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JUNTA DIRECTIVA
Ara, amb l’entrada del 2016, ens estem acostant 
cada cop més als quatre anys que ens havíem 
marcat l’actual Junta Directiva per dirigir l’entitat. 
En concret Marisa Carreño va ser proclamada 
presidenta el dia 24 de maig de 2012  i  al costat 
d’ella tota la Junta actual.

Així que aquest nou any 2016 es presenta electoral. 
Encara no hi ha data fixada, però abans de l’estiu es 
farà la convocatòria de les eleccions i constitució de 
la Junta Electoral.

Encara estem parlant d’un horitzó un pel llunyà per 
les noves eleccions, però el temps passa molt ràpid 
i convindria posar ja en funcionament la maquinària 
per trobar gent nova que vulgui agafar les regnes 
del Club. 

Les experiències d’altres renovacions de Junta 
Directiva, com la manca de candidatures o l’haver 
d’anar a recórrer a Juntes Gestores,  ens fa ser 
previsors i és per aquest motiu que des d’ara us 
encoratgem a formar candidatures. El què és clar 
és que l’alternança dóna vitalitat a l’entitat. 

La Junta

El passat dissabte 24 
d’octubre va tenir lloc la 
Festa Infantil de l’Esport 
a Gràcia que enguany 
coincidia també amb el 
Dia sense Cotxes i amb 
les Jornades del Comerç 
al Carrer i que com cada 
d’any, l’Ajuntament de 
Gràcia ens convida a 
participar,  juntament amb 
altres entitats esportives 
del barri.

Festa infantil de l’esport a Gràcia

Amb un dia assolellat i esplèndid, el nostre Club va 
participar, com ja va sent habitual, amb un Rocòdrom 
mòbil d’uns quatre metres, instal·lat a la Travessera 
de Gràcia amb Roger de Flor. Vam comptar amb 
l’ajuda de dos membres del GEDE que van estar 
pel matí i per la tarda ajudant els nens a escalar i 
rapelar, animant-los en tot moment, mentre la resta 
de l’equip es dedicava a posar i treure talabards 
i cascos. El Rocòdrom és un bon reclam per als 
nens: molts d’ells ja ho havien provat en altres llocs 
i per a altres era la primera vegada i la veritat és 
que no vam parar en les sis hores en què va estar 
en funcionament.

Per altra banda, també vam comptar amb una 
paradeta amb marxandatge i informació del Club 
que també va ser tot un èxit d’afluència.

Eli Figuera

(Fotografies de Jordi Coca)
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ALTES DE SOCIS

CABALLERO ALONSO, AUGUSTO XAVIER
MUÑOZ BLANCO, MARC
LOPEZ HERNANDEZ, Mª ÀNGELS
CRIVILLÉN LUCAS, SOLEDAD
SALOM JOVANI, ORIOL
BLANCH URBAN, JOANA
SÁNCHEZ BASORA, BERTA
GIL VENDRELL, QUIM
GÒMEZ PONS, FUCAN
BONET ARIL, LIDIA
FERRÚS GONZÁLEZ, JORDI
GENOVART JANÉ, SARA
GARCIA GONZALEZ, MONTSERRAT
ALSINA ESPAÑOL, BERTA

9.419
9.420
9.421
9.422
9.423
9.424
9.425
9.426
9.427
9.428
9.429
9.430
9.431
9.432

SOCIS MÉS ANTICS
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
MANONELLAS GARCIA, EDUARD
MARTIN BRASO, GUILLEM
GARCIA I SIFRE, VICENTA
DUARTE I SANCHO, MANUELA
HERNANDEZ ARBERAS, MANUEL

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
02-12-1955
21-06-1956
21-02-1957
07-03-1957
14-11-1957

NECROLOGIQUES

Adéu-siau amics, i als que no sou tant 
amics.

A poc a poc, aquí mateix em trobo amb el 
neguit d’enfilar el camí dels records.

No m’he queixat mai a la vida i sobretot no 
he estat mai pessimista: ni en lo bo, ni en 
lo dolent. He estimat a la gent amb totes les 
seves virtuts i defectes.

No viu qui més anys viu, sinó qui reparteix 
més vida al seu voltant. És un do que m’ha 
acompanyat en la meva vida i més durant la 
meva vellesa.

Mai no m’havia posat a escriure d’aquesta 
manera i ara me’n adono que quan llegireu 
aquestes lletres jo ja seré a l’altre barri, no 
sé si al purgatori o a l’ infern. Tant se val, ja 
que jo no li he tingut por a res.

Quan alço el cap em pregunto sovint com 
hauria canviat la meva vida. Si voleu que us 
digui la veritat, no em neguiteja gaire tenir 
la mort tant a prop.

Adéu-siau amics i amigues.

Antonio Moreno Zambrana   

Antonio Moreno Zambrana   

NO HO OBLIDEU

Horari de secretaria:
De dilluns a dijous,
de 18,00 a 22,00 hores

CARNET FEDERATIU 2016

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

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

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

9 i 10, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
RAQUETES A LA CERDANYA 
Coordina: Montse Soler

 
17, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Monistrol de Calders, l’Estrada i 
Navarcles (15 km)

 
23 i 24, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PUIGPEDRÓS (2914 m) 
Coordinen: Esteve Fàbregas i Javier Ros

 
24, diumenge 
Diada del Club 
Sant Feliu de Guíxols

 
26, dimarts 
GEDE  
X Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep Maria 
Rodés” 
Cinema Retro. Escalada en blanc i negre

 
28, dijous 
GEDE 
Acte d’inauguració del 75è aniversari 
del GEDE

 
28, dijous 
Grup de Fotografia 
Xerrada: Comentaris i critica de 
fotografies realitzades a les sortides 
(xerrada informal)

 
30 i 31, dissabte i diumenge 
Grup de Senders 
Congost de Mu

GENER
6 i 7, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
Cursos d’Esquí Nòrdic  
(Iniciació i Perfeccionament)

 
13 i 14, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
RAQUETES A LA VALL D’ARAN 
Coordina: Regina Tornamorell

 
21, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Navarcles, Sant Benet de Bages, 
Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de 
Vilatorrada  (12 km)

 
24, dimecres 
GEDE 
X Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep Maria 
Rodés” 
Pau Escalé. Escalada en gel

 
25, dijous 
Grup de Fotografia 
Xerrada: Composició fotogràfica i 
fotografia hivernal

 
27 i 28, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya  
BASSIERO (2903 m) 
Coordina: Romà Ticó

 
28, diumenge 
Grup de Fotografia 
Sortida. Lloc a determinar
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CULTURAL

Visita a l’exposició de 
l’Antic Egipte

Dolors Làzaro

El passat 7 de novembre el grup 
sènior del Club va seguir amb el seu 
costum de retrobar-se per posar-se 
al dia sobre les iniciatives culturals 
que organitza la nostra ciutat.

Vàrem visitar la magnifica exposició de “CaixaForum” 
que sota el nom: 

“Animals i faraons: el regne animal a l’antic Egipte” 

es pot veure fins al gener a l’antiga fàbrica Casa 
Ramona de Montjuïc.

En l’art egipci, hi trobem una àmplia presència de la 
figura animal, en diferents formes i contextos. Fins 
fa poc, això va dur a filòsofs i historiadors clàssics a 
creure que els antics egipcis els adoràvem.

L’egiptologia científica, avui, ha aportat nova 
llum a una religiositat més complexa i s’ha 
pogut interpretar amb més precisió la relació 
entre els antics egipcis i el món animal. 
 
Els egipcis, no adoraven els animals. Triaven les 
formes d’ells per convertir-los, per comparació i 
assimilació, en manifestació de l’essència divina 
accessible als humans. Van aprofitar les figures 
per fer-les servir de manera simbòlica sobre el que 
podien representar. Com a resultat, és una producció 
artística d’una riquesa i d’una varietat excepcional. 

L’exposició és d’una gran qualitat i és important 
veure-la més d’una vegada, ja que s’hi exposa 
material vingut d’altres museus, també del Louvre 
de París.

Nova temporada 2016. 
Secció d’Esquí

El passat 18 de novembre es va 
celebrar l’Assemblea ordinària de 
la Secció d’Esquí, on en l’ordre del 
dia es va tractar el canvi de Junta, 

revisió de comptes i proposta d’activitats per a la 
temporada 2016.

Voldria aprofitar aquest espai per agrair a la 
Junta sortint la bona feina feta i la dedicació dels 
darrers anys, aconseguint una secció especialment 
activa, que ha fet que, en els mesos de neu, els 
socis de la secció hagin gaudit de les sortides de 
cicle, de diferents cursos de Formació i Seguretat, 
Monogràfics de diversa temàtica i trobades 
d’esquiadors d’inici i tancament de temporada.

La nova Junta, que pretén continuar dinamitzant 
la secció fent partícips actius a tots els integrants 
a través de la formació continua i la col·laboració 
en les diferents activitats plantejades, quedarà 
representada per:

- President: Agustí Garcia

- Vicepresident: Carlos Muniesa

- Responsable de Formació: Ricard Martínez

- Tresorer: Carles Perera

- Secretària: Rosa Salas

Per la nova temporada 2016 la secció presenta 
una intensa proposta d’activitats entre els mesos 
de desembre i abril, incloent-hi actuacions per 
potenciar la Formació i la Seguretat, subvencionant 
parcialment entre els socis de la secció cursos 
i monogràfics, i amb una cura especial en la 
preparació de les sortides, l’ús del material i la 
gestió del risc; 

- 8 sortides de cicle per a esquiadors de muntanya

- Sortida de Veterans d’esquiadors de muntanya

- Curs d’iniciació a l’esquí de muntanya dirigit a 
gent amb coneixements avançats d’alta muntanya 
i d’esquí alpí

- Curs d’Iniciació a l’esquí de fons

- Curs de Seguretat en terrenys d’allaus (STA) – 
nivell 1

ESQUÍ
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MUNTANYA

Gra de Fajol Gran, Gra de 
Fajol Petit, Bastiments, Pic 
del Freser i Pic de l’Infern,  
7 i 8 de novembre de 2015
Coordinador: Jordi Monsó

Participants: Albert, Arnau, 
Bernat, Cinta, Glòria, Joana, Vicky i jo

Dissabte 7 de novembre

El punt de trobada és l’estació de Sant Andreu 
Arenal a tres quarts de vuit per sortir puntuals a les 
vuit, cosa que aconseguim fer. Anem en dos cotxes 
i aquest primer dia no poden venir ni la Glòria ni la 
Vicky. Parem a esmorzar a Sant Quirze de Besora, 
i com que el bar Sport està ple, anem a l’altre, el de 
l’Hotel, on només hi ha una cambrera per atendre 
uns quants esmorzars i no dóna l’abast.  A punt de 
marxar ja, ens diu que esperem, que ja ens atén. Ja 
esmorzats, anem directes cap a Vallter i deixem el 
cotxe allà on podem. Ens canviem, ens preparem 
i un pèl tard però amb un dia esplèndid, agafem el 
camí que enfila cap el refugi d’Ulldeter, actualment 
tancat per obres. Un cop passat el refugi, seguim el 
GR fins al coll de la Marrana. Allà, girem a l’esquerra 
per pujar la tartera que et du directe al Gra de Fajol 
Gran. I la sorpresa és comprovar que al pic de 
l’Infern, un dels objectius del dia següent, té força 
neu. “No pot ser”, penso, “aquesta és la tercera 
vegada que intento fer aquest pic i ara perilla per 
culpa de la neu...” Però com que hi ha mil i una 
opcions, no em preocupa gaire. Com que anem bé 
de temps, estem una estona contemplant les vistes 
i fent-nos fotos amb el piolet. 

Un cop descansats, fotografiats i ganyipats, baixem 
cap a la cresteta que ens durà al Gra de Fajol Petit. 
El recorregut és molt bonic, la cresta ample i fàcil 
i les perspectives de la muntanya canvien molt 
des d’un costat a l’altre: canals que baixen per la 
via directa al refugi, crestes, roques amb formes 
diverses...  Arribem al “Fajolet” petit i contemplem 
tota la ruta que acabem de fer i que el Jordi, perquè 
anem molt bé de temps, ens torna a fer repetir... 
És a dir, tornem per allà on hem vingut i assolim el 
Gra de Fajol Gran per segona vegada en un dia... 
Baixem cap al Coll de la Marrana i una mica abans 
del refugi, dinem, allà on toca el solet. Un cop als 
cotxes, anem cap al càmping de Vilallonga de Ter 
i prenem alguna cosa al bar, on només hi ha un 
cambrer una mica avorrit, mirant el futbol. 

Ens assignen un bungalou de 4 places i un mobile 
home de 6 places. Com bons companys, decidim 
per sorteig com ens repartirem: a la Glòria i la Vicky 

- Curs de Seguretat en terrenys d’allaus (STA) – 
nivell 2

- Monogràfic de Tècniques d’alpinisme amb esquís

- Intercanvi d’experiències de descens en neus no 
tractades

- Lliga de sortides d’esquí de muntanya

- Sopar d’esquiadors (inici / final de temporada)

Podeu trobar el calendari de la secció a la web de 
www.cegesqui.com o al calendari del club www.
cegracia.cat.

Recordeu que, si sou socis de la secció, podeu 
formar part del grup de Facebook CEG Esquí - 
Secció Esquí Club Excursionista Gràcia, i estar 
al dia de les sortides que es proposen, les que 
s’han fet, intercanviar experiències i plasmar totes 
aquelles inquietuds que tingueu! 

Bones traces,

Agustí Garcia



Butlletí Social núm.1398

les clapes de gespa i clavant bé els bastons. Amb 
cura i sense pressa, ho fem. Grimpem una mica 
més i iupi! arribem al cim. I per mi, un altre somni 
acomplert aquest any! Veig els estanys de Carançà, 
que tants bons records em porten quan fa quatre 
anys vaig fer la Travessa des de Núria. I estic molt 
contenta. I la veritat, és que l’esforç ha valgut la 
pena: el cim no decep. L’Arnau treu de la motxilla 
la senyera estelada i ens fem la foto amb ella i el 
piolet. Un trio d’excursionistes ens la demanen per 
fer-se també la foto ells amb ella.

Però la part més emocionant encara està per arribar... 
Ara hem de baixar per l’altra banda, per agafar el 
camí que ens porti cap el pic del Gorgs, el coll de 
Tirapits i baixar cap a la cabana, per enllaçar amb el 
GR que ens durà al Coll de la Marrana. I resulta que 
el camí està bastant glaçat i uns excursionistes que 
ens trobem, ens desaconsellen que passem per allà, 
així que no tenim més remei que crestejar. Alguns 
pleguem bastons i apa! peu cap aquí, mà cap allà i 
anar progressant tranquil·lament, amb unes vistes 
espectaculars de tot el què anem deixant enrere 
i dels dos vessants. Segurament, fem passos de 
grau II i grau II+, i més i tot!!!! Superemocionant!!!!! 
És l’al·licient de l’excursió. Arribem tots a la cabana 
de Tirapits més o menys bé i una mica més avall, 
dinem. Encara ens queda un bon tram de GR per 
arribar al coll de la Marrana i des d’allà, anar cap als 
remuntadors i pistes d’esquí per baixar al pàrquing.

Com que és d’hora, decidim parar a prendre alguna 
cosa a Setcases on, com no, anem a petar en un 
bar on només hi ha una cambrera!! I ja des d’aquí, 
de tornada a Barcelona.

Felicitar el Jordi per la magnífica coordinació 
de l’excursió i a tot el grup pel bon rotllo i bones 
estones passades. Espero coincidir-hi moltes més 
vegades, perquè de veritat, que ha estat un plaer 
compartir el meu petit somni de pujar a l’Infern amb 
tots vosaltres!

Eli Figuera

Descripció de la sortida:

Sortida del cicle de BTT els dies 10, 
11 i 12 d’octubre del 2015 amb un 
total de 12 participants (Aina, Àngel, 

Anna, Carme, Cesc, German, Joan, Lluïsa, Manel, 
Mireia, Òscar i Ricard).

Ressenya de la sortida de 
BTT a la serra de Boumort

els deixem el llit de matrimoni del bungalou, ja que 
arribaran tard i està més a prop de l’entrada. L’atzar, 
bé, més ben dit, uns quants paperets foradats i 
altres no, fan que el Bernat i el Jordi comparteixin 
habitació al bungalou. La resta, ens quedem al 
mobile home i la que surt guanyant és la Joana, que 
li toca el llit de matrimoni per ella sola. 

I com que tenim temps, cadascú fa el què vol: uns 
ens dutxem, altres munten una oficina al bungalou 
per treballar sobre el “cuco” i el Jordi i l’Arnau van a 
buscar les dues noies que arriben en tren a Ripoll i 
encara tenen temps d’anar de compres.... La resta, 
com no, xerrem... 

Sobre tres quarts de deu (RENFE ha estat benèvola 
i ha arribat “on time”) sopem tots junts. Jo tinc un 
trauma infantil amb l’estofat i quasi ni el provo i el 
cambrer, molt disciplinadament em pregunta que 
si està “maluco” i que perquè no ho havia dit, que 
m’haguessin portat una altra cosa.... El Bernat, molt 
intrigat, li pregunta al cambrer d’on és i aquest li 
respon que de Colòmbia. I també estem intrigats 
amb una parella de parla anglès... Ben entretinguts 
i ben xafarders...

I amb l’estómac plenet, anem a dormir.

Diumenge 8 de novembre

Ens llevem a les sis. El Jordi s’ha enrotllat 
enormement i ha portat l’esmorzar, que guardem 
els del mobile home perquè és més gran. Els del 
bungalou arriben tard i per culpa de la cafetera, no 
sortim a l’hora prevista, però és igual, anem bé de 
temps...

Tornem cap a Vallter, aquesta vegada aparquem 
al pàrquing del final de les pistes d’esquí. Torna a 
fer un dia esplèndid i suem de valent pujant per la 
via directa per una pista d’esquí fins el Coll de la 
Geganta. Bé, suar i jo sense alè, amb el cardio a 
mil per hora. “Ostres”, penso “com segueixi així no 
arribo ni al primer cim!”. Ataquem el Bastiments per 
l’esquena d’Ase i arribem primer a la Creu, passem 
el vèrtex geodèsic i arribem al Piolet. Altre cop foto 
cap aquí, foto cap allà. I cada cop veiem més nevat 
el Pic de l’Infern però també comprovem que hi ha 
molta gent que puja i sembla que sense dificultats. 
Ai! Cada cop el veig més a prop!!!

Seguim cap al Pic del Freser. Per això hem de baixar 
per un tram de pedra bastant desagradable, i tornar 
a pujar cap al pic per passos de grimpada de Grau 
I. Arribem al Freser, com no, foto, foto, foto, i l’Infern 
a tocar... I jo que ja començo a posar-me nerviosa... 

La pujada a l’Infern es fa una mica dificultosa perquè 
algun tram del camí està una mica glaçat i has de 
mirar molt bé on poses els peus, mirant de trepitjar 

(Fotografia de Joana Blanch)
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Les dates coincidien amb la temporada de la brama 
(aparellament dels cérvols molt presents en aquesta 
zona protegida, que comporta l’udol dels mascles 
per atreure les femelles en zel) però no vam veure 
ni sentir cap exemplar. En canvi vam ‘caçar’ força 
bolets.

La meteorologia ens va oferir força bon temps i 
temperatures suaus els tres dies. 

Recorregut:

Es tracta d’una travessa de tres etapes que forma 
un bucle amb sortida i arribada a Organyà:

Etapa 1:

Organyà, dòlmens de la Llauna i la Colomera, 
Montanisell, Forat de Pitarell, La Collada, els Prats, 
coll de Llívia. 

(24 km / +1.350 m de desnivell)

Etapa 2: 

Coll de Llívia, Carreu, Pessonada, pantà de Sant 
Antoni (Pobla de Segur), Claverol, Hortoneda, coma 
d’Orient, refugi del Galliner, coll de Llívia.

(64 km /+1.580 m de desnivell) 

Etapa 3:

Coll de Llívia, cap de Boumort, coll de la Creueta, 
pas del Comptador, coll de Prat Montaner, Cabó, 
Organyà. 

(38 km i +610 m de desnivell)

Dificultat:

És una sortida de dificultat mitjana-alta. 

La 1a etapa té un desnivell considerable però és 
curta i no presenta cap dificultat tècnica ja que tot 
el recorregut transcorre per una carretera local 
asfaltada primer i per pistes de terra després.

La segona etapa tampoc presenta massa dificultats, 
però és molt llarga i amb força desnivell, i exigeix 
molt d’esforç a tots els participants. 

La 3a etapa és curta i de poc desnivell però més 
difícil. Vam fer a peu el tram final d’ascensió al cap 
de Boumort deixant les bicis als prats de la Creueta. 
Després ens va caldre arrossegar les bicis pel 
rocallós i aeri pas Comptador de 1,5 km fins al coll 
de Prat Montaner. La resta és una llarga baixada 
per bones pistes.

Pernoctació:

Vam dormir al graner d’una masia propera al coll 
de Llívia, ja que el refugi lliure del Galliner situat 6 
km més amunt, només disposa d’espai per a 6 o 7 
persones com a màxim.

Cesc Daví

SENDERISME

És diumenge 18 d’octubre a quarts 
de vuit del matí. Em dirigeixo cap 
al Club, és on ens espera l’autocar 
per marxar d’excursió amb el grup 
de senders. Farem l’Estany-Coll de 
Montjoia – Moià, una part del GR3. 

 
Feia temps que tenia pendent apuntar-me a una 
sortida amb ells i, finalment, ja ho he fet. Per mi 
aquesta és una sortida especial. Hi vaig amb el 
meu petit, l’Oriol, de deu mesos. Afronto la jornada 
amb moltes ganes però també amb dubtes: podré 
carregar el pes de la motxilla amb el nen durant tota 
la caminada? Seguiré el ritme del grup? Trobaré 
gent amb qui parlar?... 

Després d’esmorzar al poble de l’Estany comencem 
a caminar. El camí és ample i va pujant suaument. 
La pujada es fa bé, però no estic acostumada a 
caminar carregant tant de pes i prefereixo anar al 
darrere i al meu ritme, a poc a poc però sense parar. 
El petit va bé, ha dormit durant el viatge i ara ho 
està mirant tot ben content.

Ens fa un dia típic de tardor, no fa gens de fred i 
tenim una mica de boira i tot, m’agrada! 

Quan ja portem una bona estona caminant, ens 
desviem del camí per agafar un sender que ens 
porta a una ermita i fer un mos. Què bé que va 
aquest descans, la motxilla és molt còmoda però, 
amb tot, pesa i s’agraeix descansar l’esquena una 
estona. El Manel em deixa una manta tèrmica per 
poder asseure-hi al petit i aquest hi descobreix al 
moment una bona joguina. És divertit això de tocar 
una manta que brilla i fa soroll! 

Seguim caminant i enseguida deixem la pista per 
agafar un caminet estret. Aquest camí m’agrada 
més, tot i que ara hem d’anar en parelles o grups 
molt petits i caminar amb més atenció, el terreny ja 
no és tan senzill.

Ja es veu Moià, queda poc per arribar! Caminem 
sabent que ja és el final de l’etapa d’avui. Arribem 
finalment al poble i ens encaminem cap a un parc 
per dinar en petits grups. Després d’un bon cafè, 
anem cap a l’autocar que ens porta de tornada. 

Valorant la sortida, m’ha agradat més del que em 
pensava. He trobat gent molt agradable amb qui 
parlar i compartir el dia, la sortida ha estat bonica 
i assequible, he pogut portar al petit durant tota la 
sortida i sembla que li ha agradat força. Vaja, que 
repetiré segur.

Núria Molinos

(Fotografies a la portada) (Fotografies a la contraportada - pag. 2)
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cap a la serra de Picanyol. Ara s’observa un lleuger 
canvi en el tipus de vegetació i en els colors de la 
tardor. Podem veure blades (una varietat de l’auró, 
l’arbre de la fulla present a la bandera del Canadà) 
i, ja baixant més, prop del Pla de les Escopetades, 
passem per una zona de solana i terra més erma, 
amb codines (plaques de pedra horitzontals i 
planes) on hi ha romaní, farigola, ginebrons i garrics. 
I aranyons encara amb fruits per fer patxaran. 

Molt a prop de Moià, anem cap on s’intuïa una 
riera o un torrent per la seva vegetació de ribera 
i sorpresa!, després d’una petita corba veiem un 
petit embassament amb joncs i tot, l’embassament 
del Molí Nou, amb arbres autòctons (pollancres 
i freixes) i també plantats: tota una zona de lleure 
prop de Moià de gran bellesa i racons molt bonics,  
de foto obligada... o fotos. Tan és així que una mica 
a corre-cuita hem d’accelerar el pas per no fer-nos 
esperar gaire i arribar al parc municipal Francesc 
Viñas punt final de l’excursió que ha durat quatre 
hores. 

Si, segurament ja ho heu endevinat. Us hem fet el 
relat vist des de ‘L’escombra’ de la caminada. Això si, 
d’una caminada amenitzada per Xavier, participant 
i membre del Centre Excursionista de Catalunya, 
que va fer les delícies dels qui vàrem gaudir de les 
seves explicacions de les quals aquest escrit en 
vol deixar constància i com el nostre company de 
Senders Manel Arnau, sempre disposat a situar-
te en l’entorn i fer que acabis la caminada sabent 
quelcom que no sabies i no gosaves preguntar.

Com cada any, el nostre club s’ha 
encarregat de donar suport a la 
Naturtresc  i en concret a la sortida 
del proppassat 25 d’octubre que 
enguany la van gaudir més d’un 

centenar de persones amants de les caminades 
i de la natura. Aquest dia tot va acompanyar: un 
dia esplèndid, un entorn amb una notable varietat 
paisatgística i, el millor, bona companyia tant pel 
que fa als participants com als socis del CEG 
del Grup de Senders que fèiem el guiatge de la 
caminada (a la foto, d’esquerra a dreta, Joan Antón, 
President del Grup, amb la Mayte, l’Edu i el Genis). 

Sortida en autocars, amb Wi-Fi i tot, des de la Plaça 
de Catalunya de Barcelona. Iniciem la caminada 
també des de la Plaça de Catalunya de Moià capital 
de la nova comarca del Moianès,  lloc de naixement 
de Rafael Casanovas. Al poc de sortir de la població, 
ja comença a gaudir la vista: veiem paisatge rural, 
camps de conreu i fent una mirada enrere tenim tot 
Moià amb la  característica torre del campanar de 
l’església de Santa Maria. Fotos obligades.

Tot seguit comença la pujadeta amb corbes i llocs 
ombrívols on hi ha qui recol·lecta ortigues amb 
molt d’entusiasme per les seves propietats que no 
detallaré per falta d’espai. Per descomptat porta els 
seus guants tisores per fer-ho amb seguretat i una 
bossa per dur-les.

En un tres i no res ens ens veiem endinsats en un 
bosc amb colors tardorencs, d’una tardor no massa 
avançada, amb diverses tonalitats de grocs afegits 
a la gamma de verds i, de tant en tant, pinzellades 
vermellenques que aporten un bonic  contrast. I 
repartint la nostra atenció entre conversa distesa 
i gaudi del paisatge, sense quasi adonar-nos ja 
estem a Sant Pere de Ferrerons, pràcticament al 
punt més alt de la caminada i lloc privilegiat  amb 
una petita església (romànica d’origen) dins d’una 
propietat particular. Aprofitem per descansar una 
mica, menjar i beure alguna cosa, fer fotos i també 
petites descobertes de l’entorn. Fet tot això retornem 
a la caminada i de seguida canviem de conca anant 

Naturtresc del 25 d’octubre 
del 2015

Quina excursió tan rodona!

Com que la vall de Boí és lluny, 
sortim ben d’hora, a les 6 del matí. 

Som 34 senderistes i condueix en Pepe, ja conegut 
de tots. Comencem a caminar al voltant de les 11. 
Avui farem el Camí de l’aigua, que va del Balneari 
de Caldes de Boí a Barruera, i tot en baixada!

GR Vall de Boí, Alta 
Ribagorça, 31 d’octubre i 1 
de novembre de 2015

Genis Parra
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Un cop distribuïts a les habitacions, volem prendre 
una cervesa, però el poble és petit i enfilat a la 
muntanya. No hi trobem cap bar. A la fi un petit 
restaurant al fons de la vall ens acull i amb aquesta 
excursió nocturna agafem encara més gana. 

Sopem i fem una bona castanyada amb castanyes, 
panellets, polvorons i vi dolç. Al final de la nit, encara 
hi ha uns quants de nosaltres que tenim ganes de 
jugar al mus. Ha esta un dia complet.

L’endemà després d’un bon esmorzar tornem a 
Barruera que està al centre de la vall, on comencem 
el Camí del Romànic. Ens dirigim a Durro, després 
a Boí, i acabem a Erill la Vall. 

Paisatgísticament la ruta és preciosa. Ahir anàvem 
pel fons de la vall, avui, l’alçada per on passa el 
sender ens permet veure més bé els colors dels 
arbres a la tardor i les muntanyes que ens envolten: 
Punta Alta, Comaloformo, Bessiberri Sud, i molt de 
lluny el Montarto. 

Els colors al terra, als arbres, als cementiris, a les 
parets de les esglésies i les nostres cares d’alegria, 
ens acompanyen tot el matí.

Coneixem a peu els camins tradicionals que 
uneixen els nuclis de la vall.  Aquests poblets 
compten amb magnífiques esglésies declarades 
Patrimoni Mundial per la UNESCO. Pugem a tots 
els campanars que trobem i entrem al Centre 
d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall.

Plens de tanta bellesa, però amb l’estómac buit 
anem a dinar a la casa de colònies, a on ens espera 
la cirereta de l’excursió: un dinar esplèndid. Els 
cuiners han fet de primer plat una fideuada ben 
original; hi havia tant de peix que cercar els fideus 
era una aventura. 

En resum, hem tingut un temps de primavera 
en plena tardor, paisatges de colors, còctel 
d’excursionisme i cultura, un bon menjar i bona 
companyia, que volem més? Recordarem l’excursió 
perquè va sortir rodona!

La primera sorpresa de l’excursió és que passem 
per dins del mateix jardí del Balneari. Saludem els 
dos elegants cignes que hi ha a l’estany i comencem 
el sender que passa pel costat de les fonts. 

En l’època romana ja es feia servir el lloc com a 
termes. L’origen etimològic de Boi, diuen que 
ve de “bovi”, o bou, i d’altres que ve de “bullir”,  
aigües bullents de la vall. El balneari està inscrit 
en el llibre Guinness per ser el més gran de l’estat 
espanyol, amb 37 brolladors d’aigües medicinals: 
font de l’Avellaner (pel ronyó), del Bou (l’aigua que 
s’envasa), del Bosc (olor a ous podrits i purgant), del 
Cànem (per cosmètics), del Ferro, de Santa Llúcia 
(per curar els ulls), del  Boix, de Titus I, de Titus II,...

He tingut molta sort d’anar caminant al costat de 
l’Edu Aguirre, que com no és d’estranyar va equipat 
amb un got de la MM, que permetrà que tastem les 
aigües. Com sempre l’Edu és el més previsor. I mira 
que tots en tenim de gots i jo no hi havia pensat. Així 
és l’Edu, que estrany, oi?

Vaig com una “lapa”, al seu costat, i no me’n 
desenganxo per poder compartir el seu got. 
D’aquesta manera tastem les aigües de diverses 
fonts. Nosaltres n’hem begut d’unes 5 o 6 i realment 
la del Bosc era molt pudent.

Continuem la baixada per un passadís d’arbres 
de riera, avellaners i molsa en gran quantitat. Uns 
colors de tardor preciosos, un plaer pels fotògrafs. 
Veiem un munt de ramats de vaques de ben a prop, 
en plena comunió amb el paisatge.

Dinem al costat de l’església de Boí, de carmanyola 
i a ple sol. Un cop descansats passem pel mirador 
de la Vall des d’on es veu tota la seva extensió amb 
els meandres del riu Noguera de Tor. Arribem a 
Barruera després de travessar el pont.  Són les 5 
de la tarda quan donem per acabada la caminada 
i recollim pomes dels arbres del cementiri de 
Barruera. Encara ens dóna temps per anar amb 
autocar a Taüll i visitar l’església de Sant Climent.

En aquesta església hi ha una 
innovadora presentació a traves 
d’un vídeo mapping que recrea 
els frescs originals de l’absis 
de l’any 1123. Un muntatge 
visual meravellós que ens deixa 
bocabadats. Els avenços tècnics 
ens han dut a temps antics. En 
acabar, pugem al campanar per 
veure els colors de la vall a la 
posta de sol.

Estem contents d’haver pogut fer la visita, i anem 
amb l’autocar cap a la casa de colònies de Llesp, 
ja fosc del tot. La porta del jardí de la casa és petita 
o l’autocar és gran, i ens transformem en l’atracció 
del poble en quedar creuats a la plaça del poble 
sense poder girar. Però en Pepe se’n surt molt bé. Carme Aragó i Vidal

(Més fotografies a la contraportada - pag. 16)
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Montse Seguí i Palou

COL·LABORACIONS

Sant Quirze de Pedret es troba situat al cantó es-
querra del riu Llobregat molt a prop de la ciutat de 
Berga. La primera notícia del lloc és de l’any 983 
sota el domini del monestir de Sant Llorenç, prop 
de Bagà.

L’església és avui, un edifici de tres naus de les 
quals es conserven íntegrament la central i la de 
tramuntana i d’una manera fraccionada la nau de 
migdia, en la seva part occidental. També li falta el 
campanar d’espadanya de doble obertura, afegit 
posteriorment. Les naus son coronades a llevant per 
tres absis, el central de planta trapezoïdal i els late-
rals per absidioles de planta de ferradura. L’absis 
central és cobert amb volta de canó ultrapassada 
i les dues absidioles laterals amb volta esfèrica un 
xic aplanada. La nau central fou coberta inicialment 
amb falses encavallades de fusta molt rudimen-
tàries, tot formant una simple armadura triangulada 
de dos vessants, reforçada per uns tirants longitudi-
nals. Els absis es comuniquen amb les seves naus 
respectives a partir d’arcs de ferradura, fets amb do-
velles, que reposen sobre unes senzilles impostes.

L’accés a Sant Quirze de Pedret es troba al mur de 
migdia, és format per una porta amb dos arcs de 
mig punt en degradació, fets amb dovelles i rematat 
l’últim arc, per una simple arquivolta que el corona a 
manera de cornisa. Els arcs de mig punt arranquen 
d’una imposta. Dues columnes, amb els seus res-
pectius capitells molt malmesos, sostenen la impos-
ta. Aquesta porta correspon a les reformes fetes a 
Pedret en època romànica, reformes que anul·laren 
la part occidental de la nau de migdia per tal de 
construir la nova entrada.

A final del segle XII o al principi del XIII, l’església 
necessità unes obres de condicionament. Fou subs-
tituïda la coberta de fusta per una volta de canó 
apuntada a la nau central, i es creu que fou alesho-
res que es va remodelar també l’accés a l’església.

L’església tenia unes pintures murals possiblement 
del segle XI que es conserven al Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona (MDCS) i al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC). Al mur de llevant 
i a l’absidiola sud es conserven les reproduccions 
d’uns fragments de les pintures preromàniques, 
arrancades els anys 1937 i 1922 i que es conserven 
als MDCS i MNAC.  

SANT QUIRZE DE PEDRET

Com molts ja sabeu la secció de 
senders del Club va iniciar el curs 
passat les caminades pel GR3, 
concretament el passat diumenge 
15 de novembre vam completar 
l’etapa Moià – Monistrol de Calders, 
amb un total de 17 km.

Amb un temps espectacular i una temperatura 
més pròpia de finals de primavera que no pas de 
tardor, ens vam trobar a l’hora de costum i al lloc de 
sempre preparats per fer més aviat “una passejada” 
que no pas una llarga excursió. Molts coincidíem en 
què de tant en tant, també és bo fer una sortida que 
no suposi un gran esforç. Érem 55 caminadors dels 
quals 8 venien per primer cop, tots esperem que es 
facin habituals d’aquest tipus d’activitats.

Després d’esmorzar a Moià vam iniciar aquesta 
curta etapa pel cor de la nova comarca del Moianès, 
plena d’història i de cultura (recordem les coves del 
Toll, la casa Museu de Rafael Casanova...), així com 
també d’indrets singulars com el Molí de Brotons, 
també anomenat Molí de la Tosca, habitat i en 
funcionament des de l’any 1608 fins al 1863 quan, 
per culpa de les fortes pluges, una crescuda de 
grans dimensions va inundar l’habitatge de manera 
que va morir tota la família. S’hi pot arribar agafant 
la pista que va de Moià a Monistrol de Calders per 
la Vall de Marfà. Tot i que aquest molí està fora de la 
ruta, és tant poc el que cal desviar-se que tots vam 
decidir baixar-hi per veure’l.

El camí cap a Monistrol de 
Calders continua per una pista 
d’un desnivell ben suau que 
davalla, primer per mig de 
boscos i després, per antics 
camps de conreu, la majoria dels 
quals ara ja estan abandonats. 
L’únic indret un xic més complex 
va ser el  travessar la riera de 
Calders, que es va superar 

gràcies a l’ajuda dels companys de ruta. Per dinar 
ens vam aturar a la vora del camí, ja molt a prop del 
nostre destí final (Monistrol de Calders).

Una de les senderistes, la Tània, va tenir el detall 
de voler celebrar el seu aniversari amb una mica 
de pastís per a tothom, així doncs, calia trobar un 
espai per tal de fer un cafetó, infusió, etc. i desitjar-li 
moltes felicitats. Per això vam tornar a Moià que, en 
ser la capital de comarca, és el poble que disposa 
de més locals i més grans. Per tant, pugem a 
l’autocar i tornem a fer la carretera estreta i plena 
de revolts que uneix els dos pobles. Un cop arribats 
a Moià ens dirigim al “Casal” per degustar el pastís 
i fet petar la xerrada. Tot seguit, vam retornar a 
Barcelona, on vam arribar a mitja tarda.

TOT CAMINANT PEL GR3

(Més fotografies a la contraportada - pag. 15)
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Text i dibuix d’Alonso Gómez Barbé

RECORDS D’UNA EXCURSIÓ A SANT QUIRZE 

Fa prop de quinze anys els germans i cunyats de la 
meva família varen formar un grup d’excursionisme, 
al que puntualment si han afegit fills, nebots i rene-
bots i també algun que altre amic. El maig del 2006 
varem anar a Sant Quirze de Pedret, sortint de Cal 
Rosal seguint l’antic traçat de la via del tren miner 
de Berga, i a través del magnífic pont gòtic de Pe-
dret arribàrem a la meravellosa església romànica 
de Sant Quirze.

D’aquella excursió guardem un resum en forma de 
rodolins.  En reproduïm alguns tot seguit:

Des del barri del Rosal
a les envistes de Berga, 
surt el que va ser el vial

d’un trenet de via estreta,
que a part de dur passatgers
va ser transport dels miners.

   
Seguint sempre aquest camí

ens proposem arribar
fins al terme de Pedret,

i allí poder gaudir
i alhora contemplar

dos tresors d’aquell indret
   

El primer tram d’excursió 
no fa bona sensació,

les obres a la carretera
fan polsegós tot el terra,
per sort un xic endavant
el riu el torna elegant.

   
Abans d’arribar a l’ermita

hi ha un pont fora de mida,
no és pas perquè sigui gran
però si amb molta historia,

cal passar-lo caminant
imaginant la seva gloria.

   
I d’aquí sense parar

al temple hem arribat,
del segle deu és datat

però ha estat molt reformat.
   

Una guia ens informa
a grans trets la seva historia,

ens mostra el seu interior
i dels frescos conservats
ens explica el seu valor.

GEDE

Trompa 2015
Dissabte 28 de novembre, per 
la porta de ca l’Anna comencen 
a aparèixer les cares conegu-
des dels membres del GEDE 
que un any més tornen al Bruc 
per passar un bon dia de con-
vivència. La Trompa del GEDE 

va començar quasi des de la fundació del Grup i 
servia per tancar la temporada d’escalada en roca 
i aplegar-se les diferents generacions d’escaladors. 
Les trobades, amb la meva participació, es desen-
volupaven a l’ermita de Sant Pau Vell des de l’any 
1974, però, en altres indrets  molt abans. Aquests 
darrers anys es va optar per un nou desenvolupa-
ment, que és l’actual.

Com estava previst a la convocatòria, l’esmorzar 
reglamentari ens posa en contacte amb companys i 
companyes  que fa temps que no veiem, intercanvi 
general d’informació mentre ens empassem els de-
liciosos entrepans i consensuem la decisió d’anar 
a escalar cap al Serrat d’en Muntaner (Cara Sud 
de Montserrat). Un altre grup anirà a caminar cap 
el Faraó i la resta es queda al Bruc per  gaudir del 
magnífic dia que s’albira.

Ens aproximem a la paret, per la seva orientació el 
sol ens acarona amb una temperatura primaveral. 
Ens despleguem per les vies Pizarro, Albert Gonzá-
lez i esperó Escofi, escalades  aquestes que sense 
complicacions ens fan fruir del paisatge d’aquest 
indret. Dos ràpels i baixem dirigint-nos cap el Bruc 
tot comentant possibles sortides si el temps és tan 
benigne com avui i fixant-nos en la recollida de les 
olives que amb el color negre de la seva maduració 
ressalten penjant dels arbres.

Un dinar animat i el «cafetó» corresponent, tanquen 
un dissabte més d’aquesta tradicional trobada. 

Joan Alarcón
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atenta a tots els moviments. Consell, escalada molt 
de peus!

L5. Comença en un tram fàcil IV/IV+ que ens fa es-
calar un trosset fins al parabolt. Després es torna 
una mica més vertical V, però amb bona presa, es 
pot llaçar una savina a un arbre ja que les assegu-
rances s’allunyen una mica.

L6. Aquest llarg és fàcil però escassegen els pa-
rabolts. Cal sortir cap a l’esquerra i arribar a un tram 
on hi ha un arbre on podrem llaçar una savina i pu-
jar per l’esquerra d’aquest arbre. Després camina-
rem per una lleixeta fins a arribar a la reunió. IV+/IV

L7. Aquest llarg és molt plaent, trobarem còdols 
bons i assegurances allunyades, però amb la bona 
presa que hi ha, és  impossible de caure. IV/IV+

L8. Des de la reunió no veurem el parabolt, cal pas-
sar entremig d’uns arbrets i fer una diagonal amb 
tendència a l’esquerra. En els arbrets es pot llaçar 
una savina. El llarg és semblant a l’anterior. IV/IV+

Finalment des de l’última reunió, arribem caminant 
al cim, hem tardat 5 h anant molt tranquil·lament, és 
important anar mirant la ressenya per no perdre’s 
en cap moment! Hem gaudit d’una bona escalada, 
la roca boníssima i la dificultat molt assequible!

Per arribar al cim hem de fer un ràpel cap a l’altre 
vessant (1 5m) i pujar per unes cordes fins al cim. 
Després anem pujant fins a l’antena i per baixar 
s’ha d’agafar la canal de Sant Jeroni. 1 h 30 min

Easy Rider

El passat 23 d’octubre amb la Mar-
ta ens vam animar a anar a fer la 
via Easy Rider a l’Aeri. La veritat és 
que feia temps que la volíem fer, 
però els comentaris sobre ella i els 

accidents per ser una via poc assegurada, ens feia 
tirar enrere, però ara ja estàvem preparades, es-
tàvem disposades a passar por i tirar amunt a poc a 
poc sense divagar en cap moment en el dubte d’on 
ens trobàvem. Primer de tot vam imprimir la ressen-
ya i amb un te calentó ens la vam estudiar, no ens 
volíem perdre!

Vam sortir a primera hora de Barcelona i ens vam 
dirigir al pàrquing de Santa Cecília, allà vam deixar 
el cotxe i ens vam preparar menjant-nos un súper 
entrepanet que la Marta havia preparat. Feia tanta 
rasca que no ens atrevíem a sortir del cotxe, però 
finalment amb tot preparat i l’estòmac ple ens vam 
disposar a viure una gran aventura!

Aproximació 45 min

Vam caminar pel camí de l’arrel, i just a sota de la 
paret de l’aeri surt la canal de l’aeri, s’identifica bé, 
una bona referència és saber que t’has d’enfilar en 
una pedra només començar. Vas pujant passant per 
pedrots, canals, cordes, trossos de nau espacial, i 
passat uns esglaons a mà dreta continues encara 
una mica més amunt fins a peu de via. Un cop a peu 
de via decidim que la Marta farà els llargs imparells 
i jo els parells, així que a topeeeee!

L1. És un llarg que va per la fissura, força tècnic, 
t’has d’anar posant bé i escalar a poc a poc. S’ha 
d’escalar. V/V+

L2. Aquest llarg no va sortir en lliure, en A0 es fa 
perfectament ja que les assegurances estan molt a 
propet. Un cop acabat el 6b/A0 va cap a l’esquerra i 
ja es torna més fàcil, i les assegurances comencen 
a allunyar-se.

L3. Des de la reunió podem veure l’assegurança, 
queda una mica lluny però es fa bé. Un cop ‘xapa-
da’ l’assegurança de sota el sostret, cal travessar 
el sostre cap a l’esquerra, hi ha un pas llarg, però 
t’agafes d’un bon cantó que et permet pujar el peu 
esquerra i salvada! V Després ja es torna més fàcil 
IV+

L4. Cal fer una diagonal cap a l’esquerra, no veurem 
el parabolt però és fàcil IV. Un cop passat aquest 
primer parabolt ja veiem la sequència de V+ que 
està més protegida, tot i així cal escalar i estar ben Text i dibuix de Lola Goicoa
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