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EQUIP DEL BUTLLETÍ

A finals del 2013, Guillem Martín, que des de l’abril 
del 2000 era el director del Butlletí, es veié obligat 
per motius aliens a la seva voluntat a deixar aquesta 
funció. Com sol passar en molts altres càrrecs, 
responsabilitats i feines del Club (Junta Directiva, 
Seccions, Comissions, Administració, Material, ...) 
poques vegades ens adonem i valorem la constant 
i callada feina que molts dels nostres consocis fan a 
l’entitat fins que, per una o altra raó, aquesta queda 
sense fer... 

Guillem Martín a més del director del Butlletí, n’era el 
coordinador dels continguts, el maquetista, qui en tenia 
cura d’enviar-lo al corrector i -un cop tot enllestit- a la 
impremta. Tot per a què –cada dos o tres mesos-, cinc 
cops l’any, el Butlletí arribes puntualment a les nostres 
mans. 

Gràcies, Guillem, per la teva feina, dedicació i servei al 
Club i als seus socis, al llarg d’aquests tretze anys en 
que has estat al capdavant del Butlletí!

Al llarg del 2014, davant d’aquesta imprevista situació, 
tingué cura de la confecció del Butlletí Toni Vives 
–membre de la Junta Directiva i responsable de 
Comunicació del Club- i fent-se càrrec de la maquetació, 
Eusebi Mestre, un nebot d’en Guillem. Passat l’estiu, 
la Junta Directiva, per mitjà de contactes personals 
i des de les pàgines del mateix Butlletí efectuà una 
crida als associats per tal que “...un parell de persones 
es puguin encarregar de tirar endavant l’edició del 
Butlletí...”. Malauradament, no hi hagué cap resposta. 

A finals d’any la Junta, davant la dificultat que 
comportava l’elaboració del Butlletí, es plantejà la 
possibilitat de deixar d’editar-lo. Es va fer una enquesta 
entre els associats per a què aquests opinessin sobre 
el Butlletí, la seva continuïtat, algunes alternatives i si 
hom estaria disposat/ada a col·laborar-hi. 

El març del 2015 a l’Assemblea Ordinària anual del 
Club, es parlà –entre d’altres temes- sobre el futur 
del Butlletí, es comentaren els resultats de l’enquesta 
i s’acordà “de moment” seguir amb el Butlletí Social 
“durant un temps més”.

La “crisi” del Butlletí i, potser, el perill que aquest es 
deixés d’editar motivà que un petit grup de socis i 
sòcies ens oferíssim a la Junta per a mirar de tirar-
lo endavant. Érem l’autoanomenat “Equip del Butlletí” 
(alguns components del qual persones que, a 
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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

ALTES DE SOCIS

BOLDÚ BOCHACA, JOSEP
PONTI PUCHAES, CARLES
BERNAL MONTOLIO, MERITXELL
HERRERO NAVARRO, ANA
PEREZ MATA, ANDREI
PARRA ROCA, CRISTIAN
RODRÍGUEZ ROMERO, JAVIER
BENERIA GONZALEZ, MARC
GONZALEZ VALDES, EVA
JIMÉNEZ EROLES, REYES
HERNANDEZ CAMPOS, JUAN JOSÉ
BOIXADER CORTEL, ÀNGEL
GISBERT LLACER, MONTSERRAT
MAJÓ I ORTIN, JOAN
PLAYA TREMOSA, ANNA M.
LAVADO MARQUEZ, ALFONSO
GODINA LLOP, MARIA MONTSERRAT
CASADEMUNT RIERA, ANNA
TORMO COMERMA, RICARD
SUBIRES RÍOS, LUIS
SOLANS SALA, ANNA
NUÑEZ SERAL, NORBERTO
GIMENEZ PAMIES, NEUS
BERNAT PERELLÓ, JOSEP
MATTAR, CARLO BEN
SARRIÓN CULLELL, MAR
SARRIÓN CULLELL, PAU
PEREZ ERASO, UXUE
ARAN PEREZ, CRISTIAN
MONTERO LOPEZ, ANGEL
HEREDIA BLANES, DIDAC
JOVER I GARCIA, JOAN
SOLSONA ESCUDÉ, JAUME
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l’enquesta, havien mostrat ja la seva voluntat de 
col·laborar-hi). Vàrem ser Josep Arisa, Daniel del 
Rey, Miquel Fernàndez, Abel Gasull, Tània Pfeiffer, 
Laura Pla i Rafel Saperas.

Teníem ja, a punt per a maquetar, els continguts -que 
havien anat arribant “per al Butlletí” a Secretaria- 
suficients per a “omplir” el número de gener-febrer 
2015. D’acord amb la Junta Directiva, aquest ”Equip 
del Butlletí” s’encarregà de publicar-ho i, després, 
de la coordinació i edició del número de març-abril 
i dels altres tres butlletins més que es van anar 
publicant al llarg del 2015. 

Aquest ha estat, de fet, l’origen d’aquest “Equip del 
Butlletí”. Un  “equip” heterogeni on hi ha gent molt 
novella i gent que portem molts anys al Club; alguns 
amb bons coneixements de les eines tecnològiques 
i altres completament integrats dins la xarxa de 
socis... Però, això sí, tots amb el mateix desig i 
entusiasme per tal que, cinc cops l’any, el Butlletí 
vagi arribant a les vostres mans. 

Malgrat això, segueix en peu la crida a qualsevol 
consoci i consòcia a que, per raó de la seva situació 
personal i/o professional, pugui i vulgui fer-se càrrec 
de la direcció i confecció del Butlletí. Pot estar 
convençut que, davant aquest repte, no es trobarà 
sol.

El nostre mèrit –si és que n’hi ha- és, però, relatiu. Els 
veritables artífexs, autors i protagonistes del Butlletí 
i dels seus continguts som el conjunt dels associats: 
els “corresponsals” i col·laboradors que des de les 
diferents seccions del Club ens fan arribar les seves 
propostes, activitats, cròniques, ressenyes, articles 
i fotografies. Aprofitem aquesta nota per agrair la 
seva valuosa ajuda i cooperació.

Necessitem i volem que aquest contacte entre tots 
els qui formem el Club i els qui, des del Butlletí, 
difonem el que i com ho fem sigui fàcil, pràctic 
i fluït. Per això hem creat una bústia de correu 
electrònic (butlleti@cegracia.cat) on hi podeu enviar 
els vostres articles, col·laboracions, suggeriments, 
crítiques raonades i/o comentaris. 

Fem doncs, entre tots i totes, que el Butlletí sigui una 
eina més que afavoreixi la informació, comunicació 
i –si cal- el diàleg-debat entre tots els qui formem el 
Club, els associats i les diferents seccions. Pensem 
que aquesta és la seva principal raó de ser.

Equip del butlletí

Si voleu caminar o col·laborar a la 
Barnatresc que organitza la nostra 

Entitat el diumenge 8 de maig,
 trobareu tota la informació al taulell 

d’anuncis del Club
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AGENDA

ABRIL
6, diumenge 
Secció d’Esquí 
SORTIDA VETERANS  
(Lloc a concretar)

 
Del 8 al 17 
GEDE 
CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA 

 
12 i 13, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
Sortida a determinar 

12 i 13, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
CIRCULAR ESPOT – SANT MAURICI AMB 
PIC DE PEGUERA

 
13, diumenge 
Secció Cultural 
DIADA VERDAGUER

 
16, dimecres 
GEDE 
50è aniversari de l’expedició a l’Àfrica 
Centre-Oriental 
Biblioteca Jaume Fuster

 
19 i 20, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
PIC DE SENDROSA (2703 m) 
Coordinen: Pepa Cuevas i Ester Felip

 
19 i 20, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
PIC GRAN DEL PESSÓ

 
20, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Sant Joan de Vilatorrada, Collbaix, Fals i 
Camps (18 km)

MARÇ

3, diumenge 
Grup de Fotografia 
Sortida a Montserrat (circular del 
monestir a Sant Jeroni) 

9 i 10, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
GRAN TUC DE COLOMERS 

16, dissabte 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
MONTSERRAT 
Coordina: Enric Martínez 

17, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Camps, Sant Mamet, Castelltallat, Claret 
de Cavallers i Salo  (18 km) 

20, dimecres 
ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB 

23 i 24, dissabte i diumenge 
Secció d’Esquí 
CERTASCAN 

26, dimarts 
GEDE 
X Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep Maria 
Rodés” 
Xina Jamming. Big wall d’alçada a l’Asia 

30 i 1 de maig, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya  
POSETS (3375 m) 
Coordinen: Montse Soler i Núria Puig 

30 i 1 de maig 
Grup de Senders 
Morella

31, dijous 
Grup de Fotografia 
Xerrada: Postproducció, catalogació i 
arxiu de fotografies
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XLVIII CONCERT DE      
NADAL

Enric Guillera

El passat 18 de desembre se celebrà el tradicional 
Concert de Nadal, dirigit pel nostre mestre i amic 
Víctor Barbé. Aquest any novament va tenir lloc a 
l’Ajuntament de Gràcia, al qual donem les gràcies 
per la seva acollida.

Per començar l’acte, la presidenta dels Cantaires 
M. Glòria Vives, va agrair l’assistència a tots els 
presents i va felicitar les Festes en nom dels 
Cantaires Muntanyencs.

El concert constava de dues parts. S’inicià la primera 
amb les peces següents: 

Els vaixells de Stienkarrasi, popular russa; 

Tingluti-tangluti, tradicional danesa; 

Els tres tambors, tradicional catalana; 

Debatzma finestro, tradicional provençal; 

La presó de Lleida, tradicional catalana; 

Abril-74, de Lluís Llach i 

Laura de Lluís Llach, adaptació de Víctor Barbé. 

Després d’aquesta primera part, la presidenta del 
Club Marisa Carreño, va felicitar les Festes a tothom 
agraint la seva assistència i va passar la paraula 
a l’amic Jaume Vaqué que va fer un parlament 
dirigit a Víctor Barbé, amb motiu dels seus 25 anys 
dirigint la nostra Coral i se li va fer un obsequi en 
reconeixement d’aquesta efemèride.

A continuació començà la segona part amb les 
peces següents: 

Tres grans Majestats, popular danesa; 

Nadal de tots, popular catalana; 

Ves-hi Moisès, espiritual negre; 

Del Cel un Àngel, popular magiar; 

Mai no estem sols del tot, de Stephen Foster; 

Camí de Betlem (els tres pastors), de Víctor Barbé

i per acabar, i com agraïment als aplaudiments, Joia 
en el món de G.F. Haendel.

No volem acabar aquesta ressenya sense donar 
les gràcies per la seva presència al conseller 
municipal, Josep M. Vinyals i al president de la 
Federació d’ Entitats Excursionistes de Catalunya, 
Jordi Merino.

Fotografies de Francesc del Rey

HOMENATGE AL DIRECTOR VÍCTOR BARBÉ 
EN  ELS SEUS VINT-I-CINC ANYS DE DEDICA-

CIÓ ENVERS LA CORAL DEL CLUB
             
Benvolgut mestre,
                          
Tot va començar  quan el  mestre Vila  va  pensar en  
la teva  persona, que mereixies poder figurar  com 
a director de la nostra  coral,  ja que, sent el director 
de la Coral Infantil, va admirar la  teva  paciència  i  
el teu  do  de  direcció, cosa que fins ara ens has 
demostrat aquests  anys de tenir-te com a mestre.
                            
El grup  de  cantaires  ha fet  molt  de goig en  totes  
les  trobades  que no  han estat  poques. Vas acon-
seguir  que  cantéssim  un  repertori  de primera  
fila,  en la  multitud  de concerts i, cal esmentar els  
Concerts de  Nadal  per  als consocis del  nostre 
club,  de vetllades inoblidables, acomboiats   en   al-
gunes    ocasions   per  músics  de  cobles,  com  
el XXXVIII  concert  sobre  l’obra  “Suit imatges de 

CANTAIRES
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Com cada any quan s’acosta el Nadal, l’equip de 
caps de l’agrupament ens vam posar a pensar 
com podríem muntar una gran festa per celebrar 
l’arribada del fred i les vacances de Nadal.

Volíem que fos un espai on els infants i joves del 
cau poguessin mostrar tot allò après durant el 
primer trimestre. Un dia per trobar-nos tota la gran 
família del cau i conèixer-nos de petits a grans, per 
fer culte a la natura, donar la benvinguda a l’hivern i 
per ajudar els Pioners i els Claners, les unitats joves 
del cau, en la seva campanya econòmica.

I és que durant tota la jornada, els Claners van 
vendre números de la ja mítica Panera de Nadal, 
amb un assortiment de productes de proximitat i 
d’altres fets amb molt d’amor.

Els pioners es van encarregar del dinar popular, un 
autèntic dinar de Nadal i pica a pica fet a mà. Amb 
aquest acte donàvem el tret de sortida del dia, a la 
plaça de l’espai jove La Fontana. Les famílies van 
quedar encantades del menú, també hi havia opció 
per a vegetarians.

Ja amb les panxes plenes i després dels cafès, vam 
pujar a l’auditori on tenien lloc les obres que havien 
preparat des dels Follets fins als Caps.

Tothom estava una mica nerviós, ja que volia donar el 
millor de si, canvis d’última hora, repassar els guions, 
l’ordre de les actuacions i quan ja tots estàvem ben 
segurs els Claners van anar presentant les obres 
de cada unitat, va haver-hi de tot, moments de riure 
i distensió, moments de reflexió i consciència social.

Els Follets ens van explicar tots els valors que es 
necessiten per ser un bon pirata, els Llops van 
ensenyar quins tipus de fotografia existeixen, els 
Raiers van presentar-nos un tele-diari ben còmic i 
per últim els Pioners feien anuncis entre actuació i 
actuació.

Tots i totes vam mostrar el gran talent que teníem 
sobre l’escenari i les ganes de compartir-lo però 
sobretot de passar una bona estona amb les 
persones que més estimem.

Quan es van acabar totes les actuacions, vam 
fer la recollida tots junts, ens vam desitjar unes 
bones festes i vam acomiadar el primer trimestre, 
tot deixant a tots els infants i joves del cau amb la 
intriga de quines aventures fantàstiques viurem la 
resta del curs.

Gràcia”  creada i dirigida magistralment per tu, ben-
volgut mestre.
                            
Bresses  els  sons  de  la  música  amb la  fermesa  
de  la  il·lusió i,  les harmonies s’arboren dels teus 
braços, guarnint de festa  els arbres  dels sentits, 
on les mans  mesuren  simfonies que embolcallen  
encisos,  en un escenari de sons, entre arpegis de 
llum.
                              
Els anys han anat passant i la coral  ha  anat  min-
vant  de cantaires per diferents  motius, però el teu 
estigma ens  acompanya fins ara,  ja que, per  no-
saltres,  és una  satisfacció  immensa  haver  com-
partit   aquests anys  d’aprenentatge  sota  la  teva  
persona,  amb  el  preceptiu  esforç que això suposa 
i que t’agraïm de tot cor.       
                            
Gràcies,   mestre,  pels  vint -i- cinc   anys  de  direc-
tor   i   amic,  que  generosament ens has ofert.
     

Barcelona, 18 de desembre de 2015

AGRUPAMENT
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Visita cultural a les pintures 
del segle XIV de Charles Le 
Brun

A principis de desembre un grup de socis vàrem 
fer una visita cultural a l’exposició que oferia 
“CaixaForum”. Es tractava de conèixer una selecció 
d’aproximadament cent peces del pintor francès 
Charles Le Brun, primer pintor del rei Lluís XIV. Es 
mostraven 30 cartrons preparatoris per a la Galeria 
dels Miralls del Palau de Versalles. També n’hi havien 
de la desapareguda Escala dels Ambaixadors. Han 
estat exposats per primera vegada des del segle 

XVIII completament restaurats específicament de 
cara a la seva exhibició a CaixaForum.

Ens va donar ocasió de conèixer diverses tècniques 
de pintura mural i el procés de restauració d’algun 
dels cartrons. La riquesa didàctica de la mostra ens 
permet aprofundir en el mètode de treball de Le 
Brun.
Revista MAI ENRERA
Una vegada entregat l’exemplar número  462 de 
la revista, el Consell de Redacció es prepara per 
engegar el proper número. Per aquest motiu us 
demanem que us poseu a la feina i ens envieu 
articles. Nosaltres ens nodrim dels vostres textos, 
importants per donar identitat a les vostres 
experiències  a la muntanya. Podeu enviar els 
articles a: cegracia@cegracia.cat indicant que són 
per la revista MAI ENRERA. No oblideu d’incloure 
alguna fotografia. A l’avançat, us ho agraïm.

Dolors Làzaro
Fotografia d’Enric Guillera

Aquest cap de setmana hem anat a Prada, amb la 
intenció d’encendre la Flama de la Llengua Catalana 
per portar-la després a Montserrat. La renovació, 
a la tomba del mestre Pompeu Fabra, va reunir 
enguany un gran nombre d’assistents, entre els 
quals vàrem veure molts joves. També de mitjana 
edat. Això és encoratjador cara el futur.

Els organitzadors, el Casal i l’Ajuntament d’Igualada, 
van desplegar una organització exemplar, amb 
assistència de diferents grups del seu estatge. Des 
d’una cercavila amb moixiganguers, grallers, ball de 
cercolets, gegants d’Igualada, bastoners, etc.

Per la seva part, Prada hi va participar amb una 
cantada per part dels nens de la bressola. Des 
d’aquest butlletí volem felicitar la participació 
d’ambdues parts.

El rètol, davant la tomba del mestre, s’hi llegeix:

POMPEU FABRA I POCH

Va néixer a la Vila de Gràcia

(Província de Barcelona)

El 20 de febrer de 1868 i 

va morir a PRADA (Pirineus Orientals)

 el 25 de desembre de 1948

Filòleg, que va establir les normes gramaticals del 
català modern

Catedràtic de la Universitat de Barcelona, en fou 
president del Patronat universitari (1933) i per raó 
d’aquest càrrec, sofrí empresonament (1934). El 
seu exili començà el 1939, primer a París, després 
a Montpeller i finalment a Prada (Conflent), on va 
seguir treballant en la nova gramàtica catalana. 
Al fixar el seu domicili a Prada de Conflent, no es 
va sentir mai exiliat, sinó un natural més en terres 
catalanes del nord. Fent-s’hi enterrar, manifesta una 
voluntat més de ser i viure amb normalitat.

El dia 21 de febrer la Flama, que actualment és 
acollida per diferents Institucions Catalanes, serà 
portada a Montserrat pels organitzadors d’enguany: 
Al-Pi-nisme Club esportiu, l’Associació Flama del 
Canigó d’Igualada i Òmnium Cultural.

47a Renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana 
PRADA de Conflent,  
31 de gener de 2016

Dolors Làzaro

CULTURAL
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Marisa Carreño

El passat dia 13 de gener la nostra entitat, el Club 
Excursionista de Gràcia, va complir 94 anys des 
de la seva fundació, com és habitual a la majoria 
d’aniversaris, és important fer alguna cosa especial 
que ens recordi allò que celebrem.

És per això que, el diumenge dia 24, la Junta Directiva 
del Club, va preparar una jornada especial per tal 
de gaudir-la tots plegats amb la bona harmonia que 
ens caracteritza.

Aquest any ens vam decidir per Sant Feliu de 
Guíxols, perquè és una localitat que a banda de 
la bona gastronomia (punt important!), també ens 
ofereix la possibilitat de fer visites culturals que tant 
ens agraden i que s’avé al nostre tarannà inquiet.

Per facilitar el desplaçament dels socis, es va 
contractar el servei d’un autocar, i a les 9 h del matí, 
els que vam optar per aquest transport ja hi érem 
tots dins, disposats a gaudir del dia. 

Direcció cap a Sant Feliu, a l’autopista, vam fer una 
curta aturada a l’Àrea de la Selva i de seguida vam 
emprendre el camí cap al nostre destí, on a les 11 
h ens esperaven al monestir per fer-hi una visita 
guiada.

A la plaça del monestir, s’hi van afegir uns quants 
companys que es van desplaçar amb cotxe 
particular. La visita al monestir va omplir ben bé una 
hora i va ser força interessant.

D’allà i amb l’autocar, ens vam enfilar cap a l’ermita 
de Sant Elm, on la vista és espectacular i tal com 
ens va explicar el nostre company Toni Vives, fent-
nos cinc cèntims d’una part de la història d’aquella 
terra, és el lloc on a l’any 1908, el periodista i 
escriptor Ferran Agulló va proposar la marca “Costa 
Brava” per al litoral de les comarques gironines pel 
seu meravellós paisatge.

Acostant-se l’hora de dinar, vam decidir anar cap al 
restaurant El Dorado Mar, però abans ens volíem 
fer una foto de grup davant d’un senyal de GR, 
se’ns feia una mica complicat perquè no hi cabíem 
tots i just la senyalització era en plena corba i en 
pendent, amb poca visibilitat pels vehicles, però per 
fi entre crits i riures, el xofer va aconseguir fer-nos 
unes quantes fotos.

Ja arribats al restaurant, ens vam trobar amb la resta 
de companys que van venir directament, i un cop 
entaulats, entre un gran xivarri, fotos, converses, 
etc. vam iniciar el gaudi d’un bon dinar amb bona 
companyia.

DIADA DEL CLUB Amb les postres, vam fer el corresponent “xin-xin” 
d’aniversari i tot seguit els membres de la Junta 
van fer el lliurament de les medalles als socis 
fidels a l’entitat, durant 25 i 50 anys, i l’entrega de 
la menció d’honor al soci que per un motiu o altre 
n’era mereixedor, abans però la presidenta va 
adreçar unes paraules d’agraïment als assistents 
per participar d’aquest dinar i anomenà els qui per 
motius de salut no hi podien assistir.

Medalles d’argent

JOSEP GUIU I SEGURA

Medalles d’or

ROMÀ BASSAS I PUIGDOLLERS
JOSEP ARISA I MOLAS
Mª DOLORS PEREZ I LORMAN
CRISTINA FERRER I BEJAR
VICKY TORRENS I SOLER
ANTONI BROSA I MAYOR
CARLES POZZI I SOLER
LAURA CASTELLÀ I LÀZARO
JAUME GIL I MAYNER
EDUARD DORIA I BOZZO

Plaques d’honor (Bancs)

FRANCESC ESQUERDA

Cap allà les 6 h de la tarda, vam donar per acabada 
la festa i amb un gran guirigall ens vam anar 
acomiadant, situació que costava i s’allargava, 
perquè normalment no s’aturen les converses sinó 
que fins i tot se n’enceten de noves.

Per molts anys i cap als 95!!!!!!.
(Més fotografies a la pàg. 36)
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Inici temporada 2016. 
Secció d’Esquí

Durant el mes de gener hem iniciat amb força les 
sortides de cicle de la secció fent el cap de setmana 
9-10 la sortida al Tuc de Parros i el 25-26 la sortida 
al Muntanyola i a la Flamisella.

Sortida de Cicle 9-10 de gener - Tuc deth Miei-
Cap des Clòsos-Tuc de Parros SO (2.706 m)

+/-1150 BE,S2,**

Coordinador de la sortida i autor de la piulada: Javi

Esquiadors: Anna S., Anna M., Fina, Jaume, Marc, 
Mercè, Ricard, Roser, Visi, Agus i Javi.

Primera sortida de cicle de l’any, amb poca neu a 
les muntanyes decidim marxar a l’Aran, la meteo no 
era gaire bona pel cap de setmana i ens fa canviar 
diverses vegades de ruta però ens va permetre fer 
aquesta bonica sortida.

Dissabte ens aixequem amb ganes però un temps 
insegur, arribem al pàrquing de Beret amb una 
boira densa que no ens permet ser gaire optimistes, 
encara que les previsions ens diuen que millorarà 
amb el pas de les hores, hi ha dubtes però ja que 
érem allà...

Amb bon ànim ens enfilem cap el nord, cap a la 
cabana de Gessa, que en condicions normals es 
veu des del pàrquing però avui està oculta enmig 
de la boira. En deu minuts arribem a la cabana per 
un suau pendent, continuem una mica més però 
de seguida ens hem de desviar cap l’est pujant per 
la carena que directament ens porta fins al primer 
objectiu del dia el Tuc deth Miei.

No ens aturem gaire i seguim cap a l’oest i fem un 
lleuger descens sense treure pells per encarar la 
pujada al nostre segon objectiu, la boira comença a 
obrir-se per fi  i ens permet veure les formes de les 
muntanyes que tenim al voltant i el Cap des Clòsos 
davant nostre. Entre la boira, trobem un esquiador 
solitari que ens acompanyarà la resta de la sortida, 
és un dia per anar acompanyat. Pugem per pendents 
suaus, plàcidament anem en direcció NO, només al 
final hem de fer un parell de voltes i amb un petit 
esforç arribem al segon cim del dia Cap des Clòsos 
(2.418 m), fem la foto i mengem una mica, per fi el 
sol s’imposa i ens deixa unes vistes precioses i cap 
al nord veiem el tuc de Parros.

Per fi ens traiem les pells i ens llancem per la pala 
NE, la neu no és la millor per fer la primera baixada 
de la temporada per uns quants, encara que es 
deixa gaudir, baixem uns 300 m fins a arribar a 
la vall i ens toca posar les pells per començar la 
pujada cap un collet que es divisa cap al nord que 
ens permetrà passar cap l’altre vessant. Ara el 
pendent és més pronunciat però a canvi guanyem 
alçada ràpidament tot recuperant el desnivell perdut 
en la baixada des de Cap dels Clòsos, en el collet 
reagrupem per fer el flanqueig d’una pala esposada, 
és el pas més complicat del dia.

La neu està força bé i fem el flanqueig sense 
novetats, ja intuïm l’estany Nere de Parros a sota 
nostre però encara ens queden uns 250 m de 
desnivell, girem cap a l’esquerra i ja veiem el llom 
que ens porta al cim SO del Tuc de Parros (2.706 m) 
el nostre últim objectiu ja que no intentarem pujar al 
cim NE. Les vistes són grandioses, toca menjar una 
mica i gaudir del cim.

Baixem pel mateix camí de pujada amb una neu 
molt bona i ens divertim d’allò més fins a la base de 
Cap des Clósos. El descens és fàcil i ens dispersem 
lliscant per tot el vessant.

Agustí Garcia

ESQUÍ
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Arribats aquí, tenim dues opcions, tornar a pujar i fer 
el mateix camí d’anada o baixar per la vall de Parros 
en busca de la pista que puja de Montgarri cap a 
Beret tot fent un llarg flanqueig per evitar perdre 
molta alçada. Finalment ens decidim pel flanqueig 
que es farà feixuc per una neu força dolenta que en 
algunes parts és crosta. Resseguim el vessant dret 
de la vall, per un bosc cada vegada més dens fins al 
pla de Beret on ens espera el cotxe. En total surten 
més de 6 hores d’activitat. Més enllà unes cerveses 
i un gran sopar després d’un bon dia d’esquí amb 
molt bona companyia.

Sortida de Cicle 23-24 de gener - Muntanyola i 
Flamisella, l’altra Vallter-Mantet... 

Coordinador Sortida: Manel

Autor de la piulada: Ricard M.

Esquiadors: Josep B., Nadja G., Anna M.,  Manel 
C., Rafa R., Anna S., Alba F., Javier B., Berta A., 
Míriam M., Agus G., Visi R., Cesc D. i Ricard M.

Si el París Dakar es pot fer a Argentina, la Vallter-
Mantet es pot fer al Pallars.

Així doncs, veient que les condicions no són bones 
per fer la travessa canviem d’objectiu i ens n’anem 
al Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós. Divendres al 
vespre, un menú al restaurant Riberies de Llavorsí 
ens ajuda a afrontar un bon cap de setmana.

Dissabte 23 de gener: Pic de Muntanyola 2.625 
m (segons el mapa que consultes al costat del 
Montarenyo) +/-1.360 m F - S3

 

Deixem els cotxes al revolt per sobre de Quanca, 
a la cruïlla de la pista que puja a Noarre, seguim 
la pista fins al final, font de la costa 1.900 m, hem 
calçat els esquís a la cota 1.650 m. Pugem per la 
pala que ens porta a l’estany del Port, està estable 
i la neu estovada per les altes temperatures cosa 
permet una bona progressió. Des de l’estany del 
Port remuntem per la canal ampla (després més 
estreta) que puja a l’estanyet de Montarenyo. Des 
d’aquí, per pales amples i amb un tram força dret 

pel mig, arribem amb els esquís als peus del pic de 
Muntanyola. El descens és molt esquiable fins a la 
font de la Costa, a partir d’aquí vam seguir la pista 
amb la neu molt humida i amb molta pedra.

Diumenge 24 de gener: Pic de Flamisella 2.781 m 
+/- 1.400 m PD S3

Tornem a l’aparcament de Quanca, ara per pujar 
pel camí de Noarre, les condicions de neu són molt 
dolentes en aquesta vall, tant que hem hagut de 
traginar els esquís a l’esquena fins a la cota 2.000 
m a la Pleta de Guerossos. Ja amb els esquís als 
peus, hem seguit el riu Flamisella cap a l’oest, tot 
flanquejant unes pales, per després seguir en 
direcció nord, i travessar l’estany de Flamisella pel 
mig, i per una canal fàcil fins a  un collet a la cota 
2.400 m. En aquest punt, bon mirador, la major part 
del grup inicia el descens, mentre que quatre àvids 
de més canya continuen fins al cim. La pujada al 
cim és dreta a l’inici, ventada i amb pedres a mitja 
alçada, a la cota 2.600 m ens calcem els esquís fins 
al cim del Flamisella.

El descens, el fem seguint la carena cap al nord, 
pel pic de la Lleia i baixem per la pala cap a l’oest 
i després en flanqueig per anar a buscar el port de 
la Lleia, d’aquí directes al sud fins poc abans de 
l’estany de Flamisella que girem a l’oest, i seguim 
per pales amples primer i unes canals i pales més 
dretes després que ens porten a la font de la Costa. 
Un descens magnífic amb neu primavera.

Podeu trobar el calendari de la secció al 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 Esqui - 
Secció Esqui 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.
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Les activitats realitzades pels socis del GIE en el 
quart trimestre del 2015 són les següents:

·1.10.2015. Bòfia del Port del Comte (Port del 
Comte) Participants: Toni Robert i Dolors Boter.

·15.10.2015. Tuta de Saus (Pobla de Lillet) 
Participants: Toni Robert, Ricard Alsina i Dolors 
Boter.

·17.10.2015. Cova de Rialb (Ribes de Fresser) 
Participants: Toni Robert, Neus Robert, Dolors 
Boter i família.

·22.10.2015. Avenc dels Geòlegs (Ordal) 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter.

·29.10.2015. Cova del Moro (Aiguafreda) 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter.

·5.11.2015. Mina Palomera (Malgrat de Mar) 
Participants: Leo Castelló, Toni Robert i Dolors 
Boter.

·9.11.2015. Avenc de Bac (Figueró) Participants: 
Dolors Boter (desobstrucció)

·19.11.2015. Mina Lusa (Bellmunt del Priorat) 
Participants: Leo Castelló, Toni Robert i Dolors 
Boter.

·26.11.2015. Cova Inesperada (Serra de l’Obac) 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter (localització 
accés)

·3.12.2015. Cova Inesperada i Avenc de Font 
Freda (Serra de l’Obac) Participants: Toni Robert i 
Dolors Boter.

·Avenc del Tortosí (Serra de l’Obac) Participants: 
Ricard Alsina

·10.12.2015. Avenc de la Serra del Gall, Avenc 
de la Serra Llarga i Caus del Guitard (Rellinars)  
Participants: Toni Robert i Dolors Boter.

·17.12.2015. Forat de Fontdepou (Coll d’Àger) 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter.

·24.12.2015. Cova Freda (Montserrat) Participants: 
Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors Boter.

·29.12.2015. Forat de l’Obaga de la Maçana i 
Cova de la Figuera (Camarasa) Participants: Toni 
Robert i Dolors Boter.

La sortida a la Cova de Rialb es va fer amb la 
família per la promesa feta a una de les nétes que 
un dia anirien a fer una cova amb els avis. Hi varen 
participar: Sintu Baena, Neus Robert, José Baena, 
Maria Farré i els petits: Josep Baena, Maria Baena, 
Robert i Núria Baena Robert a més a més d’en Toni 
i la Dolors. 

Totes les dades i fotografies d’aquestes sortides 
han estat facilitades per Dolors Boter i es 
publiquen puntualment tant a l’Espeleoindex com a 
l’Espeleobloc.

Els socis del GIE que vulguin tramitar la 
llicència d’espeleologia del 2016 cal que 

es posin en contacte amb la secretaria del 
Club al correu: cegracia@cegracia.cat

GIE
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A l’hora de costum i al lloc de sempre ens vam 
trobar els senderistes del club el diumenge 20 de 
desembre per tal de fer l’última etapa del GR3 de 
l’any 2015.

Es tractava d’una etapa “mooooolt” curta, d’uns 10 
km ja que com és costum, la sortida de desembre 
acaba sempre a un restaurant amb el típic dinar de 
Nadal. A més, calia tornar aviat a Barcelona per tal 
que quedés un marge de temps suficient per  poder 
anar a votar.

Després de fer una parada a Moià per esmorzar, 
ens vam dirigir amb l’autocar a l’Estany on vam 
iniciar la caminada que no va tenir cap dificultat 
ja que, a més de ser curta, pràcticament és tot 
baixada. L’única cosa destacable va ser el fang 
amb què ens vam trobar (al fons de les fondalades) 
i que no esperàvem. De fet ens vam trobar amb un 
parell de passos molt estrets i relliscosos. Com a 
llocs d’interès us podem comentar que vam passar 
prop del Puig Caritat i de l’ermita de Sant Feliuet de 
Terrassola. Durant un quilòmetre aproximadament 
vam caminar per la carretera asfaltada que va a 
Oristà i que  travessa l’Eix Transversal. Vam intentar 
“anar per feina”, ja que des d’on ens va agafar 
l’autocar, en un punt quilomètric concret fins al 
restaurant de Collsuspina havia una bona tirada i 
calia arribar a l’hora convinguda.

Tot i arribar aviat al restaurant la sobretaula se’ns va 
allargar fins a quarts de cinc, ja que com és habitual 
es va fer “cagar el tió” i tots vam marxar amb el 
“detallet” corresponent. Moltes gràcies a tots els 
qui vau fer possible aquesta estona tan divertida, 
ja que els detalls com sempre van ser molt variats: 
una fusta per tallar l’embotit, tovalles individuals, 
obreampolles, caixes metàl·liques, rellotges de 
cuina, petits jocs de taula... Per cert, al participant 
més jove de la sortida (just 12 mesos) també el tió li 
va cagar una petita joguina.

Ja veieu que ser senderista no es limita només a 
caminar,  sinó que ens permet moltes altres coses, 
des de visitar ermites, fer fotografies i, fins i tot, 
tornar a casa amb un bon record!!!.

GR3  Etapa: l’ESTANY-
CARAÜLL  

Montse Seguí

El passat dia 14 de gener tingué lloc a la sala d’actes 
del Club la inauguració de la 6a Mostra Fotogràfica 
“Roger Lloses i Huguet” del grup de Senders, la 
lectura del veredicte del Jurat i el lliurament de 
Mencions. 

Per segon any consecutiu la Mostra, sobre el tema 
genèric de “Muntanyes” era oberta a tots els socis 
del Gràcia. Van concórrer onze autors, tres més 
que l’any anterior, amb un total de 30 obres, un 
cinquanta per cent superior a aquella edició, cosa 
que ens satisfà, encara que demanaríem que més 
consocis fessin l’esforç de participar en la Mostra, 
fa goig després veure les obres exposades i que 
alhora demostra les activitats que realitzem. 

El Jurat quedà constituït per dos membres  de l’any 
anterior, Lola Goicoa i Ramon Ripoll, i s’incorporà 
el guanyador de la 1a Menció de l’any passat, 
Manel Arnau. Enguany la primera Menció s’atorgà 
a la fotografia titulada “Desglaç” de Ricard Sastre. 
La segona Menció correspongué a Toni Vives per 
l’obra “Boires” i la tercera fou per Ricard Martínez 
pel seu treball “Sorpresa” La Menció del Públic 
correspongué a Isabel Jové per la fotografia “Camí 
Penjat” 

Tot seguit es lliuraren 
uns obsequis als 
membres del Jurat i 
a tots els assistents 
a l’acte, prop de 
la trentena, i es 
clogué amb un petit 
refrigeri. 

6a MOSTRA FOTOGRÀFICA “ROGER 
LLOSES” DEL GRUP DE SENDERS

M.A.B

(Més fotografies a la portada i pàg. 18)

SENDERISME



I aquí tenim la primera caminada de Senders del 
2016. La de cremar els torrons, els canelons i 
altres petites llicències que ens hem permès per 
les festes nadalenques. Sortim a quarts de vuit i 
fem parada a  Moià, punt neuràlgic de les darreres 
sortides per fer l’esmorzar, com ho va ser un bon 
grapat de vegades Sant Quirze de Besora. Sortida 
perfecta per començar l’any, no gaires quilòmetres  
(13,7 nominals, però van ser un parell més al final), 
una mica de frescot (com diria el Molina) amb 
pujada al principi i la resta una plàcida baixada 
amenitzada amb petites pujades, caminant  entre 
la riera de Calders i la riera de Navarcles, sempre  
amb la companyia d’un bon temps fins a arribar 
a Navarcles on vàrem dinar i fer el cafetò abans 
d’agafar l’autocar de tornada cap a Barcelona. 

I això és tot? Aquí acaba la ressenya de la sortida 
de Senders del 17 de gener del 2016 de l’etapa 
del GR3 que va de Monistrol de Calders fins a 
Navarcles? Doncs no. 

Tot i la seva placidesa va estar farcida de detalls que 
la van  fer especial. No voldria abundar en el tant 
usat  tema dels bons companys i bones  companyes 
senderistes, que també, o l’amena conversa amb 
qui et toqui al costat, que també. 

Em referia a detalls paisatgístics i de l’entorn 
natural. Quasi al final de la primera pujada, la inicial, 
es va obrir davant dels nostres ulls una perspectiva 
del massís del Montserrat que gosaria dir que és 
la que li va donar el seu nom de ‘Montserrat’ com 
podeu veure a la foto. Al cap de deu minuts de 
veure Montserrat  ja veiem els Pirineus enfarinats 
en una imatge de postal, d’aquelles que si en la 
foto és maco, imagineu-vos al natural. Com deia, 
una caminada ben plàcida, amb les parades de 
mandarina i reagrupament habituals fins que vam 
arribar a la font de l’Angle i la visita a l’indret es 
va saldar amb una cosa bona i  una de dolenta. 
Començaré per la bona. Com podeu veure a les 
fotos, la font estava a dins d’una caseta de pedra 
i les esquitxades de l’aigua sobrant, canalitzada 

SORTIDA DE SENDERS 
del 17 de Gener del  2016, 
de Monistrol de Calders a 
Navarcles

Butlletí Social núm.14030

Genís Parra

cap a fora per un tub,  amb les baixes temperatures 
de la nit havien format caramells de gel aprofitant 
l’herba dels voltants per fer boniques formes amb 
una verticalitat difícil d’aconseguir sense l’herba de 
dins. L’indret molt maco amb un roure magnífic. I 
no, no oblido la dolenta, no. Passats els primers 
instants, que fas el cop d’ull ràpid, gaudint  de tot  
en general, comences a fixar-te en detalls. Mires 
cap aquí i veus una garrafa de plàstic. Una mica 
més enllà, veiem un parell més. Fins a cinc garrafes 
en un tros de molt pocs metres quadrats. Sort que, 
no sabria dir qui, en tot cas l’un/una per l’altre,  fent 
equip, diversos senderistes van arreplegar les 
garrafes i les van transportar, durant una hora, fins 
al lloc on dinàrem, llençant-les en una paperera 

(com no podia ser d’una altra manera).  Al final, 
doncs, no va quedar tan malament el tema. Més 
enllà, ja relativament a prop de Navarcles, als 
meandres de la riera de Calders,  vàrem passar per 
un jaciment de fòssils. Una companya es va trobar 
un cargol fossilitzat (un gasteròpode). I vet aquí 
que mirant al cel veiem una formació de núvols ben 
especial. Semblava com si algú que li tremolés el 
pols hagués  llaurat un cel ben ennuvolat. Després, 
ja a casa, Dani Ramírez, del temps de TV3 i 3-24 va 
dir que havien rebut moltes fotos i  que es tractava 
de núvols anomenats estratocúmulus undulatus. 
Aquest fenomen atmosfèric ens va acompanyar 
entre les dues i les quatre, és a dir, des de l’arribada 
a Navarcles, l’estada al parc del llac per dinar (un 
llac artificial format per una petita presa en la riera 
de Calders just abans de desguassar al Llobregat), 
llac habitat per un bon grapat d’ànecs i on es  poden 
practicar esports aquàtics de rem, a banda de ser 
una zona de lleure. Ja cap a les quatre de la tarda 
quan sortíem amb l’autocar cap a Barcelona aquells 
maquíssims estratocúmulus undulatus s’havien 
començat a desdibuixar, perdent la seva forma tan 
definida. I com no, a l’autocar es va fer el tradicional 
sorteig del tongo i en un tres i no res ja estàvem 
a Barcelona.  Per cert, ja oblidava l’anècdota:  
Monistrol de Calders fou triat el 1952 per Ladislao 
Kubala, quan jugava al Barça, per recuperar-se 
d’una malaltia respiratòria.

(Més fotografies a la pàg. 35)

SENDERISME



PEDRAFORCA 360°

El passat dia 27 de desembre, dins del cicle de 
sortides de mitja muntanya, vam anar d’excursió 
per veure els voltants del Pedraforca, una de les 
muntanyes més fotografiades de Catalunya.

Després dels àpats nadalencs hi havia moltes ganes 
de baixar els torrons i sentir l’aire fresc a la cara, així 
que de bon matí, disset persones ens vam trobar a 
Fabra i Puig i ens vam dirigir cap a Gósol, on vam 
esmorzar entrepans i coques de forner i on es van 
afegir tres participants més al grup.

La nostra excursió va començar a la plaça Major 
de Gósol, una bonica població de la comarca del 
Berguedà de carrers empedrats i gent amable. 
L’inici de la ruta coincideix amb un tram del Camí 
dels Bons Homes o GR-107, (quins records!) i, 
passant per Font Terrers, bosc i prats, el vam anar 
seguint fins al Collell per l’antiga ruta dels Segadors 
cap a la Cerdanya. Estava fent molt bon temps i 
hi havia molt bones vistes. Des del Collell, el punt 
més alt de la ruta, ja podíem veure el massís del 
Pedraforca, ara per la seva cara nord. Vam continuar 
en direcció al refugi Lluis Estasen, on hi havia gent 
que estava fent la mateixa ruta o que volien pujar 
al cim. Vam parar a dinar, a fer un cafè i alguns a 
saludar a coneguts que es van trobar. Després vam 
continuar, vam anar en direcció a la tartera, la vam 
travessar per la part inferior i vam anar baixant xino-
xano a mida que anàvem parlant de cinema. Quan 
vam sortir del bosquet vam veure de nou les parets 
del massís;  hi havia escaladors a les escletxes i, 
tot i que costa veure’ls, portàvem gent molt ben 
equipada que duia fins i tot prismàtics. Seguíem 
tenint bones panoràmiques i un dia ben assolellat. 
Al cap d’una estona ja podíem veure el castell 
medieval de Gósol, ja estàvem tancant el cercle i, 
finalment, ens vam tornar a trobar al poble.

Vam veure paisatges de cingleres, valls i muntanyes; 
vam passar per prats i boscos, tot recorrent camins, 
senders i algun tram de pista, alguns d’ells carregats 
d’història; i així vam recórrer uns 17 km donant tota 
la volta al Pedraforca.

Va estar bé, un dia tranquil a la natura, recorrent 
un camí fàcil de seguir amb bones vistes i amb la 
companyia d’un grup simpàtic i agradable. Així dóna 
gust coordinar sortides! .

COL·LABORACIONS

El passat 10 de desembre es va fer una xerrada 
a la sala d’actes del Club sobre les normes ade-
quades d’alimentació quan sortim a la muntanya o 
a fer activitat física. La xerrada va anar a càrrec de 
Pilar Sallan, nutricionista de la Matagalls-Montse-
rrat en la darrera edició, amb experiència en cur-
ses de resistència (Quebrantahuesos, Núria, etc.) i 
col·laboradora dels cursos de Medicina i Socors en 
muntanya. 

La Pilar va insistir en la importància de la hidratació 
durant l’exercici: s’ha de beure sovint encara que no 
es tingui set ja que quan en tenim, això vol dir que 
ens estem començant a deshidratar. S’ha d’intentar 
portar queviures que pesin poc però que siguin 
energètics i sucres d’absorció ràpida. Com a fruita, 
el més recomanat pel seu contingut en potassi seria 
el plàtan. Va recomanar no consumir aliments amb 
gaire fibra durant l’exercici, ja que costen més de 
digerir. També va insistir en la importància de des-
cansar abans de l’activitat per emprendre l’excursió 
o caminada amb bones condicions.

Va ser molt interessant i ens va fer veure que els 
torrons sobrants del Nadal es poden aprofitar i que 
són ideals com a aliment energètic per anar a la 
muntanya.

QUÈ MENJAR QUAN 
ANEM A LA MUNTANYA? 

Núria Ferrer Montse Freixas
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SABIES QUE...?

• La Diagonal és el carrer més ample (50 metres) de 
Barcelona i, arran de la seva prolongació, és també 
el més llarg (12 quilòmetres) de la ciutat. El més llarg 
de l’Estat espanyol és la Gran Via barcelonina que, 
amb més de 13 km, travessa tot el terme municipal de 
Barcelona i es prolonga –en l’anomenada l’Àrea Me-
tropolitana– per l’oest dins el municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat i per l’est del de Sant Adrià de Besòs.

Josep Arisa

(Fotografies a la pàg. 18)

MUNTANYA



Butlletí Social núm.14032

És una església romànica situada a la petita Valldo-
ra a la falda oriental dels cingles de la serra de Busa 
a la ribera d’Aigua d’Ora.

És l’únic edifici que resta d’un antic monestir de 
monjos benedictins al terme municipal de Navès 
(Solsonès). Els seus orígens es remunten al segle X.

L’octubre del 2006 el grup familiar de la Domi va 
decidir anar descobrir Sant Pere de Graudescales, i 
del resum que posteriorment solem fer de totes les 
excursions en guardem uns rodolins que tot seguit 
reproduïm.

 
Avui es va al Berguedà

i a Berga ens haurem de trobar,
prop del camí a Queralt

hi ha un petit hostal,
Cal Nen es diu l’hostalet

on fem el cafetonet.

Tornem a la carretera 
direcció a Sant Llorens,

hem d’arribar a Graudescales
un romànic de primera

amb els sarrons tots ben plens.

Al costat del molí vell
que porta el nom del Baucell

tal com el costum mana
i de manera ordenada,
tota la colla es prepara

per quedar ben retratada.

El gran poder d’atracció
que el bolet per tradició
exerceix sobre l’humà
fent-li el cap acotar,

fa que fins els més petits
cerquin tan apreciats fruits.

La cacera no té espera
i el resultat és de primera,
quasi abans de començar

pel camí a rebuscar,
un menut ben preparat
un fredolic ha trobat.

La colla així distreta
va fent via animadeta,

el camí puja valent
però ni se n’assabenta la gent.

SANT PERE DE GRAUDESCALES

Text i dibuix d’Alonso Gómez Barbé

Quan força altura hem guanyat
bona vista hem contemplat,

serra de Busa al davant
i la d’Ensija al darrere,
ens duran a recordar

quan per allí vàrem estar.

Una creu d’allò més vella
feta amb fusta d’una estella,

és la creu del Pelegrí
no se sap de quin camí,

és abans del mirador
punt més alt de l’excursió.

Si parlem del mirador 
cal dir que ho és de debò,
dels Presidents s’anomena

i la vista val la pena,
costa de dir que és el millor

si mirar a l’horitzó
o si la vista abaixar

pel temple contemplar.

Sant Pere de Graudescales
és d’un romànic excel·lent,
rep el nom d’un grau proper
fent-li honors com el primer,

no visitem l’interior
que és tancat per precaució,
no obstant des d’un finestró

podem veure la resta de construcció.

El camí de la tornada
és el mateix de l’anada,

però observant amb atenció
tot presenta altre color,
la llum que a la tarda fa

      el paisatge ens canviarà .

COL·LABORACIONS
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de placa fina, fina, molt xulo però. Al Marc quasi li 
peta el cor veient-me intentant arribar al primer pa-
rabolt… Ufff!

L7. El vent ja començava a bufar, realment quan no 
escalàvem moríem de fred a les reunions, vestits 
amb tèrmica i guants. El fred ens feia no beure ai-
gua ni menjar. Aquests dos últims llargs, vam voler 
posar el ‘turbo’ i sortir-ne ràpid. A més la gansoneria 
amb què anàvem, feia que ja fos tard. Aquest llarg 
es feia força bé.

L8. La sortida facilota i després un pas de 6b que 
en el meu cas va ser A0, hi ha una baga que t’ajuda 
passar del pas. Pas concentrat una mica desplomat.
7 hores de via, Déu n’hi do!, ens refugiem a menjar 
alguna cosa i beure, ha estat més exigent del que 
ens pensàvem, però realment molt bona via, roca 
boníssima.

Ens acabem d’enfilar fins l’antena i baixem per la 
Can de Sant Jeroni i directes al Moha, a estat un dia 
rodó, sort que tenia un bou que tirava en els llargs 
fumuts!

Aquí teniu un dibuixet de la via! .

VIA LOTUS - Montserrat/
Aeri

El passat mes de novembre vam anar un altre cop 
cap a l’aeri, aquest cop per això acompanyada pel 
Marc i en una via que ja veient-la en paper em feia 
tremolar. Com ja es feia fosc a les 18 h, vam deci-
dir anar-hi a primera hora, tot i així vam agafar el 
frontal per si les mosques. Tot plegat tenia pinta 
d’aventureta...

Aproximació

Deixem el cotxe a Santa Cecília i anem caminant 
pel camí de l’arrel fins a trobar-nos amb la canal de 
l’aeri. Anem pujant i un cop ens trobem unes gra-
pes metàl·liques ens enfilem per allà, passem uns 
cables, i quan hi ha dues opcions a seguir tirem pel 
cable que va directe amunt a peu de via.

L1. Aquest primer llarg és exigent per la distància 
entre assegurances, a més a més és finet tot i que 
no supera el V+.

L2. La dificultat del llarg està en la sortida de 6b 
però després es deixa escalar, encara que s’ha 
d’escalar entre assegurances. Es poden empalmar 
els dos llargs.

L3. Aquest llarg em va tocar a mi i tot i ser fàcil Déu 
n’hi do!... quina por el que m’esperava més enda-
vant si allò era V…

L4. El llarg més fàcil de la via, però alhora el més 
‘riski’, jo anava queixant-me de la lentitud del Marc 
fent el llarg i… quan em va tocar a mi escalar se’m 
va trencar un cantell i ho vaig entendre tot. IV,V

L5. Aquest llarg ja més vertical i mantingut, però 
xulo, xulo… Li vaig deixar al Marc, jejeje…6a+

L6. Només veure el parabolt des de la reunió ja bu-
fava... però bé, aniria fent fins on pogués. El grau 
està ben posat i les assegurances a 5 metres o així, 
en el meu cas Déu n’hi do! per ser un 6a, passets 

Text i dibuix de Lola Goicoa

          GEDE
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SORTIDA DE SENDERS DEL 17 DE GENER DEL 2016 
DE MONISTROL DE CALDERS A NAVARCLES

(Fotografies de Genís Parra)
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DIADA DEL CLUB

(Fotografies de Rafel Saperas i Toni Albaladejo)


