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Es fa inevitable referir-nos a la situació política i social que viu 
Catalunya en aquest moments. Com en altres èpoques de la his-
tòria del Club, vivim moments rellevants que poden significar 
canvis profunds amb la constitució d’un estat independent en 
forma de república. Aquests canvis van més enllà de l’estructura 
política institucional, afecten també l’estructura social i la conso-
lidació dels valors de la democràcia, la transparència, la solidaritat, 
la pau i la llibertat.

Més enllà dels anhels que tenim com a país, s’albiren canvis els 
quals afectaran també el món de l’excursionisme i la muntanya, 
les relacions dels clubs i federacions catalanes amb les federacions 
internacionals i tot això barrejat amb el debat sobre les formes 
que pren l’activitat a la muntanya, l’escalada, la competició, la 
formació, etc.

Temps apassionants on tots els debats han de ser possibles i on 
l’excursionisme català en general i el CEG en particular han de 
renovar el seu compromís amb el país, la natura i la defensa de les 
muntanyes.

Som-hi i recordem que les muntanyes sempre seran nostres!!

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA
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CEG

A partir d’ara l’horari d’obertura del Club 
s’amplia als divendres, de manera que el 
nou horari d’obertura és de dilluns a di-
vendres de 18 a 22h.

L’horari de secretaria queda igual de 
dilluns a dijous de 18 a 22h.

D’altra banda hem ampliat també 
l’horari del rocòdrom que és de dilluns a 
divendres de 18 a 21’45h.

També la biblioteca incorpora nove-
tats: la biblioteca de la planta baixa unifica 
el fons de consulta de muntanya, GEDE 
i GIE. L’horari és de dilluns a divendres 
de 18 a 21’45h i és de lliure accés per als 
socis del CEG.

Préstec de material, els nous horaris del 
servei de préstec de material són: de 20 a 
21’30h, dimarts i dimecres (retorn) i dijo-
us i divendres (recollida).

També us recordem que tenim a dis-
posició les samarretes corporatives del 
CEG, hem fet una nova remesa per co-
brir totes les talles. L’adqusició de sama-
rretes i altre material es gestiona des del 
servei de préstec. 

Finalment us recordem que els socis del 
CEG teniu a disposició el refugi de La 
Molina del Club, amb capacitat per a  20 
places amb un cost de 4€ la nit per soci.

TEXT RICARD MARTÍNEZ

9.697  Rosell I Tural, Agnès
9.698  Escala Crusells, Clara
9.699  Marin Rosa, Gema
9.700  Planas Torrella, Clara
9.701  Hinojosa Muñoz, Javier
9.702  Noris, Marco
9.703  Polato, Paolo
9.704  Urbistondo Galarraga, Ainhoa
9.705  Lacave Vicente, Óscar
9.706  Alsedà Creus, Roger
9.707  Valls Ruano, Jesús
9.708  Campos Lahuerta, Ricard

Gonzalez i Rigau, Baltasar 
03-11-1941 

Gonzalez i Rigau, Antoni 
19-05-1944

Esquerda Alsina, Francesc 
12-03-1946

Albesa i Riba, Carles 
19-04-1947

Cervera i Batariu, Joan 
15-06-1950

Barbe i Barbe, Victor 
09-08-1952

Sarda i Prat, Teresa 
30-10-1952

Ferrer i Moreno, Josep 
12-11-1952

Royo i Ruilopez, Maria 
18-12-1952

Perez i Arellano, Enric 
03-09-1953

Lazaro i Palau, M.Dolors 
28-01-1954

Vila i Guardia, Aurora 
03-06-1954

Guillera i Romero, Enric
22-08-1954

Bachero i Ruiz, Maria
02-09-1954

Saperas i Ferraz, Rafel
17-03-1955

Riba i Tarrida, Francesca
26-05-1955

Spoerry i Stangl, Robert
22-09-1955

Gil i Duarte, Isabel
22-09-1955

Del Rey i Garcia, Francesc
04-11-1955

Martin Braso, Guillem 
21-06-1956

Garcia i Sifre, Vicenta
21-02-1957

Duarte i Sancho, Manuela
07-03-1957

Hernandez Arberas, Manuel 
14-11-1957

Comas Hernandez, Paquita
12-06-1958

Cabre i Sanchez, Emilia
12-11-1958

ALTES SOCIS SOCIS MÉS 
ANTICS

Ampliem els 
horaris i els 
serveis del CEG
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El nou “roco-espeleòdrom” del CEG
TEXT CESC DAVÍ
FOTOS RICARD MARTÍNEZ

Com tot@s hem anat veient, la refor-
ma del pati, l’ampliació del rocòdrom 
i la realització de l’espeleòdrom (més 
difícil de veure) ja son una realitat.

Després d’un llarg i difícil procés 
d’execució s’han acabat les obres i un 
cop finalitzat el període de proves i la 
col•locació de preses per part de mem-
bres del GEDE i GIE la instal•lació ja 
està a punt i a disposició de tots els socis 
i sòcies. 

Amb aquesta instal.lació el CEG ofe-

CEG

reix a tots els socis i sòcies un equipa-
ment modern i pluridisciplinar, on es 
pot fer boulder, escalada, pràctiques de 
tècniques de descens, ideal per fer for-
mació.

També oferim la pràctica de 
l’espeleologia, amb la única instal.lació 
d’aquest tipus a Catalunya. Un espai 
ideal per entrenar, millorar la tècni-
ca, fer pràctiques de descens i segure-
tat, practicar autosocors, iniciar-se a 
l’espeleologia, pràctiques per a barran-

Lliscant per el nou espeleòdrom

Provant el nou rocòdrom 

quistes, pràctiques per a vies ferrades…
La reforma i futura gestió tenen 

el suport de la Federació Catalana 
d’espeleologia i de la FEEC.

La informació del rocòdrom té un 
espai específic a la web del club i a la 
porta del pati s’ha penjat el reglament 
que regula el seu funcionament.

La inauguració oficial està prevista 
pel dijous 19 d’octubre. 

Gaudim-ne!
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Matagalls-Montserrat 2017
TEXT MARISA CARREÑO
FOTOS ANNA MESALLES 

El passat cap de setmana 16 i 17 de 
setembre la nostra entitat celebrava 
la 38a edició de la Travessa Matagalls 
Montserrat, que és l’activitat més no-
tòria dins del CEG i la de més renom 
dins del món excursionista.

És una caminada de 84 km. (km 
amunt, km avall, en funció de les petites 
variacions de recorregut que es puguin 
fer) que iniciem al Montseny per acabar 
a Montserrat en menys de 24 hores: No 
té caràcter competitiu, detall que fa que 
el repte sigui totalment personal.

Com en edicions anteriors l’èxit de 
participació va ser el previst, 3.000 per-
sones, doncs és el màxim de caminadors 
que la normativa de Parcs Naturals per-
met accedir als seus espais. Tenint en 
compte que l’itinerari de la Travessa 
passa per tres Parcs, ens vam veure obli-
gats, ja fa anys, a definir un reglament 
per tal de regular el volum de camina-
dors doncs les preinscripcions, any rere 
any anaven creixent, arribant als quasi 
6.000 preinscrits que hi ha actualment.

D’ençà que la sortida és a El Brull, 
l’any 2015, s’ha millorat considerable-
ment l’espai i la comoditat, tant pels 

caminadors com per les seves famílies 
i per nosaltres mateixos. L’Ajuntament 
d’El Brull ha fet l’esforç d’habilitar una 
gran zona per poder gaudir de la festa 
que suposa pels marxadors el preludi 
de la caminada amb un ambient distès 
i alegre.

Realment és una gran festa, l’explosió 
de colors i sorolls que es barregen en 
aquest espai, indumentàries de tot tipus, 
paradetes, nens corrent, participants 
dispersos i cadascú al seu rotllo, uns 
fent estiraments, altres menjant, altres 
descansant o dormint, altres xerrant, 
altres deambulant, etc. Tots amb el seu 
punt de nerviosisme, i a tot això, la mú-
sica a un bon volum. I per acabar-ho 
d’adobar, enguany l’organització hi ha 
afegit la presència d’un speaker que ha 
amenitzat l’espera.

A mesura que es va acostant l’hora 
d’inici, la línia de sortida es va omplint 
de mica en mica. A cada participant li és 
assignat una hora de sortida per tal que 
aquesta sigui més fluida.

A l’hora prevista es dóna el tret de 
sortida i comença la Travessa!!

Amb la gran moda del trail-running, 

cada vegada hi ha més participants que 
intenten fer-la corrent, tot i que hi ha 
un bon gruix de marxadors que encara 
conserven l’esperit de la Travessa, fer-la 
caminant.

Després d’unes quantes hores, la gran 
majoria va arribant a la plaça del Mo-
nestir, i com és normal, hi ha qui arriba 
en un bon estat físic i hi ha qui arriba 
derrotat, uns, utilitzen més hores que 
d’altres, però de ben segur que tots arri-
ben contents i satisfets d’haver complert 
el seu repte. L’esforç ha valgut la pena!!

La gresca i els ànims als marxadors 
d’El Brull han passat a ser felicitacions i 
abraçades a Montserrat, acompanyades 
d’una gran dosis d’esgotament, que fan 
l’estada a Montserrat curta, doncs les 
ganes d’arribar a casa collen.

L’organització d’aquesta activitat és 
complexa i molt laboriosa, pel que ben 
bé de 8 a 9 mesos de l’any van destinats 
a treballar per la Mm, ja que tot i que la 
base està sòlidament estructurada, cada 
any és un començar de nou amb la idea 
de millorar l’edició anterior.

Felicitats pel resultat de la Mm2017!!

Matagalls-
Montserrat
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MUNTANYA
TEXT I FOTOS ROSA SALAS

Sortida del cicle de mitja 
muntanya als pics Tos-
quera i Pacino-Vall de 
Tena- 13 i 14 de maig

En aquesta ocasió la sortida de cicle de 
mitja muntanya va estar en una zona 
d’alta muntanya. Això va ser així per-
què al Pirineu hi ha cims que sense ser 
molt alts, gaudeixen d’un entorn en-
cisador, amb natura exuberant i mag-
nífiques vistes cap a altres cims de més 
importància pel que fa a alçada.

Dissabte al matí vam sortir direcció 
al Pirineu d’Osca, concretament cap 
a la vall de Tena. Aquest primer dia 
el vam dedicar a realitzar una visita al 
parc faunístic de La Cuniacha, a prop 

del poble de Piedrafita de Jaca, on es 
pot observar diverses espècies animals 
pròpies del Pirineu i alguna altra prò-
pia d’altres serralades, en estat de semi-
cautivitat, tot passejant per preciosos 
boscos.

Vam fer nit al refugi de la Casa de 
Piedra, a Baños de Panticosa. Diumen-
ge vam realitzar l’excursió principal, 
que va consistir en un itinerari circular 
assolint els cims Tosquera (1.950 m) i 
Punta del Pacino (1.965 m). Vam co-
mençar des d’un petit pàrquing que 

trobem agafant una pista que surt cap 
a l’esquerra des de la carretera princi-
pal de la vall, la A-136, poc després de 
deixar a mà dreta la sortida cap a Sallent 
de Gállego. Només són uns 40 m de 
pista apta per a turismes i ja trobem el 
pàrquing. Per camí marcat que travessa 
una bonica fageda, vam pujar al coll de 
Pacino (1.826 m). Des d’allí vam pren-
dre un difús sender amb algunes fites 
que es dirigeixen cap a La Tosquera. 
Des de el coll hem d’avançar uns 100 m 
pel costat dret del llom i després el sen-

MITJA MUNTANYA

Barranc d’Escarra
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der passa al vessant esquerre. Pel camí 
gaudim de magnífiques vistes a la Peña 
Telera.

Retornem cap al coll de Pacino i pu-
gem al pic d’aquest nom, més conco-
rregut que la punta Tosquera, encara 
que aquesta darrera val molt la pena 
fer-la també.

Al cim del Pacino ens relaxem una 
estona mentre contemplem grans 
muntanyes nevades, de la zona de Pan-
ticosa Esquí i també el Midi d’Ossau i 
el pic Palas, pròxim aquest al Balaitús.

Retonem al coll i anem baixant pel 
camí que porta cap a la Espelunca, i 
després, cap a l’esquera, prenem un 
camí que va flanquejant pel marge es-
querre del barranc de Escarra. Aques-
ta és una zona amb alguns grans avets 
i una rica vegetació. Parem a dinar a 
prop d’un collet on el camí tomba i 
pren direcció nord, en uns tranquils 
prats, que conviden a relaxar-se i obli-
dar-se de tot, simplement gaudint del 
silenci de la natura, cosa que sap fer 
molt bé la Marta.

Reprenem la marxa i anem baixant 
pel sender que ara travessa una altra ve-
gada, com al començament d’aquesta 
ruta, precioses fagedes. I així retor-
nem als cotxes, on tornem plens i sa-
tisfets després d’aquest cap de setmana 
d’admirar la natura i de grata convi-
vència.

Fins aviat.

Cap al Tosquera

El grup al cim del Tosquera Fantàstiques fagedes 
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TEXT I FOTOS ARNAU GUARDIOLA

El 14 i 15 de juliol de 2017 es va realit-
zar l’última sortida d’alta muntanya de 
la temporada amb un altre clàssic: el 
Gran Bachimala (3.177 m), una bona 
forma de tancar un curs i començar 
a pensar en un nou curs. Una sortida 
plena de clors i paisatges meravellosos.

El dissabte, com a escalfament, vam 
pujar fins a l’Ibon de Plan, a la bal de 
Chistau (Aragó). Vam fer un trekking 
des de Plan fins a l’Ibon on, algunes, 
vam poder gaudir d’un magnífic bany 
en el que, potser, és un dels llacs més 
ben emplaçats del Pirineu. El recorre-

gut, que s’inicia seguint el Riu Cin-
queta, és molt recomanable i accessi-
ble, tot i que hi ha un cert desnivell. 
La bellesa de l’entorn de l’Ibon mereix 
qualsevol esforç. El regal final: el des-
cans a les piscines, més per alguns que 
pels altres. Distància acumulada: 13,97 
km. Desnivell acumulat: 865 m.

El diumenge va tocar el plat fort de 
la sortida: el Gran Bachimala o Punta 
Schrader, un 3.177 m. L’ascensió la vam 
iniciar al Refugi de Viadós on havíem 
fet nit. El sopar i l’allotjament fou una 
petita odissea. L’època de l’any, unes 

MUNTANYA

Ibon de Plan i Gran Bachimala
ALTA  MUNTANYA

previsions meteorològiques bones i el 
fet de ser un refugi a peu de cotxe aju-
den a tenir el refugi “overbooking”. El 
Gran Bachimala no presenta gaires difi-
cultats tècniques però té un bon desni-
vell. Un part del grup vam crestejar per 
la Punta de Sabres fins al cim, un petit 
plus de dificultat però molt recomana-
ble. Al baixar ens vam trobar un grup 
de bascos que pujaven amb la BTT ca-
rregada al coll, hi ha gent per tot i més... 
Distància acumulada: 13,84 km. Desni-
vell acumulat: 1.577 m. Participants: 17.

Ibon de Plan

Gran Bachimala 



9

  Núm. 147 — Juliol-Agost 2017  Núm. 148 - Octubre-Desembre 2017

TEXT NÚRIA PUIG FOTOS JORDI LAPARRA

Dissabte
Cervera-Torà- 58 kms  + 900 m
Diumenge
Torà-Cervera- 65 kms  + 1200 m

L’estació de tren és el punt de troba-
da des d’on iniciem la sortida amb una 
meteo incerta cap als petits pobles de 
Castellnou d’Oluges i la Prenyanosa. 
El terreny és majoritàriament per pis-
tes però amb algun corriol què el fan 
més variat. 

Quan arribem a Guissona comença a 
ploure pel que s’imposa una parada que 
comença amb una cervesa però com 
que cada cop plou més, la cosa es va 
animant: pizzes, truita, amanides, etc.

Després d’un parell d’hores sembla 

Sortida BTT per l’Alta Segarra  9/10 
de setembre 2017

BTT

que tot ha passat: tant la pluja com la 
gana, així que reprenem la ruta cap a 
Sanahuja on passem prop del castell 
ben característic del poble. El paisatge 
va canviant, és més boscós i ben propi 
de l’Alta Segarra.

Després vindrà Biosca i l’ermita de 
Sant Salvador de l’Aguda on tot és 
preparat per un concert de la Lidia 
Pujol. Només resta el toc final amb un 
llarg corriol que ens porta al poble de 
Torà on farem nit a l’Hostal Jaumet.

L’endemà al matí amb una tempe-
ratura de només 6 graus ens posem 
en marxa cap a la Torre de Vallfero-
sa, una torre de guaita del segle X què 
ha estat declarada bé cultural d’interès 
nacional. Després creuem cap al Sol-

sonès (tot i que havia estat Alta Sega-
rra) continuant cap Ardèvol i Pinós on 
se situa el centre geogràfic de Cata-
lunya. 

Seguim per pistes força boscanes, 
que poc associem amb aquesta comar-
ca, fins a Castellfollit de Riubregós on 
aprofitem per fer una mossegada i en-
carar la tornada cap a Ivorra, Malgrat 
i Les Oluges. Amb un bon grapat de 
quilòmetres a sobre, tanquem la cir-
cular entrant a Cervera pel camí de 
l’abocador.

Una bona volta per contorn nord 
de la comarca combinant camins, co-
rriols, castells i altres construccions 
que recomanem.

Entre bales de palla Castell de Sanahuja

 Camins de l’Alta Segarra
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TEXT LALA LASHERAS   FOTOGRAFIES JORDI DE CABO / LALA LASHERAS

Hem tingut un canvi de Junta, ja que 
l’Antonio García i la Vanesa Sánchez 
han marxat a Ses Illes a emprendre un 
nou projecte de vida. Des d’aquí els hi 
desitgem tota la sort del món i els en-
viem tots els nostres pensaments posi-
tius perquè aquesta aventura els hi vagi 
d’allò més bé.

La nova Junta comença amb moltes 
ganes, amb la responsabilitat de man-
tenir aquest projecte i proposant-nos 
nous reptes que portin al GIE a conver-
tir-se en un grup ampli, obert a tothom, 
amb gent implicada en l’organització 
de sortides i centrant molta de la nos-
tra energia en la formació i tecnificació 
dels seus socis, tant en espeleologia com 
en barranquisme, sense oblidar que som 
un grup al qual li agrada l’exploració i 
per tant, també dedicarem molts esfo-
rços en la localització i exploració de 

cavitats.
Hem fet el curs de barrancs nivell 1, 

amb 12 participants (ja no ens hi cabien 
més!). Dos caps de setmana intensos, 
gaudint de veure als alumnes progres-
sar de zero a 100, veient les seves cares a 
estones de diversió i a estones de nervis 
per allò que no coneixen, amb una últi-
ma sortida al barranc de les 12 cascades 
del Liri, on van poder descobrir la força 
que pot arribar a tenir l’aigua i el que és 
davallar un ràpel de 20 metres caient-te 
tot “el chuzo” al cap. 

En l’apartat de sortides, podem re-
marcar tres que han sigut molt intenses.

Vam sortir un cap de setmana a la 
Serralada de Guara, on vam fer un dels 
barrancs mítics, el Mascún, un barranc 
exigent amb una aproximació llarga (3 
hores). Un descens que no deixa indi-
ferent a ningú i un retorn també llarg, 

Des de la última 
publicació del butlletí al 
GIE no hem parat de fer 
activitatGIE

en total van ser 11 hores d’activitat, rea-
litzada per 8 participants amb diferents 
graus d’experiència, però que va ser una 
experiència enriquidora per a tots i to-
tes. L’endemà vam poder gaudir de la 
bellesa del barranc de Fornocal, que per 
sort i gràcies a les pluges de la setmana 
anterior anava amb aigua, i va ser un 
espectacle per a la vista.

Una altra sortida ha estat a Aínsa, una 
sortida d’aquelles que la meteorologia 
pinta malament però que has d’estar al 
lloc per saber si es compliran les predic-
cions o no, preparar plans alternatius i 
creuar els dits. Però la Mare Natura es 
va portar bé i ens va deixar gaudir de 
la ‘Garganta de Escuaín’, un descens 
senzill però molt i molt estètic. I el diu-
menge vam fer el Trigoniero, que ana-
va fluixet d’aigua però amb uns ràpels 
molt estètics i tot i que curtet, en va ser-

Barranc Escuaín, últim salt
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TEXT LALA LASHERAS   FOTOGRAFIES JORDI DE CABO / LALA LASHERAS

vir per aprofitar de repassar tècniques.
Després hi ha hagut el “parón” 

d’agost, on qui més i qui menys hem 
gaudit dels barrancs, les coves i les 
muntanyes pel nostre compte. I ja hem 
començat el curs escolar al màxim! Sor-
tida de les que es recorden durant molt 
de temps a Ariege!, regió del sud de 
França, als peus de la Pica d’Estats, on el 
paisatge verd t’envolta i on els barrancs 
mai van amb poca aigua! Ha estat la 
primera sortida d’aquesta nova etapa 
del GIE en la que s’han fet tres barrancs 
en un cap de setmana: Artiga. Barranc 
amb certa exigència, no apta per a gent 
sense experiència, aigua molt freda i 
cascades impressionants que et porten 
pel cabal d’aigua i et deixen provar les 
teves forces, barranc mantingut, és un 
no parar de ràpels, salts i tobogans, 3 
hores amb l’adrenalina sortint-te per 

les orelles. A la tarda, el barranc Marc. 
Curt però intens, només per començar 
ja et saluda amb una tirolina i un ràpel 
encaixonat de 30 m, et baixa al fons del 
barranc estret on ens manté durant tot 
el descens amb un espectacular ambient 
ombrívol. Diumenge varem voler fer 
alguna cosa diferent i ens vam atrevir 
amb la Travessa de Vicdesos, una tra-
vessa subterrània amb una gatera de 20 
metres espectacular i exigent que va 
donar pas a un meandre amb el riu co-
rrent per uns passadissos de roca negra 
polida preciosa.

L’última activitat del GIE ha estat la 
col•laboració en l’avituallament de Va-
carisses en la 38a edició de la Matagalls-
Montserrat, concretament en el segon 
torn, a partir de les 4 de la matinada, els 
‘espeleos’, això de la foscor, ho portem 
a dins.... Ha estat una experiència molt 

enriquidora, on a més de col•laborar 
amb l’acte més important de l’any del 
Club, ens ho hem passat d’allò més bé 
participant en una activitat sense els 
monos d’espeleo o els neoprens. 

I ara què? Doncs ara més barrancs, 
més coves, més cursos, més exploració, 
més, més i més! A finals de setembre 
nivell 2 de barrancs, on la tecnificació 
és el nostre màxim, després sortida a 
l’Octubre a Àger, on farem una nit de 
pernocta dins la Grallera Gran del Co-
rralot. Al Novembre, sortida a la cova 
urbana de Tarragona, i per aquest hi-
vern... debutarem amb els barrancs en-
tre gel i neu... què? No t’animes?

Últim ràpel al barranc Escuaín Característica marmita excavada

Barranc Escuaín
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Sopar final de curs
TEXT I FOTOS GENIS PARRA

I aquí tenim la crònica del sopar de 
final del curs 2016-2017 de la secció 
de senders del Club Excursionista de 
Gràcia. Per descomptat, el sopar és 
menys exigent quant a caminar que 
les sortides, encara que perdis el da-
rrer metro o hagis de caminar fins 
a casa per no esperar el bus. Però jo 
crec que aquesta no és la raó del plus 
d’assistència comparant amb una sor-
tida. Crec que tampoc ho és que pu-
guem explicar els projectes de vacan-
ces que ja les tenim a tocar: hi han que 
no tenen prou amb les sortides que 
fan durant el curs i encara van a llocs 

ben llunyans, fins i tot a l’estranger, 
per caminar i pujar muntanyes!!! Al-
tres fan vacances més estàndards: sol 
i platja, acampada, sortides culturals a 
l’estranger, anar a veure família a les 
contrades d’on som, etc. Segurament 
tampoc ho és el fet d’explicar-nos les 
cuites del club o, amb qui tens més 
confiança, explicar temes de família o 
personals o d’amistats. Clar i català ... 
Fer una mica de safareig. Com tam-
poc ho és el menú que has triat o els 
regals que ‘et poden tocar a tu’ i que 
tot i els esforços de l’organització per 
la transparència en emprar un ‘bom-

bo’ de bingo amb boletes numerades 
... No va faltar la brometa del ‘tongo, 
tongo...”. Està clar que per evitar-ho 
va faltar el notari per donar fe. Un 
altre any, potser. Tot i així, l’entrega 
dels regals als afortunats i afortunades 
va merèixer que es plasmés en fotos: 
potser hi havia tanta il•lusió, o més, 
en qui ho entregava que en qui rebia, 
i si no, mireu les fotos. Tampoc po-
dia faltar la pinzellada dels projectes 
pel curs vinent que va fer el president 
de senders Joan Antón Molinos: les 
sortides de dos dies i quin GR farem. 
Està clar que el que ens agrada, i per 
això venim al sopar, és per tot ple-
gat: la part social i de relació entre les 
persones, i aquestes petites coses, que 
fan que tinguérem una vetllada molt 
agradable ben acabada amb comiats, 
abraçades i arreveures. Com podeu 
comprovar, pràcticament és la ma-
teixa crònica que la del sopar de l’any 
passat (vegeu butlletí 143), tant és així 
que quasi és un copiar i enganxar ... 
Però enguany vàrem tenir l’honor de 
compartir el sopar amb el nostre pre-
sident del club Ricard Martínez. La 
pluja de premis va ser una mica més 
generosa. Mateix local, renovat però. 
I som un any més savis.

SENDERS
Explicant els plans futurs Alguns premiats

Gaudint d’una vetllada molt agradable
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La trista actualitat de la rambla 
barcelonina

En ocasió del terrible atemptat terro-
rista del passat 17 d’agost certs articles 
periodístics han recordat algunes de 
les paraules que Federico Garcia Lorca 
havia dedicat a la Rambla barcelonina:

“La calle donde viven juntas a la vez las 
cuatro estaciones del año, la única calle de 
la tierra que yo desearia que no se acabara 
nunca, rica en sonidos, abundante de brisas, 
hermosade encuentros, antigua de sangre: 
la Rambla de Barcelona”.

Ho va dir el poeta el 22 de desem-
bre de 1935 al teatre Principal Palace 
acabada la representació de la seva obra 
Doña Rosita la soltera en “una alocu-
ción dedicada a las floristas de la Ram-
bla de Barcelona, estas mujeres de risa 
franca y manos mojadas, donde tiem-

TEXT CARLES ALBESA

CULTURA

bla de cuando en cuando el diminuto 
rubí causado por la espina”.

Cap dels articles periodístics al•ludits, 
tanmateix plausibles i entranyables, no 
esmenten, però, que en aquell final de 
festa gairebé improvisat hi intervingué 
també l’actriu Margarida Xirgu, prota-
gonista de l’obra lorquiana, que va re-
citar la quarantena de versos del “Cant 
a la Rambla de les Flors” de Josep Maria 
de Sagarra. Aquells que diuen:

“Rambla, vides escaldades / sense gota 
de control, / alegries de futbol / i begudes 
disgustades... / Rambla absurda de la nit, 
/ com més avall més neguit...[...]”

“Rambla de boira i enyor, / violins a les 
aixelles, / dispèpsia, mareig sonor, / i la 
farsa de l’amor / i la pau de les estrelles./ 

Rambla de sempre, amb l’esquena / guar-
nida de gallardets, /amb els caus de tota 
mena, / i amb els plors i amb els xiulets... / 
Rambles, venes inflamades, / cementiri de 
neguits, / que has aguantat tots els crits / i 
totes les garrotades. /Rambla nostra tan ba-
nal, / i tan tèrbola i tan clara, /que Déu te 
guard de mal / i et faci més nostra encara.”

El col•lector només hi pot afegir un 
AMEN, i aportar la foto dels dos poetes 
i l’actriu el dia de l’estrena a Barcelona 
de Doña Rosita la soltera o el lenguaje 
de las flores,el 12 de desembre de 1935.

Margarida Xirgu acompanyada de Federico García Lorca i Josep M de Segarra
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AGENDA

OCTUBRE
 5-8
Secció de Muntanya 
MONOGRÀFIC VIES FERRADES

7-8
Secció de Muntanya, Mitja Muntanya
TURBON
Coordina: Esteve Fàbregas

7-8
Grup de btt
CURSET DE BTT, MECÀNICA BÀSICA I 
CONDUCCIÓ

12-15
GIE
ESPELEOLOGIA A PERRE DE SAINT 
MARTIN TIPUS B
Organitza: Antonio Garcia

12-15 
Grup de btt
VOLTA A EIVISSA

21-19
GEDE
CURS D’INICIACIÓ A L’ESCALADA

22
Secció de Senders
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS
Etapa 10. Seva-Aiguafreda (15,35 km)

28-29
Secció de Muntanya, Alta Muntanya
PENYES ALTES - PIC DE LA COLILLA
Coordinen: Jordi Sala i Arnau Guardiola

28-29
Grup de btt
VOLTA A BELLMUNT

NOVEMBRE
1
Grup de btt
COL•LECTIVA SOCIAL A COLLSEROLA

4-5 
GIE
ESPELEOLOGIA ALS PORTS DE BESSÈIT 
SORTIDA DE MÒDUL TIPUS A 
Organitza: Vanessa Sànchez

4-5
Secció de Senders
PARC NATURAL TINENÇA DE 
BENIFASSÀ

4-11
Secció de Muntanya
CURS D’INICIACIÓ A LA MITJA 
MUNTANYA

11-12
Grup de btt
VIC - VILANOVA DE SAU – VIC

18-26
GIE
CURS D’INICIACIÓ D’ESPELEOLOGIA

18-19
Secció de Muntanya, Mitja Muntanya
SERRES DE MILANY I DE LA 
FREIXENEDA
Coordinen: Gloria Roca i Montse Criado

19
Secció de Senders
GR-2 DE LA JONQUERA AL BESÒS
Etapa 11. Aiguafreda-La Garriga (15,39 km)

25-26
Secció de Muntanya, Alta Muntanya
PIC MORTO
Coordina: Vicky Pérez

25-26
Grup de btt
VOLTA A LA SERRA DE RUBIÓ

DESEMBRE
1-22
Secció de Senders
Entrega de fotos per al consurs fotogràfic

2-3
Secció de Muntanya, Mitja Muntanya
GUILLERÍES / SAVASSONA
Coordina: Vicky Garcia

2-17
Secció de muntanya
Curs d’Alpinisme 2

6-10
GIE
ESPELEOLOGIA A MÚRCIA, TIPUS B
Organitza: Vanessa Sànchez

16-17
Secció de Muntanya, Alta Muntanya
MONTSENT DE PALLARS
Coordinen: Andrés Chinchilla i Laura Pérez

17
Secció de Senders
Dinar de Nadal. La Devesa (Rupit)

GENER
13-14
GIE
Monogràfic tècniques de fortuna de 
progressió per cordes

FE D’ERRATES
En l’article de la página 10 del Butlletí 
núm. 147, on diu “Text: Susanna 
Bonany” havia de dir “Text: Toni 
Vives Fotos: Carme Aragó”. Demanem 
disculpes.


