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A mitjans de juny hem obert la nova web del CEG, que ha can-
viat totalment de disseny i incorpora algunes novetats.

El disseny de la nova web és formalment més senzill que 
l’anterior encara que més actualitzat i seguint les pautes més mo-
dernes d’espais web a la xarxa. Entre les novetats hi ha la possi-
bilitat d’incorporar els formularis d’inscripció a les activitats, més 
facilitat a l’hora de penjar documents o imatges, fàcil integració 
de vídeos i mapes amb traks de gps i la possible incorporació del 
pagament online també per a cursos i activitats de les seccions.

En el disseny de la nova web hi ha col.laborat els membres de 
la junta del CEG i la concreció tècnica l’ha fet efectiva l’empresa 
Addmira de Barcelona, que ha sabut captar les necessitats del club 
en aquesta eina. / addmira.com

cegracia.cat

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA



3

  Núm. 147 — Juliol-Septembre 2017

CEG

Voluntaris per 
a la Matagalls-
Montserrat 2017

S’apropa la data per a la travessa Mata-
galls-Montserrat, el 16-17 de setembre. 
Com ja sabeu és l’activitat més emble-
màtica del CEG i una de les travesses 
més importants que es fan a Catalunya, 
no tan per la participació (limitada a 
3000 persones pel fet que passem per 
tres parcs naturals) com per ser una de 
les travesses clàssiques del país manten-
int el seu esperit no competitiu.

La MM és una travessa exigent 
de 80km, però també és una festa de 
l’excursionisme. On tot el Club es vol-
ca per a la seva bona organització.

L’organització de la MM és total-
ment amateur i recau sobre la comissió 
de la Matagalls-Montserrat del CEG. 
Us demanem que us animeu i partici-
peu a l’organització d’aquesta festa que 
és la Matagalls-Monserrat.

Ens podeu ajudar abans de la travessa 
o durant aquesta, des de col.laborar una 
hora a la seu del CEG fins a passar la nit 
a un dels controls o avituallaments. 

A la web del CEG trobareu un for-
mulari per a que escolliu quina opció 
us va més bé.

TEXT ANNA MESALLES

9.665  Amenabar Alday, Maria Jesús
9.666  Vizcarro Alcoverro, Joan
9.667  Bayes Villaronga, Anna
9.668  Chaparro Sánchez, Carme
9.669  Olivé Torras, Ricard
9.670  Fabrega Ribera, Bernat
9.671  Roger Saiz, Ana
9.672  Meya Valls, Carlota
9.673  Bonvilà Erdozain, Mireia
9.674  Gutierrez Villegas, Antonia
9.675  Litago Rabasco, Artemio
9.676  Ruiz Ferrer, Sergi
9.677  Sanchez Mata, Francesc
9.678  Aguareles Tudela, Isaac
9.679  Perelló Hernández, Elena
9.680  Moreno, Francisco
9.681  Gomez Sanchez, David
9.682  Poca Sanchez, Miquel
9.683  Gimenez López, Estela
9.684  Mas Salcedo, Xavier
9.685  Nieto Garcia, Jordi
9.686  Cebrian Plazas, Mireia
9.687  Soler Carreras, Carla
9.688  Müller Martorell, Yvonne
9.689  Ribas Suárez, Maria
9.690  Llorach Tó, Marcel
9.691  Dolader Olivé, Sònia
9.692  Pintó Pérez, Isaac
9.693  Codina Torelló, Mariona
9.694  Tortras Figuera, Jordi
9.695  Leon Comino, Sandra
9.696  Manuzzi, Luigi

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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Jornada sobre seguretat, prevenció 
i conseqüències legals derivades 
dels accidents de muntanya
TEXT ROSA M. MIRÓ I XAVIER VENTOSA

Més de 100 assistents representant a 
més de 50 entitats excursionistes cata-
lanes ens vam reunir el 13 de maig en 
aquesta Jornada organitzada pel Curs 
de Medicina i Socors de Muntanya.

El Club Excursionista de Gràcia 
forma part de les tres entitats que or-
ganitzen el Curs (juntament amb la 
UEC (Barcelona) i el Centre Excur-
sionista de Catalunya), i va ser present 
amb en Francesc Daví i en Frederic 
Lanzaco. Aquest darrer, metge de 
professió, col·labora amb el Curs des 
pràcticament els seus inicis i va actuar 
com a representant del Gràcia.

Aquesta Jornada va reunir tres po-

CEG

nents capdavanters en temes de pre-
venció i seguretat a la muntanya.

En primer lloc va intervenir Alberto 
Ayora, coronel de l’exèrcit i experi-
mentat alpinista, membre de diferents 
expedicions d’Al filo de lo imposible i 
responsable del Comitè de Seguretat 
de la FEDME. És autor dels interes-
sants llibres Gestión del riesgo i Ges-
tión del riesgo y liderazgo. Va incidir, 
precisament, en la importància de la 
prevenció i en els factors que hi in-
tervenen, sobretot quant a la presa de 
decisions.

A continuació va prendre la paraula 
l’Iñigo Ayllón, llicenciat en Dret, guia 

de muntanya i Màster en dret espor-
tiu de muntanya, que es va centrar en 
la responsabilitat jurídica en els ac-
cidents de muntanya. Va il·lustrar la 
seva xerrada amb nombrosos casos i 
els resultats judicials.

El darrer ponent va ser en Ramón 
Arqué, sergent dels Mossos d’Esquadra 
i cap de la Unitat d’Intervenció en 
Muntanya, que va dissertar sobre el 
paper dels mossos com a policia judi-
cial, sota el títol “Prevenció i investi-
gació d’accidents de muntanya”.

Per finalitzar la Jornada es va fer una 
taula rodona amb els tres ponents que 
van respondre les nombroses pregun-
tes i situacions que van plantejar els 
assistents.

Les conclusions d’aquesta jornada 
les podem resumir en què cal estar 
molt atents a la prevenció, és a dir, en 
la preparació acurada de les nostres ac-
tivitats i la revisió del material, sense 
descurar parar atenció a les condicions 
dels participants (experiència, etc.). I 
si per desgràcia s’arriba a produir un 
accident, com poden afectar les res-
ponsabilitats d’organització, experte-
sa, etc. dels organitzadors o guies de 
l’activitat.

Els ponents Ramón Arqué, Alberto Ayora i Iñigo Ayllón en un moment de la taula rodona.

Taula inaugural de la Jornada. D’esquerra a dreta, Eduard Cayón, president del 
CEC, Gemma Vilaró, directora de l’Escola Catalana de l’Esport, Jordi Merino, 
president de la FEEC, Emili de Tomàs, director del Curs i Frederic Lanzaco.
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MUNTANYA

Posets (o punta llardanana 
3.375 M) 8/9 d’abril de 2017
TEXT MONTSE SOLER

A LA TERCERA VA LA VENÇU-
DA!!!!

Han calgut tres anys, i tres coordi-
nacions, per arribar al cim de Posets. 
La meteo no ens va deixar ni acostar-
nos al cim en les anteriors ocasions, 
però tal i com ens anàvem repetint 
les cares conegudes d’aquests intents, 
AQUEST ANY SÍ; el 2017 havia de 
ser l’any!!

I així ha estat. Se’ns presentava un 
cap de setmana perfecte, ni un núvol 
al cel, ni una mica de vent, res no po-
dia passar.

La ruta escollida era per la via nor-

mal, des de la Vall d’Eriste.
El primer dia pugem des de 

l’aparcament al refugi de l’Ángel 
Orus. A la tarda fem algunes pràc-
tiques d’arva, pala i sonda, i alguna 
croqueta amb l’autodetenció, passant 
una bona estona.

Diumenge sortim ben d’hora, ben 
d’hora del refugi, no esperem ni que 
ens donin l’esmorzar.... Ens encarem 
cap a la Canal Fonda. Donada l’època, 
ens trobem amb molta neu, entre un 
i dos metres de neu.... Tot i que a 
l’anada encara està prou dura per po-
der progressar bé amb els grampons. 

Els ponents Ramón Arqué, Alberto Ayora i Iñigo Ayllón en un moment de la taula rodona.

A l’inici de la canal deixem les raque-
tes, que ens faran un bon servei a la 
baixada....

Deixem la Dent de Llardana a la 
nostra esquerra i seguim pujant. Des 
del coll de la Dent, encarem la Espal-
da de Posets, i al final ja es veu el cim 
del Posets!!!

Com tenim un dia fantàstic, i hem 
fet la feina a un bon ritme, ens per-
metem el luxe de gaudir una bona 
estona del cim i de les seves vistes..... 
Només faltaria, estem al segon cim 
més alt dels Pirineus!!!!

Alguns membres del grup Fita aconseguida. Foto: Xavi Garcia

Gaudint les vistes
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TEXT NÚRIA PUIG

Bessiberri Sud (3.017 m) i Pic 
d’Avellaners (2.982 m)+/- 1500 m

Arriba la sortida del Maig i la propos-
ta és una ascensió per la bonica vall de 
Llubrigueto i estanys de Gémena amb 
pernocta amb tendes.

L’aventura comença al pàrquing de 
Caldes de Boí quan el guarda del Parc 
ens indica que no és possible l’acampada 
ni al Parc ni a la zona perifèrica.

Primers ens fem l’orni amb la idea de 
posar les tendes a última hora i treure-
les ben d’hora però abans no tenim 
preparades les motxilles, ens vénen a 
veure un parell de guardes forestals in-
sistint amb la prohibició d’acampada - 
que no podem ja dissimular doncs per 
tot arreu veuen màrfegues i tendes.

Ens suggereixen que ens desplacem 
a la boca sud del túnel de Vielha per fer 
l’ascensió per la vall de Bessiberri fins al 
nou refugi lliure – consell què seguim.

Sortim de l’aparcament del refugi de 
Conangles on hi ha una bonica zona 
de pícnic. Ben aviat comença a pujar 
per un camí ben marcat amb estaques i 
que guanya desnivell de manera ràpida 
fins a arribar a l’estany de Bessiberri.

Anem amb temps i ja veiem el re-
fugi així que ens prenem un descans 
en aquest paratge idíl·lic on hi ha qui 
aprofita per remullar-se els peus.

Acabem d’arribar-nos al refugi i hem 
encertat de carregar les tendes doncs 
està ple fins a la bandera. Així que 
guanyem alguns metres per trobar un 
bon lloc on ens instal·lem. Sopar de 
germanor i cap a les tendes.

L’endemà ens llevem ben d’hora i un 
cop hem plegat trastos, ens dirigim cap 
al coll d’Avellaners. A pocs metres d’on 
hem acampat calcem granpons i anem 

ascendint per els pendents de neu què 
està al punt i es puja molt bé.

Un cop al coll, tenim tota la vista 
de l’altra banda: estanys de Gemena, 
estany gelat i ja només ens resta pujar 
pels blocs de pedres fins al cim del Bes-
siberri Sud (3.017 m). Fa un dia fantàs-
tic i gaudim de les vistes.

El següent objectiu és el Comalofor-
no. Desfem els darrers metres de camí i 
després flanquegem sense perdre alça-
da. Arribem a un punt que no tenim 
clar si seguir per un pendent amb neu 
i pedra una mica descomposta o baixar 
per una canal que ens obligarà a fer una 
gran volta per arribar al cim.

El GPS ens marca de seguir per la 
pendent però la majoria de gent no 
veu fàcil el pas. Després d’uns moments 
d’indecisions optem per deixar el Co-
maloforno per una altra ocasió.

Retornem al coll i ho acabem 
d’arrodonir amb el cim d’Avellaners 
(2.982 m), que tot i no arribar als 3.000 
m també el gaudim.

A la baixada, la neu s’ha estovat 
però es pot fer bé i alguns gaudeixen 
com nens. Finalment retornem al lloc 
d’acampada i recollim alguns ‘bultos’ 
que hem deixat amagats i desfem el 
camí fins a retornar als cotxes.

Tot i el canvi de plans, ha estat una 
bona experiència què ens ha permès 
descobrir una vall que molts no co-
neixíem.

Vam anar-hi: Angie B, Anna C, Ar-
nau G, Natàlia A, Eli C, Jordi M, Lo-
rena T, Marc P, Montse C, Òscar L, 
Sergio J, Toni C i Núria P.

Cap al refugi

L’estany de Besiberri
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Ruta Figueres-Ripoll en btt, 
desafiant la pluja pel Pirineu 
Oriental 3-4-5 de juny
TEXT ÁNGEL LUJAN

1a etapa Figueres – La Farga del Mig 
(Sant Llorenç de Cerdans) 54km +1300m 
-750m de desnivell

Figueres – Llers – Sant Llorenç de la 
Muga – Costoja – Sant Llorenç de 
Cerdans – La Farga del Mig

La primera part de l’etapa entre Fi-
gueres i Sant Llorenç de la Muga té 
poc desnivell i és força distreta, amb 
canvis constants de terreny, però sem-
pre pedalant.

La Segona part fins al coll Roig té 
un pendent considerable, però que es 
deixa pedalar, amb terreny per pistes 
d’estat variable, aquí la calor s’ha fet 
notar fins esgotar totes les reserves 
d’aigua.

A partir del coll Roig ja tot és carre-
tera, un tram inicial de pujada fins a 
Costoja i després un refrescant descens 
continu fins a Sant Llorenç.

Ens hem allotjat a una Gîte comu-
nal que gestiona l’oficina de turisme 
de Sant Llorenç de Cerdans, està ben 
equipada per fer-se el menjar, al po-

ble hi ha supermercat, cosa que facilita 
molt la logística.

Just fer la compra i arribar a la Gîte i 
començar a ploure a bots i barrals, ens 
ha anat de poc.

2a etapa La Farga del Mig – Espinavell 
40km +1300m -700m de desnivell

La Farga del Mig – Serrallonga – La 
Menera – Santa Margarida (Coll 
d’Ares) – Collada de Prats – Coll de la 
Clapa – Fabert – Espinavell

Sortim de la Farga del Mig amb el 
terreny encara moll i decidim agafar la 
carretereta que porta fins a Serrallon-
ga, saltant de vall. La carretera conti-
nua fins a la Menera i a partir d’allà 
comença una pista amb un desnivell 
agradable, però sostingut, que passa 
per la Mara de Déu de Coral i mor a 
pocs revolts per sota del Coll d’Ares.

Encara no ha plogut, només quatre 
gotes, convençuts que ens mullarem 
continuem per la pista que va paral.
lela a la carena fronterera, amb suau 

BTT

pujada fins a la collada de Prats i se-
guint pel llom herbós fins a la collada 
de la Clapa, on comença el descens 
fins a Fabert i després per antics ca-
mins fins a Espinavell. Comença a 
ploure en quantitat tot just quan en-
trem per la porta del refugi.

Ens allotgem al refugi els Estudis 
d’Espinavell (antiga escola) i la gent 
de casa Pau ens fa una excel.lent mitja 
pensió, molt recomanable, sobretot si 
voleu menjar carn de Poltre.

3a etapa Espinavell – Ripoll 51km 
+900m -1400m de desnivell

Espinavell – Collada Fonda – Llanars – 
Camprodon – Sant Joan de les Abades-
ses – Ripoll

Iniciem l’etapa amb un dia esplèndid 
per la pista que puja fins la Collada Fon-
da, tot i que és compartida amb vehicles 
avui gairebé no hi ha trànsit. Des de la 
collada seguim la pista que fa la carena 
cap al sud i després d’un tram de prats i 
bosc ample amb camí indefinit, retro-
bem la pista que ja sense dificultat ens 
porta fins a Llanars. Seguim per la carre-
tera fins a Camprodon i després seguim 
les indicacions de Pirinexus (rutes de btt 
pels pirineus i pre-pirineus orientals) 
que van pel GR i que porten fins a Sant 
Joan de les Abadesses enllaçant amb 
la via Verda que baixa des d’Ogassa. 
L’etapa la finalitzem amb el tram de via 
verda entre Sant Joan i Ripoll.

Baixant cap a Llanars
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Els nens i l’espeleologia
TEXT VANESSA SÁNCHEZ MORALES

A més d’espeleòloga, sóc mare d’una 
nena de 8 anys, fa més d’11 anys que es-
tic enganxada a aquest món subterrani 
juntament amb el meu marit i insepara-
ble company d’aventures.

La combinació nens i coves pot, per 
un moment, semblar un suïcidi, res 
d’això, el que passa és que els adults, 
normalment, traspassem les nostres pors 
i dubtes als nostres fills. Els nens no te-
nen cap idea preconcebuda d’allò que és 
l’espeleologia, en canvi els adults sí, se-
gurament el primer que et passa pel cap 
quan penses en una cova és: un lloc fosc, 
fred, humit i estret, quina agonia!!!

El no “contaminar” la imaginació dels 
nostres fills amb les nostres pors, els obre 
un món inimaginable d’aventures, sem-
pre, està clar, sota la supervisió d’un adult 
i guia especialitzat. És molt habitual que 
els nens tinguin por a la foscor, i les co-
ves són molt fosques, però si els fas veure 
que aquesta foscor es pot “il·luminar” i 
així descobrir un meravellós i misteriós 
món, llavors la por es dissol i entra en 

joc la curiositat. Aquí entrem nosaltres, 
els espeleòlegs, escollint una cavitat que 
s’adapti a la progressió dels peques, o no 
tant peques, ensenyant-los el valor de 
totes les estalactites i estalagmites que 
trobem a dins les coves, el temps que 
triguen a formar-se, i com preservar 
aquest submón, poden viure una gran 
aventura, a la vegada que superar moltes 
de les seves “pors”, serà una experiència 
que difícilment oblidaran.

Explicaré una anècdota que va passar 
amb la meva filla, fa aproximadament 
uns 3 anys, ella tindria uns 5 anyets. Es-
tàvem a la sortida de final de curs nivell 
2 d’espeleologia a Oliete (Terol), a la 
sima de San Pedro, que és un gran fo-
rat de 100 metres de diàmetre i uns 108 
metres de profunditat, com un fosc llac 
a la seva base. Una estructura metàl·lica 
suspesa cap al forat en el seu tram final, 
invita a treure el cap a l’abisme, cosa que 
tots vam fer, ja que per baixar, havíem 
de saltar aquesta estructura per, mit-
jançant les nostres cordes, baixar fins al 

GIE

fons, i després tornar a pujar, ja que no 
té sortida. Tots vam treure el cap amb 
una mica de por, és un forat descomu-
nal!!! La meva filla de 5 anys, que ja ha-
via fet alguna que altra cova, va treure el 
cap i va dir: “mama, i com baixarem??”, 
automàticament tots els presents van gi-
rar cap i la van mirar amb uns ulls com 
plats.... Després, el riure va poder al ner-
viosisme.

Llavors, és clar, que si els nostres nens 
veuen que els seus pares i resta d’adults 
fan alguna activitat, ells no es qüestio-
nen si és o no perillós, està clar, però te 
n’adones que, no tenen pors, perquè 
veuen que nosaltres no en tenim, ...o 
això és el que fem veure.

Hi ha diferents tipus de cavitats, en al-
gunes calen coneixements de progressió 
vertical per corda, i d’altres són simple-
ment “caminant”.

També juga un paper molt important, 
pel gaudiment dels nostres fills, el no 
haver de preocupar-se per si es taquen, 
aquí tot val!!!, és més, si s’arrosseguen i es 
taquen, s’ho passaran molt millor. Sem-
pre hi ha una miqueta de fang a mà per 
fer uns treballs manuals i deixar la nostra 
empremta per a tota l’eternitat.

És també essencial, que tinguin un 
rol dins l’activitat: haver de buscar un 
objecte amagat, deixar-los que facin 
de guies en un moment donat, que ens 
ajudin en algun punt, tot això, els dóna 
confiança en ells mateixos, a la vegada 
que senten que són útils dins el grup. 
S’ha de motivar als nostres nens, i si a 
més nosaltres ens vinculem en les activi-
tats amb ells, tots gaudim molt més.
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GRUP DE 
JOVES

Escalada a 
La Soleia
TEXT NEUS MESTRE FARRÀS

El dissabte 20 de maig el grup de Joves 
del CEG vam anar al sector La Soleia 
de Sant Martí de Centelles per prac-
ticar l’escalada per primer cop com a 
grup. Sortosament, vam poder gau-
dir de les indicacions i el guiatge del 
Xavi Fàbregues, ja que ens vam unir 
amb el curs d’escalada (alguns fins i tot 
vam poder prèviament anar a les clas-
ses del curset). Dins els grups quedaven 
representats tots els nivells, des de to-
talment principiants fins a alguns més 
experts. Això va facilitar l’intercanvi 
d’aprenentatge entre nosaltres i cadas-
cú es va anar buscant vies per practicar 
i trobar algun petit repte.

Al matí el vam dedicar a què tothom 
fos capaç de poder pujar i assegurar de 
segon amb comoditat. Cap al migdia 
el Xavi ja ens va explicar als inex-

Sortida a les 
Agudes
TEXT CARLES ESTEVE SERENA

El dissabte 10 de juny ens vàrem 
trobar per pujar al cim de Les Agu-
des per la ruta de Els Castellets. Si 
bé el cim de Les Agudes no és el pic 
més alt del Massís del Monstseny 
(el supera el Turó de l’Home amb 
només 0,4 metres d’altitud), de 
ben segur que n’és el més divertit 
d’ascendir si s’opta per la ruta men-
cionada.

Arribem ben d’hora al pàrquing 
Les Ferreres, just passat el Coll de 
Sant Marçal, i ens posem a caminar 
aprofitant que encara no fa massa 
calor. Després de creuar una zona 
boscosa, arribem a l’inici de la zona 
dels Castellets: diversos promonto-
ris rocosos que cal superar grimpant 
fins a assolir l’objectiu del dia. Al 
vessant dret d’un dels Castellets hi 
ha instal·lada una cadena que per-
met superar un curt precipici, però 
nosaltres vàrem optar per la grim-
pada tot pujant i baixant el turó. 
El cim de Les Agudes queda en 
tot moment amagat darrere l’últim 
Castellet, i fins que no el vàrem 
superar no el vàrem poder veure. 
Un cop arribats al cim, aprofitem 
per gaudir de les excepcionals vis-
tes que es tenen (Matagalls, Turó 
de l’Home, Cingles de Tavertet, 
Montserrat...).

Després de reprendre forces, ini-
ciem la tornada pel camí que prové 
del cim del Turó de l’Home, des-
viant-nos al cap de poc per un petit 
sender que descendeix fins al Coll 
de Sant Marçal, tot creuant una tar-
tera força impressionant.

Una excursió que val molt la pena 
per quan es té poc temps i que dis-
posa d’un al·licient especial gràcies a 
les grimpades que s’han de fer.

perts com es munta i desmunta una 
reunió per poder començar a practi-
car l’escalada com a primer en les vies 
que ens havíem sentit més còmodes. 
Una mica marejats pel sol i la calor, 
vam trobar una bona ombra al costat 
del sector per recuperar forces i ener-
gia tot dinant. Així a la tarda tothom 
va ser capaç de desmuntar reunions i 
qui més qui menys, escalar com a pri-
mers. L’última hora la vam dedicar a 
aprendre a caure i a assegurar caigudes, 
quina impressió! Quan el cansament 
ja s’havia definitivament apoderat de 
nosaltres vam immortalitzar la sortida 
amb una fotografia que ens va fer el 
Xavi, a qui li estem molt agraïts, i fi-
nalment vam anar a un bar del poble a 
refrescar-nos i comentar la jugada.

Una mica de pràctiques

Al cim de Les Agudes
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SENDERS

TEXT TONI VIVES  FOTOGRAFIES CARME ARAGÓ

El passat 19 de març, vàrem realitzar 
una caminada, podríem dir-ne, “pu-
rament garrotxina”. Es tractava de 
cobrir la 5a etapa del GR-2, el que va 
de la Jonquera fins al riu Besos.

Aquest cop es tractava de cobrir la 
distància de 18 quilòmetres, la que 
separa les poblacions de Santa Pau a 
Joanetes. El desnivell a cobrir era de 
762 metres positius i 723 negatius.

Amb un temps esplèndid iniciàvem 
la caminada en l’idíl·lic marc de Santa 
Pau, punt on havíem acabat la quar-
ta etapa. Segurament tothom coneix 
aquesta població de la Garrotxa per les 
seves bones i cares mongetes blanques 
o millor dit els fesols. Però l’atractiu 
turístic de santa Pau va més enllà del 
purament gastronòmic que dóna 
l’apreciat llegum. La plaça porticada, 
presidida per l’església, és l’element 
arquitectònic distintiu de la població. 

El conjunt arquitectònic dels segles 
XV i XVI i que es desenvolupa al vol-
tant d’aquesta plaça, també anomena-
da firal dels bous, és un dels més ben 
conservats del nostre país.

Tot el grup ens posarem en marxa 
amb la idea prèvia de fer un recorre-
gut llarg (el ja esmentat de 18 km) 
i un de més curt de 13 quilòmetres 
que finalitzava al poble de Les Pre-
ses, pensat pels qui no volien caminar 
tant.

El primer tram de la ruta passa entre 
el volcà Roca Negra i el Puig Subià 
i tot seguit ressegueix el vessant sud 
del volcà de santa Margarida. Després 
d’una ràpida baixada ens toca remun-
tar fins al nucli habitat de La Cot, on 
destaca l’església de Sant Miquel Sa-
cot, un edifici d’origen romànic que 
va haver de ser reconstruït al segle 
XVIII després d’enderrocar-se durant 

Fageda d’en Jordà

GR2 de la jonquera al besòs 

un terratrèmol dos segles abans. És en 
aquest indret on aprofitem per fer la 
tradicional aturada “de la mandarina” 
i així refer forces pel camí que encara 
ens queda. Travessem entre dos pe-
tits volcans més, el Puig de la Costa, 
que deixem al nord i el volcà El To-
rrent que ens queda al sud. I així, a 
poc a poc ens anem atansant a un dels 
boscos més famosos de Catalunya, la 
fageda d’en Jordà. Just abans d’entrar 
al bosc passem pel costat de la Coo-
perativa La Fageda, molt coneguda 
pels seus productes làctics de qualitat 
i sobretot per la participació activa en 
l’elaboració del gènere de persones 
amb certificat de discapacitat i de jo-
ves en risc d’exclusió social, una bona 
tasca d’inserció laboral!

Trobem el bosc de la Fageda encara 
poc coberta de fulles, cal pensar que 
malgrat la dolçor del clima, encara 
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estem als darrers dies de l’hivern. Pas-
sem a tocar de la masia de Can Jordà, 
la que dóna nom a la zona boscosa i 
abandonem l’arbreda quan abordem 
la serra del Corb. És precisament 
quan el camí troba la bifurcació que 
en el tros on es passa prop l’ermita 
de Sant Martí del Corb que la sen-
yalització del GR presenta un dubte 
important. Un marcat gir a l’esquerra 
i ben pintat ens senyala un sender 
que s’enfila cap a l’esmentada ermita, 
per altra banda si no agafem aques-
ta ruta, seguim trobant antics senyals 
de GR que menen directament cap 
a Les Preses. Donat que el grup s’ha 
dividit en dos, els qui van més ràpi-
dament opten per pujar cap a Sant 
Martí del Corb, mentre que la resta 
dels caminadors en arribar al punt de 
bifurcació es troben en el dilema de 
seguir pel pla o enfilar-se a la serra. 
Per acabar d’adobar el destret hi ha 
un altre problema que dificulta la de-
cisió del grup: la tecnologia moderna 
dels GPS és perfecta quan es fa servir 
bé, però pot ser una complicació si hi 
ha algun element distorsionador. En 
aquest cas l’element distorsionador 
és que se’ns han facilitat dos “tracks” 
diferents i un d’ells marca que el GR 
passa per l’ermita i l’altra “track” sen-
yala que el sender segueix recta, ob-
viant la pujada a la serra del Corb. Al 
final la decisió que es pren és la més 
coherent, consistent en què els que 
han arribat més tard segueixin la ruta 

recta i més curta cap a Les Preses. Per 
les ràdios ens posem d’acord i cada 
grup busca un indret on dinar. Des-
prés de tornar-nos a posar en marxa, 
ambdós grups ens cal enfilar-nos pel 
vessant del volcà El Racó, l’últim que 
passarem durant l’excursió. No en va 
hem estat circulant pel Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La història de l’excursió segueix 
amb el retrobament dels dos grups a 
Les Preses. A partir d’aquest punt, els 
qui han optat pel recorregut de tretze 
quilòmetres, agafen l’autocar i la res-

ta segueix caminant fins a un aparca-
ment a prop de Joanetes, o els recull 
el vehicle.

Ha estat una bona jornada que ha 
recorregut indrets de gran bellesa 
paisatgística i que segueix deixant-
nos un bon record com està passant 
en totes les etapes d’aquest GR-2 que 
discorren per la Garrotxa.

Esglèsia de Santa Pau

Pels peus de la serra del Corb

Sant Martí del Corb
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Curs d’iniciació a l’escalada
TEXT CARLOS DE CABO SERÓN

Aquest mes de maig del 2017 s’ha or-
ganitzat el curs d’iniciació a l’escalada 
per part del GEDE, del Club Excur-
sionista de Gràcia. Com a membre del 
club, estic a la secció d’espeleologia i 
barrancs (GIE) i em va engrescar el fet 
d’iniciar-me en un esport diferent, com 
és l’escalada, malgrat que ja havia fet al-
guna sortida.

El curs va començar un dimecres (17 
de maig) al rocòdrom del club perquè 
aquella mateixa setmana començaven 
les obres de remodelació. El Xavi, que 
era el monitor ens va explicar com as-
segurar, com “xapar” (posar la corda 
dins les cintes exprés), com pujar de 
primer (assegurats en tot cas) i com 
baixar al company un cop havia arribat 
a dalt. L’endemà vam tenir una sessió 
teòrica al club per aprofundir una mica 

GEDE

en la base pràctica de l’escalada espor-
tiva: com fer la maniobra per “netejar” 
una via, preparar una via perquè pugi 
un de segon i com abandonar una via 
en la qual no pots progressar més. Fi-
nalment va arribar el moment de la 
veritat i posar en pràctica tots els co-
neixements adquirits i veure que fal-
tava per polir. La sortida va ser un dis-
sabte (20 de maig) a la zona d’escalada 
“La Soleia” (Sant Martí de Centelles) 
on vam anar amb companys del Grup 
de Joves del club i diumenge vam anar 
a la zona “la cova de l’ós” (Monistrol de 
Montserrat). El curs va finalitzar el 24 
de maig amb una sessió en rocòdrom 
per practicar tècniques d’entrenament 
i gestualitat per fer escalada.

Les sortides en roca van ser prou di-
ferents, perquè malgrat eren vies de 

dificultat semblant, el tipus de roca fa 
que canviï molt el tema, per exemple 
a Montserrat va costar pujar més per-
què la roca no donava moltes presses 
de mans i calia aprofitar millor els peus. 
Però en definitiva aquest curs m’ha estat 
útil per adquirir una base de coneixe-
ments amb els quals començar a fer 
escalada esportiva i poder fer sortides. 
Cal dir que m’ho he passat d’allò més 
bé en aquest curs on he conegut altres 
companys i companyes amb moltes ga-
nes d’escalar també, amb qui segur que 
farem sortides. Per acabar volia fer un 
agraïment al monitor del curs que ha 
tingut paciència i ho ha fet realment bé!

Escalant a Sant Martí de Centelles
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Setmana 
gent gran 
de gràcia - 
2017

Un cop més, l’Ajuntament de Grà-
cia i a sol·licitud de la Regidoria, ha 
volgut que un dels actes principals 
de la Setmana dedicada a la gent 
gran, la passejada pel Parc de Coll-
serola fos organitzada per membres 
de la Secció d’Acampada del Club 
Excursionista de Gràcia.

A primers de Maig es va orga-
nitzar la sortida, amb l’assistència 
d’unes 300 persones que varen 
gaudir de la caminada per la serra-
lada arribant feliçment tots ells, on 
l’Ajuntament els va oferir un petit 
refrigeri.

Un any més la Secció d’Acampada 
del Club Excursionista de Gràcia hi 
ha col·laborat amb la Regidoria del 
nostre Ajuntament.

ACAMPADA CULTURA

Frec a frec de la 
muntanya / Joan 
Cervera i Batariu

Us presentem un llibre escrit per un 
muntanyenc que va canviar les es-
pardenyes pels peus de gat... Efecti-
vament aquest és un dels episodis del 
llibre escrit pel nostre consoci Joan 
Cervera. 

A Frec a frec de la muntanya en 
Joan ens parla d’amistat, de silencis 
muntanyencs, de música i fins i tot ens 
proposa una ruta des del Tibidabo fins 
a Andorra en vuit jornades, que ens ho 
agafem com una proposta a seguir.

Al llibre hi trobareu referències de 
vies d’escalada i rutes de muntanya, 
poesia, evidències de l’evolució del 
material i la tècnica, personatges del 
món de l’alpinisme internacional i so-
cis del CEG i, sobretot una vivència 
personal.

Frec a frec de la muntanya de Joan 
Cervera i Batariu. Rafel Dalmau Edi-
tor. Col.lecció a Guió del temps. 2016

TEXT CEG

TEXT TONI ALBALADEJO
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Aquells vells i curiosos 
llibres...

EL LIBRO DE LOS CONDENADOS de Charles Fort

TEXT CARLES ALBESA I RIBA

D’aquest llibre ja ens en parlà Joan 
Perucho ( veg. butlletí 143, pàg. 93) 
i aportà una escarida enumeració de 
pluges insòlites enregistrades per Fort, 
entre les quals hi havia una de peixos 
sobre Singapur. No era, però, la única 
pluja d’espècies aquàtiques recollida 
per l’autor d’El libro de los conde-
nados. En té catalogades força més. 
Com, per exemple, una que tingué 
lloc a Londres el 5 de maig de 1848. La 
tarda era assolellada, però sobtadament 
es girà una ventada, el cel s’enfosquí i 
començà a caure un fort ruixat d’aigua 
i peixos. Durant una hora caigueren 
més d’un miler de peixos, d’uns 15 cm 
de llargària, de color platejat i grans 
aletes, que els experts no identificaren 
amb cap espècie de la zona. Un estudi 
de la Universitat d’El Cairo aclarí que 
corresponien a una espècie d’aigua 
dolça, abundants al llac de Galilea, 
que els palestins anomenaven peixos 
de Sant Pere. Un peix que no s’ha de 
confondre amb el “Zeus faber”, cone-
gut també com a gall de Sant Pere, que 
viu al Mediterrani i l’Atlàntic oriental 

CULTURA

i és molt apreciat pels gastrònoms.
“Peix de Sant Pere”: el nom m’evocà 

un viatge que vaig fer a Israel, i més 
concretament una breu navegació 
pel llac de Galilea, durant la qual vaig 
menjar un d’aquests peixos, en un àpat 
que és costum d’oferir als turistes.

El llac de Galilea, de Tiberíades o 
de Genesaret, és l’escenari de diversos 
episodis de la vida de Jesús. L’evangeli 
de Mateu diu que fou en aquest llac 
on Pere, seguint les instruccions del 
Mestre, pescà un peix que portava a 
la boca una moneda, amb la qual pagà 
el tribut del temple. Per això, aquesta 
espècie, que presenta unes estries si-
mètriques als costats, que la tradició 
atribueix a l’empremta dels dits de 
Pere,  ha rebut el seu el nom. 

Els condemnats del llibre de Fort, 
o sigui els exclosos, són els fenòmens 
estranys que la ciència ortodoxa ha 
ignorat o menyspreat: i que ell es re-
sistia a creure que fossin una pura ra-
cionalitat i registrava en el “sanatori de 
coincidències exagerades”, que és com 
anomenava el seu arxiu.

Per primera vegada he permès que 
un record personal meu s’anteposi a la 
temàtica muntanyenca d’aquesta sèrie 
de vells i curiosos llibres.
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AGENDA

JULIOL

8-9 juliol

Grup de btt

Volta al Montseny

8-9 juliol

GIE

Barrancs a Aínsa. Sortida de módul, Tipus A
Organitza: Roger Griera

8-9 juliol

Secció de Muntanya, Mitja Muntanya

 ALTA GARROTXA 
Coordina: Josep Vilella

15-18 juliol

Grup de btt

Entre l’Arieja i l’Aude

15-16 juliol

Secció de Muntanya, Alta Muntanya

GRAN BACHIMALA (3177 m) 

Coordinen: Jordi Monsó i Ana Cartanyà

29-30 juliol

Grup de btt

Volta a la Val d’Aran

AGOST
5-15 agost

Grup de btt

Viatge-Expedició Als Tatras (Eslovàquia)

26-27 agost

GIE

Barrancs a Ariège. Sortida Tipus B
Organitza: Lala Lasheras

3-4 i 10-11 juny

GIE

Curs de barrancs Nivell I

SETEMBRE
2-3 setembre

Grup de btt

De La Molina a Barcelona

9-10 setembre

Grup de btt

Alta Segarra

9-10 setembre

GIE

Espeleo a Dent de Crolles. Tipus B
Organitza: Lala Lasheras

23-24 setembre

Grup de btt

Muntanya d’Alinyà, serres d’Odèn i Port del Comte


