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Ja fa dinou anys que el districte de Gràcia convoca els 
Premis Nit de l’Esport de Gràcia per tal de destacar les 
diferents iniciatives de les diverses entitats lligades a 
l’esport.

El Club ens vam presentar a tres modalitats de les 10 
que hi ha convocades.

Va ser el passat 27 d’octubre de 2016 que van ser 
lliurats aquests premis i dels 9 guardons que es van 
donar (un va quedar desert), el Club Excursionista de 
Gràcia ens van atorgar les  tres modalitats esdevenint, 
l’entitat, la protagonista de la nit.

Millor iniciativa social lligada a l’esport:

Tasta’m del Club Excursionista de Gràcia. (una 
iniciativa de la qual es va publicar en el butlletí social, 
núm. 143, d’octubre-desembre del 2016, una petita 
ressenya). Aquest projecte del Servei Solidari té per 
objectiu la Formació lingüística i ocupacional adreçada 
a joves nouvinguts majors de 16 anys.

Millor iniciativa comunicativa lligada a l’esport:

Vídeo Promocional Club excursionista Gràcia

www.youtube.com/watch?v=RIaO9zxPYwQ

Aquest vídeo que ja us vam presentar a la darrera 
Assemblea del mes de juny del 2016, per donar a 
conèixer i difondre totes les activitats del Club així 
com activitats i/o iniciatives vinculades als esports de 
muntanya.

Millor trajectòria com a club o entitat:

Club Excursionista de Gràcia, 37 anys organitzant 
Matagalls-Montserrat.

La travessa de més referència a Catalunya, amb 
organització totalment amateur, amb valors no 
competitius, respecte al medi i la coordinació amb 
el territori, municipis i parcs naturals. Que us haig 
d’explicar que no sabeu ja tots vosaltres, participants, 
voluntaris, organitzadors...

Agrair i felicitar a tots els socis i sòcies, que heu fet 
possible poder aconseguir aquests tres guardons, ja 
que sense la vostra participació, compromís i dedicació 
en duu endavant aquestes activitats no hagués estat 
possible aconseguir-los.

Enhorabona! .

XIX Premis Nit de l’Esport de Gràcia 2016

Anna Mesalles
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ALTES DE SOCIS

RIPOLL CAPILLA, ORIOL
METELLI, CATHERINE
LISA FLÒ, NAIA
CORNADÓ SOLER, ELISABET
BERRENS DICKSON, FYNN
ESQUERDA GRAS, NEUS
HONRADO EGUREN, MANEL
PELLEJERO SUQUIA, NAIARA
MONLEÓN BENITEZ, EUSEBIO
CORTÉS BENET, AINA
CORTÉS BENET, GERARD A.
NIETO MORENO, GREGORIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, LOLA
GONZÁLEZ OLIVERES, SIMÓN
ABRANTES VIDAL, GEMMA
BATALLA RIPOLL, MÒNICA
PEREZ COSTA, BERNAT
VICENTE, ANGEL M.
PUIGGRÓS, MONTSE
VICENTE, PAULA
VICENTE, ARNAU
SANMARTIN HERAS, MIGUEL ANGEL
TINTÓ CERVELLÓ, ARAN
MAYOL MÁRQUEZ, BEATRIZ EUGENIA
SAN JUAN CIVIT, JULIA

9.549
9.550
9.551
9.552
9.553
9.554
9.555
9.556
9.557
9.558
9.559
9.560
9.561
9.562
9.563
9.564
9.565
9.566
9.567
9.568
9.569
9.570
9.571
9.572
9.573

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

Nom
GONZALEZ I RIGAU, BALTASAR
GONZALEZ I RIGAU, ANTONI
ESQUERDA ALSINA, FRANCESC
ALBESA I RIBA, CARLES
CERVERA I BATARIU, JOAN
BARBE I BARBE, VICTOR
SARDA I PRAT, TERESA
FERRER I MORENO, JOSEP
ROYO I RUILOPEZ, MARIA
PEREZ I ARELLANO, ENRIC
LAZARO I PALAU, M.DOLORS
VILA I GUARDIA, AURORA
GUILLERA I ROMERO, ENRIC

Nom
BACHERO I RUIZ, MARIA
SAPERAS I FERRAZ, RAFEL
CORTADA I CAMARASA, DOLORS
RIBA I TARRIDA, FRANCESCA
SPOERRY I STANGL, ROBERT
GIL I DUARTE, ISABEL
DEL REY I GARCIA, FRANCESC
MARTIN BRASO, GUILLEM
GARCIA I SIFRE, VICENTA
DUARTE I SANCHO, MANUELA
HERNANDEZ ARBERAS, MANUEL
COMAS HERNANDEZ, PAQUITA

Data d’alta 
03-11-1941
19-05-1944
12-03-1946
19-04-1947
15-06-1950
09-08-1952
30-10-1952
12-11-1952
18-12-1952
03-09-1953
28-01-1954
03-06-1954
22-08-1954

Data d’alta 
02-09-1954
17-03-1955
31-03-1955
26-05-1955
22-09-1955
22-09-1955
04-11-1955
21-06-1956
21-02-1957
07-03-1957
14-11-1957
12-06-1958

CARNET FEDERATIU 2017

Ja podeu tramitar l’assegurança per 
aquest any. Recordeu que per anar a  

qualsevol de les sortides que organitza 
el Club cal estar assegurat.

SOCIS MÉS ANTICS

Entrega del donatiu recaptat a la Mm16 
per Sant Joan de Déu
El dilluns 28 de novembre vam visitar el centre 
hospitalari Sant Joan de Déu de Barcelona i vam 
lliurar al centre el taló de 2.451 d’euros que s’han 
captat amb diverses accions durant la celebració de 
la Matagalls-Montserrat del 2016, venda de polseres 
solidàries i retorn del xip dels marxadors. Hem pogut 
visitar diverses instal·lacions de l’hospital com el 
nou centre de dia i els laboratoris. 

La col·laboració amb Sant Joan de Déu continua 
el 2017 amb la participació del CEG a la Barcelona 
Màgic Line.

Ricard Martínez
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AGENDA

14 i 15, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
RAQUETES A LA CERDANYA  
Coordina: Montse Soler

 
15, diumenge 
Secció de Senders 
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS (Etapa 3)
Lladó – Besalú (21,52 km)

 
19, dijous 
Diada del Club 
Lloc a determinar

 
21 i 22, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
EXPLORACIÓ DE L’AUDE: “AUDE-
ARIEJA”

 
24, dimarts 
Secció de Senders 
Inauguració de la 7a Mostra Fotogràfica 
“Roger Lloses i Huguet” 
Sala d’actes

 
28 i 29, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PIC NEGRE D’ENVALIRA (2821 m) I 
PUIGLLANÇADA (2409 m) 
Coordinen: Arnau Guardiola i Montse Criado

  
28 i 29, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
CIMS CULIBILLAS (2509 m),  
ARROYERAS (2557 m) I 
ESPELUNCIECHA  
(2399 m)

 
31, dimarts 
GEDE 
XI Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
CINEMA RETRO Cinema de muntanya en 
blanc i negre

GENER

FEBRER
4, dissabte 
GEDE 
SORTIDA FORMATIVA

 
4 i 5, dissabte i diumenge 
Secció de Senders 
TERRES DE L’EBRE (Benifallet, Cova 
Meravella)

 
Del 8 al 15 
GEDE 
CURS D’ESCALADA (Nivell 1)

 
11 i 12, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
ELS PORTS (De Paüls al Caro) 
Coordina: Jordi Pi

 
11 i 12, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí  
COLL DE IERS (Cousserans)

 
18 i 19, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
SERRA DE MADRES I PELADA

 
19, diumenge 
Secció de Senders. 
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS (Etapa 4) 
Besalú – Santa Pau (17,85 km)

 
25 i 26, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PICS D’ENGORGS (2827 m i 2818 m) I 
TOSSETA DE L’ESQUELLA (2871 m) 
Coordina: Vicky García

 
25 i 26, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
PIC DE THOUMASSET (2741 m) 

28, dimarts 
GEDE 
XI Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
GEGANTS CONGELATS Escalada de 
cascades de gel al Canadà
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SORTIDA DE PASSOS  
1 i 2 d’Octubre

L’estiu s’acabava, repreníem l’escola, l’institut, la 
universitat.... i tot això, acompanyat de les fulles que 
queien donant la benvinguda a la tardor. Això també 
volia dir, que estaríem a punt de començar el curs 
cauil!!

Sense faltar, tots i totes ja teníem cita pel primer cap 
de setmana d’Octubre. Noves unitats, nous caps... 
quins nervis tot plegat!!!

Uns més endormiscats que d’altres però entre 
somriures, abraçades i cares noves ja estàvem 
a punt de pujar a l’autocar i començar el gran i 
emocionant cap de setmana de la sortida de passos.

Com d’altres anys, el passaríem a la Casa de 
Colònies el Pinar, al Garraf, enmig d’un entorn més 
que favorable i amb espais i recons per fer tot allò 
que desitjàvem.

Després d’esmorzar plegats i distribuir-nos per les 
respectives habitacions, vam aprofitar el matí per 
fer jocs tots junts, d’aquest que tant ens agraden 
com l’inqüestionable tot-si-val intergeneracional. 
Entre això i un petit temps lliure per descobrir els 
racons de l’espai on ens trobàvem, que ja havíem 
fet gana per cantar tots junts la cançó de bon profit 
i començar a dinar.

Arribava la tarda... ara sí que s’anava apropant cada 
cop més el moment que tots i totes tant esperàvem... 
els passos!!!! Primer de tot, però, faríem l’última 
activitat amb la unitat d’aquest darrer any per 
concloure i acomiadar-nos de la millor manera 
del gran grup i del qual tots i totes en recordarien 
experiències i vivències que l’haurien fet especial i 
inoblidable.

Ara sí, un cop berenats ja arribava el moment per 
fer els passos de les unitats. Aquest any cada infant 
i jove es trauria una sabata i després de buscar 
una senyal haurien de tornar a buscar-les i així 
trobar-se tota la nova unitat. Tot seguit, vam fer una 
rotllana ben gran i vam realitzar el ritual escolta 
tot acomiadant-nos de la unitat antiga i donant la 
benvinguda a la nova.

Després de sopar... arribaria el moment per fer els 
passos dels caps!! Ara ja sabíem les unitats, però 
quins serien els grups de caps de cadascuna? Era 
el moment més emocionant de tot el cap de setmana 
i que tots tant i tant esperàvem!! Els caps, aquest 
cop els van sorprendre entre disfresses i balls on 
haurien de relacionar quins formarien un grup comú 
i a partir d’allà endevinar a quina unitat pertanyien. 
Sorpreses, rialles, il·lusions i llàgrimes.... I és que 
per uns, començaven o seguin les ganes i il·lusió 
pel projecte, però per d’altres suposava un dolç 
final d’una llarga etapa formant part d’aquesta gran 
família. La qual bé sabem, que per sort, dura per 
sempre!!

El dia s’acabava, per uns abans que els altres, però 
on tots, l’endemà ens despertaríem una mica més 
grans que el darrer despertar. Potser alguns només 
pujarien un any, però alguns altres d’unitat. De 
follets a llops, de llops a raiers, de raiers a pioners i 
de pioners a clan!

Després d’esmorzar i amb una mica de temps 
lliure, cada unitat faria la primera activitat del curs 
per conèixer a tot el grup, entre noves i bones 
sensacions!

Ara sí... el dens cap de setmana s’acabava, només 
faltava dinar i agafar de nou l’autocar cap a caseta...

Però per sort, dissabte que ve ens tornaríem a 
trobar i començar amb les piles ben carregades el 
gran curs que ens espera!!! .

AGRUPAMENT

Núria Mestre Farràs
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Cova de Rouffignac

Una escapada per visitar aquest jaciment arqueològic 
d’època paleolítica situat al municipi de Rouffignat 
– Saint-Cernin-de-Reilhac, al departament de la 
Dordonya, a França.

Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
l’any 1979, forma part d’un lloc prehistòric amb coves 
que amaguen art rupestre parietal d’importància.

Els primers a habitar-
la foren els óssos de 
les cavernes. Més 
tard freqüentada 
pels magdalenians, 
després el període 
Mesolític i també 
finalment al Neolític i 
Edat dels Metalls.

El seu conjunt conté més de 250 pintures i gravats 
del Paleolític superior i datada en uns 13.000 anys 
d’antiguitat.

Té uns 10 quilòmetres de galeria superposades en 
tres nivells. Els artistes paleolítics només van pintar 
i gravar en una àrea de 3 km, tot concentrat en uns 
300 m.

Mamuts, cavalls, bisons, cabres i alguns rinoceronts 
llanuts queden plasmats. També quatre figures 
antropomorfes.

Un lloc espectacular que ens mostra l’art paleolític.

Per una millor conservació de la cova s’efectua 
la visita en un petit trenet elèctric i l’últim tram cal 
recorre’l a peu fins a la sala final.

CULTURAL

Continuem treballant en la preparació del llibre 
que ha de recollir les vivències i records de la 
nostra Secció de Càmping, així com dels actes per 
commemorar el seu aniversari.

Els dies de calendari s’escolen ràpidament, fa poc 
alguns dels nostres socis, per vacances van fer el 
seu campament a Huesca, altres amb l’autocaravana 
van preferir fer ruta i un grup aquest estiu van voler 
anar més lluny, conèixer Escòcia i la seva gent.

Tots, enamorats de la muntanya, de la natura que 
vàrem aprendre a estimar i respectar dins del Club.

Recordem a vegades en trobades d’amics, aquelles 
acampades que organitzaven a la Secció, el Srs. 
Marià del Rey, Josep Casals, Armand Pallarés, 
Paquita Guardiola i tants altres, que van continuar 
treballant per donar-nos la satisfacció de poder 
conviure i fer amics en un ambient que avui nosaltres 
i els nostres fills agraïm.

Vull aprofitar per dir-vos que en la tasca que porto 
a terme buscant informació sobre la nostra secció, 
he descobert la il·lusió pel càmping amb què vivien, 
i que en un article en el nostre Butlletí, ens deien:

“El càmping d’avui no té gaires punts de contacte 
amb el d’aleshores, la seva pràctica era rudimentària 
però incloïa tot una aventura. Tota la terra era 
oberta, el camp lliure, l’espai verge i les aigües 
pures. Aquells records llunyans de fer-se la pròpia 
tenda de loneta, claus de ferro, els pals de fusta i 
d’una peça.

Ara és a la inversa, cal restringir el pas de masses 
de gent de muntanya, molts d’aquells llocs ideals 
són ara unes desferres o closos amb filferros, 
hortets, casetes d’allò que en diuen urbanitzacions.” 

Va ser al 1930 que es va constituir en el Gràcia 
pel Sr. Buch i altres una secció, ELS AMICS DEL 
CÀMPING precursor del més tard CÀMPING CLUB 
DE Gràcia i avui CÀMPING CARAVANING GRÀCIA; 
va néixer el càmping social.

No en volgueu més de recordances, consideracions 
i visions retrospectives, tot és gravat en el nostre 
pensament. La bona quantitat de bells racons 
visitats, el contacte amb tantes persones i altres 
entitats germanes del nostre país i d’arreu del món, 
la sortida més enllà de les nostres fronteres, són 
realitats que ho testifiquen.

Seguim fent feina.

ACAMPADA

Toni Albaladejo  

Dolors Làzaro
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Pico de Vallibierna 
(3.067 mts)8/9 Octubre 
2016Gisela, Joan, Marisa 

Quan em van proposar fer el Vallibierna, cim que no 
tenia al cap, em vaig negar perquè automàticament 
em va venir al cap la imatge del Pas del Cavall i la 
gent passant eixarrancada... Però em van explicar 
que pujaríem per Llauset, que no calia fer-lo i que 
passaríem nit al nou refugi que van inaugurar al 
juliol, que tota l’excursió era tranquil·la i suau, 
sense cap dificultat. I és clar, si t’ho posen així.... 
em vaig deixar convèncer ràpid... El que no sabia 
és que el Pas del Cavall es pot evitar baixant una 
mica, i fent un flanqueig o que actualment, et pots 
assegurar perquè han posat ancoratges sinó, “otro 
gallo hubiese cantado....”.

S u p e r p e n d e n t s 
de la previsió del 
temps i sense voler 
anul·lar la sortida 
perquè teníem 
ganes i necessitat 
de veure “verd” i 
muntanyes, dissabte 
vam sortir d’hora de 
Barcelona. Després 

de la “obligada” parada a Bellcaire per esmorzar i 
comprar coques de recapta per dinar, vam arribar 
a la Presa del Llac de Llauset, on vam deixar el 
cotxe, passant abans per un túnel que semblava 
el de la bruixa del Tibidabo (antic túnel obert pels 
treballadors de la presa, fa una mica de iuiu...) Ens 
vam equipar i en comptes d’anar pel camí més curt, 
vam fer una volteta pels llacs d’Angliós seguint el 
GR11. Vam dinar les coques boníssimes i cap a les 
quatre de la tarda vam arribar al refugi, tot coquetó i 
lluent. El dia, que havia començat assolellat s’havia 
“espatllat” i feia fred, amenaçava pluja que la final 
no va arribar.

El refugi té plaça per unes 30 persones i estava 
complet. Les habitacions són de 6 amb lavabo i 
dutxa a dins. I disposa d’una part lliure a fora. Vam 
comprovar que hi havia molts grups que anaven a 
fer el Pic Russell que es veu que fins que no s’ha 
obert aquest refugi, l’aproximació era llarguíssima. 
El Joan ens van explicar que aquest pic deu el seu 
nom al Sr. Russell que es pensava que assolint-lo 
i seguint la carena, arribaria a l’Aneto, però no va 

MUNTANYA

Elisabet Figuera

comptar que després del Tempestades es trobaria 
amb el què es va trobar: una gran “bretxa” que en 
aquell moment, crec que va desistir de fer. I per això 
van batejar aquell cim amb el seu nom.

L’endemà, diumenge, després d’esmorzar i de 
deixar una mica de pes al refugi, vam començar a 
caminar seguint el GR11, que vam deixar després 
d’una mitja hora de marxa, ja que aquest et porta cap 
al Coll de Vallibierna on no cal passar per accedir al 
cim. Vam enfilar per un senderet marcat amb fites. 
Vam passar pels Estanyets de Coma Arnau, amb un 
dia preciós de sol i cel serè, de moment... I passats 
els estanyets, vam tenir ja una espectacular vista 
de l’Aneto, Tempestades i Russell (bufff, quines 
ganes!!!!!). I del nostre objectiu, pic “bicolor” 
(blanquinós i marronós), que cada cop teníem més 
a prop. També vam passar per l’Ibon Chelat (és que 
em va fer molta gràcia aquest nom...).

Després de la pujada final, per una tartera al límit 
dels dos colors, que es fa còmodament al principi 
i una mica més empinada al final, vam arribar a 
la cresteta que s’ha de seguir per arribar al cim 
pròpiament dit... Abans, però, ens vam trobar pare, 
fill i gos (que ja havíem coincidit al refugi) que ens 
van avisar que hi havia algun tram amb gel i que 
anéssim amb compte... Més iuiu... Vam arribar 
sense cap problema al cim pròpiament dit on vam 
tenir unes vistes espectaculars com sempre: Posets, 
Perdiguero, Bachimala (buff buff, més ganes), i el 
Pas del Cavall allà mateix amb l’altre cim: Tuca de 
las Culebras. Fotos de rigor i la tornada la vam fer 
pel mateix camí. En total, unes cinc hores i mitja 
amb parades incloses. El dia es va enterbolir, vam 
dinar ràpid al refugi i vam recollir els trastos que 
havíem deixat. Vam començar el descens fins al 
cotxe, per la via directa fins a enllaçar altre cop amb 
el GR11. En hora i mitja vam arribar a l’aparcament. 
Vista enrere, Vallibierna completament tapat i una 
sensació estranya de: nosaltres fa 4 hores érem 
allà dalt....

Dia rodó, un altre 3.000 assolit i la companyia 
fantàstica.
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Matagalls-Montserrat. 37a edició
La Matagalls-Montserrat de 2016 ja és història. Una 
història que ha convocat, de nou, entre corredors, 
caminadors, organitzadors i voluntaris més de 3.500 
persones, durant el 16 i 17 de setembre.

Les amenaces de pluja –de les que ens van alertar 
els homes del temps de TV3, en Molina i en Mauri- 
finalment no es van acomplir, i els núvols plujosos 
van respectar pràcticament tot el trajecte. Només 
en un curt tram de l’inici de la travessia van caure 
algunes gotes. No obstant això, va fer enrere un 
nombre lleugerament superior d’atrevits corredors 
que en altres edicions.

Així, dels 2.900 i escaig que van prendre la 
sortida, el 83% va arribar a la plaça del monestir 
de Montserrat. Enguany, es van trobar amb els 
treballadors del cremallera en vaga, fet que van 
anunciar amb poc temps d’antelació. Aquells 
que freqüentin Montserrat sabran que el conflicte 
laboral fa temps que s’arrossega i que aprofiten 
esdeveniments multitudinaris per convocar-la i fer-
se ressò. Els embussos que es temien a causa 
dels nombrosos vehicles particulars que haurien de 
recollir els arribats finalment no van ser gaire més 
que els que puguin provocar altres dies de gran 
afluència de visitants.

Els canvis introduïts en 2015 s’han consolidat 
(sortida del Brull, avançament de l’hora de sortida, 
restricció d’accés als avituallaments...) per a 
millor. Cal apuntar que aquest any s’ha canviat de 
proveïdor dels entrepans dels avituallaments i han 
estat molt ben acceptats. I el brou Aneto que vam 
començar a servir en 2015, aquest any, pel descens 
de la temperatura, ha estat més que ben rebut. A 
més, s’ha modificat lleugerament l’itinerari, a fi de 
millorar l’accés i la sortida de l’avituallament de Sant 
Llorenç Savall, població que “viu” de ple la travessia.

Enguany, l’entitat convidada per recaptar fons en 
col·laboració amb la MM ha estat l’Hospital Sant 
Joan de Déu, per recaptar fons per a la investigació 
del càncer infantil.

Com a dades estadístiques cal ressenyar que el 
primer a arribar a Montserrat va emprar un temps 
de 8 h i 27 minuts, mentre que el darrer ho va fer 
en 23 h 55 minuts. La mitjana va ser de 17 hores 
42 minuts, molt semblant a les d’edicions anteriors.

Ara prendrem un merescut descans per carregar 
les piles, i així que comenci el nou any, ens posem 
mans a l’obra per preparar la 38a edició. I, ja sabeu, 
tothom és benvingut per col·laborar. Animeu-vos!.

Rosa Maria Miró 
Avituallament Coll de Poses

La Naturtresc del 2016 que organitzà el nostre 
club en col·laboració amb l’Associació d’Entitats 
Excursionistes del Barcelonès va caminar per les 
proximitats de Castellterçol, fent una petita ronda pel 
Moianès. Excursió circular i assequible, d’uns onze 
quilòmetres amb poc més de 200 metres de pujada 
i diversos punts d’interès en el seu recorregut. 

De seguida de sortir de Castellterçol, entrant a terres 
de conreu ens trobem amb un roure impressionant 
tot i que no catalogat acompanyat de dos més que 
li seguien de prop en majestuositat i alçada. Molt a 
prop del poble baixàrem per un corriol i en acabar-
se a un camí més ample, vàrem ensopegar amb 
una ‘poua’ força ben conservada. 

Les ‘poues’ són típiques en aquestes contrades 
i es feien servir per emmagatzemar neu que 
convenientment comprimida es conservava fins a 
l’estiu i es venia a les poblacions més grans sobretot. 
A aquestes alçades de la caminada es va unir al 
grup un gos força amigable amb ganes de carícies. 
De seguida vàrem albirar un casalot mig fortificat a 
dalt d’un turonet: el castell de Sant Miquel, amb la 
seva ermita d’estil romànic que justament acabava 
de ser restaurada i lluïa magnífica. Als terrenys del 
costat del castell hi havia vivers de plantes, arbustos 
i arbres tan ben arrenglerats que feien goig vistos 
tant des de la perspectiva del turonet del castell 
com, quan ja feta la visita, baixarem del turonet i els 
tornàrem a veure a peu de camí. 

Tot continuant, ben acompanyats pel gos que li 
agradava anar amb el grup capdavanter i prop del 
Puig de Rossanes, enfilant cap al Coll de Rossanes 
ens trobàrem amb una àrea de lleure amb font, 
taules i seients de pedra i també una “cova artificial” 
amb una segona font a dintre i dues fornícules amb 
imatges de la Verge Maria. Parada curta ja que 
solament portàvem al voltant d’una hora. Al cap de 
poc vàrem enfilar per un corriol amunt per la que va 
ser la part més ‘feréstec’ i ombrívola de la caminada. 

Aquí ja es van veure bolets, molsa, falgueres i bonics 
contrastos de sol i ombres, rajos de sol il·luminant 
plantes que encaraven les seves fulles cap on el sol 
lluïa. Superada aquesta pujada una mica més forta 
i assolit el coll de Sant Julià, ja vàrem veure pels 
indicadors que l’ermita de Sant Julià d’Úixols estava 
a poc més d’un quilòmetre així que ja pràcticament 

Naturtresc  
2 d’octubre de 2016

SENDERISME

Genis Parra
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en pla el grup va fer una estirada per arribar a Sant 
Julià, descansar una mica, fer un mos i una glopada 
i gaudir de les vistes i de l’ombra d’un magnífic 
freixe i un bonic castanyer d’Índies. Sense aturar-
nos gaire, hi havia previsions que podia ploure, 
continuàrem camí i de seguida, per pista ampla, 
arribàrem al collet de Matafaluga, molt a prop del 
punt de pas de la Matagalls-Montserrat, agafant ara 
ja camí de tornada cap a Castellterçol. 

A la vora del camí es podia veure de tant en tant 
algun perer amb peres molt petitones i rodones que 
semblaven més aviat pometes, i així entretinguts 
i xerrant, en un tres i no res ja estàvem al lloc 
anomenat el Munt i aquí vàrem trobar a faltar al nostre 
acompanyant de darrera hora: el gos que s’havia fet 
amic de tants i tants caminants del nostre grup. La 
millor teoria fou que en deixar Sant Julià d’Úixols 
ens creuàrem amb altre grupet de caminants que 
portaven una gossa i que segurament li va interessar 
més marxar sentit contrari amb un altre companyia. 

Passat el Munt començà la festa dels esbarzers plens 
de móres madures, ben negres. També de mores a 
punt de madurar, encara una mica vermellenques 
i un xic àcides, saboroses i perfumades, i de les 
ben aspres i d’aquell vermell tan viu. També molts 
aranyoners plens d’aranyons (ingredient principal 
del patxaran navarrès). 

Ja a tocar del torrent del Solà del Sot des d’on es va 
poder veure de nou el castell de Sant Miquel a l’altre 
vessant de la petita vall dibuixada per la riera del 
Munt i fixant-nos més també es podia veure la cova 
artificial amb les fornícules per la Verge Maria de 
l’àrea de lleure amb les dues fonts, els bancs i taules 
de pedra. Bocabadats amb aquestes petiteses i 
quasi sense adonar-nos estàvem als afores de 
Castellterçol, ja es veia el campanar de l’església 
i passant per les primeres cases de carrers del 
poble amb nens i nenes jugant es van sentir crits 
de sorpresa i alegria: ens va venir a rebre el nostre 
amic el gos que, de nou, ens va acompanyar fins al 
parc del Bosquet de Can Sedò, lloc triat per dinar. 

Tot i que era molt d’hora, quarts d’una, vàrem dinar 
ben tranquil·lament i encara va donar temps per 
visitar el poble amb una petita sorpresa: a la plaça 

de la vila hi havia un esbart ballant jotes, era festa 
major, coincidint amb el 25è concurs de gossos 
d’atura (7a final internacionals de campions) i 46ena 
trobada de pessebristes de Catalunya i Balears. 

Abans d’anar a l’autocar (hora de trobada a quarts de 
quatre) ens va donar temps de continuar l’agradable 
passejada pels carrerons del poble i fer un cafè els 
tres senderistes que vàrem col·laborar en aquesta 
sortida: Manel Arnau, Toni Moreno i Genís Parra.

 
EPÍLEG

A finals de maig, Joan Anton Molinos, Edu Aguirre i 
Genis Parra vàrem anar a fer el recorregut previ. A 
la porta de l’ermita de Sant Julià d’Úixols hi havia un 
cartell on figurava una petita explicació de l’indret, 
entre curiosa i divertida. A l’octubre aquest cartell 
ja no hi era. La sort és que tenim una foto del 
cartell i el podem transcriure literalment (i lliurement 
mencionant el seu origen donat que no hi havia cap 
al·lusió a drets de còpia o propietat intel·lectual):

 
ERMITA DE SANT JULIÀ D’ÚIXOLS

És una de les ermites més estimades per la gent 
de Castellterçol i un lloc clàssic d’excursió al 
Moianès. El seu origen és antic, va néixer com a 
parròquia rural. Fins al segle XV va tenir un rector 
propi, però després va ser servida des de Granera o 
Castellterçol per un vicari o un capellà beneficiat. A 
dins hi havia altars per a la Mare de Déu de la Pietat, 
Sant Isidre i la Mare de Déu del Roser. Té cementiri 
i durant una època també va poder fer batejos.

Els actes més massius i populars a Sant Julià tenen 
lloc amb motiu de les pregàries per la pluja, quan 
si portaven les relíquies dels Sants Màrtirs del 
poble. De processons se’n van fer moltes, en els 
anys de la pitjor sequera. S’hi feia missa, sermó i 
de vegades hi assistien músics. Hi solien assistir 
també els mossens de Castellcir, Granera, Sant 
Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. També van 
ser importants els aplecs, que es van fer fins fa unes 
poques dècades.

L’hivern de 1975-76 Sant Julià va patir un incendi, 
que va destruir tot l’interior de la rectoria. També ha 
patit diverses espoliacions.

Una curiositat. El 20 de juny de 1732 el bisbe Marimon 
diu que prohibirà les processons que es fan a Sant 
Julià els dies de Sant Marc i el dimarts de Pasqua de 
Resurrecció, si la gent no va en grup tant en l’anada 
com en la tornada perquè “la gent s’extravia o queda 
allí y se fan glotonerias i altres inconvenients”. Ara ja 
no estem en aquelles èpoques, o sigui que camineu 
com més us convingui! (tot i que no us extravieu, si 
us plau, que després ens feu patir ...). 

SENDERISME
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Primera sortida de la temporada 2016-2017, en la 
que farem 9 etapes del GR.2, que fa un recorregut 
per algunes de les raconades de més interès del 
quadrant nord-oriental de Catalunya. Indrets com la 
zona volcànica de la Garrotxa, les impressionants 
cingleres de Tavertet, la frondositat dels boscos 
de les Guilleries o la conca fluvial del Besòs. El 
sender també passa per algunes de les localitats 
més boniques del país: Besalú, Santa Pau, Rupit 
o Tavertet, un contrapunt cultural que complementa 
de manera perfecta l’evident interès excursionista i 
paisatgístic d’aquest gran recorregut.

Aquest indret de Catalunya, va ser testimoni de 
la retirada republicana l’any 1939, que va fer de 
La Jonquera un pas obligat per la majoria dels 
republicans catalans i espanyols. Agullana durant 
la Retirada, va ser seu de diferents institucions del 
govern de la República i va allotjar, entre altres, la 
Presidència de la Generalitat i la Conselleria de 
Cultura. El Mas Perxés, confiscat per la Generalitat, 
va acollir polítics i intel.lectuals (Lluís Companys, 
Pompeu Fabra, Bosch i Gimpera, i d’altres) abans 
d’abandonar el país.

Hi ha moltes ganes per part dels senderistes i 
l’autocar va ple. Parem a esmorzar a l’àrea de servei 
de l’autopista molt a prop de La Jonquera, s’ha de 
menjar per tenir energia per la caminada. Tornem de 
nou a l’autocar i al cap de pocs quilòmetres arribem 
a La Jonquera, un pas natural a través de la serra 
de l’Albera, la zona més oriental dels Pirineus, de 
caràcter muntanyós i completament entapissada de 
bosc.

Passant per sota del túnel del tren comencem a 
caminar per una pista que ens porta a la carretera 
de l’Estrada. Hem caminat uns 3 quilòmetres i 
arribem a l’Estrada, un nucli de cases que pertany 

Primera sortida de la 
temporada 2016-2017

Susanna Bonany

a Agullana, poble que veiem al fons. Agullana, està 
situada a l’aiguabarreig del riu Guilla amb el torrent 
del Gou. Aquí decidim parar uns moments a la 
plaça de l’Església de Santa Maria de l’Estrada – 
inclosa en l’inventari del patrimoni arquitectònic de 
Catalunya-.

Amb poca estona arribem al Mas Carbonell, masia 
important, amb els seus contraforts. Un cop passada 
la masia, cal baixar cap a la Riera d’en Gou, on també 
hi ha les restes d’un antic molí. Anem en direcció a 
Darnius, fem uns pocs metres de carretera i anem 
cap a una pista -que a trams és de terra i d’altres 
asfaltada- a la llunyania, el Canigó i la Mare déu 
del Mont. Els arbres predominants són les alzines 
sureres, que per cert estan totes socarrades, el juliol 
del 2012 i va haver un incendi a la Serra de l’Albera.

Després travessem la riera de la Guilla - afluent del 
riu Llobregat d’Empordà-, i novament em de fer un 
petit tram de carretera i al cap de poc ens endinsem 
en un camí que ens portarà a Mas Giralt, on assolim 
en punt més alt 193 metres. Enfilades a dalt d’un 
cim hi ha les restes del castell de Mont roig mentre 
ens acostem al Mas Gallart on ens crida l’atenció un 
pou. I també tota una zona plena de búnquers – es 
tracta del centre de resistència número 22, construït 
l’any 1945, eren uns 70 búnquers -,

Tot seguit l’aigua torna a ser la protagonista, ja 
que travessem el riu Ricardell, també afluent del 
riu Llobregat d’Empordà, del que diuen que només 
es deixa veure quan plou. Entrem en una zona de 
pins. Al cap d’una estona a l’alçada de Mas Pàrxers, 
ens incorporem a la carretera que ve del pantà de 
Boadella. Després de pujar una mica entrem a la 
Vall de la Muga. Després de travessar el riu Muga 
arribem a Boadella d’Empordà un petit poble d’uns 
200 habitants, on val la pena passejar pels carrers 
estrets on encara s’hi conserven cases del segle 
XVII i XVIII.

A Boadella d’Empordà la major part dels senderistes 
opten per fer una cerveseta o un cafè al primer 
restaurant que trobem, al costat del riu Muga. Un bon 
final per la primera caminada de la temporada. 
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Arran de la Matagalls

Molts de nosaltres ja el coneixem..., és el Manel 
Arnau..., és un company que, per poc que pot (i no 
és un embarbussament) aprofita qualsevol motiu 
per organitzar una caminada.

I això mateix, va passar el passat 23 d’octubre.

Era el dia en què la Comissió de la Matagalls – 
Montserrat fèiem el dinar de controls.

És una celebració o trobada d’agraïment per a 
tots aquells voluntaris que en un lloc o altre han 
esmerçat hores en la complexa organització de la 
travessa de l’any.

Per tant, com deia, l’Arnau per anar en aquest àpat 
va promoure una excursió matinal per Collserola. 
Sortíem de les Planes passàvem per Can Basalc, 
Can Castellví, Can Pasqual, Can Masdemon, Coll 
de Can Culàs, Can Llavelol, el pantà de Vallvidrera, 
que el vam trobar encara molt sec d’aigua doncs a 
finals del mes de juliol el varen buidar per a fer-hi 
treballs de manteniment, després per davant d’una 
de les dues portes de la mina Grott, * l’estació del 
tren Baixador de Vallvidrera i arribem al Restaurant 
Inout on es fa la festa.

Tot el mati, el temps estava molt núvol, allò que s’en 
diu “rúfol” fins hi tot, ens van caure dues gotes, 
dues..., per sort, Sant Pere va ser benèvol amb 
nosaltres.

Tot aquest itinerari, per una matinal està molt bé, és 
a prop de casa (els que vivim a Barcelona) i dóna 
la sensació que estiguis al mig del Montseny o del 
Montnegre.

El temps de l’excursió va ser de 3 h i 20 min., la 
dificultat era baixa en condicions normals, però com 
que el dia abans havia plogut bastant i com quasi tot 
el terreny era de pissarra, relliscava molt i havíem 
d’anar en compta de no anar per terra.

Rafel Saperas

De fet, a l’acabar els 24 components d’aquesta 
matinal mentre ens dirigíem al restaurant, ja 
se’ns obria la gana, teníem l’esperança i així 
va ser d’assaborir un àpat que tots degustarem 
amb satisfacció mentre recordàvem els fets i les 
anècdotes de la passada MM.

Esperem doncs que el pròxim any, el nostre amic 
Manel, prepari un altre itinerari en una diada com 
aquesta.

* Un punt que vàrem passar molt interessant emès 
que d’històric, és el de la “Mina Grott”, és un túnel 
construït per la Societat d’Aigües de Sarrià l’any 
1850 i les mides són: 1290 m de llargada, 2 m 
d’alçada i 1,40 m d’amplada amb dues boques, una 
a Vallvidrera i l’altra Sant Vicenç de Sarrià. (Vila de 
Sarrià)

Es va construir, perquè una vegada recollides les 
aigües de les diferents rieres de Collserola, en el 
Pantà de Vallvidrera, canalitzar-les i portar-les a la 
Vila de Sarrià per abasti tota la població.

Anys més tard, es va projectar per les rodalies 
de la sortida del túnel del cantó de Vallvidrera, un 
gran parc d’atraccions el “Lake Valley Park” on hi 
haurien també zones esportives i berenadors.

Va ser llavors, que re aprofitaren aquest túnel 
respectant la canalització de l’aigua hi van posar 
una línia de tren, el “trenet”, consistia d’un vagó 
elèctric i podien anar-hi 36 passatgers asseguts en 
dues fileres. Sortia de la Vila de Sarrià hi era per 
portar els futurs clients al Parc, va ser, “El primer 
tren elèctric de tot Espanya”. L’inauguraren el 13 
de juny del 1908 de fet, poc temps va funcionar, 
fins al 1909 portant viatgers, perquè els hi posaren 
grans obstacles doncs dificultaven els interessos de 
molts solvents governants i grans empreses.

Però encara es va fer servir per portar materials 
fins a la seva clausura total, el 1916. Com que 
tampoc es va arribar a fer el parc, la línia de trenc 
per deficiències que hi havien, els van obligar a 
tancar.
Sortida de Tardor a Ax-les-Termes 
 5 i 6 de novembre de 2016
Amb aquesta sortida volíem fer un tast de la comarca 
de l’Ariege, el primer dia caminant per la Vall d’Orlú i 
el segon pujant al Pic de Tarbesou de 2364 m.

El temps però no ens va acompanyar. Vàrem sortir 
de Barcelona plovent i amb una previsió de pluja.

Després d’esmorzar al Tunel del Cadí vam seguir 
cap a França pel Tunel del Pimorent fins a la Vall 
d’Orlú.

SENDERISME

(Més fotografies a la contraportada - Pàg. 20)
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Arribats a Orlú, veient que estava nuvol però no 
plovia, començàrem l’excursió prevista per la vall 
del riu Oriège. La pujada pel bosc, magnífica, al 
costat del riu, amb petites cascades, grans roures 
i la catifa de fulles pròpia de la tardor. La pluja 
lleugera i intermitent ens va acompanyar durant la 
pujada. Entre boires vam veure la majestuosa Dent 
d’Orlú (2222 m) i arribats a la Jasse des Sahucs on 
es troba l’Orri Vell, cabana de pastors, ja que no 
plovia, ens acomodarem per dinar, uns en els troncs 
posats a mode de bancs al voltant d’una gran pedra 
que feia de taula i la resta dins de la cabana.

Acabant de dinar les gotes que anaven caient es 
van convertir en pluja continua que no ens va deixar 
en el camí de retorn fins a l’autocar.

En total una caminada de 15 km i poc més de 500 
m de desnivell.

Tot seguit vam anar cap a Ax-les-Termes,”Acs” 
en occità, important estació termal, situada en el 
centre de diferents instal·lacions d’esquí alpí i altres 
esports d’hivern.

Les seves aigües, considerades de les més calentes 
del Pirineu estan reconegudes pel tractament del 
reumatisme, malalties de les vies respiratòries i 
recuperació de traumatismes.

Una font, descoberta a l’època pre-romana i aprop 
d’on actualment hi ha l’establiment de El Coulubret 
va ser l’origen de la població termal. Cap a l’any 
1241 el comte de Foix Roger IX va fer construir la 
Leproseria, amb una bassa al davant (Bassin des 
Ladres) que encara es conserva, alimentada per 
una de les fons amb aigua a més de 70 graus. 
L’aigua calenta convida a remullar els peus després 
d’una caminada, la pluja fina i la temperatura ens 
van aconsellar no fer-ho.

Vàrem tenir temps lliure, uns per anar al centre Les 
Bains du Couloubret i fer el circuit termal, els altres 
per passejar per la part antiga de la Vila.

(Més fotografies a la portada - Pàgs. 1 i 2)

A l’hora prevista l’autocar ens va portar cap a Les 
Cabannes, a uns 15 km de Ax, en direcció a Foix 
per allotjar-nos al Complexe des Oustalous (http://
www.les-cabannes.com/?lang=en), on vam sopar i 
passar la nit.

Per diumenge i degut a la previsió del temps, es va 
aplicar el pla alternatiu, deixant el Pic de Tar-besou, 
on segur que hi havia nevat, per a una altra ocasió.

El dia era fred, però amb sol (coses de la meteo) ens 
vam dirigir cap a la Riviere souterraine de Labouïche 
situada a uns 6 km de Foix, entre Vernajoul i Baulou 
per visitar-la.

Es tracta d’un riu subterrani descobert l’any 1908, i 
obert al públic el 1938. El riu està a una profunditat 
de 60 m, i el recorregut de 1500 m es fa en barques. 
Com érem un grup de 42, ens vàrem dividir per fer-
lo uns per l’entrada superior a peu de carretera (hi 
ha 200 graons fins a arribar a l’aigua) i els altres pel 
Fajal, l’entrada inferior (s’ha de caminar uns 300 m). 
Les barques són metàl·liques i mogudes a mà pels 
mateixos guies, ajudats per un cable fix instal·lat 
al llarg de les galeries. La temperatura ambient és 
d’uns 13° i la de l’aigua d’11°. La visita va durar 1.15 
h.

Acabada la visita al riu subterrani i abans d’anar a 
dinar parem a Foix, per fer una visita ràpida, ja que 
fa cinc anys el grup de senders va fer una sortida 
pel camí dels Bonshomes i es va visitar el castell de 
Foix. Va ser un dia que va ploure molt.

Tornem al Complexe d’Oustalus per menjar-nos el 
pícnic.

De tornada a Barcelona es va fer el tradicional 
sorteig d’obsequis amb el “tongo” corresponent.

Ramon Izquierdo 
Novembre 2016
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Com sabreu, la secció de Senders del Club 
Excursionista de Gràcia fa cada any un donatiu a 
una entitat social reconeguda per la seva activitat 
envers una societat més justa i solidària, ajudant i 
donant suport a les persones en aquells aspectes 
on les administracions o iniciatives privades els hi 
costa més d’arribar. Tal és el cas d’enguany que el 
donatiu s’ha lliurat als germans de Sant Joan de 
Déu i en concret es va fer la donació el proppassat 
dia 9 de novembre a l’Alberg de Sant Joan de Déu 
situat al carrer Creu Dels Molers 21. 

Els germans de 
Sant Joan de Déu 
aborden la situació 
de vulnerabilitat de 
les persones sense 
sostre, immigrants i 
sense papers des de 
totes les vessants, 
com ara la de serveis 
socials, activitat que 
es fa als Albergs de Sant Joan de Déu de Barcelona, 
amb dos centres residencials de 52 places (c/ Creu 
dels Molers) i 90 places (c/ Hort de la Vila) amb 
habitacions individuals, mitjançant plans de treball 
personalitzats de curta i mitjana estada enfocats a 
la recuperació de la plena autonomia de la persona, 
així com amb programes més avançats de pisos 
assistits i pisos basats en la llibertat de decisió de 
les persones ateses, sense oblidar la promoció 
de campanyes de sensibilització i la promoció de 
mestratges universitaris en aquesta branca dels 
serveis socials. Els germans de Sant Joan de Déu 
també atenen aquests col·lectius des de la vessant 
sanitària recolzats en tots els casos pel servei, propi, 
d’atenció a l’immigrant i de mediació intercultural i 
interreligiosa.

El donatiu, en forma de xec per import de 350 €, 
el va rebre el germà Joan Baptista Carbó Vázquez, 
ecònom provincial, de mans d’Eduard Aguirre, de 
la junta directiva de la secció de Senders. A l’acte 
també van assistir el president de la secció, Joan 
Anton Molinos i Genis Parra, vocal. En l’acte, el 
germà Joan Baptista Carbó va agrair la donació 
que va rebre en nom de la Obra Social de Sant 
Joan de Déu i ens va explicar l’activitat de l’entitat 
“Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona” 
que, de manera resumida, hem intentat plasmar al 
començament d’aquesta nota informativa.

Senders fa un donatiu a 
Sant Joan de Déu COL·LABORACIONS

Pensaments en poema de’n Jaume 
Vaqué de la Travessa Matagalls-
Montserrat 2016
(Inspirat en el resum del meu fill Pau Vaqué)

He fet l’atall del Brull a Montserrat, 
amb el coratge d’una dura aposta 
per discernir la Verge del meu cor, 

que, per volença, 
és la patrona del meu amat país.

Amb la remor xalesta de la gent 
ens fan regir l’anhel dels nostres ànims, 

per abraonar tots els bells horitzons, 
on bategem indrets amb la mirada.

Cada camí una il·lusió de futur, 
on la natura i el bosc, ens desperta 

un bell somrís, que ens escriu l’amistat, 
I amb el somriure de les nostres ànimes, 
ens embolcalla ombratges molts frescals 

on la foscor engolia els bonics colors. 
Troben la nit! 

Cuques de llum, rost amunt serpentegen, 
i més amunt on el cel és clarós, 

hi ha el fi zèfir matern, que ens encisa 
-vell amic Tons- 

podrem ambdós sentir-nos ben units 
a l’alba, on ens don venustat de vida.

Al coronar el darrer empit, l’esforç 
ja ha fugit, perdura el fort miratge 
d’acabar l’últim tram tan desitjat. 
Puja que puja, una cama darrere 

l’altra, un gest, una queixa, un gemec, 
més el nostre albir ningú ens el traurà.

Jaume Vaqué 
Setembre 2016

Genis Parra

SENDERISME

SABIES QUE...?

• Les persones som, aproximadament, un centímetre 
més altes al matí que per la tarda. Això es degut al fet 
que els coixins cartilaginosos de la columna vertebral 
es comprimeixen amb el pes corporal al llarg de tot el 
dia, que és quan, normalment, estem mes drets.

Josep Arisa
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Iniciem la caminada
per una pista gelada,

cal posar molta atenció
i caminar amb precaució,

cal evitar relliscades
i conseqüents patacades,
però no ús esveréssiu pas

el dia és assolellat,
i de gel això serà

tot el glaç que haurem trobat.

S’arriba al Coll de les Bigues
sens passar gaires fatigues,
des d’aquí es veu Montserrat

i el Pirineu tot nevat.

El Turó de Coll Formic
punt més alt que hem assolit

ens permetrà de donar
un cop d’ull a la vista que allí hi ha.

Des d’aquí ens caldrà baixar
fins el Pla de l’Ase Mort,

i un cop si ha arribat
a la dreta ens cal girar
per una pista agafar.

La pista enrere deixem
i en el bosc ens endinsem,

per quatre rierols creuat
és ombrívol i hi fa humitat,

el corriol amunt s’enfila
fins que al preat del Mas s’arriba,

ja som prop de Sant Cebrià
falta poc per arribar,

des d’un petit coll veiem
l’ermita a on anirem.

Els ramats corriols han fet
i fer drecera ens permet,

així arribem a Sant Cebrià
i ens instal·lem per dinar.

Sant Cebrià de la Móra    
 
Sant Cebrià de la Móra, centre del terme parroquial 
del veïnat de la Móra, pertany al municipi de Taga-
manent. Si bé el topònim de la Móra ja està docu-
mentat cap al 898, la primera referència escrita de 
l’església porta la data de l’any 1099. 

Està situada a uns 950 metres d’altitud, a ponent 
del massís del Montseny, en un vessant del Pla de 
la Calma.
 
El patró d’aquesta parròquia, Sant Cebrià o Ciprià, 
bisbe i màrtir, va ser un prelat de Cartago mort l’any 
258. La seva festa és el dia 16 de setembre. 

Aquesta construcció romànica, de finals del segle 
XI, al llarg dels anys ha passat per diferents modi-
ficacions. L’edifici, bastit amb pedra rogenca de la 
zona, tenia una sola nau, amb volta de canó, acaba-
da amb un absis semicircular, amb una finestra ab-
sidal central, orientada a llevant, la porta d’entrada 
és a la banda de ponent. Amb el temps s’hi afegiren 
un parell de capelles laterals, prenent l’edifici la for-
ma de creu llatina. Cap el 1799, s’hi va adossar la 
torre del campanar.

El febrer del 2011 quan es complien deu anys des 
que la colla de la Domi va començar a trescar per 
les nostres muntanyes, es va decidir fer una excur-
sió d’anada i tornada des de Coll Formic fins a Sant 
Cebrià de la Móra. Per recollir quelcom del que va 
estar aquella jornada en confegirem uns rodolins, 
part dels quals recollim a continuació.
 

Avui fa deu anys i dos dies
que a La Mola començava

quelcom que ningú esperava
pogués arribar fins ara,
per complir l’aniversari

en el Bar de Coll Formic
tot el grup si ha reunit,

i mentre un mos anem fent
en el sherpa preguntem

detalls del que avui farem. 

COLL FORMIC - SANT 
CEBRIÀ DE LA MÓRA  

Text i dibuix 
d’Alonso Gómez Barbé
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COL·LABORACIONS

Aquells vells i curiosos 
llibres...

Com diu l’autor al pròleg de l’obra (1 900 pàgines en 
dos volums), publicada el 1968 per l’editorial bar-
celonina Gustavo Gili, “Allá van 24 877 efemérides, 
respaldadas por más de cien mil fechas”. Una inclu-
sió, dia rere dia i mes rere mes, de fets seleccionats 
al llarg de la història. Déu n`hi do! Hi he consultat 
una data:  el 13 de gener. Hi apareixen 52 efemèri-
des, algunes de les que m’han cridat més l’atenció 
copio seguidament:

Any 1776. Guerra de la Independència del EEUU. 
George Wasgington, al front de les seves tropes, 
entra victoriós a Nova York. 
Any 1882.  Richard Wagner acaba l’opera Persifal.
Any 1893. Neix el tenor Emili Vendrell.
Any 1898. L’escrptor Emile Zola publica al diari de 
París  L’Aurore un famós article en què demana la 
revisió del procés del capità  Dreyfus, condemnat 
injustament, víctima d’una campanya antisemita. 
L’article dividí la societat francesa en dos grups, re-
visionistes i antirevisionistes i suposà per a l’autor 

Carles Albesa i Riba

Diccionario ilustrado de efemérides, de 
Vicente Vega

una condemna d’un any de presó, que no complí, 
ja que previsorament s’havia traslladat a Anglaterra.
Any 1906. Un incendi destrueix gran part de la ciutat 
de Panamà.
Any 1912 . L’aviador francès J. Vedrines bat el re-
cord de velocitat: 143 km en 54 minuts.
Any 1915. Un terratrèmol aterra la ciutat italiana d’ 
Avezzano (Abruzzo): 29 978 morts.
Any 1932. El virrei de la India inaugura la gran presa 
de Sukkur [actualment Pakistan], sobre l’Indo, que 
permet regar més de 20 000 km quadrats.
Any 1935.  Plebiscit al Sarre per decidir, si volien 
seguir sota la sobirania de la Societat de Nacions, 
de França o d’Alemanya. Guanyà la darrera opció.

Per què he triat el 13 de gener?  Molts, segurament,  
ja ho haureu endevinat. Efectivament, és l’aniversari 
de la fundació del Gràcia (originàriament amb el nom 
de Grup Excursionista Mai Enrera). El llibre però, no 
en diu res, una omissió que cal considerar normal,  
ja que el nostre Club és una entitat modesta d’un 
modest barri barceloní (exvila, això sí)  i hem de re-
cordar que seleccionar, o sigui incloure, comporta 
també deixar fora, o sigui excloure. El que ja no és 
tan normal és que tampoc digui res de la fundació 
de la que fou la primera entitat excursionista de la 
península, l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques (26 de novembre de 1876)  ni de la in-
auguració (25 de juliol de 1909) del primer refugi 
de muntanya de la península, a Ull de Ter, construït 
pel Centre Excursionista de Catalunya, successor 
d’aquella primigènia Associació. I  que, en canvi, el 
llibre registri les dues efemèrides següents: 18 maig 
1908 “Constitución legal del Club Alpino Español” 
i 13 novembre 1927 “Inauguración del chalet de la 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, a 
Navacerrada”.

Tot plegat resulta una mica tendenciós, però, com 
que és millor ponderar mèrits que no retreure defec-
tes, he cregut que la singular classificació cronològi-
ca  que ofereix aquest curiós llibre el fa mereixedor 
de la present referència .   

 

Emblema primitiu del Club

...../.....
Per una pista sense arbres
i que va fent ziga-zagues,
passem prop de la Caseta
és un lloc amb força encant
que enamora al caminant.

Seguim pujant suaument
però de forma permanent,
al Pla de Bassau arribem

i el Camí del Pla de la Calma agafem,
per on el matí hem passat

de tornada hem arribat.

Acabada l’excursió
entrem en el refetor,

en el Bar de Coll Formic
i descansarem un xic,

mentre la clara ens prendrem
i el jorn comentarem.
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SORTIDA DEL GEDE A 
GORROS

El proppassat dissabte 5 de novembre estava pre-
vista una sortida a Montserrat a la zona de Gorros.
L’acte era del més engrescador, pujada als monòlits 
per diferents vies, una vegada assolits els vèrtexs 
esperar l’arribada de tots els escaladors dalt del 
cim, el desplegament de les lletres del Grup, tot això 
amb la filmació de les grimpades per un «Dron» i 
finalitzant tota aquesta activitat brindant amb cava 
dalt les agulles.

Mes no va poder ser, el temps regulador de totes 
les activitats ens va girar l’esquena i des del Mo-
nestir estant es veien els núvols enganxats als 
Gorros presagien un fiasco. L’arribada sota el Go-
rro Frigi va reunir tots els agosarats que vam fer 
aquesta aproximació. Mentre ens inscrivim i ens 
acaben de adonar-nos-en de que ben poca activi-
tat farem, aprofitem per a fer convivència amb la 
resta de companys i companyes del GEDE. Sota 
de l’agulla observem totes les parets d’aquell sector 
que regalimen aigua per a tota reu i ganes d’enfilar-
se no sembla que n’hi hagi ben poques. Finalment 
un parell de cordades assoliren el Frigi per les vies 
del Carles i Amelia, amb boires, fortes ventades i 
humitat per a tota reu.

          GEDE

Curs d’escalada en via 
llarga nivell II

Un miércoles por la tarde, un día de curro intenso 
y un pequeño grupo ítalo-hispano-catalán de apa-
sionados de montaña que, a pesar del cansancio, 
se reúne con ganas de aprender sobre vías largas. 
Xavi nos espera para empezar: la primera clase es 
teórica e inicialmente puede que cueste un poco “pi-
llarlo” todo, pero se progresa despacio y hay tiempo 
para las preguntas. Hay tiempo también para co-
mentar que material hay que llevar y como elegir. 
Segundo día: rocódromo. Repasamos conceptos 
básicos de escalada deportiva e iniciamos a montar 
reuniones y rapel.  Llega el fin de semana: el primer 
día, a pesar de la lluvia, logramos hacer nuestra 
salida, protegidos por una cueva… Probamos las 
maniobras varias veces en vías fáciles, mañana y 
tarde. Un día intenso, pero como dice Xavi, proba-
blemente el más útil del curso, porque ponemos 
en practica lo aprendido y en seguridad. Domingo: 
nuestra primera vía larga! Dos grupos de tres: Xavi 
y Xisco al mando. Una experiencia muy divertida, 
practicando de verdad y comentando todas las du-
das que van saliendo. Último día del curso: rocó-
dromo. Repasamos maniobras y probamos alguna 
técnica de autorescate. Balance del curso: muy po-
sitivo! Es un curso relativamente breve y esto hace 
que sea compatible con el trabajo, pero comple-
to. Una vez hecho, te da las bases para practicar 
solo vía larga.  Pequeño resumen de lo aprendido: 
asegurar con reverso, escalar con cuerdas dobles, 
montar reuniones y rapelar.  Repetiría sin duda la 
experiencia.

Daniela Buccione

Joan Alarcón

Durant la segona part de la trobada el temps ens 
respectà i realment fou d’una gran tranquil·litat. 
Ens aplegarem al sector de Santa Cecília on ens 
esperava un dinar fred preparat pels membres de 
la Junta i amb la col·laboració de la gent més jove, 
i on vàrem poder brindar amb el cava, mentre els 
escaladors de diferents generacions explicaven les 
seves experiències en el món de l’escalada i sobre-
tot les vivències divertides que es mantenen en el 
seu record. Finalment i com acomiadament els més 
veterans cantaren una versió porno-fònica de l’ him-
ne del GEDE, i posteriorment els 35 participants, 
d’aquesta sortida col·lectiva, ens vam fer la fotogra-
fia recordatòria amb aquest ferm indret.sovint!! .

(Fotografies a la contraportada - Pàg. 19)
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(Fotografies de Daniela Buccione)

CURS D’ESCALADA EN 
VIA LLARGA NIVELL II
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Caminada 
arran de 

la Matagalls

(Fotografies de Rafel Saperas)


