camí al Coma d’Or neu molt bona 
i desnivell suau i amb el dia assolellat. 
Arribem al Puig de Coma d’Or 2.826 
m, on ens dividim en dos grups, els 
humans i els pro. Vistes bestials, Carlit, 
Cerdanya, Confl ent, a tot arreu neu i 
més neu, fotografi es espectaculars.

Els humans anem baixant cap al re-
fugi de Bésines desfent camí i després 
fl anquejant cap a la vall del Bésines. La 
neu en molt bones condicions per es-
quiar, travessem un tram de bosc i al-
guna pala i arribem al refugi sense difi -
cultats, o això pensem. Algun enginyer 
il·luminat va situar el refugi a dalt d’un 
sortint com si fos un castell a defensar, 
així que hem de carregar els esquís fi ns 
dalt per arribar a l’acollidor refugi.

Els Pro arriben 2,5 h després. Han se-
guit fent cims des del Coma d’Or: Puig 
Pedrós de Lanós 2.842 m i fi ns que han 
gastat totes les muntanyes dels voltants, 
baixant per un collet del circ nord del 
Pedrós en direcció l’estany Moulsut, la 
bona neu i les traces que deixen fan que 
arribin somrient i sense notar el fred. El 
Lluís s’està amb màniga curta mentre 
els altres hem d’anar fent reanimació als 
que cauen congelats.

L’endemà quan sortim dels sarcòfags 
s’ha decidit anar al Pic de Lanós que 
fem tots amb excepció de la Mercè, 
que patint una dolença lleu ha tirat 
cap al coll de Pimorent. Quan la cosa 
s’enfi la una mica hem de posar ganive-
tes perquè hi ha una pala amb una mica 
de pendent i neu dura, però sense més. 
Pel camí el Ricard afi rma haver vist 2 
ossos i assegura que no és tracta de nin-
gú del CEG amb els pantalons baixats i 
les cames peludes.

Al cim però els esdeveniments fan un 
gir. Enlloc de baixar cap a Merens, on la 
pendent sembla complicada i rocallosa, 
canviem de plans i optem per tornar a 
Porta. Sense cobertura hem d’avisar a 
la Mercè. Per un moment pensem que 
l’hem perdut per sempre, però més en-
davant recuperarem la cobertura.

La baixada cap a Porta és un gaudir 
fi ns que arribem al bosc, bona neu i 
bones traces, hem de remuntar una 
mica per superar la presa de Lanós.

Al bosc la cosa es complica grau 
encigalada menor. La pendent ens 

condueix cap al riu, però la vall enlloc 
d’obrir-se es va tancant i sembla que 
acabarà en barranc. Un grup opta per 
remuntar una mica i mirar de passar-
ho per més amunt però uns quants 
innocents ens dirigim directes al ba-
rranc con un par, fl anquejant pel mig 
de branques i neu dureta. De cop, ens 
trobem davant una paret del riu ple-
na de gel i els júniors comencem a fer 
tuf de caqueta. Afortunadament, just 
quan hem vist la mort de cara, la vall 
s’obre i es fa més passadora fi ns la pista 
de Porta.

La pista fa molt poca pendent i anem 
alternant esquís als peus i a l’esquena. 
Gairebé arribant veiem uns mufl ons, 
tot i que per les banyes no descartem 
que sigui algú del club que mentre fa 
muntanya la dona aprofi ta.

Per la Coma de l’Anyell cap al Puig de Lanós

Pics de Bacivells, Coma d’Or i Puig Pedrós

SORTIDES DEL CICLE
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GIE

Visitant 
l’avenc 
Montserrat 
Ubach
TEXT IGNACIO MONTERO

Dissabte 18 de Febrer, son les 9 del 
mati; un grup d’espeleòlegs ens tro-
bem a Sant Llorenç de Morunys per 
esmorzar. Tots som molt puntuals, es 
respira un ambient de impaciència per 
conèixer aquest mític avenc català. 

Aparquem a una fi nca privada (des-
prés de demanar permís per anticipat 
al propietari) on es troba l’avenc i co-
mencem a preparar tot el material que 
ens farà falta per assolir cota -198 m, 
preparem uns 450 m de corda i uns 60 
mosquetons a més dels spits, parabolts, 
cintes planes...

Arribem a les 11.30 h a la boca i co-
mencem a instal·lar, un passamans dels 
que treu el singlot ens rep per accedir 
a la cavitat. Podem gaudir d’un espec-
tacle increïble ja que entra el sol per la 
boca en el moment d’accedir.

Baixem quatre pous magnífi cs, molt 
formats, de secció circular o semicir-
cular i cada un més espectacular que 
l‘altre fi ns arribar a la cota -113m on 
trobem una gatera per la qual passa un 
petit rierol subterrani, en aquest punt 
tots els integrants de l’expedició aca-
bem mullats ja que ens em de posar 
en bocaterrosa per poder passar-la. 
A partir d’aquest punt la cavitat co-
mença a canviar, ja que totes les parets 
estan mullades, abandonem el sector 
mes fòssil.

Seguim baixant i l’avenc continua 
amb les mateixes característiques, pous 
amples d’uns 5-6 m de diàmetre, que 
fan ressalts amplis on els integrants po-
dem esperar còmodament i d’una peti-
ta esquerda sorgeix un pou ample.

Geològicament és molt interessant, 
podem veure perfectament en tots els 
pous la feina exercida durant milers 
d’anys de l’aigua, la roca esta esculpi-
da fi ns obrir-se camí a través d’ella fi ns 

esculpir un pou a base de “Rolling Sto-
nes” que foraden fi ns que l’aigua troba 
un altre camí mes fàcil per poder passar. 

Sobre les 15.30 h tots els integrants 
assolim la cota -198 m, en aquest punt 
la cavitat comença a canviar un altre 
vegada, cada cop hi ha mes aigua al rie-
rol que ens acompanya durant el camí, 
fi ns que aquest s’escola entre el fang 
en un punt que sembla prometedor de 
continuïtat... 

Un cop arribem al fi nal, aprofi tem 
per descansar, menjar i preparar-nos 
per la pujada; sobre les 16.30 ini-
cien l’ascens els primers integrants de 
l’expedició, comencen a pesar les hores 
d’activitat i s’ha de recollir tot el mate-
rial que hem utilitzat per assolir màxi-
ma fondària, així que ascendim poc a 
poc, els primers esperen a rebre petates 
de l‘equip de desinstal·lació per allibe-
rar-los de pes, afavorir la tasca i ajudar-
nos tots en equip. Una barreja de fred 
per la espera i calor mentre ascendíem 
ens acompanya durant tota la pujada.

A les 20.30 h tots els integrants i tot 
el material estem fora de l’avenc, estem 
xops i la temperatura exterior es d’uns 
4º, així que anem ràpid cap als vehicles 
per canviar-nos.

Ha estat una experiència increïble 
poder visitar aquest mític avenc català 
que es tota una icona de la espeleolo-
gia al Pre-Pirineu. Tots els membres 
estem molt contents de haver partici-
pat de aquesta experiència proposada 
pel GIE.



11

GEDE

Trompa 
GEDE 2016 

TEXT JOAN ALARCÓN

75è 
Aniversari el 
GEDE

TEXT LOLA GOICOA

El passat 12 de Desembre es va cele-
brar a la Biblioteca Jaume Fuster un 
dels últims actes del 75è aniversari 
del GEDE. aquest dia es va poder 
gaudir de dues projeccions diferents 
on el nexe d’unió era l’ascensió de 
la mateixa muntanya, però amb més 
de 40 anys de diferència.

Primer, Marc Mundet, va presen-
tar una pel·lícula resum de la seva 
expedició el 2014 a la Cordillera 
Blanca, on entre altres ascensions va 
poder tocar el cim de l’Alpamayo. 

Seguidament, Jordi Colomer va 
mostrar en primícia la pel·lícula 
de l’expedició realitzada a la ma-
teixa muntanya però 42 anys abans. 
Aquesta diferència temporal va po-
der mostrar als assistents les com-
plexitats que oferia aquesta expedi-
ció en comparació al que seria una 
ascensió actual. 

D’aquesta manera es va donar per 
conclòs el 75è aniversari del GEDE 
a l’espera de la presentació del llibre.

 26 de novembre, com és tradicional el 
darrer dissabte d’aquest mes tenim in-
tenció de celebrar aquesta activitat que 
al passar els anys s’ha anat adaptant a les 
necessitats dels integrants del Grup. La 
trobada s’anant fent pràcticament pocs 
anys després de la fundació del GEDE i 
sense interrupció fi ns a dia d’avui.

 Al matí, al Bruc, trobada dels agosa-
rats que malgrat les previsions meteo-
rològiques es decideixen a pujar. És de 
notar la reduïda assistència de gent a la 
trobada degut a la manca d’informació, 

per un problema administratiu, que 
esperem tingui solució per altres sor-
tides. Esmorzar d’entrepà i canvi 
d’impressions a Ca l’Anna i mentre els 
núvols van passant, es fan diferents pro-
postes per anar a escalar. El temps in-
segur ens aconsella aproximació curta i 
retirada ràpida, ingredients ideals per a 
encaminar-nos cap el sector CAM Nou 
Barris, on a la Placa del Pi, ens enfi la-
rem a les següents vies: via d’en Pitus, 
via GMA, via Romaní, via Tony i via 
Almogàver Tossut. Prop del migdia i 
degut a la massifi cació, de gent en aquell 
sector, decidim d’anar al Bruc a dinar, 
allà s’ens unirà la Núria Coma i tots ple-
gat al voltant de la taula i amb animada 
conversa, ens emplacem per a la propera 
sortida col·lectiva. (Sortida del Veterans, 
tercer diumenge de juny).

Sortida de veterans

 Núm. 145 — Març-Abril 2017
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Avui ens estrenem com a trio-rocher 
(més endavant desvetllareu el perquè 
del nom), el Bernat la Mònica i jo ens 
disposem a pujar cap a Sant Benet. El 
fred del cotxe es converteix en calor 
en el nostre estimat camí de les escales. 
Anem cap a l’elefant, pel camí guiris 
i escaladors van per totes direccions, 
per sort la nostre via està soleta espe-
rant-nos.

El primer llarg, es troba pràctica-
ment net, només trobem una asse-
gurança a tres metes de la reunió. És 
fàcil, III i potser algun pas de IV-, 
anem fent tendència dreta, de fet si es 
vol, es pot començar més a la dreta del 
peu de via i així és més directe i curt 
aquest llarg, ho vaig pensar un cop es-
tava perduda buscant un parabolt per 
una rampa immensa, fi nalment el vaig 
trobar a l’alçada dels meus peus i vaig 
fl anquejar desitjant xapar-lo, tot i ser 
fàcil, sempre es un descans xapar. Des-
prés ja directes a la reunió, que costa 
de veure perquè el color la camufl a.

El segon llarg li toca a la Mònica, 
el fa xinu xanu super bé, el grau és 
fàcil, VI+ però hi ha poques assegu-
rances. Sol? Pensavem que tindríem 

GEDE

Boy roca a 
l’Elefant - 
Montserrat

I després d’unes vacances pel sud, on la roca calcaria et 
fa deixar-te les llemes... quines ganes de tornar a casa! 
Sempre és un plaer anar a Montserrat i més gaudint 
d’una via com aquesta. 
Via totalment love climbing, per gaudir i gaudir!

TEXT LOLA GOICOA

Agulla l’Elefant

Aquarel·la de la vía

caloret, i el sol només ens dona de 
perfi l, ohh...

El tercer llarg, el començo amb els 
dits ben glaçats, de menys a més es va 
posant de vertical la paret. Les assegu-
rances estan tant juntes que, jo que les 
vaig voler xapar totes, em feien per-
dre més temps que altre cosa, la pila 
duracel anava gastant-se, així que amb 
“trampes” vaig fer les tres xapes més 
verticalotes. Després ja tornava a re-
laxar-se fi ns la R. Llarg molt bo i roca 
espectacular!

Aquest ja pel Berni, que va empal-
mar els dos últims, molt bons també, 
altre cop més inclinat i fàcil però amb 
les assegurances a Cuenca, fet que et 
fa estar ben concentrat. Amb un pim 
pam teníem al Berni fent cim!

Un cop a dalt, no s’ha acabat ehh!! 
Per baixar hi ha una petita desgrimpa-
da, que cal fer tranquil·lament i mirar 
bé els peus.

Ara si, uns Ferreros rocher per recu-
perar energia i tornada al cotxe, parant 
a Sant Benet a fer cerveseta eh!

En resum una via excel·lent per 
gaudir i gaudir!!
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GRUP DE 

JOVES

Els joves 
arrenquen

TEXT VICKY GARCÍA

Una de les característiques del nostre 
Club fi ns fa no gaire, és que no era gaire 
habitual trobar-te gent jove a les sorti-
des ofi cials.

Però això ha canviat.
Amb la nova Junta va sorgir la idea de 

crear un Pla Jove per canviar la situació 
esmentada al començament.

Per tal de que aquest nou projecte ti-
rés endavant, es va encomanar aquesta 
“feina” a la Núria Mestre i a mi mateixa, 
Vicky García.

Cal remarcar que per a nosaltres és 
una experiència completament nova 
i un nou repte, barrejada amb ganes i 
il·lusió.

El primer que feia falta era posar-nos 
d’acord sobre l’estructura del nou pro-
jecte i com el posaríem en pràctica. Un 
cop feta aquesta tasca, tocava un altre 
punt molt important: fer saber a la gent 
que acabava de néixer un grup de joves.

Així que mitjançant el correu, face-
book, pàgina web del Club i els nostres 
contactes mateixos, la notícia va anar 
circulant.

El nou de novembre de 2016 es va fer 
la primera reunió per informar sobre el 
nou projecte. En aquest mateix acte, ens 
varem posar d’acord per fer una primera 
sortida més dinàmica amb l’objectiu de 
conèixer-nos, ja que era el primer cop 
que sortíem a la muntanya junts.

L’escenari d’aquesta trobada va ser el 
Matagalls, el qual varem fer des de Coll 
Formic.

Va ser una pujada tranquil·la, i un cop 
al cim varem menjar alguna cosa per 
posteriorment fer la baixada als cotxes. 
Un cop al pàrquing, les dues coordi-
nadores (Núria i jo) els hi teníem pre-
parada una sorpresa: begudes fresques i 
queviures tant dolços com salats.

Un petit detall el qual varen agrair 
molt.

Al cap d’unes setmanes, es programà 
una altra reunió per tal d’establir un ca-
lendari ofi cial de sortides (de diverses 
disciplines: muntanya, escalada, esquí, 
ferrades...) juntament amb els seus coor-
dinadors. I es va establir.

Aquest cap de setmana passat (18 – 19 
de febrer) s’organitzà la primera sortida, 
en la qual es va anar a Comes de Rubió 
per tal de fer la Torreta de l’Orri.

Van ser dos dies molt macos i ben 
aprofi tats, ja que era una ruta fàcil i ideal 
per iniciar-se en el món hivernal.

I encara en queden moltes més!!!
Tant la Núria com jo estem molt 

il·lusionades per seguir amb aquest nou 
Grup i que la “família” vaig creixent 
d’en mica en mica.

Això si, sempre amb la muntanya 
com a teló de fons.

De camí a la Torreta

Al cim de la Torreta de l’Orri

Cim del Matagalls
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Viatge 

d’estiu 

2017 del 

conveni 

Ceg-Muztag

TEXT TONI VIVES

El proper dia 23 de febrer, dijous, a 
les 20.00 hores, a la sala d’actes del 
Club Excursionista de Gràcia, farem 
la presentació ofi cial del viatge 2017.

Enguany, tornarem a Sud-Amèrica 
(ja hi havíem estat temps enrere amb 
motiu de l’ascensió a l’Aconcagua i per 
un parell de trekkings al Perú). Ara serà 
al petit país de l’Equador, un territori 
creuat de nord a sud per la serrada dels 
Andes i també ocupat en la seva part 
oriental per la selva amazònica.

A la presentació explicarem en detall 
i ajudats per imatges les dues modali-
tats de viatge: Equador amb ascensió al 

Cayambe (5.790 m) i Equador i selva.

COL·LABO-
RADORS

Animem als qui estigueu interes-
sats a formar part d’un d’aquests dos 
grups a assistir a la presentació. 

Fins ben aviat.
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AGENDA

MARÇ
3 març
GEDE
Taller d’escalada artifi cial

8-15 març
GEDE
Curs d’Escalada Nivell 2

11-12 març
Secció d’Esquí
Pic de l’Estany Forcat 
(2.859 m.) (refugi lliure)

11-12 març
Secció d’Esquí
Pic del Nerasol (2.636m)

11-12 març
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
MUNTANYES DE PRADES
Coordina: Glòria Roca i Mar 
Sabidó

16 març
GEDE
Taller de caigudes

18-19 març
Secció d’Esquí
Pic de Tempestats 
(3.290m. massís de la Maladeta)

18-26 març
GIE
Curs d’espeleologia Nivell I

19 març
Secció de Senders
GR2 DE LA JONQUERA AL 
BESÒS (Etapa 5)
Santa Pau - Carretera BV-
5224 (16,22 km)

25-26 març
Grup de btt
Ruta pel Cami de Sant Jaume 
entre Manresa, Santa Ma d’Oló 
i Tona

25-26 març
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
PIC DEL BASSIERO (2897 m)
Coordinen: Romà Ticó

28 març
GEDE
Xé cicle de pel·lícules 
d’escalada Josep Maria Rodés

29 març-2 abril
GEDE
Curs d’Escalada Nivell 3

30 març
Presentació de la guia Gran 
Travessa al Prineu Català en 
btt de Jordi Laparra

ABRIL
1-2 abril
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
TINENÇA DE BENIFASSÀ
Coordina: Pepa Cuevas

1-2 abril
Secció d’Esquí
Pic de Neouvielle (3091 m)

1-2 abril
Secció d’Esquí
Alta ruta Panticosa - Wallon

8 abril
GEDE
Sortida formativa de reciclatge 
i iniciació a l’escalada

8-17 abril
GIE
Exploració a Sorbas (Almería), 
tipus B
Organitza: Roger Griera

9 abril
Secció de Senders
GR2 DE LA JONQUERA 
AL BESÒS (Etapa 6)
Carretera BV-5224 – Rupit 
(18,50 km)

19-26 abril
GEDE
Curs d’Escalada Nivell 1

20 abril
Xerrada: Per què les 
muntanyes són com són?
A càrrec de Francesc Sàbat 
(geòleg)

22-23 abril
Grup de BTT
Matagalls-Montserrat

22-23 abril
GIE
Barrancs al Pre-Pirineu, 
tipus B
Organitza: Agustí García

25 abril
GEDE
Xé cicle de pel·lícules 
d’escalada Josep Maria Rodés
Xina Jamming, Big wall 
d’alçada a l’Àsia

29 abril
GEDE
Taller d’escalada artifi cial

29-30 abril
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
PIC DE POSETS (3375 m)
Coordinen: Montse Soler i 
Regina Tornamorell

29 abril – 1 maig
Secció d’Esquí
Travessa 3 dies per la Vall 
d’Aran

29 abril -1 maig
GIE
Pla de Perillós, tipus A
Organitza: Natx Montero

MAIG
6-7 maig
Secció de Senders
Vall de Lord i Serra d’en Busa 
(Pre-Pirineu Solsonès)
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