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El CEG ha donat suport a la iniciativa d’un grup d’amics i fa-
miliars de l’Albert Musons, per organitzar l’edició d’un parell de 
llibres seus (mitjançant una plataforma de finançament col·lectiu) 
i altres actes que es puguin fer al voltant del 30 d’octubre, per 
homenatjar-lo.

L’Albert Musons era un periodista gracienc, escriptor, polític, 
amant de la cultura popular, col·laborador incansable amb les 
entitats de Gràcia, que tot i que va morir jove va deixar una 
petjada molt important en la vida cultural de la Vila de Gràcia, 
avui l’espai dels Castellers i de la Fundació Festa Major porta el 
seu nom.

La campanya de recaptació de fons ha estat un èxit i ben aviat 
gaudirem dels dos llibres inèdits.

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA
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CEG

El CEG s’ha 
adherit al pacte 
nacional pel 
referèndum

A proposta del Parlament de Cata-

lunya, i amb l’impuls del Govern de 
Catalunya, el dia 23 de desembre de 
2016 es constituí el Pacte Nacional 

pel Referèndum, que aplega milers 
d’entitats socials, culturals i políti-
ques, amb el propòsit d’impulsar un 
pacte entre els governs de l’Estat i de 
la Generalitat que permeti la cele-
bració d’un Referèndum eficaç i vin-
culant, perquè la ciutadania catalana 
pugui votar sobre el seu futur polític 
com a nació.

Us podeu adherir individualment 
a: https://pactepelreferendum.cat/

TEXT ANNA MESALLES

09624 Mestre Farràs, Neus
09625 Esteve Serena, Carles
09626 Cardeñosa Arrayás, Gabriel
09627 Kyvik Ruiz, Adriana
09628 Panadés Salvia, Marc
09629 Fernandez Ruiz, Manuela
09630 Gracia Rodriguez, Susanna
09631 Palomar López, Laura
09632 Gayà Fiol, Maria
09633 Ovalle Fernandez, Antonia
09634 Ferrer Birbe, Gerard
09635 Galofre Costa, Cristina
09635 Solis Navarrete, Oliver
09637 Bringold Gil, Sarah
09638 Rovira Cantera, Marta
09536 Garcia Sanchez, Nubet
09640 Palomo Sagalés, Lucas
09641 Riba Romeva, Jordi
09641 Gali Medina, Gemma
09643 Diaz Caballero, Sergio
09644 Argany Angles, Vicenç
09645 Armitjas Torrent, Jose
09646 Moron Garcia, Benito
09647 Ortiz Navarrete, Jordi
09648 Gutierrez Carmona, José 

Antonio
09649 Fernandez Chanca, Yolanda
09650 Palacios Fernandez, Carolina
09651 Tomas Carrasco, Jessica
09652 Pulido Medianero, Victoria
09653 Freixes Chassard, Marcel
09654 Albaigès Ràfols, Natàlia
09514 Grau Serra, Jordina
09656 Albiñana Saigí, Pol
09657 Carmona Martí, Joan
09658 Ania Zubiaur, Itziar
09659 De Cabo Serón, Carlos
09660 Aguilera Vilar, Montse
09661 Pascal, Hanrion
09662 Poca Cos, David
09663 Cruces Rodriguez, Yeray
09664 Lara Santiago, Sergio

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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Nova 
samarreta 
del CEG

English for 
Mountai-
neering

TEXT CESC DAVÍ 

TEXT PETER COLLINS

El passat més de desembre, per acord 
del Consell del CEG es va convocar 
un concurs obert per a la realització del 
disseny d’una nova samarreta identi-
ficadora del club. S’hi van presentar 7 
idees i el jurat va triar com a guanya-
dora la proposta de l’Aleix Garcia. 

El passat 16 de març la Laura, la 
Regina i el Cesc en representació del 

You would know if you had sig-
ned up for the course in English 
for Mountaineering being held at 
the club every Wednesday eve-
ning! The course has two aims: 
to increase students mountainee-
ring vocabulary and to increase 
conversational fluency by sharing 
their passion for the mountains. 
We have talked about a range of 
different topics: preparing expe-
ditions, planning routes, expedi-
tions which have been memorable 
(for good and bad reasons!), and 
trips both in Catalonia and further 
afield. With so many members of 
the club travelling to different 
locations around the world, lear-
ning the appropriate language 
for climbing and walking in the 
mountains can come in useful. 
The course is taught by Peter Co-
llins, who has been a member of 
the club since 2004. 

(The English for the words abo-
ve: ski crampons, (seal)skins, cairn, 
col/pass) 

How do you say 
ganivetes, pells de foca, 
fita, or coll in English? 

CEG

Consell del club van fer entrega del 
premi com a guanyador del concurs a 
l’Aleix Garcia.

Un cop feta la confecció i estampa-
ció amb teixit tècnic, la nova samarreta 
està a la vostra disposició a la secretaria 
del club fent una donació de 10 €.

Entregant el premi
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ESQUÍ DE
MUNTANYA

Sortida 1 i 2 de març: Cims 
de Bassiero i Subenuix al 
parc de Sant Maurici
TEXT CESC DAVÍ 

Un cap de setmana de previsió meteo-
rològica incerta, onze membres de la 
secció d’esquí ens aventurem a la zona 
de Sant Maurici on el mantell de neu 
encara és continu.

Sortim de BCN a les 5 h. A les 8.30 h 
arribem a Espot. Fem l’aproximació en 
taxi i a les 10 h som vora el llac de Sant 
Maurici amb els esquís als peus. Re-
muntem la pista del refugi d’Amitges 
fins al llac de Ratera que voregem per la 
dreta i girant decididament cap al nord 
remuntem per un bosc força pendent 
fins a assolir la coma de l’Abeller. Hi ha 
estones de sol, de neu i de boires que 
van passant. Entre les agulles de Bassie-
ro a l’esquerra i el Montsaliente a la dre-
ta, avancem còmodament fins al peu del 
magnífic coll de St. Maurici. Els metres 
finals, rocosos i força drets ens obliguen 

SORTIDES DEL CICLE

a carregar els esquís a l’esquena. Supe-
rat el coll girem cap a l’oest i per una 
ampla pala assolim el cim de Bassiero 
(2.897 m).

Mentre ens abriguem, mengem i 
realitzem les operacions de canvi de 
material, Ai!, veiem precipitar-se un 
esquí pendent avall fins a perdre’s en la 
boira. Mala sort: després d’una operació 
de recerca infructuosa n’hi ha un que 
baixarà a peu. Fem el descens seguint el 
mateix itinerari i gaudint de bona neu, 
encara que no sempre amb la visibilitat 
que voldríem. A les 5 h de la tarda arri-
bem al refugi Ernest Mallafré.

Diumenge a les 7.30 h sortim del re-
fugi. El temps segueix molt variable i 
avui s’hi afegeix el vent. Rodegem el 
llac de St. Maurici per la banda oba-
ga i remuntant pel bosc ben carregat 

Travessant el llac de Sant Maurici

de neu girem en direcció sud cap a la 
vall de Subenuix. Superats els estanys 
Gran i Xic seguim avançant, sempre 
per l’esquerra de la vall fins al coll de 
Subenuixde 2.892 m. El vent i el fred 
que s’han intensitat notablement ens 
desaconsellen fer la grimpada final que 
ens portaria fins al cim de Subenuix 
(2.960 m). Amb la major rapidesa pos-
sible guardem les pells i ens disposem 
a fer el llarg i sostingut descens que 
ofereix aquesta vall i que només la visi-
bilitat intermitent ens impedeix gaudir 
amb tota la seva intensitat. Després d’un 
tram final d’esquí-senglar pel bosc arri-
bem al llac de St. Maurici suficientment 
gelat per travessar-lo sense perill.

Tornem a Espot i acabem la sortida 
amb un esplèndid menú a Cal Juquim.
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Curso de 
descenso 
para Esquí de 
Montaña
TEXT ELENA ASTALS

TEXT MONTSE FREIXES

Curso de diez horas impartido por 
la Escola de Pallars-Subirá en la es-
tación de esquí de Port Ainé el fin 
de semana del 18-19 de marzo.

Los diez integrantes del curso des-
pués una prueba de nivel fueron se-
parados en dos grupos de 4 y 6 per-
sonas, dirigidos en todo momento 
por los instructores de alta montaña 
Lluc y Edu respectivamente.

Con unas condiciones meteoro-
lógicas inmejorables de sol y calor 
pero con el miedo de la falta de nie-
ve fuera de las pistas empezaron las 
clases en lo alto de Port Ainé y así 
proceder a la explicación y puesta 
en práctica de las distintas técnicas 
de descenso.

Saliendo fuera de las pistas una 
vez las capas más duras de nieve 
se fundieron con el sol. Diez ho-
ras de curso que permitieron unas 
bajadas increíbles demostrando y 
corrigiendo lo aprendido dentro 
del bosque y hacer así más real la 
experiencia entre árboles

FORMACIÓ NOTICIES 

Participació a
l’Oppet Spar:

El passat 26 de febrer en Pere Vicenç 
Planas i en Miquel Fabró varen parti-
cipar en l’OPPET SPAR SUNDAY. 
És una cursa d’esquí de fons que es fa 
cada any a Suècia a finals de febrer, el 
recorregut és de 90 km en estil clàs-
sic, entre els pobles de Sälen i Mora.

Aquesta cursa es fa anualment des 
de 1922 sense interrupcions i com-
memora un episodi de la història de 
Suècia quan el rei Gustau I Vasa, va 
ser perseguit per les tropes daneses, 
però les va poder vèncer.

Hi participen 10.000 esquiadors de 
totes les nacionalitats, tant d’elit com 
amateurs. Els primers triguen unes 4 
hores, depenent de l’estat de la neu, 
i l’organització dóna un límit de 12 
hores per finalitzar-la. El recorregut 
és molt bonic combinant boscos, 

planúries nevades i el pas per petits po-
bles plens d’animadors.

És impactant veure la cara d’emoció 
dels esquiadors a l’arribada, després 
d’acabar els 90 km hi ha bastants par-
ticipants que arriben a les fosques però 
això no és problema perquè els últims 
kilòmetres estan il·luminats i preparats 
per fer esquí nocturn durant tota la 
temporada.

III Esquiada de fons de 
senyores:

Quasi com a cloenda de la temporada i 
malgrat la intensa nevada de la nit an-
terior (que va espantar a més d’una) el 
passat 25 de març ens vam trobar unes 
quantes sòcies i alguns acompanyants 
a l’estació de Guils-Fontanera de la 
Cerdanya, on vam poder fer una sen-
sacional esquiada amb una molt bona 
qualitat de neu i un magnífic paisatge, 
però amb un dia ennuvolat. Esperem 
que l’any vinent el sol ens acompanyi.

Esquiada a l’estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera. Font: Miquel Fabró

Recorregut i corbes de nivell de la cursa OPPET SPAR. Font: Vasaloppet
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MUNTANYA

Sortides de 
Cicle de Mitja 
Muntanya
TEXT ARNAU GUARDIOLA

ELS PORTS (De Paüls al Caro)
Ports, 11 i 12 de febrer de 2017: sortida 
de mitja muntanya al Parc Natural dels 
Ports amb una ruta circular que ens ha 
portat de Sant Roc (Paüls) al Refugi de 
Caro Nou i, de nou, a Sant Roc (Paüls). 
Dues etapes pels camins del GR-171 i 
del GR-7 on la boira, la pluja i, en algun 
coll el vent, no han deixat de fer acta de 
presència. Distància acumulada: 21,11 
km + 20,98 km. Desnivell acumulat: 
1.476 m + 1.163 m. Participants: 16. 
Allotjament: Refugi de Caro Nou.

MUNTANYES DE PRADES
Muntanyes de Prades, 11 i 12 de març 
de 2017: sortida per conèixer indrets i 

Recorregut i corbes de nivell de la cursa OPPET SPAR. Font: Vasaloppet

paratges de les Muntanyes de Prades. 
Una etapa, des de Capafonts, un petit 
i encisador poble del Baix Camp, cap 
a la Vall del riu de l’Horta passant per 
Les Tosques; la Font de la Llúdriga; 
la Cova de les Gralles, amb el seu salt 
d’aigua i bassa; el Pont de Goi; la Creu 
Trencada; l’avenc de la Febró i el Pi-
corandan, el “bec d’oreneta”, de 991 
m. La segona etapa, molt més relaxa-
da, ens ha portat a fer una pinzellada 
del Brogit de la Vall, des de Capafonts 
al Toll de l’Olla i a l’ermita de Mare de 
Déu de Barrulles. Distància acumula-
da: 22,67 km + 10 km. Desnivell acu-
mulat: 900 m + 200 m. Participants: 
22. Allotjament: Somianatura de Ca-
pafonts + Bar Restaurant El Grèvol.

TINENÇA DE BENIFASSÀ
Tinença de Benifassà, 1 i 2 d’abril de 
2017: cap de setmana descobrint una 
petita part del Parc Natural de la Ti-
nença de Benifassà (Baix Maestrat) i 
del Montsià. Iniciem l’itinerari sobre de 
l’embassament d’Ulldecona per dirigir-
nos al Negrell, un 1.345 m des d’on 
visualitzem “lo delta” i les impressio-
nants cingleres de part del massís dels 
Ports de Beseit. Des d’allà ens dirigim 
al Refugi de la Font Freda, on en Guti 
i companyia ens acull i ens xarra les 
seves aventures. Dormides i esmorza-
des ens hem dirigit al Tossal dels Tres 
Reis, de 1.350 metres, al poble de Fre-
des, el Portell de l’Infern, per finalitzar 
a l’embassament d’Ulldecona. Distàn-
cia acumulada: 17,60 km + 14,70 km. 
Desnivell acumulat: 1.107 m + 635 m. 
Participants: 17. Allotjament: Refugi 
de la Font Freda.

Muntanyes de prades

Se’ns presenta un cap de setmana de 
neu i vent, però decidim sortir tot i 
que la meteorologia ens fa canviar de 
plans.

Dissabte vam haver de descartar 
anar a la Cerdanya francesa, a causa 
de la neu que s’acumulava a les ca-
rreteres. Decidim enfilar-nos per les 
pistes de La Molina, deixem el cotxe 
a l’aparcament d’Alabaus i per la pista 
que té el mateix nom fem camí cap al 
Puigllançada, fins on la meteorologia 
ens permet, i és a uns 100 metres del 
cim, quan quedem desprotegits de les 
muntanyes, on ens hem de retirar per-
què el vent ens tira a terra. El famós 
torb que comença a aixecar la neu del 
terra, i per uns moments ens fa perdre 
visibilitat.

Però el veritable objectiu d’aquesta 
sortida eren les Termes, així que a la 
tarda vam anar cap a Llo, fins a tancar 
el balneari d’aigües termals.

Fem nit al refugi del club, i decidim 
assegurar la sortida de diumenge, pel 
que anem a fer el circuit de raquetes 
de les pistes d’Aransa.

Fem una sortida d’unes 5 hores, per 
la pista que passa entre el bosc, prote-
gits del vent, sota una lleu nevada.

Raquetes per 
la Cerdanya

TEXT XAVI GARCIA 
         I MONTSE SOLER
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El cap de setmana 25 – 26 de febrer es 
va fer la sortida d’alta muntanya al Pic 
d’Engorgs (Alta Cerdanya).

Dissabte ens vàrem trobar a St. An-
dreu Arenal per tal de dirigir-nos a 
Coll de Pimorent, amb l’objectiu de 
fer el Pic de la Mina. I així va ser.

Vàrem sortir des del pàrquing del 
mateix Coll caminant al costat de 
les pistes d’esquí fins que aquestes 
s’acaben. Aleshores comença la pujada 
final: una rampa molt maca que es fa 
més curta del que en un principi ens 
podem imaginar.

Quan aquesta finalitza arribem a un 
petit coll, en aquest punt deixem les 
motxilles i les raquetes per fer ascen-
dir els últims cent metres fins al cim. 
Ens fem la foto de rigor i descendim 
al coll un altre cop, i aquí aprofitem 
per dinar.

Fem el mateix itinerari de pujada 
per baixar, i així arribem als cotxes.

Sortida al pic 
d’Engorgs

TEXT VICKY GARCÍA

SORTIDA D’ALTA MUNTANYA Un cop en aquests, ens dirigíem al 
refugi del Club per pernoctar.

L’endemà ens llevem ben d’hora per 
dirigir-nos cap al poble de Meranges, 
continuem per la pista que porta al re-
fugi de Malniu per aparcar en el Prat 
Llong.

A partir d’aquí el camí puja tota 
l’estona fins a arribar a un refugi lliure. 
En aquest punt descansem uns vint mi-
nuts, i ens posem un altre cop en marxa.

Seguim pujant tota l’estona per 
immenses pales de neu fins que poc 
abans del Pic d’Engorgs ens trèiem les 
raquetes i agafàvem els piolets.

Un cop al cim, fem la foto de rigor 
i a l’igual que en el Pic de la Mina, 
baixarem pel mateix lloc de pujada, 
però en aquesta ocasió només fins al 
refugi lliure.

A partir d’aquest, fem una petita va-
riant de la ruta. I en un parell d’hores 
ja érem una altra vegada als cotxes.

Van ser dos dies molt profitosos, ja 
que es va poder fer l’objectiu de la sor-
tida, tot afegint-li el Pic de la Mina, i 
com sempre en molt bona companyia.

Al pic de la Mina

Participació a 
la Màgic Line 
de Sant Joan 
de Déu
TEXT LAURA PÉREZ

CLUB

Diumenge 5 de març ha tornat a 
Barcelona, una de les caminades 
solidàries més important i multitu-
dinària de la ciutat, amb l’objectiu 
de donar suport i ajuda a l’Obra So-
cial de Sant Joan de Déu: la Barce-
lona Magic Line. 

Unes 30 persones repartides en 
dos equips, un de 20 kilòmetres i un 
altre de 40, han participat represen-
tant al Club per primera vegada en 
aquest esdeveniment solidari.

Va ser un dia fantàstic! És molt 
bonic veure com tantes persones 
gaudeixen caminant i posant el seu 
granet de sorra en una col·laboració 
tan important i per una molt bona 
causa.

Per als equips que representàvem 
al Club també ha estat un dia molt 
divertit i hem gaudit amb la nostra 
petita-gran aportació, fent això que 
ens agrada i ens uneix: caminar.

Moltes gràcies a tots els partici-
pants, els seus familiars i amics, i a 
totes les persones que, mitjançant 
les seves aportacions econòmiques 
i al material solidari comprat, han 
fet possible arribar i superar el repte 
fixat pels dos equips.

Ens queda la satisfacció d’haver 
ajudat amb el nostre esforç, el nos-
tre temps, la nostra feina i la nos-
tra alegria, a una obra social que el 
mereix tot i amb l’orgull de pertàn-
yer al nostre Club Excursionista de 
Gràcia.
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A la Rocallarga

Cicle de sortides del 
Grup de BTT del CEG
TEXT ÁNGEL LUJAN

El cap de setmana del 22 d’abril es va 
iniciar el cicle de sortides del Grup de 
BTT del CEG.

La ruta va discórrer per la comarca 
d’Osona, a la zona del Collsacabra.

Comencem la sortida després d’un 
bon esmorzar al poble de Cantoni-
grós, al costat de l’alberg on deixem 
els cotxes.

Iniciem el primer tram per la pis-
ta de Tavertet i de seguida entrem en 
el bosc. La pista ascendeix suau però 
contínuament fins a Roques Fosses on 
comença l’altiplà que ens porta fins a 
la Rocallarga - hi ha una vista especta-
cular de part de la comarca i del pantà 
de Susqueda-. Descendim fins al hotel 
rural l’Avenc i per pista arribem al po-
ble de Tavertet - digne de visitar per les 
seves cases de pedra ben conservades-; 
continuem la pista fins al Castell para 
arribar al mirador on tenim una vista 
panoràmica del pantà de Sau des dels 
cingles amb el club nàutic als peus.

Tornem per la pista fins a Rajols on 
comença un corriol on els més tria-
lers s’ho van passar d’allò mes diver-
tit; després d’una curta pujada baixem 
per un sender preciós, menys tècnic 
però igual de divertit que discorria 
pel enmig dels arbres.

Per camí entrem a Rupit; passem 
pel famós pont penjant i visitem el 
poble. Sortim per la carretera i aga-
fem el camí en pujada, amb algun 
tram de sender, cap al Perer. Des 
d’allà agafem un tram de carretera 
per, en Casanova del Bac, entrar en la 
pista que ens retorna a Cantonigrós.

Per acabar el dia, ens dirigim a 
l’Esquirol per berenar i donar per fi-
nalitzada la primera sortida del cicle 
de BTT.

En total van ser 43 km, 1150 metres 
de pujada i 1.125 metres de baixada. 
Dia de sol, una mica fresc al matí 
però amb més de 20º C la resta.

BTT
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SENDERS

Gaudint d’un 
cap de setmana 
a les Terres de 
l’Ebre
TEXT SUSANNA BONANY MIRALLES 

Ens trobem com és habitual a Príncep 
d’Astúries cantonada Guillem Tell per 
anar cap a Ascó. En Pepe condueix 
l’autocar, com quasi sempre. La pri-
mera parada és una àrea de servei de 
l’autopista, ens hem llevat d’hora i cal 
omplir l’estómac es queixa, a més hem 
d’agafar forces per la caminada.

L’autocar ens deixa a l’entrada d’Ascó, 
comarca de La Ribera d’ Ebre, traves-
sem el poble fins a arribar a l’inici de la 
caminada, el GR-99 que a les Terres de 
l’Ebre és conegut com el Camí de Sir-
ga. Fa un dia una mica tapat, fins i tot 
cauen quatre gotes, les vistes sobre el riu 
es multipliquen, fins i tot surt l’Arc de 
Sant Martí. Només embruta el paisatge 
la silueta de la central nuclear d’Ascó. 
Fem un petit tram de carretera, però 

molt aviat agafem un camí senyalit-
zat que ens apropa al riu, es tracta d’un 
camí ample, molt ben treballat, al llarg 
del qual trobarem diferents indicacions 
que ens apropen a construccions de la 
Guerra Civil, amb els seus panells expli-
catius, com el Búnquer dels Reguers.

Anem caminant entre la via del tren 
i el riu, tot buscant el Pas de l’Ase. En 
arribar al final de la pista, en un sen-
der que comença amb unes escales i 
ens porta al del Pas de l’Ase, el camí és 
costerut, estret i pedregós. És un tram 
aeri i de gran bellesa, després una brus-
ca baixada, ens porta a una pista ja més 
planera i agradable, cap a l’antiga estació 
de Garcia. Seguim en direcció a Móra 
d’Ebre. Amb el pont de Mora d’Ebre a 
l’horitzó, ens parem per dinar en un es-
pai de pícnic, hi ha gana, són quasi les 
tres del migdia. Després de dinar arri-
bem al Nàutic i seguidament a la plaça 
de Baix, on està ubicat l’ajuntament de 
Móra d’Ebre. Tota la ruta ha transco-
rregut molt propera al riu i ens ha ofert 
paratges molt curiosos.

A Mora d’Ebre ens repartim per diver-
sos bars per fer la cervesa o el cafetó el ta-
llat. I a les 5 de la tarda anem en direcció 
a Tivissa, on soparem i dormirem.

A 6 km a l’oest de Tivissa, parem en 
un dels jaciments ibèrics més impor-
tants i més extensos de Catalunya, Poblat 
ibèric del Castellet de Banyoles. El poblat 
no només destaca per les seves dimen-
sions, sinó també per emplaçar-se en 
un indret privilegiat des d’on s’observen 
unes magnífiques vistes panoràmiques 
de la comarca de la Ribera d’Ebre. El po-
blat està situat en un punt estratègic de 
control del riu Ebre des d’on es domina 
l’anomenada Cubeta de Móra. Ja fosc, 
arribem Tivissa. A l’alberg fem el repar-
timent d’habitacions, dutxes,... i sopar. 
Sobre taula i instruccions per demà, que 
anem a la Cova Meravella de Benifallet.

Cami de sirga prop del Pas de l’Ase. Font: Carme Freixedes

Després d’esmorcar anem cap a Be-
nifallet, comarca del Baix Ebre. Quasi 
arribant, en Manel Arnau ens explica 
que el GIE Grup d’Investigacions Espe-
leològiques del Club venia tant com po-
dia per aquestes contrades buscant coves 
i precisament ell va descobrir la Cova 
Meravella. Hem sigut molt puntuals 
i ens hem d’esperar una mica perquè 
arribin els treballadors. Fem dos grups i 
visitem, amb guia, la Cova del Dos i la 
Cova Meravella. Destaquen per la seva 
quantitat i qualitat de concrecions, es-
pecialment les excèntriques. A més de 
les clàssiques estalactites i estalagmites, a 
la cavitat es troba un gran nombre for-
macions i estructures variadíssimes. Les 
guies estan molt contentes de conèixer 
a en Manel Arnau i abans de marxar ens 
fem una fotografia de record de la visita, 
amb en Manel a primera fila, és clar.

Després de la vista a les coves de 
Benifallet, anem cap a El Pinell de 
Brai, comarca de la Terra Alta. El ce-
ller cooperatiu d’aquesta població és el 
més important del seu estil arreu de tot 
Catalunya, ben conegut com La Cate-
dral del Vi, obra de l’arquitecte vallenc 
i deixeble d’en Gaudí, Cèsar Martinell 
i Brunet. L’edifici catedralici és d’estil 
Noucentista i és considerat l’obra mes-
tra de l’arquitecte. Aquest disposa de tres 
naus amb absis on destaquen les grans 
arcades hiperbòliques, però curiosament 
no és un temple de culte sinó un celler 
en actiu on s’elabora tant vi com oli de 
les denominacions d’origen Terra Alta. 
Visita guiada, degustació de vi i com-
pres de productes de la terra.

Contents després del tast de vins, 
anem cap a Tivissa a dinar. A l’hora de 
les postres se li fa un homenatge a en 
Manel Arnau com a creador del grup 
de Senderisme del Club excursionista 
de Gràcia. La Carme Aragó llegeix un 
escrit de la trajectòria d’en Manel Arnau 
i se l’obsequia amb una màquina de fo-
tografiar i una placa commemorativa en 
una geoda. Una mica més de sobre taula 
i tothom a recollir les bosses i motxilles 
per portar-les a l’autocar que ens portarà 
a Barcelona. Ha sigut un cap de setmana 
molt gratificant i ple d’emocions.
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CULTURA
Matagalls-
Montserrat

TEXT CARLES ALBESA
TEXT MARISA CARREÑO

Aparegut l’any 1916, acaba de fer un 
segle, quan un esportista era un “dis-
tinguido sportman”, el llibre, després 
d’una llarga introducció, conté dinou 
apartats dedicats als esports següents: 
aviació, automobilisme, motorisme, 
ciclisme, hípica, nàutica, natació, ci-
negètica, tir, columbòfila, esgrima, 
atletisme, boxa, futbol, pilota basca, 
tenis, golf, hoquei i excursionisme. En 
total dues-centes cinquanta pàgines, 
amb força retrats de directius, alguns 
de practicants i molts anuncis.

Si l’incorporo a la col·lecció és per-
què dedica vint pàgines a cinc entitats 
excursionistes i una d’escoltisme (sor-
prenentment, el doble de les que de-
dica a la Federació de Clubs de Fútbol 
i a quatre clubs de l’especialitat: FC 
Barcelona, RCD Español, FC España i 
Internacional FC) Igual que passa ara!

Les cinc entitats excursionistes que 
hi apareixen són el Centre Excursio-
nista de Catalunya (997 socis residents 
i 190 d’altres categories), el més antic 
de tots. Diu que organitzat en sec-

Aquells vells 
i curiosos 
llibres…

cions, entre les quals una d’Esports de 
muntanya, tenia una biblioteca amb 
més de 3000 volums i dos refugis de 
muntanya (Ulldeter i la Renclusa).

El Club Muntanyenc (317 socis re-
sidents i 191 d’altres categories), fun-
dat els 1906, tenia entre les seves sec-
cions les d’espeleologia i d’excursions 
i esports així com un museu d’història 
natural amb més de 20.000 peces.

Les altres tres entitats eren el Cen-
tre Excursionista Montseny, fundat el 
1914 (220 socis residents i 15 d’altres 
categories); el Centre Excursionista 
Barcelonès, fundat el 1910, (110 so-
cis) i l’Associació Excursionista Avant, 
fundada el 1906 Totes tenien una 
secció d’atletisme, i el Montseny una 
de ben sorprenent, la de columbòfila. 
I una altra curiositat: entre els retrats 
d’una quarantena d’excursionistes que 
hi apareixen n’hi ha un, que repro-
duïm, de Pere Roselló, el personatge 
que dóna nom a l’agrupament escolta 
del nostre Club,

Finalment recordaré que l’any 1931 
el Muntanyenc i el Barcelonès es fu-
sionaren amb el nom de Club Mun-
tanyenc Barcelonès (avui pràctica-
ment inactiu) i el Montseny i l’Avant 
s’integraren a la Unió Excursionista 
de Catalunya.

ALBUM HISTÓRICO 
DE LAS SOCIEDADES 
DEPORTIVAS DE 
BARCELONA 

Benvolguts/es,
Enguany la Travessa Matagalls-

Montserrat (MM) està prevista pel 
cap de setmana 16/17 de setembre.

La Comissió MM 2017 ja està en 
marxa des de primers de febrer, hi 
ha moltafeina i molts contactes a fer 
i això demana temps suficient per 
poder tenir-ho tot enllestit a finals 
de juliol, doncs amb l’agost inhàbil, 
ens trobem a primers de setembre i ja 
amb el tret de sortida a tocar.

Com tots coneixeu aquesta activi-
tat és la més carismàtica de la nostra 
entitat i la de més renom dins del 
món excursionista. Per poder-la dur 
a terme amb garantia d’èxit i mante-
nir el llistó a un bon nivell, cal que 
cadascú de nosaltres hi aportem una 
miqueta del nostre temps, sobretot el 
cap de setmana de la Travessa.

Qualsevol col·laboració, per petita 
que sigui (1 hora, 2 hores, una tar-
da, una estona, un matí.....) serà molt 
ben rebuda.

Per dubtes al respecte us podeu 
posar en contacte ambmm@cegra-
cia.cat

Confiem en vosaltres!

Matagalls-
Montserrat 
2017
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Curs d’espeleologia 1
TEXT SERGI RUIZ 

El curs de nivell 1 del GIE d’aquest any 
ha estat tota una experiència! Per a mi 
era la primera vegada que m’endinsava 
dins una cavitat que no fos turística i 
que tingués més de 5 metres de longi-
tud, i, per tant, aquesta immersió m’ha 
obert tot un escenari desconegut.

El primer cap de setmana (18 i 19 
de març) vam fer cap a Benifallet. Allà 
vam visitar quatre cavitats horitzontals, 
totes elles impressionants i amb forma-
cions que ens deixaven bocabadats. Els 
monitors ens sorprenien amb gateres 
súper estretes que donaven pas a sales 
de sorprenent comoditat. Aquell dia 
vam visitar la Cova del Dos, la Cova 
Aumidiella, la Cova Marigot i la Cova 
Meravelles. Vam acabar el dia cansats, 
bruts i amb dues classes teòriques a 
l’entrada de la Marigot (sobre la his-
tòria i el material de l’espeleologia) que 
ens van començar a ubicar en aquest 
món i a fer-nos entendre el que aca-
bàvem de veure i el que ens esperava. 
L’endemà ens vam desplaçar fins a Sant 
Carles de la Ràpita, des d’on el Club 
d’Espeleologia Dinàmic ens va portar a 
unes parets fantàstiques per presentar-

GIE

nos els nostres nous amics d’ara enda-
vant: el puto-croll, el dressler, el puny, 
i mil-i-unes maniobres pautades i re-
petitives que ens havien de servir per 
tenir una experiència segura. Entre 
les vistes impressionants del Delta de 
l’Ebre, la nova relació fructífera amb 
els nous estris, i la curiositat naixent 
que ens feia disparar preguntes a tort 
i a dret (i a rebre les respostes corres-
ponents) vam acabar el primer cap de 
setmana amb molt bones sensacions i 
amb ganes d’enfrontar la pròxima fita.

La següent trobada (1 d’abril) va 
portar-se a terme al Massís del Garraf. 
Els no iniciats vam quedar sorpresos de 
descobrir que, amb més de 400 cavitats 
registrades, aquest conjunt geològic 
està més foradat que un gruyère. En 
aquest punt del curset havíem de co-
mençar a posar en pràctica el que ha-
víem après en referència al descens i a 
l’ascens en vertical. Dissabte vam anar a 
fer dos avencs. El primer era el d’Emili 
Sabaté, amb un pou inicial, per a fer 
l’estrena, de 23 metres, i amb el pas co-
negut com a tap de xampany. Per pri-
mera vegada vam poder sentir que les 

cavitats tenien una nova dimensió: la 
vertical. Ara les sales espaioses a on fer 
petar la xerrada mentre s’espera a la res-
ta de l’equip, com si s’estigués al sofà de 
casa, passaven a ser més interessants pel 
fet que s’hi podia arribar des de dalt, fet 
que els donava un aire molt més místic 
i aïllat. Quan vam sortir de l’avenc, el 
dia assolellat s’havia convertit en un dia 
plujós, i això ens va reafirmar encara 
més que estar en una cova és estar en 
un altre món apartat de la vida quoti-
diana. Però quan semblava que la pluja 
donaria l’aventura per acabada, l’equip 
va decidir aventurar-se a continuar 
amb el pla establert. Així que vam fer 
l’aproximació sota la pluja i vam diri-
gir-nos cap a la foscor de l’Avenc d’en 
Passant. Gràcies a aquestes incursions 
a les profunditats subterrànies, vam 
començar a ampliar la nostra visió del 
món de l’espeleologia: com es podia 
aguantar més d’un dia sota terra? En 
què consistien les exploracions? Com 
es descobrien noves cavitats? Com es 
topografiaven? Quins fenòmens dife-
rents succeeixen dins les cavitats? I en 
resum, què volia dir formar part d’un 
equip on cada un té les seves aficions 
dins d’aquest món tan ampli que se’ns 
començava a dibuixar.

L’endemà (2 d’abril) vam començar 
el dia amb l’avenc de Sant Marçal. Per 
sort, l’activitat estava molt ben orga-
nitzada, i vam ser allà d’hora i amb el 
descens muntat. De fet, vam arribar allà 
just a temps per ser els primers i que la 

Dos caps de setmana; cinc cursetistes amb ganes 
de descobrir experiències, llocs i sensacions noves; 
espeleòlegs amb ganes d’ensenyar i transmetre 
passions; dos territoris diferents i set cavitats que 
obren un món nou. 

Sortida de la Cova meravelles. Font Lala Lasheras
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cavitat no estigués ocupada, ja que poc 
després va arribar més gent. Comença-
va a quedar clar que l’espeleologia era 
una activitat que es practicava a Cata-
lunya amb molta intensitat, encara que 
socialment fos poc coneguda, i que 
aquells que la vivien es dedicaven a fer 
cavitats sense parar. L’experiència en 
aquest avenc va ser encara més comple-
ta que les anteriors: un pèndol, túnels 
sinuosos que t’anaven acostant cada 
cop més a les profunditats i, finalment, 
un descens penjat que obria, davant 
dels ulls del que baixava, a una sala dig-
na de les millors cúpules de qualsevol 
catedral que s’apreciï. L’experiència va 
ser brutal i digne de ser l’última cavitat 
del curs, ja que, per manca de temps, 
vam haver d’anul·lar el descens de 45 
metres directes de l’Avenc d’en Parrilla. 
També ens va servir per posar-nos al 
corrent de les perillositats que hi ha als 
avencs, especialment la hipòxia.

Aquest curs ha estat una experièn-
cia renovadora. Per una banda ens ha 
acostat a aquesta activitat tan amagada 
que és l’espeleologia. Hem pogut des-
cobrir-ne la part esportiva, l’aventurera 
(de fet, és de les poques disciplines que 
encara li queden nous llocs a desco-
brir), l’artística (amb tota la complica-
ció i possibilitats que té la fotografia 
subterrània), la científica (com es forma 
cada cova, com s’originen les forma-
cions, els materials que hi intervenen, 

etc.), l’ecològica (entenent el paper de 
les cavitats en el cicle de l’aigua i, per 
tant, la importància que tenen per a 
la vida, ja no només de l’estranya fau-
na i flora cavernícola, sinó també de 
l’exterior), l’espiritual (podent tancar 
els llums quedant-se a la foscor més ab-
soluta i en una incomunicació insupe-
rable que t’allunyen del món mundà) 
i, principalment, la de la necessitat del 
grup, que ara està tan de moda en molts 
discursos però que en una cova esdevé 
crucial i genera uns vincles especials.

I és precisament a aquest equip, a 
aquest grup de gent que ens ha acom-
panyat, que vull agrair la tasca feta. No 
només per la perfecta organització i per 
un curs tan ben pensat pel que fa al que 
hem descobert i après, sinó per fer-ho 
a més d’una manera divertida, emocio-
nant i cuidant-nos en tot moment — 
encarregant-se del material i muntant 
moments tan especials com barbacoes 
o exàmens sorpreses. En resum, durant 
aquests dos caps de setmana no només 
hem tingut temps per descobrir un nou 
món i quedar-nos amb ganes de més, 
sinó també per conèixer un equip del 
qual, almenys personalment, tinc mol-
tes ganes de formar part per començar 
aquest nou camí.

Pràctiques de progressió. Font: Lala Lasheras

ACAMPADA

TEXT TONI ALBALADEJO

El diumenge 2 d’abril 2017 un grup 
de socis de la Secció d’Acampada del 
CEG varem assistir a la XIV diada de 
VERDAGUER EXCURSIONISTA, 
compartida per molts excursionistes.

La trobada va consistir primer a 
donar a conèixer l’obra gogística de 
Verdaguer, que va escriure i publicà 
nou goigs per tal de posar-los en boca 
del poble, uns, religiosos com el de la 
Mare de Déu de Gràcia, etc. i altres 
profans com el dedicat a Sant Taló.

Jacint Verdaguer fou ordenat sa-
cerdot el dia de la Mare de Déu de 
la Mercè de 1880. Poeta triomfador, 
sacerdot tot cor, cantor de Catalunya 
i Montserrat, incomprès i perseguit, 
acabà els seus dies a Vil•la Joana de 
Vallvidrera el 1902.

A coninuació en la plaça de l’era de 
Vil•la Joana on hi a una placa que diu: 
“ELS EXCURSIONISTES A MOS-
SÈN CINTO VERDAGUER” es va 
fer ofrena d’un ram de llorer i amb 
aquesta acta es va donar per acabada 
la trobada que un cop més l’alè de 
Verdaguer ens torna a aplegar.

Mireu-la bé, mireu-la bé a la reina de 
nostre cor, l’aimada Catalunya; d’una 
àliga que arrenca la volada sembla tenir 
l’altívola figura.

XIV diada de 
Mossèn cinto 
VERDAGUER
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GRUP DE 
JOVES

Sortida d’Esquí a 
Ulldeter i Pic de la Mina
TEXT ORIOL LECHA

El passats 18 i 19 de març, va tenir lloc 
entre el Ripollès i la Cerdanya la darre-
ra sortida del grup de joves. Aprofitant 
les bones condicions de neu que hi ha 
hagut enguany, una part del grup va 
practicar l’esquí de muntanya i l’altra 
va fer raquetes.

Dissabte ens vam dirigir a Ulldeter, 
ja que és una bona zona per a la presa 
de contacte amb les sortides hivernals. 
L’itinerari va consistir a pujar al coll de 
la Marrana per anar direcció a Tirapits, 
on, una vegada situats sota el Pic dels 
Gorgs, vam decidir pujar per una ca-
nal que ens va cridar l’atenció. De la 
sortida de la canal vam anar al pic de 
l’Infern i d’allà novament al coll de la 
Marrana pel pic de Freser. També vam 
pujar al pic de Bastiments.

L’endemà vam sortir cap a Malniu, 

des d’on preteníem ascendir al Puig-
pedrós, però un contratemps d’última 
hora ens va fer posar rumb al coll de 
Pimorent. Un cop allà vàrem pujar tots 
plegats al pic de la Mina. Va ser una 
llàstima, ja que de ben segur hagué-
rem estat més tranquils sense la remor 
de fons de les pistes d’esquí, però tot i 
així, vam gaudir de l’excursió i del dia, 
ja que durant tot el cap de setmana vam 
tenir la sort de poder fer l’activitat sota 
un sol radiant i un cel ben net.

L’arribada de la primavera ens farà 
anar guardant els esquís i les raquetes 
per a la temporada vinent, estrenant 
un cop més la temporada d’estiu. I és 
que el més important no és quin tipus 
de sortides fem, sinó continuar-les fent 
amb aquest bon ambient!

Sortida al 
Puigsacalm
TEXT NÚRIA MESTRE 
         I MARIA RIBAS

El darrer dissabte dia 8 d’Abril, el 
grup de joves ens llevàvem ben 
d’hora, aquest cop camí a les terres 
volcàniques de la Garrotxa per pu-
jar al cim del Puigsacalm.

Vam anar fins al poble de Joane-
tes (a 616 m) i des d’allà, després de 
deixar els cotxes, vam enfilar el camí 
de pujada pels ganxos nous passant 
per Santa Magdalena i el Puig dels 
Llops, fins a fer el cim del Puigsa-
calm a 1.514 m.

Durant gran part de l’ascens 
anàvem gaudint de les vistes que 
l’alçada ens oferia de la Vall d’en Bas 
i, des del cim es podien identificar 
algunes de les muntanyes que ens 
envoltaven.

Un cop ja dinades i amb les piles 
ben carregades després de descansar 
una mica, vam tornar cap al punt de 
sortida baixant per el pas dels Bu-
rros i el camí dels ganxos vells.

Va ser una ruta circular molt di-
vertida i entretinguda pels ganxos i 
els passos equipats al llarg del camí, 
on amb paciència i decisió els vam 
anar superant sense dificultats.

Una jornada immillorable on el 
sol ens va acompanyar al llarg de tot 
el dia. Us animeu a la propera?

Al pic de la Mina

Vistes en el Pic de la Mina

Al cim del Puigsacalm
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AGENDA

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

6-7 maig
Grup de btt
Ruta del Cister

13-14 maig
GIE
Espeleo a Áger. Pernocta a Corralot 
Sortida Tipus A
Organitza: Pedro Lluch

13-14 maig
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
PICS TOSQUERA (1950 m) i 
PUNTA DEL PACINO (1965 m) 
(Vall de Tena) Coordina: Rosa M. Salas

13-14 maig
Secció d’Esquí
Tancament Temporada

20-21 maig
GIE
Barrancs a Guara. Sortida Tipus B
Organitza: Cristian Perez

20-21 maig
Grup de btt
Sortida per l’Empordà

21 maig
Secció de Senders
GR-2 De La Jonquera al Besòs 
(Etapa 7) 
Rupit - Vilanova de Sau (18,04 km) 

26 maig
Secció d’Esquí
Sopar de cloenda temporada d’esquí 
de muntanya

27-28 maig
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
PIC DE COMALOFORNO 
(3029 m) 
Coordinen: Núria Puig i Regina 
Tornamorell

30 maig
GEDE
Xé cicle de pel·lícules d’escalada 
Josep Maria Rodés

JUNY
3-4-5 juny
Grup de btt
Espinavell a la carta

3-4 juny
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
VALL DE MADRIU (Andorra) 
Coordina: Laura Pérez

3-4 i 10-11 juny
GIE
Curs de barrancs Nivell I

10-11 juny
Grup de btt
Curset de BTT, mecànica i 
conducció

17-18 juny
Grup de btt
Dues ermites (o tres) i un monestir a 
la Noguera

17-18 juny
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
GIAS I CRESTA CLARABIDES 
(3012 m) 
Coordinen: Montse Soler i Xavi 
Garcia

18 juny
Secció de Senders
GR-2 de La Jonquera al Besòs (Etapa 8)
Vilanova de Sau - Santuari de Puig-
l’Agulla (18,14 km)

27 juny
GEDE
Xé cicle de pel·lícules d’escalada Josep 
Maria Rodés

30 juny
Secció de Senders
Sopar d’estiu

JULIOL
1-2 juliol
Grup de btt
Dues ermites (o tres) i un monestir a 
la Noguera


