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JUNTA DIRECTIVA

En el Butlletí de gener-febrer ja us anunciàvem que 
aquest seria un any electoral, ja que en arribar el mes 
de maig ja hauran transcorregut quatre anys de la Junta 
presidida per Marisa Carreño. Ara ja us podem donar 
detalls de com anirà la convocatòria de les eleccions.

Just en acabar l’Assemblea Ordinària del dia 20 d’abril, 
s’inicià una Assemblea Extraordinària on s’anuncià la 
convocatòria electoral amb el calendari següent:

21 d’abril – Sorteig de tres membres i tres suplents que 
constituiran la Junta Electoral. Lloc: Estatge social del 
CEG a les 20 hores. 

25 d’abril – Presa de possessió, constitució i elecció 
del president de la Junta Electoral.

26 d’abril – Exposició del Cens Electoral a disposició 
dels socis a Secretaria.

3 de maig – Aprovació Cens Electoral definitiu.

4 de maig – Obertura del termini de presentació de 
candidatures.

19 de maig – Proclamació de candidatures.

16 de juny – Assemblea Extraordinària d’Eleccions a 
les 20 hores.

Esperem la màxima col·laboració de tothom.

 
L’evolució i el futur del Club depèn de tot el teixit 
social del qual vosaltres en sou membres, i per tant 
us demanem la màxima implicació en tot el procés 
electoral.
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AGENDA

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

COROMINA CHIVA, BRUNO
COROMINA CHIVA, HECTOR
COTELO PEDREÑO, GANNA
FERNANDEZ SEDEÑO, MARIA
VÁZQUEZ DE ARCE, GONZALO
RIBERA ROMERO, JAIME
TEJERO CULLELL, IMMA
RAVELL RODRÍGUEZ, RICARD
GARCIA GIMENEZ, EVA
BUSQUETS QUIÑONES, RUTH
CASTRO BUSQUETS, TONI
REDONDO BARQUIN, SERGIO
LAW, NICHOLAS
MORENTE BLANCO, ANDREA
ROYO ANGOS, SUSANA
CRESPO MARTIN, CARIDAD
FUSTER GUTIERREZ, XAVIER
MORA ORTEGA, CRISTINA
GARCIA SANCHO DE LA JORDANA, PAULA
SALLENT ASPA, MARC
PEREZ GARCÍA, GONZALO
SISA MATAS, JOSEP
ARAGÓN FERRON, ALEXANDRA
GARCIA I SEBASTIÀ, ALEIX
CARTANYÀ YÁRNOZ, ANA
BAXERIAS JUVILLÀ, NEUS
DE LECEA PUJOL, EVA
PONS PICART, GINA
ORTI GOST, ALBERT
BUCCIONE, DANIELA
FATTI, GIANLUCA
SOTO FERNANDEZ, PEDRO
BLANCO MIGUEZ, ALBERTO
PEREIRA GARRETA, GEMMA
CABRERA RODRÍGUEZ, MANOLO
PORTU AMIGUES, CARLOS
PORTU OÑORO, MARC    
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9.467
9.468
9.469
9.470
9.471
9.472
9.473
9.474
9.475
9.476
9.477
9.478
9.479
9.480
9.481
9.482
9.483
9.484
9.485
9.486
9.487
9.488
9.489
9.490
9.491
9.492
9.493
9.494
9.495
9.496
9.497
9.498
9.499
9.500
9.501
9.502

7 i 8, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
MONTSANT 
Coordinen: Laura Pérez i Andrés Chinchilla 

 
14 i 15, dissabte i diumenge 
GEDE 
La trompeta del GEDE

 
15, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Salo, can Serramorena i Cardona (19 km)

 
19, dijous 
Secció de Muntanya 
Cicle d’Audiovisuals Buch i Parera 
Les muntanyes d’en Jamal 
Ponents: Albert Naudín i Eduard Garcia

 
21 i 22, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya 
MONTIDIEGO (2765 m) 
Coordina: Xavi Garcia

 
22, diumenge 
GEDE 
75è Aniversari 
Sortida a Montserrat d’expresidents del 
GEDE amb consocis i amics

 
24, dimarts 
GEDE 
Xè Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
Els nois de les grans fissures. Escalada 
en roca als Estats Units

 
26, dijous  
Grup de Fotografia 
Xerrada: Història de la fotografia

 
29, diumenge 
Grup de Fotografia 
Sortida a La Dou de Bastareny (Berguedà)

MAIG
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JUNY
1 i 4, dimecres i dissabte 
Secció de Muntanya 
Jornada tècnica de GPS 
Director del curs: Anna Moragues

 
4 i 5, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Mitja Muntanya 
VALL D’INCLES 
Coordina: Laura Pérez

 
9, dijous 
GEDE 
75è Aniversari 
Inauguració de l’exposició de 
fotografies d’escalada del GEDE

 
16, dijous 
Secció de Muntanya 
Cicle d’Audiovisuals Buch i Parera 
La muntanya dels vents 
Ponents: Salvi Benitez, Ivan Gil i Oscar Márquez 

Del 16 al 19 
Secció de Muntanya. BTT 
Curs de tècniques de bicicleta de muntanya 
Director del curs: Vicenç Sànchez

 
18 i 19, dissabte i diumenge 
Secció de Muntanya. Alta Muntanya  
PICA D’ESTATS (3143 m) 
Coordina: Xavi Garcia

 
19, diumenge 
Grup de Senders 
GR-3 SENDER CENTRAL DE CATALUNYA 
Cardona, Camp de Capellans, can 
General i Solsona (24 km)

 
19, diumenge 
GEDE 
75è Aniversari 
Sortida popular a Montserrat amb la 
col·locació de les lletres GEDE als cims 
dels Gorros i dinar de germanor

 
28, dimarts 
GEDE 
Xè Cicle de Pel·lícules d’Escalada “Josep 
Maria Rodés” 
Big wall i salt base a l’Antartida 

CANTAIRES

ACAMPADA

Com a continuació a la darrera informació que vam 
enviar-vos, us comuniquem que es continua treballant 
en la preparació dels actes que es tenen previstos 
amb motiu de commemorar el 85è aniversari de la 
constitució dins del Club Excursionista de Gràcia, 
de la secció “Amics del Càmping”. 

Amb la informació que estem recollint, de relats i 
fets succeïts en el món del nostre càmping, així com 
fotografies dels enyorats focs de camp, campaments 
d’estiu, Setmana Santa, infantils, ral·lis, etc., de tot 
això estem intentant fer un record que refrescarà la 
nostra memòria de tantes i tantes acampades amb 
bons companys. 

Un cop el projecte estigui acabat i confeccionat el 
programa, rebreu la informació corresponent el més 
aviat possible. 

Aprofito per agrair els socis el material que ens 
han fet arribar de fotografies, ressenyes d’actes, 
banderins, etc., material que ens ajuda molt en la 
tasca encomanada. 

Bones acampades i fins aviat .

Secció de càmping

Toni Albaladejo  
President Secció Càmping

El darrer dia 7 de març, vam celebrar l’Assemblea 
General de Cantaires, amb les ordres del dia de 
sempre, i l’aprovació de tots els assistents.

Vam passar a continuació a l’Assemblea 
Extraordinària per a l’elecció de nou president i junta 
directiva, per aquesta ocasió, i després d’un silenci 
sepulcral, vaig sortir elegit per majoria absoluta, 
amb l’aprovació i felicitacions de tots els assistents.

Així doncs, el nou president us saluda i es presenta:

Joaquim Forgas, soci núm. 3.675 . 
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Feia temps que totes en parlàvem; entre infants, 
joves i caps imaginàvem els nostres campaments 
perfectes i, cadascú en la seva mesura, aportàvem 
tot allò que podíem! Mentrestant, a l’escola… 5, 
4, 3, 2, 1. No us penseu que sols comptàvem sinó 
que, aquest cop, també ho fèiem enrere!! Sí, sí, 
mentalment ens preparàvem per la gran aventura; 
juntes fèiem créixer les nostres expectatives, ens 
repartíem qui compraria cada “xuxe” i, a mesura 
que planificàvem les nits, no podíem evitar recordar 
el què havíem fet en els darrers campaments. I  va 
ser així com, gairebé sense adonar-nos-en, ens 
havíem carregat la nostra motxillassa i estàvem 
plantats just davant de l’autobús.

I la veritat, és que l’aventura va començar tant bon 
punt com vam arribar a la Riba! Tot sembla apuntar 
que els nostres “caps grenyuts”, tot fent culte a 
la natura, van fer de la nostra arribada al terreny, 
l’entrenament perfecte d’aquests campaments.

Després d’haver plantat les tendes, van aparèixer 
uns xamans que ens van explicar que duien temps 
esperant els seus descendents però que no eren 
capaços de veure’ls per enlloc... Amb el temps, i la 
confiança de per mig, ens van fer saber que estaven 
molt preocupats per nosaltres, per la manera de 
percebre el que ens envolta, especialment per les 
“noves” maneres de comunicar-nos i de conviure 
amb aquells que apreciem. Tant era el seu disgust 
que un dia van començar a defallir les forces. 
Aleshores, juntes vam decidir cantar enèrgicament 
el Sambakule (aquella vital cançó que ens va estar 
acompanyant en totes i cada una de les activitats 
conjuntes) i els nostres amics, en recordar aquella 

AGRUPAMENT
melodia, van començar a moure’s altre cop i a estar 
com sempre. A través de les seves escriptures vam 
comprendre la importància de formar part d’aquesta 
gran família així com del compromís envers el cau 
i la implicació que totes hauríem de tenir-hi. Per tal 
de recordar-ho, vam construir el nostre passa-fulard 
i vam celebrar el dia de l’amor.  I va ser així com, tot 
pintant-nos les mans, petits, mitjans i grans vam fer 
evident la força que hi ha entre totes i el caliu que 
alimenta la raó de seguir sumant.

No us penseu, però, que tant sols els xamans 
ens organitzaven activitats! Els caps, aquest cop 
una mica despentinats, van proposar-se una sèrie 
d’objectius i al llarg dels campaments vam estar 
treballant, per tal d’assolir-los. Amb aquesta línia, 
els follets van realitzar i aprendre dinàmiques de 
cau i van realitzar un bon treball conjunt per ser 
bons exploradors, els llops van treballar la cohesió 
i l’autonomia, els raiers van aprendre a conviure 
ajudant-se i valorant-se sense que les seves 
diferències fossin un impediment i els pioners amb 
el seu raid van aprendre a espavilar-se; anar un pas 
més enllà tot descobrint el què els envoltava.

I si “totes som Pere”, com pot ser que no us 
n’hagueu adonat que faltaven els claners? Entre la 
natura, elles també es van camuflar i, actuant com 
a xamans, intendents i caps, van seguir vetllant per 
la seva unitat i trobant, a poc a poc, el seu lloc dins 
de consell.

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible, i recordeu, 
com ens van ensenyar els xamans:

Totes som Pere.
(Més fotografies a la contraportada - Pàg. 56)

Caps  de l’Agrupament
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GIE

Comuniquem les activitats portades a terme per 
membres del GIE en el primer trimestre del 2016 i 
els socis que les han fet:

7.1.2016. Avenc Sendo - Sant Llorenç de Munt. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

14.1.2016. Cova de l’Home Mort (mina) - La 
Garriga. Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i 
Dolors Boter

21.1.2016. Avenc dels Caçadors – Ordal. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

28.1.2016.  Les Bores del Borró - Sales de Lierca. 
Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors 
Boter

Les Caixurmes - Castellfollit de la Roca. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter. Aquesta 
sortida es va fer per acompanyar un geòleg que 
prepara la tesi doctoral i els seus tutors de tesi.

4.2.2016.  Avenc de Can Garrigosa - Sant Llorenç 
de Munt. Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i 
Dolors Boter

Avenc de Can Pèlags - Sant Llorenç de Munt. 
Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors 
Boter

11.2.2016. Avenc de Can Castellet - Sentmenat. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter.   Intent 
d’arribar-hi però el mal estat de la pista i la pluja ho 
fan impossible.

3.3.2016. Avenc del Corral Nou – Garraf. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

10.3.2016. Avenc Jordi Verdiell – Ordal. 
Participants: Ricard Alsina, Toni Robert i Dolors 
Boter

17.3.2016. Avenc del Llest - Sant Llorenç de 
Munt. Participants: Toni Robert i Dolors Boter

19.3.2016.  Avenc del Merla - Roda de Berà. 
Participants: Dolors Boter

24.3.2016.   Avenc del Carol – Garraf. Participants: 
Toni Robert i Dolors Boter

Avenc de la Fragata – Garraf. Participants: Toni 
Robert i Dolors Boter

El passat 27 de gener de 2016, a les 20,30 h, es 
va dur a terme l’Assemblea general ordinària del 
Grup d’Investigacions Espeleològiques (GIE) del 
C.E. Gràcia. L’acte es va iniciar amb l’assistència 
de vuit dels socis de la secció. Aquesta xifra es va 
anar ampliant, fins a acabar la reunió amb un total 
de deu dels socis presents.

El decurs de l’assemblea va ser sense incidents 
i es van anar seguint els punts de l’ordre del dia 
que s’havien indicat en la convocatòria: lectura i 
aprovació de l’acta anterior, resum/memòria de les 
activitats del grup, estat de comptes, elecció de nou 
president i Junta del GIE i precs i preguntes.

De tots els punts tractats, es va destacar la 
davallada de l’activitat de la secció. Es podria dir 
que pràcticament totes les sortides que es fan són 
a càrrec de la secció més veterana.  Aquest fet, va 
ser el que va presentar Cristina Xifra com a principal 
argument per deixar la presidència de la secció. 
Ningú va presentar una nova candidatura per 
substituir la junta actual i la secció es queda sense 
ningú que la dirigeixi.

A partir d’aquest moment, es va generar un debat 
sobre el futur del GIE. Els socis presents van 
presentar la seva preocupació per a la continuïtat de 
la secció. Creuen que el club la pot mantenir perquè 
no és una secció que generi grans despeses. A més, 
també es va mostrar preocupació per saber com es 
faria la gestió del material de la secció a partir d’ara. 
Per poder facilitar la gestió d’aquest material, es 
lliura un llistat complet als socis que s’han presentat 
a la reunió i a la junta del club.

Veient que hi ha decisions que no es poden prendre 
en l’assemblea de la secció perquè depenen de la 
junta del club, s’acorda que se’ls demanarà que 
convoquin una reunió per a què aquests puguin 
expressar les seves preocupacions i la junta els 
pugui explicar quines intencions tenen.

Amb aquest punt, es dóna per acabada la reunió. 
La Cristina s’acomiada i l’assemblea es tanca a les 
21,33 h.

31.3.2016.  Avenc de Can Castellet – Sentmenat. 
Participants: Toni Robert i Dolors Boter

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

Cristina Xifra
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Febrer i març temporada 
2016. Secció d’Esquí

Durant els mesos de febrer i març, temporada alta 
de la secció, a banda d’innumerables sortides arreu 
dels Pirineus i dels Alps, s’han fet tres sortides de 
cicle amb gran èxit!

 
Sortida de cicle al Pic de la Pelada 2.370 m

Coordinador sortida i autor de la piulada: Ricard

Esquiadors: Elena, Josep, Rafa, Mercè, Manel, 
Francesc, Lluís, Carles, Andrea i Lucia

Escric traces efímeres amb missatges incomplets, 
en acabat, que cadascú llegeixi la seva història 
i que el vent se les endugui al diccionari amagat  

al bosc.

Pic de la Pelada 2.370 m (Conflent) F/S2-S3

La teníem programada i ja havíem reservat el refugi 
dels estanyols amb temps, només mancava una 
mica (molta) de neu i vet aquí que un temporal de 
Llevant ha decidit regalar-nos 70 cm de neu nova. 
Després d’aquesta ofrena no podíem contrariar els 
deus i calia pujar al cim.

Dissabte 27 de febrer: La nit de divendres ha caigut 
una forta nevada que ha deixat la zona amb gruixos 
considerables. Amb algunes dificultats però sense 
cadenes arribem a Real, on aparquem els cotxes per 
emprendre el camí del refugi. Portem tot el necessari 
per una sortida d’aquestes característiques: Carn 
comprada a La Cabanassa, pa de Bourg-Madame, 
paté de campanya, assortiment de formatges, vi de 
diverses DO, iogurts de la Cerdanya i un etc. que us 
estalvio...

Travessem el poble ja amb les motxilles plenes i 
prenem el camí i la pista que puja al coll de Sansa 
1.765 m, des d’aquí es continua la pista que va 
girant en direcció nord fins a prop dels Estanyols, 
punt on hi ha el refugi.

Deixem els estris i confirmem que el temps és prou 
estable com per intentar el cim, així que amb les 
motxilles lleugeres ens dirigim cap al fons de la vall, 
seguint l’itinerari de la ruta piulada el 2013.

Agustí Garcia

ESQUÍ

XIII Diada de Verdaguer 
Excursionista

Sota els auspicis de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya hem celebrat aquest 
mes de març la tretzena Diada dedicada al gran 
poeta mossèn Cinto Verdaguer. 

El lloc, per segona vegada, al Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola a qui agraïm 
la cessió de la seva sala per la conferència. La 
restauració de Vila Joana, lloc on va morir Verdaguer, 
està pendent encara.

Un bon nombre d’excursionistes va acostar-se 
fins al lloc després de fer tres itineraris seguits per 
diferents clubs excursionistes de Catalunya.

Es va entregar als assistents un llibret commemoratiu 
de la Diada on queda palès el gran coneixement 
que sobre els ocells tenia el poeta. 

El nostre amic Carles Albesa, junt amb Maria Carme 
Barceló, ens van fer veure tot el goig amb que 
percebia l’harmonia dels seus cants i la bellesa dels 
seus colors.

Desitgem un bell futur per les diades excursionistes 
de Verdaguer que amb la seva organització ens 
recordaran la gran qualitat del nostre inoblidable 
mossèn.

Després de la festa dedicada a mossèn Cinto 
Verdaguer, el grup de socis del Gràcia que havíem 
participat a la diada, ens varem aplegar per un fet 
prosaic: dinar.

Amb bona companyia i harmonia, varem parlar del 
poeta i de la necessitat de continuïtat d’aquestes 
trobades. 

La vida i obra de Mossèn Cinto Verdaguer no va 
ser massa llarga però ompliria estands i estands de 
llibres. Insigne poeta que ens pot elevar llegint-lo a 
estrats molt alts.

Vila Joana, quan acabin les obres, serà un centre 
d’estudi i esperem que sigui possible aprofundir 
més en la seva obra. La inauguració l’esperem per 
aquest mateix any 2016.

Dolors Làzaro

CULTURAL

(Fotografies a la contraportada - Pàg. 55)
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Seguim la pista que ens porta a la coma de Pontells, 
quan gira en direcció sud es mor a una altitud 
aproximada de 1.850 m i ens deixa just sota la canal 
que baixa del coll de Passeduc, pugem per la canal 
que és ampla i fàcil fins a la vora del coll, per atacar 
directament les darreres pales del cim.

El descens del primer tram el fem rascant una mica 
els esquís, neu nova sense base, un cop entrem a 
la zona d’arbres ja gaudim de neu pols i fonda fins 
baix.

Diumenge 28 de febrer: Ha estat nevant gairebé tota 
la nit i encara ho fa feblement. Dediquem el matí a 
seguir la ruta del Tour del Capcir, seguint la vall de 
Pontells en direcció al Roc Negre. Passem pel Pla 
de Grill on hi ha una cabana lliure que aprofitem per 
visitar i comprovar que és útil per a futures rutes 
(estufa de llenya, tarima de fusta per dormir, taula...) 
Als 2.100 m decidim donar mitja volta, continua 
nevant, terreny massa pla i algun que altre soroll 
sospitós d’assentament de la neu.

El refugi dels Estanyols és apte per a dotze 
persones, hi ha lliteres amb matalassos, estufa de 
llenya, cuina de gas i sala amb taules i bancs. Per 
accedir al refugi cal reservar: Casa del Capcir - Alt 
Conflent

La Quillana 66210 La Llaguna. Tel.:04 68 04 49 86 
Contact@capcir-pyrenees.com

Sortida de cicle al Cim del Portarró d’Espot (2.736 
m) i volta a les valls de Monastero i Peguera

Coordinador sortida i autor de la piulada: Cesc

Esquiadors: Elena E. Ariadna M. Jordi L. Mercè B. 
Anna S. Josep B. Imanol E. Berta A. Javi B. Nadja 
G. i Cristian A

Dissabte 12: Cim del Portarró. * +-786 m. BE-S2/S3

Punt de sortida: Espot a les 10 h. Contractem 2 
taxis (5,5 €/pp) que ens pugen a St. Maurici ja que 
la pista està tancada.

Les condicions meteorològiques son immillorables: 
Temperatura suau i sol amb un cel blau immaculat.

A les 11.30 h comencem a foquejar en direcció oest 
travessant el llac de St. Maurici i enfilem l’antiga 
pista que travessa el parc i que no és fàcil de seguir, 
donada la gran quantitat de neu que hi ha. A les 
Marrades del Port (el nom li escau com anell al 
dit) perdem la pista i ens veiem obligats a fer un 
flanqueig una mica salvatge en direcció nord fins a 
sortir a la coma d’Aiguabella, on ja superada la petita 
encigalada i sense problemes seguim l’ascensió 
fins al coll del Portarró a 2.427m.

Una ampla pala orientada al sud, més llarga i més 
dreta del que semblava a primer cop d’ull, ens permet 
assolir el cim del Portarró de 2.736 m. Gaudim de la 
vista infinita, mengem una mica i descansem.

El descens ens ofereix neu canviant i una mica 
humida a la pala inicial, però després millora i 
ens permet disfrutar molt, baixant per la coma 
d’Aiguabella i després pel bosc, directament cap a 
l’estany de St. Maurici.

Travessem el llac i arribem al refugi Ernest Mallafré 
al voltant de les 18 h. Ens instal·lem i després d’un 
bon sopar i bona convivència anem a dormir d’hora.

Diumenge 13: Volta a les valls de Monastero i 
Peguera ** +895 m. -1.450 m. BEA-S2/S3

Esmorzem a les 7 h i a les 8 h comencem a remuntar 
la vall de Monastero amb un temps altre cop 
immillorable. Progressem en direcció sud guanyant 
alçada lentament, disfrutant de l’incomparable 
escenari que ens envolta.

Passat el llac de Monastero, cal remuntar una pala 
força dreta amb trams de neu dura que ens obliga a 
posar ganivetes. Després el terreny torna a ser més 
suau. Girem una mica cap el nord deixant a la dreta 
la ruta que porta al coll de Peguera i seguim fins al 
fons de la vall.
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Al peu del coll de Monastero nova transició: Guardem 
els esquís i posem grampons ja que l’ascensió final 
al coll és força dreta i està molt ventada.

Les dificultats tècniques i la manca d’experiència 
d’alguns participants ens condiciona una progressió 
lenta. Amb l’ajuda del piolet arribem finalment al 
coll. Són les 13 h i amb la previsió horària totalment 
sobrepassada decidim renunciar a fer el cim.

El descens ofereix molt bona neu i gaudim d’una 
bona esquiada. Travessem els llacs de Llastres, 
Coveta, Trullo i Tort de Peguera i passant vora el 
refugi J.M. Blanch enfilem cap al collet de Feixetes 
i la vall de Peguera. Primer disfrutant del descens 
fins l’estany de Lladres i després seguint la llarga 
pista amb túnel i remuntada parcial incloses, fins a 
l’Avetar on una pista més esquiable ens porta al pla 
de Pierró i Espot.

Sortida de cicle al pic Gran del Pessó - Tuc de 
Carants, 20 març 2016

Coordinador sortida i autor de la piulada: Rosa

Esquiadors: Javi G., Raúl M., Luís S., Gonzalo i Toni 
C

Aquest diumenge el propòsit de la sortida de cicle 
va ser un cim que es fa poc però que gaudeix d’un 
entorn d’excepcional bellesa. El pic Gran del Pessó, 
de 2.760 m d’alçada, està situat al parc nacional 
d’Aigüestortes i estany de St. Maurici, per la qual 
cosa que hem hagut de llogar un taxi de la companyia 
de taxis de Bohí per pujar per la vall de St. Nicolau 
fins més amunt de l’estany de Llebreta, uns 500 m 
abans del mirador de St. Esperit, des d’on surt a mà 
dreta un camí que s’endinsa en direcció sud per la 
Ribera de Llacs (cota 1.700).

Al cap de pocs minuts hem de creuar el riu, segons 
la ressenya, “por donde se pueda”.

I seguir tenint el riu a mà esquerra. La cosa ja pinta 
millor.

A l’arribar a la cota 2.000 tenim davant nostre tres 
barrancs i hem d’agafar el de l’esquerra. Aquí 
aquest barranc en aquell moment era inexistent 
per nosaltres, degut a l’espessa boira i n’agafem 
un que no era el que havíem d’agafar. L’origen de 
l’ensigalada:

Bé, només va ser una petita ensigalada perquè la 
ruta sorpresa ens va dur a una vall molt esquiable 
amb una neu que no es podia demanar més, havent 
nevat durant el dia i la nit anteriors.

Anem remuntant la que nosaltres pensàvem que 
era la vall de les Mussoles i que en realitat era el 
barranc Montanyó. Ens recreem admirant aquells 
bells paratges.

Pugem al coll al fons de la vall, la Collada del 
Montanyó (2.655 m)

A munt els cims estan emboirats, motiu pel qual 
la majoria del grup decideix no seguir més amunt. 
Només alguns insaciables ens animem a pujar fins 
a un avantcim del pic que tenim a mà dreta, el Tuc 
dels Carants.

Canviem esquís per grampons i piolet i per una 
aresteta de neu pugem al nostre cim d’avui.

Al tornar on hem deixat els esquís es mou una mica 
la boira i apareix una bonica clariana sobre el punt 
més alt que avui hem assolit. Queda pendent per un 
altre dia el pic Gran del Pessó.

Des del coll comencem el descens d’una sèrie de 
pales amb una neu molt solta i anem baixant entre 
expressions d’alegria.

Avui no ha caigut, doncs, el cim que teníem previst, 
però estem contents i satisfets, del que hem gaudit 
de la natura, de les magnífiques esquiades i d’haver-
ho fet en bona companyia. Ja hi tornarem un altre 
dia a lluitar per aconseguir al pic Gran del Pessó.

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-hi totes 
aquelles inquietuds que tingueu! 

Bones traces.

ESQUÍ

(Més fotografies a la portada i contraportada - 
Pàg. 37 i 38)



47maig-juny 2016

NOTÍCIES D’ESQUÍ 
NÒRDIC

Aquesta temporada d’esquí, quatre socis del Club 
vam decidir participar a dues curses de fons de la 
Worldloppet en estil clàssic. 

La primera, l’American Birkebeinner, a Hayward 
(Wisconsin) EUA, el 20 de febrer amb un recorregut 
de 56 km de Cable a Hayward, una mica trencacames 
com podeu veure en el perfil, però amb un fantàstic 
paisatge de boscos i llacs. L’animació de públic, 
va ser immillorable, hi havia punts d’avituallament 
amb música en directe i les pujades més fortes 
amb cartells donant ànims. Va ser dura, però una 
disfrutada.

Després de descansar uns dies a Rice Lake (EUA), 
ens vam traslladar a Ottawa (Canadà). Allà ens vam 
trobar amb uns companys de CEC i tots plegats, 
el 27 de febrer, vam tornar a participar a una altra 
cursa, la Gatineauloppet, també en estil clàssic, al 
parc de Gatineuau al costat d’Ottawa. Miquel Fabro 
i Pere Vicenç Planas, van fer la cursa de 51 km i la 
Marta Fabro i jo, vam fer el recorregut de 27 km. La 
neu estava amb molt bones condicions i vam tornar 

Semblava que aquest any no podríem fer gaires 
esquiades durant la temporada, desprès d’una 
nevada a finals de novembre, la neu es va fer 
esperar fins a primers de març, les estacions de la 
Cerdanya francesa i catalana van estar tancades  
o sota mínims fins a primers de març, per això al 
veure les darreres nevades i que es podia esquiar 
en condicions, vam convocar les dones esquiadores 
de fons del Club per trobar-nos a l’estació de la 
Llosa al Capcir el 19 de març a les 10 h. 

Com algunes ni tant sols havien inaugurat la 
temporada, la trobada no va tenir gaire “quòrum” i 
ens vam trobar 3 senyores i 3 acompanyants. Vam 
poder fer el recorregut complet des del Coll de la 
Llosa fins el Coll de la Creu passant pel refugi del 
Coll du Torn en estil  clàssic (11 km) les condicions 
de la neu van ser bones i el dia amb sol i núvols 
ens va permetre fer una bona esquiada, quasi  
d’acomiadament de la temporada.

Esperem que el proper any la neu ens acompanyi 
durant tota la temporada i poder ser un grup més 
nombrós.

ESQUIADA DE FONS DE SENYORES 

Montse Freixas

a disfrutar d’una magnífica esquiada en mig d’uns 
boscos i camins fantàstics. 

Per celebrar-ho tot, vam fer un sopar a una pizzeria 
perquè malgrat la temporada no gaire bona de neu 
d’aquí, hem pogut fer unes molt bones esquiades.
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remarcable pel seu campanar.  Val la pena fer-ne 
fotografies, i se’n fan moltes, especialment  del 
campanar. A Sant Fruitós, les darreres dècades 
s’ha produït un important eixamplament del nucli 
urbà cap a noves zones urbanitzades, així com el 
creixement  del sòl industrial al costat de l’eix del 
Llobregat. 

Deixem Sant Fruitós de Bages i en pocs minuts  
anem a travessar l’Eix del Llobregat i anem a parar 
al polígon industrial.  I amb una pujada tranquil·la 
anem en direcció a la Séquia de Manresa, però 
abans – després de travessar les vies del tren 
arribem a l’ermita de Sant Iscle, una ermita i 
urbanització amb un celler/restaurant. I ens dirigim 
cap al parc de l’Agulla.

La séquia. Obra d’enginyeria medieval construïda 
el 1348 per solucionar els problemes de sequera 
de la ciutat de Manresa. Tot prenent l’aigua al Riu 
Llobregat a la resclosa de Balsareny, buscant el 
mínim desnivell, la séquia fa un recorregut de 26 
km fins la ciutat de Manresa. Però nosaltres només 
caminem un petit tros, uns 2 quilòmetres de la 
Séquia de Sant Iscle al Parc de l’Agulla.

El parc de l’Agulla és un dels més coneguts i transitats 
de l’Anella Verda de Manresa. És un parc que diuen 
que ja ha quedat petit. Els caps de setmana i també 
entre setmana esdevé un espai molt concorregut, 
és un entrar i sortir de gent. La presa del llac es va 
construir el 1966 i va entrar en servei l’any 1974, 
després de ser revestit totalment amb lloses de 
formigó. El llac té una superfície de 64.000 m2 i una 
capacitat de 200.000 m3 que assegura una reserva 
per a Manresa per més d’una setmana. El llac 
està envoltat per un parc condicionat com a espai 
de lleure el 1987, amb 628 arbres de 20 espècies 
diferents, que l’han convertit en el pulmó verd de 
Manresa i en una de les principals zones d’esbarjo 
de la comarca.

Dinem al Parc de l’Agulla, amb un sol espectacular, 
i on molts fan una migdiada. Després de dinar, ens 
tornem a carregar la motxilla i després de passar 
per un dels ponts de la C-52, arribarem a Sant Joan 
de Vilatorrada, el final de la caminada. On abans 
de tornar cap a Barcelona, parem a un bar de la 
població.

Segona sortida de senderisme del 2016. La  
caminada va ser quasi de 17 quilòmetres pel Pla de 
Bages, entre  Navarcles i Sant Joan de Vilatorrada.  
Una zona del país sense grans accidents geogràfics, 
ni vistes espectaculars.  Per tant, aquesta  crònica 
serà més cultural que muntanyenca, ja se sap que 
quan es fa un GR, hi ha trams de tota mena.

Antigament els paisatges del Pla de Bages, es 
caracteritzaven per la presència de terres de conreus 
clapejats de petits pobles, masos i esglésies. La 
vinya era el conreu dominant d’aquestes terres.  
Durant el segle XIX amb la plaga de la fil·loxera, 
els cereals van esdevenir el correu dominant fins a 
l’actualitat.

Sortim de Barcelona amb l’autocar molt ple, alguns 
parlen, altre dormen o descansen, Navarcles és a 
menys de 100 quilòmetres de Barcelona. En arribar 
a Navarcles fa fred, anem cap a l’únic bar que està 
obert, només hi ha un parell de persones i s’hi està 
molt confortable, tenen la llar de foc encesa. La 
cambrera està una mica desbordada, molta gent 
per servir ella sola, però se’n surt molt bé.

Amb l’estómac ple comencem a caminar en direcció 
a Pont de Cabrianes. El segle XIX, i havent-se 
format un petit nucli i colònia fabril vora el pont 
de Cabrianes —estratègic lloc de pas sobre el 
Llobregat i punt de coincidència dels municipis de 
Sant Fruitós, Sallent, Artés, Calders i Navarcles—, 
la fàbrica es va construir a final del segle XIX, al 
costat del Pont que travessa el Llobregat i prop del 
mas Bertran.

Sortint del Pont de Cabrianes, a uns pocs metres 
abans de fer una petita pujada es pot veure, a la 
llunyania, l’antic monestir de Sant Benet de Bages 
- que molts companys el fotografien-. Al cap d’uns 
pocs quilòmetres arribem als afores de Sant Fruitós 
de Bages. Abans d’arribar-hi, fem una parada a un 
petit parc a la riba del riu Or, afluent del Llobregat.

El poble de Sant Fruitós de Bages és al llevant de 
Manresa.  El nucli històric del poble conserva la 
seva disposició genuïna medieval amb concentració 
de les cases al voltant del temple, formant una 
sagrera. La sagrera o cellera és l’espai que envolta 
les esglésies, que es considerava territori sagrat. 
L’església, construïda al segle XII, d’origen romànic, 
amb reformes d’estil gòtic, és especialment 

GR3  Etapa: Navarcles a 
Sant Joan de Vilatorrada

Susanna Bonany

SENDERISME

Fotografia de Blanca Manero
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Curs d’alpinisme nivell 2

L’altre dia estava llegint una revista “Cul de sac núm. 
5”, per cert molt interessant us la recomano, que 
parlava sobre l’enfrontament del món rural i l’urbà. 
En un dels articles escrit per Bernard Charbonneau, 
filòsof francès, feia una reflexió que vaig trobar molt 
interessant; parlava sobre la naturalesa i l’home, 
dos mons tan vinculats que quan un falla, l’altre té 
la necessitat de cercar-lo.  És per això que l’interès 
naturista apareix després de la revolució industrial, 
quan el mateix home s’encarrega de destruir la 
naturalesa és quan més la cerca, encara que sigui 
des d’un hotel de luxe a gran alçada. 

Potser mogut per aquest impuls de recerca 
incongruent, em vaig apuntar al curs d’alpinisme 
nivell dos organitzat pel Club i Madteam. 

El curs es basava en dos caps de setmana, el 
primer vam anar al Pedraforca i el segon vam anar 
a l’estació d’esquí de Porté i a la serralada del Cadí-
Moixeró. 

El primer cap de setmana 
vam quedar a Saldes a 
les 9 h del matí, però com 
que havia estat nevant, 
la carretera estava en 
mal estat i vam acabar 
posposant la trobada fins 
a mig matí. Des de Saldes 
vam pujar cap el refugi Lluís 
Estasen i a la pista que hi ha 
al costat vam fer tres tallers: 
nocions de l’escalada en 
gel, muntar reunions a la 
roca amb flotants i dinàmica de progressió de dues 
persones encordades muntant reunions. Tot i el fred 
i vam repassar nocions teòriques de l’alpinisme. 
Després, un cop escalfats per l’estufa de llenya del 
refugi vam repassar alguns nusos importants i útils. 

L’endemà estava previst pujar al Pedraforca però 
a causa de la meteorologia es va decidir avortar el 
pla i fer tallers d’Arva, pala i sonda, i de ràpels amb 
revers i també amb nus dinàmic. També ens van 
ensenyar com remuntar per una corda fixa i com 
remuntar un possible company ferit. 

El segon cap de setmana vam quedar a Puigcerdà 
per anar cap a l’estació de Porté a practicar en una 

Ignasi Rodriguez 

MUNTANYA

Inscripcions a la nostra 
Mm

Francesc Pedrós
Sens donar-me compte aquesta serà la desena Mm 
en la qual d’una manera o altra estic seguint les 
inscripcions.

canal de poc pendent 
que havíem treballat 
als tallers. La idea 
no era fer una canal 
molt complicada sinó 
aprendre a col·locar 
bé friends i tascons. 
A la tarda vam fer un 
taller de reunions a la neu. Després vam anar a 
Llívia on vam dormir en un alberg. 

L’últim dia vam anar cap el poble d’Astana per fer la 
canal Amagada del Cadí. Vam fer una aproximació 
d’unes dues hores passant pel Prat del Cadí on vam 
fer el protocol d’Arves. Després vam encarar la canal, 
que tècnicament no era difícil, tenia un recorregut 
estètic i un bon ambient alpí. El que em va agradar 
més va ser el ràpel final per anar a buscar la canal 
del Cristall per retornar cap a Astana. Allà al poble 
ens vam reunir totes les cordades i vam fer la birra 
de rigor i un pica-pica molt abundant gràcies a un 
company que va portar menjar per tothom, gràcies 
Iñigo, tots vam gaudir la teva empanada gallega.  

En definitiva, va ser un curs que vam poder treballar 
una base teòrica i posteriorment la vam portar a la 
pràctica. Com a crítica constructiva volia dir que 
les activitats del primer cap de setmana es podrien 
haver realitzat a Montserrat o a un lloc més proper, 
perquè les males condicions meteorològiques ens 
van fer perdre molt de temps, però entenc que 
predir les condicions dels temporals és molt difícil, 
per això volia felicitar Francesc Claramunt, el guia 
organitzador, perquè tot i el grup tan nombrós que 
vam ser, penso que tots vam aprendre coses noves 
i vam consolidar coneixements importants alhora de 
fer alpinisme .
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SABIES QUE...?

• Les curses de trineus amb gossos o el transport 
en aquest mitjà, conegut per múixing (l’origen eti-
mològic d’aquesta paraula, mushing en anglès, es 
creu que prové de la variant mush! que van fer els 
anglosaxons d’Amèrica del Nord de la paraula mar-
ché!, que els francesos feien servir per cridar els 
seus gossos quan volien que estiressin el trineu). 
Als Països Catalans, des del 1991 al 2014, fèiem 
la Pirena, que cada hivern recorria més de 300 km 
a través dels més espectaculars paisatges dels Pi-
rineus. L’origen d’aquest tipus de curses, molt es-
teses als països del nord d’Europa i d’Amèrica, va 
ser una gesta humanitària que va tenir lloc a Alas-
ka el 1925. Aquell any el poblat de Nome, davant 
l’estret de Bering, va patir una greu epidèmia de 
diftèria alhora que quedava incomunicada per un 
fort temporal. Només va ser possible obrir la via des 
de Nenana –a 674 milles de distància de Nome, on 
van poder fer arribar un tren d’emergència– fins a 
Nome viatjant en trineu amb gossos. Així, després 
de diverses setmanes d’èpica travessia, van poder-
hi arribar les medicines i els aliments que salvaren 
centenars de vides. Dècades després, el 1973, per 
commemorar la gesta, naixia la Idatarod, amb el ma-
teix recorregut que havien fet els trineus salvadors. 

• El novembre del 2010 s’inaugurà al refugi Rosta de 
Salardú, l’edifici d’hostaleria en actiu més antic de la 
Vall d’Aran, el Museu del Pirineisme, anomenat tam-
bé PyrenMuseu. Aquest museu mostra tot un llegat 
cultural i un interessant recorregut durant els dos da-
rrers segles de la història muntanyenca als Pirineus 
(el pirineisme a la Vall d’Aran): els primers explora-
dors i pioners, les rutes, anècdotes i personatges, 
el material de muntanya, la conquesta dels cims, la 
cartografia antiga, la importància de la fotografia, la 
ciència a la muntanya, les glaceres i el canvi climàtic, 
l’arribada del turisme... i un munt d’històries més. 

• A Cervera hi ha un carrer que porta el nom de Ma-
tacapellans; el més insòlit és, encara, que el carreró 
que porta aquest nom anticlerical condueix direc-
tament a l’església parroquial de Santa Maria.

Josep Arisa

MUNTANYA

Passats aquells primers anys en què la gent 
s’apuntava i pagava a la seu del Club o al mateix dia 
de la sortida a Coll Formic amb el remenat de diners 
i la corresponent incògnita de quants marxadors hi 
hauria i quin avituallament cal preparar perquè n’hi 
hagués per a tots.

Després es començaren a fer els pagaments per 
banc o caixa, evitant haver de remenar diners però 
seguia la incògnita del nombre de participants a la 
sortida.

Més endavant es decidí fer servir una cosa nova que 
es deia internet, que permetia fer les inscripcions 
i pagament des de casa sens desplaçar-se i amb 
l’anticipació suficient per saber el nombre de 
participants que es tindria.

Ja el 2007 la gran demanda de places i la 
restricció per part dels Parcs naturals del nombre 
de participants, va començar a haver-hi més 
sol·licitants que places, per una d’aquelles coses de 
la vida fou aquí quan vaig entrar a formar part de la 
comissió seguint les inscripcions.

Primer es dóna data i hora d’obertura d’inscripcions, 
a l’hora prevista teníem més de 2.000 usuaris 
connectats per accedir a una plaça, bloquejaren el 
web i va petar tot.

Per evitar-ho i donar més assossegament ens vàrem 
inventar el sistema de les preinscripcions amb 
places assegurades i el posterior sorteig de places 
que queden lliures, el sistema esta funcionant i els 
participants tenen temps suficient per inscriure’s.

Per les places assegurades, es va decidir donar 
unes pautes molt clares:

Si és el Club qui ho organitza per als seus socis, és 
lògic que siguin els seus socis els primers en tenir 
la plaça assegurada.

Tenim participants assidus, què l’acaben tots els 
anys, encara que un any pel motiu que sigui no la 
puguin fer o acabar, també se’ls segueix donant 
plaça. 

Als membres federats de muntanya es considera 
que han de tenir alguna preferència pel fet de ser-
ho i també se’ls dona plaça.

Finalment a aquells que un any no els ha tocat per 
sorteig, l’any següent se’ls dóna plaça, facilitem així 
que ningú s’hagi d’esperar més d’una edició per fer 
la travessa

Amb això hem arribat fins avui, no sense tenir 
sempre algú que se les enginyi per tenir una plaça 
encara que no li toqui, d’aquests us en parlaré en 
una propera ocasió.
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Aquells vells i curiosos 
llibres...

Aquest volum aparegué amb el número 177 dels 
gairebé mig miler de títols que publicà l’editorial 
GP (German Plaza), al llarg de la dècada dels 
anys cinquanta del segle passat, formant la que 
denominà Enciclopedia Pulga. “Todo el maravi-
lloso mundo de la ciencia, del arte, de la técnica, 
de la literatura, historia, viajes, biografias, etc. a 
su alcance”,  deia la publicitat d’aquesta col·lecció 
de petits llibres; petits tant pel format (10,5 x 7,5 
cm) com per l’extensió (62 pàgines) i el preu (1,50 
pessetes, menys d’un cèntim de l’euro actual).

L’autor del llibret que ens ocupa, Francesc Vicens,  
es llicencià en dret, si bé la seva vocació el menà,  
professionalment, al món de l’art i l’estètica, i, ideolò-
gicament, al de la política. Esportivament formà part 
del Club Muntanyenc Barcelonès, on junt amb un pe-
tit grup de socis recuperà, els anys de la postguerra 
civil,  la pràctica de l’espeleologia. Ni Alpinismo ni al-
guns altres títols que l’autor  publicà a l’Enciclopedia 
Pulga, no acostumen a figurar en la seva biblio-
grafia, la qual sol iniciar-se, cronològicament, amb 
l’obra Avencs i coves (Editorial Selecta, 1958).

Vaig comprar Alpinismo -l’únic títol que tinc d’aquesta 
col·lecció- al quiosc de premsa d’una estació de tren, 
a l’inici d’una excursió dominical. Després d’haver-

Carles Albesa i Riba

lo llegit, el seu record s’anà esfumant i el llibret restà 
oblidat, perdut entre altres volums, fins que fa poc 
l’he retrobat casualment. Una casualitat que m’ha 
permès comprovar quan veraços són els versos 
de Luís Cernuda que diuen: “Tomas un libro. / Mas 
piensas / que has leído demasiado / con los ojos, / y 
a tus años la lectura / mejor es recuerdo de unos / li-
bros viejos, / pero con nuevo sentido”. Un nou sentit 
que he descobert rellegint el llibre de Vicens, que -cal 
precisar-ho-  tracta d’alpinisme, no d’excursionisme.

Segons l’obra, la conquesta de la muntanya pas-
sa sempre per tres etapes: 1) coneixement de 
l’itinerari més factible d’aproximació a un cim;  2) 
conquesta del cim; 3) superació de nous itineraris 
més difícils per assolir el cim, o sigui, triomfar sobre 
les grans  dificultats, no pas sobre els grans cims.

I  exemplifica aquestes etapes amb la narració 
de tres conquestes alpines: la primera ascensió 
al Montblanc (any 1787),  paradigma de la sego-
na etapa; l’ascensió de Whymper al Cervino (any 
1865), que inicia la tercera etapa; i l’escalada de 
la  paret nord de l’Eiger, el Cervino i les Grans Jo-
rasses, (dècada dels anys trenta del segle passat) 
que clou aquesta etapa pel que fa als Alps. Una  
tercera etapa, però, que, mentre l’autor escrivia 
el seu llibret,  s’obria a l’Himàlaia amb la prime-
ra ascensió a l’Everest (any 1953). Aquesta as-
censió, diu Vicens, ens fa creure que s’ha entrat 
en una nova etapa de la història de l’alpinisme.

Segons el llibre, l’alpinisme produeix fatiga més que 
no pas satisfacció. És, però,  una fatiga superable 
gràcies a la voluntat. Escola d’atreviment, s’ha dit 
que era l’alpinisme,  però d’un atreviment conscient, 
només a l’abast de qui es coneix a si mateix, de qui 
sap les seves possibilitats i limitacions, ja que no-
més aquest dominarà les pròpies decisions. Un do-
mini que és indispensable en el món de l’alpinisme. 

Difícilment és podia dir més en tan poc espai.

Alpinismo, de Francisco Vicens
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Sant Jaume de Frontanyà és un monestir agustinià 
situat en el poble del mateix nom situat al Berguedà.

Actualment de l’antiga canònica només resta 
l’església, que és de planta de creu llatina, amb una 
nau i tres absis. El cimbori, únic a Catalunya, té dot-
ze costats.

L’església té el seu precedent en un temple anterior 
dit Sant Jaume de Frontanyà Vell consagrat el 905 
i situat sobre un espadat que domina el poble. Al 
darrer terç del segle XI es construí la nova església, 
i s’abandonà la vella, avui arruïnada. La nova esglé-
sia devia construir-se entre el 1066 i el 1080.  

El darrer dia del mes de gener de 2010 la colla de la 
Domi va anar a Sant Jaume de Frontanyà per seguir 
el sender PR C-51 (Circular). Es tractava de pujar 
fins la Creu Melosa i al Coll de la Batallola, amb 
tornada a Sant Jaume, on finirem l’excursió amb un 
dinar al restaurant Cal Marxandó
Del que va ser aquesta excursió en dona fe el se-
güent resum.

 
“Comença una gran pujada 

que sembla que mai s’acaba,
dalt de tot la Creu Melosa

premiarà l’esforç que hom posa.
Ja som dalt de la carena

cansats però ha valgut la pena,
però ens trobem amb un problema

no hi han senyals de cap mena
 

Confiats que el nostre guia
s’orienta bé allà on sia,

les instruccions seguirem
que ens dóna mentre dubtem.

Les vistes del Pirineu
amb la neu prenen relleu

la natura generosa
se’ns mostra esplendorosa.

En el Pla de la Lleona
des d’un balcó natural,

SANT JAUME DE 
FRONTANYÀ

Text i dibuix 
d’Alonso Gómez Barbé

observem amb precaució
Sant Jaume a baix petitó.

Un cop al Pla de les Forques
quan ja s’acaben les forces,

en forta pendent baixem
i a Sant Jaume arribem.

Que és històrica la ruta
ho confirmen les senyals,
que el comitè de senders

va plantar-hi fa molts anys”.
 

Sembla que a Cal Marxandó ja si servien plats allà 
cap el 1800, el seu plat estrella era el fricandó de 
Cal Marxandó i que per tastar-lo la gent hi anava 
d’arreu del país i ho feien a cavall o en mula i fins i 
tot a peu.

Un altre plat que va adquirir molta anomenada va 
ser el freginat que cuinaven la Pepa i la Lluïsa. Per 
menjar aquest plat, conte l’auca del local, que hi 
arribava gent del Ripollès, de Les Llosses, de Vi-
lada i fins i tot de Prats de Lluçanès. I també de la 
Pobla i Castellar de Borredà, de Castell i algun del 
Berguedà.

Diu que el bacallà amb tomàquet també el tenien 
molt bo i l’escudella i carn d’olla era de Festa Ma-
jor. I parlant de llonganissa això sí que era una sort, 
perquè llonganissa tant bona només la feia el seu 
rebost.

I acaba l’auca de Cal Marxandó amb el següent ro-
dolí: 

“A tothom aconsellaria si vol saber el que es bo, 
que algun dia es decideixi a menjar 

a Cal Marchandó” .

COL·LABORACIONS
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La realitat és molt diferent sobre el terreny. Al final, 
els passos a seguir tant en passar la corda per la 
reunió com a l’hora d’encordar-se o passar la corda 
pel ‘grigi’… es converteixen en una barreja perfecta 
de sentit comú i tècniques bàsiques de seguretat. 

L’escalada, vista des de fora, pot semblar un esport 
impossible: esportistes en una increïble forma física 
vencent parets impossibles, centenars de nusos per 
aprendre, materials de forma estranya i poc intuïti-
va… 

Si per alguna cosa serveix un curs tan bàsic és per 
veure que, un cop des de dins, l’escalada no és tan 
fera com sembla. He obert els ulls, he recordat les 
primeres vegades que sortia a la muntanya, quan 
no tenia ni idea de llegir un mapa o avançar per 
terrenys rocosos i tot em feia por. “Mira’t ara! Amb 
l’escalada, et passarà igual”

I és que cal començar per un principi. I aquest prin-
cipi és saber fer les coses bàsiques, però ben fetes. 
De tots els cursos del món de la muntanya que he 
fet, aquest ha estat el més satisfactori. 

Per què? Ara sé assegurar a la perfecció al meu 
company, sé distingir de quines xapes puc fiar-me 
en una paret, sé utilitzar (i fer bé) els nusos bàsics 
per escalar i fins i tot la temuda reunió és prova su-
perada! 

No ho dic per presumir. Ho dic perquè fer que els 
bàsics de l’escalada semblin senzills i, a més acon-
seguir el fet que la gent perdi la por al “desconegut” 
no és fàcil. I dono les gràcies al CEG i a Rupícola 
per tirar endavant aquest curs i aconseguir-ho. 

I sobre els resultats del curs, tots vam aconseguir 
fer almenys una vegada una via com a primers, ja 
fos en roca com en el rocòdrom. Fins i tot hem fet 
alguna sortida de principiants després del curs! .

Escalada: començar pel 
principi

Campaments d’estiu. Rocòdrom. Cordes pertot 
arreu, nens que criden i jo allà, penjada com una 
cuca, sense tenir ni idea de com moure’m. Flash 
forward. Curs de muntanyisme, fer ràpel amb un 
vuit i un maixard. Quin cague! D’on penjo? Per què? 
Tinc ben fet aquest nus?

Retorn al present. Ara sóc alguna cosa així com una 
muntanyenca, i segueixo les gestes dels grans. So-
mio a poder manejar-me algun dia en roca, gel o el 
que em tirin. I em dic… per què no faig un curs?

Un curs senzill, que m’ajudi a tenir seguretat en les 
meves grimpades i desgrimpades. Un curs que sigui 
l’excusa per comprar-me els peus de gat, i potser, 
qui ho sap si de començar a escalar...

… i així vaig arribar un dimarts al CEG i em trobo 
amb el meu grup. Som sis i les nostres cares són 
meitat il·lusió i meitat por. Xavi, de Rupícola, ens 
explica conceptes bàsics, i de seguida ens anima a 
llançar-nos a la paret del rocòdrom. 

S’aprèn molt més de la pràctica, perquè, en escala-
da, l’explicació teòrica no és sempre fàcil d’entendre. 
Em fa gràcia recordar quan en Xavi va intentar ex-
plicar-nos, en la pantalla, com desmuntar la reunió, 
i nosaltres amb aquelles cares de “ho sento, però 
portes 5 minuts parlant-me en xinès”. 

María Fernández

          GEDE

Traducció a càrrec de Josep Arisa

Dibuix de Gon Vázquez
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El proppassat 16 de març s’inauguraven els actes 
del 75è aniversari del Grup Especial d’Escalada del 
Club Excursionista de Gràcia amb la projecció d’un 
recull de diapositives en format de pel·lícula que 
commemoraven els cinquanta anys de l’expedició 
del Gràcia-GEDE a l’Àfrica Centro-Oriental. L’Acte se 
celebrà a la biblioteca Jaume Fuster i comptà amb la 
participació dels expedicionaris i una important part 
de públic de la nostra entitat així com d’alpinistes 
i escaladors d’altres entitats que ens donaren su-
port, amb la seva presència, per a aquest acte.

La presentació d’aquest aniversari anà a càrrec de 
Marisa Carreño, presidenta del nostre Club, la qual 
després de donar la benvinguda al públic assistent 
entre els quals es trobaven Jordi Merino, president 
de la FEEC i Joan Garrigós, president de la FEDME 
així com coneguts alpinistes i escaladors de casa 
nostra, feu referència als 75 anys d’activitats desen-
volupades pels membres del Grup, homes i dones 
que en diferents èpoques han contribuït a la història 

Inauguració del 75è 
aniversari del GEDE

Joan Alarcón

del nostre esport. 
També es va agrair 
a la direcció de la 
biblioteca les faci-
litats rebudes per 
dur a terme aques-
ta  presentació.
Seguidament, Antoni 
Vives, sotspresident 
del Club, exposà molt 
genèricament,  que 
les diferents ascen-
sions aconseguides 
pel GEDE foren en 
nombrosos  massis-
sos i a les més altes muntanyes del món, el paper 
de les dones en el món de l’escalada i l’alpinisme i 
darrerament en la direcció de la Secció, també feu 
referència a alguns tràgics accidents que afectaren 
dissortadament al nostre Grup i  finalment remarcà 
que a final d’any sortirà un llibre que recollirà da-
des i anècdotes del nostre Grup. També informà que 
aquest 75è aniversari consta de diferents actes per 
a realitzar en mesos successius sent aquest acte de 
la projecció de la pel·lícula a l’Àfrica Centro-Oriental 
el primer. Seguidament donà la paraula a Jordi Co-
lomer que ens assabentà que el material fotogràfic 
disponible i aprofitable, després de cinquanta anys, 
l’havien pogut remasteritzar i muntar per a aquest 
acte. El material projectat i comentat es va trans-

formar en una agradable  posada en escena del 
context en què es realitzaren les ascensions, fent 
notar el comentador, la manca d’informació relativa 
als llocs visitats,  els massisso del Kenya, Mawen-
zi i Ruwenzori, i que s’aconseguiren tots els objec-
tius projectats, sent els pioners, a casa nostra, a 
visitar aquelles contrades  i obrint les portes a la 
realització d’altres expedicions. Finalitzà la troba-
da entre salutacions i comentaris de les imatges 
visionades i dels següents actes d’aniversari del 
GEDE que s’han de celebrar durant aquest 2016.

GEDE

Dibuix de Sergi Diez
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XIII DIADA DE 
VERDAGUER 

EXCURSIONISTA

(Fotografies d’Enric Guillera)
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CAMPAMENTS DE SETMANA SANTA DE L’AGRUPAMENT


