
Club Excursionista de Gràcia

butlletísocial ‘Mai enrera’
2a. Època, Gener - Febrer 2018 — Núm. 149

GR-2. SEVA-AIGUAFREDA

Muntanya
Pic del Portarrò /5

BTT
Voltants de 
Bellmunt /7

GEDE
Curs iniciació 
escalada /12



2

Club excursionista de Gràcia

JUNTA 
DIRECTIVA

Som i serem...

Editor: Club Excursionista de Gràcia
Coordinació : Maite Solans
Maquetació i Impressió: DBcoop SCCL 
Dipòsit legal: B.9720-1961
Publicació degana de la premsa de Gràcia

En aquest número han col·laborat: 
Ricard Martínez, Albert Escala Sisquellas, 
Antoni Abedalejo, Elisabet Figuera Abadal, 
Francesc Davi, Juan Manuel Alarcon, Jordi 
De Cabo, Laura Perez, Mireia Saenz, Vicky 
García, Xavi Fàbregas, Sergi Diez, Àngel 
Bujan 

Club Excursionista de Gràcia

Passatge Mulet, 4
08006 Barcelona
Tel. 93 237 86 59
Fax 93 237 31 48
a/e: cegracia@cegracia.cat
web: www.cegracia.cat
Facebook: /clubexcursionistadegracia
Twitter: @cegraciacat
Instagram: @clubexcursionistadegracia
Creu de Sant Jordi 1992 
Medalla d’Honor de Barcelona 2004
Placa de Bronze de la Reial Ordre del Mèrit 
Esportiu 2011

Adherit a:

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Federació Catalana d’Espeleologia
Federació Catalana d’Entitats Corals
Associació d’entitats Excursionistes del 
Barcelonès
Mountain Wilderness Catalunya
Membre Fundador de la Federació Internacional 
de Càmping i Caravàning

Adreces de contacte:

Club: cegracia@cegracia.cat
Presidència: presidencia@cegracia.cat
Butlletí: butlleti@cegracia.cat
Secció Esquí de muntanya: esqui@cegracia.cat
Secció Muntanya: muntanya@cegracia.cat
Secció Senders: grupdesenders@cegracia.cat
Secció d’Escalada: gede@cegracia.cat
Secció d’Espeleologia: gie@cegracia.cat
Secció BTT: btt@cegracia.cat
Grup de Barrancs: barrancs@cegracia.cat 
Grup de Joves: joves@cegracia.cat
Matagalls-Montserrat: mm@cegracia.cat
Agrupament Escolta Pere Rosselló: 

ae.pererossello@gmail.com

Som ben a prop d’arribar al mil.ler de socis i sòcies al CEG 
i com amb totes les fites que tenen un número rodó podem 
aprofitar-ho per fer alguna reflexió.

Som un mil.ler i tanmateix el número no importa, ja que 
no tenim la pretensió de presentar-nos a partir de la quanti-
tat sinó de la qualitat, el que és important és quina activitat 
fem, com la fem i què representa el club en relacions huma-
nes, cohesió social, amistat i valors.

Som un club amb gent activa i compromesa amb la mun-
tanya i l’excursionisme que fa possible l’autoorganització 
de tota mena d’activitats socials, sortides i activitats de for-
mació, gent que destina una part del seu temps a facilitar 
l’activitat de muntanya als altres i potenciar els valors de la 
muntanya.

Gràcies doncs als que sou més actius i estireu del carro, 
gràcies als que sou actius participant a les activitats i gràcies 
als que, tot i no ser presents en el dia a dia, per mil i una 
raons, continueu volent formar part del col.lectiu del CEG 
aporteu la vostra quota i llegiu aquest butlletí. 

Som i serem el CEG

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA
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CEG

A punt de 
fer 96 anys!

El dimarts 16 de gener celebrarem 
el 96è aniversari del Club Excursio-
nista de Gràcia. Complirem 96 anys 
d’existència dedicada al foment, des-
envolupament i la pràctica continuada 
de l’excursionisme en una gran varie-
tat d’àmbits diferents. 

En aquesta jornada, on els socis 
més antics cobren una importància 
especial, farem el passi del documen-
tal sobre la vida de Josep Milà i Atzet 
‘Milà, resistència a la muntanya’. En 
Milà, pagès de professió i gran mun-
tanyenc vilafranquí, forma part de la 
història viva de la repressió franquista 
a l’excursionisme català de postguerra. 

Us hi esperem!

El nou rocòdrom i espeleòdrom als mit-
jans de comunicació

Des de la seva inauguració, el nou ro-
còdrom i espeleòdrom ha tingut un 
cert ressò en diversos mitjans de co-
municació, com és la publicació d’un 
article a El Periódico el passat 17 de 
novembre ‘Aventura en los genes’, o 
els reportatges fets per la televisió 8tv, 
dins del programa Catalunya directe 
de l’11 de desembre (#63) i el de bete-
vé del dia 5 de desembre. També a la 
darrera edició de la revista Muntanya 
del CEC s’ha fet una ressenya de les 
instal.lacions.

9.709 Horna Quinto, Marcos
9.710 Navarro Perez, Jose Maria
9.711 Jurado Lopez, Neus
9.712 Bieladinovich, Roxana
9.713 Miralles Pérez, Miguel
9.714 Castillo Alonso, Max
9.715 Roig Uriach, Juli
9.716 Albisu Iso, Efrén
9.717 Benet Homedes, Jordi
9.718 Pescetto, Patrick
9.719 Pescetto, Emily
9.720 Plà Montoro, Xavier
9.721 del Olmo Aparicio, Marta
9.722 Pomata, Sebastiano
9.723 Noguerola Oliveras, Ruth
9.724 Renzelli, Mariano
9.725 Escuder Gonzàlez, Clara
9.726 Muñoz Baracco, Agnese
9.727 Sarrau Orús, Dámaris
9.728 Comas Robert, Eva
9.729 Goicoa Ayxendri, Maria
9.730 Llaugé Jofre, Yannick
9.731 de Saa Gonzalez, Jose   
              Manuel
9.732 Quintana Quirós, Pilar
9.733 Castanera Arroyo, Pau
9.734 Guisado Clavero, Marina
9.735 Escales I Anell, Mercè
9.736 Ramos Mongay, Miriam
9.737 De Andrés Gaspar, Daniel
9.738 De Andrés Badell, Núria
9.739 Julià Barnola, Enric
9.740 Canelo Vilaseca, Gabriel

9.741 Ainzua Isturiz, Ainara
9.742 Mate Calleja, Mercedes
9.743 Bielsa Vilardaga, Laura
9.744 Chordà Ruiz, Xavier
9.745 Coronel Román, Jenny
9.746 Chordà Coronel, Joan
9.747 Borras Planas, Anna
9.748 Gutiérrez Bou, Selen
9.749 Cantal Esteve, Carla
9.750 Boix Sala, Jordi
9.751 Boix Lucena, Anna
9.752 Boix Lucena, Txell
9.753 Ortiz Garcia, Davinia

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

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

Vives I Forgas, M.Gloria
17-12-1959

ALTES SOCIS SOCIS MÉS 
ANTICS
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Serra de Busa
TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

El passat 10 de desembre es coordinà 
una sortida del Grup Jove a la serra de 
Busa, la qual es situa pels voltants de 
Sant Llorenç de Morunys.

Ens vam trobar a Palau Reial ben 
d’hora per aprofitar el dia i anar amb 
temps. 

L’inici de la ruta començà al costat de 
Les Cases de Posada, un conjunt de ca-
setes i masies situades arran de carretera 
molt a prop de Sant Llorenç.

Començarem a caminar amb una 
mica de fred però com el principi de 
l’itinerari feia una pujada considerable, 
de seguida el fred va desaparèixer.

A mesura que anàvem guanyant 
alçada ens apropàvem cada cop més 

GRUP DE
JOVES

als espectaculars cingles característics 
d’aquesta zona, fins a arribar a la Casa 
de la Vila: un conjunt de cases situades 
en un altiplà de la serra. 

A partir d’aquí, vam fer la segona 
pujada important, ja que havíem de 
guanyar un cingle fins a arribar al punt 
més alt de la ruta.

Un cop allà dalt, les vistes eren molt 
enriquidores tot i que el dia estava bas-
tant ennuvolat i amb núvols que no 
eren precisament blancs.

Vàrem vorejar tot el cingle fins a arri-
bar a un mirador resguardat del vent, 
lloc ideal per dinar, ja que s’apropava 
l’hora de fer-ho. 

Un cop acabat, vam seguir fent la 

El Cogull

Vistes al port del Comte i Sant Llorenç de Morunys

ruta circular i aquest cop perdent alça-
da, ja que ens tornàvem a dirigir al co-
txe.

L’itinerari va ser molt maco sobretot 
per les vistes, amb una dificultat bastant 
accessible i amb diversos punts d’interès 
que li donaven un toc particular.

La meteorologia va aguantar i vàrem 
arribar sense pluja al cotxe, però un cop 
a carretera els núvols ja van començar 
a descarregar.

Una sortida molt bonica encara que 
només fos d’un dia, i com no, amb una 
companyia molt enriquidora i amb ga-
nes de totes les que vindran! 
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TEXT I FOTOGRAFIES LAURA PÉREZ

Pic del Portarrò (2.736 m)

ALTA MUNTANYA

Els dies 25 i 26 de novembre passats 
vam anar com a sortida de la secció de 
muntanya al Pic del Portarró d’Espot. 
Inicialment, i segons el calendari esta-
va prevista la sortida al Pic Morto, però 
per raons meteorològiques i sobretot 
per l’estat de la neu, s’ha optat per can-
viar de cim, però mantenint la mateixa 
zona: el Parc d’Aigüestortes i estany de 
Sant Maurici.

Dissabte vam sortir de Barcelona un 
grupet molt maco d’unes 14 persones 
en direcció a Espot. Abans de pujar 
al refugi Ernest Mallafré on passaríem 
la nit, vam dinar molt bé i en un am-
bient molt agradable i divertit a un bar 
d’aquest poble. Mentrestant fora feia 
molt de fred, plovia a estones i el vent 

encara baixava més les temperatures, 
nosaltres ben calentets gaudíem de la 
bona atenció i els deliciosos productes 
que ens oferien en aquest lloc.

A la tarda vam pujar al refugi, que en 
aquestes dates  és lliure i allà ens ho vam 
passar molt bé. Amb l’estufa de llenya, 
no hi havia ningú més que nosaltres, 
sopant tots plegats, jugant a cartes... En 
fi, estones molt agradables per recordar.

L’endemà, ben d’hora, vam co-
mençar la nostra ruta cap al Coll de 
Portarró primer, per a després fer la 
pujada final i amb molt desnivell fins 
a coronar el cim. El fred, i sobre tot el 
vent, van ser els nostres companys in-
separables.

Les vistes des del cim i en tota la ruta, 

fantàstiques! Tota la zona d’Amitges, 
l’estany Llong, Sant Maurici i molt 
més enllà. És en aquests moments quan 
pensem que val la pena, l’esforç, el fred, 
per poder gaudir de la bellesa i la soli-
tud de les muntanyes.

Poca estona al cim, perquè el vent 
ens fa fora més ràpidament del que vul-
guem i comencem la baixada. Passem 
pel refugi  un altre cop i després en una 
estoneta més ens trobem al pàrquing 
de Prat de Pierró amb els cotxes.

Un cap de setmana preciós amb tot el 
bo que ens ofereix la muntanya i amb 
una fantàstica companyia.

Gràcies per compartir-ho!

MUNTANYA

Arribant al Pic de Portarró

Al cim
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MUNTANYA

TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

Guilleries – Savassona

El cap de setmana passat 2 - 3 de des-
embre es coordinà la sortida de Mitja 
Muntanya per la zona de Collsacabra i 
les Guilleries.

Ens vàrem trobar dissabte a Fabra i 
Puig ben d’hora per poder aprofitar bé 
el dia, el qual va consistir a fer una ruta 
de dificultat molt accessible per la serra 
de Cabrera (Collsacabra). Hi havia més 
neu de la que ens pensàvem, però no va 
presentar cap mena de problema, més 
aviat al contrari, ja que el paisatge era 
molt més acollidor.

Un cop al meravellós Santuari de 
Cabrera, s’aprofità per dinar i descansar 

una mica, però de seguida ens vàrem 
posar en marxa a causa de la baixa tem-
peratura i al vent.

Un cop als cotxes de nou, vàrem anar 
a la casa de colònies Les Tallades per 
fer nit, molt a prop de Vilanova de Sau.

L’endemà, també ens llevem d’hora i 
iniciem l’itinerari a la mateixa casa. La 
primera aturada va ser al Pantà de Sau, 
el qual feia una mica de pena per culpa 
del nivell de l’aigua.

Continuarem progressant al costat 
d’aquest per ascendir al Mirador de Sau, 
i posteriorment anar a l’espectacular 
Sant Pere de Casserres. Aquest va ser el 

lloc escollit pel dinar del dia.
Vam tornar pel mateix camí fins al 

Mirador i posteriorment vam seguir la 
ruta per un camí que anava per les cin-
gleres, les vistes eren molt maques.

Aquest sender ens tornà un altre cop 
a Les Tallades.

Varen ser dos dies molt ben aprofi-
tats, ja que es van aconseguir els objec-
tius planificats i amb molt bona com-
panyia.

MITJA MUNTANYA

Arribant a Sant Pere de Casserres

Vistes del Pantà de Sau
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Els dies 30, 31 d’octubre i 1 de no-

vembre es va realitzar un curs de 
Mecànica i Tècniques de Seguretat 
en la Conducció de la BTT amb la 
participació de 13 persones.

Els dos primers dies les classes de 
mecànica es van fer a la seu del club, 
i el dimecres al matí la pràctica de 
conducció al Parc de Collserola.                                                                                  
Sortim del punt de trobada a la Plaça 
dels Maduixers i després de revisar 
les bicis continuem cap a Can Jané,  
passant pels vivers de Can Borni, 
Vista Rica i el corriol de Sant Me-
dir.  Esmorzem a Can Jané tot co-
mentant les difilcultats i dubtes de 
l’itinerari, més tard ens dirigim  vers 
el Turó de la Torrefera a on fen les 
pràctiques d´habilitat i seguretat. 
Finalitzem  la sortida i el curs tor-
nam a la Plaça del Maduixers per la 
pista del Torrent de Valldaura.

El curs ha obtingut un molt bon 
resultat en quant aprofitament i sa-
tisfacció dels participants.

SORTIDES DE CICLE
FORMACIÓ

TEXT I FOTOGRAFIES 
FRANCESC DAVÍ

TEXT I FOTOGRAFIES ÀNGEL 
BUJAN

Punt de trobada i participació:

Dissabte 28 d’octubre del 2017 a les 
8.30 h ens trobem els 12 participants 
a l’estació de tren de Torelló.

Recorregut:

Es tracta de dues etapes de gran interès 
paisatgístic que permeten fer un reco-
rregut circular al voltant del santuari 
de Bellmunt, la conca del riu Gès, la 
serra de Cavorca  i el Vidranès.
Les dues etapes discorren principal-
ment per pistes, algun tram de ca-
rretera asfaltada secundària i força 
corriols més tècnics però en general 
molt divertits. 

Dificultat:

El recorregut és totalment ciclable, 
amb desnivells poc importants i no 
gaire exigent. Es requereix un nivell 
tècnic i físic baix-mitjà. 

Voltants de 
Bellmunt 28 
i 29 d’octubre

Darreres 
Activitats de la 
secció de BTT

BTT

De baixada cap a Torelló

Etapa 1:

Torelló, recorregut pel riu Gès, serra 
de Cavorca, La Vola, La Vinyeta, Sant 
Pere de Torelló, mas Pedroses.
Recorregut total: 35 km i +815 m de 
desnivell.

Etapa 2: 

Mas Pedroses, Santuari de Bellmunt, 
Vidrà, Ciuret, Forat Micó, St. Pere de 
Torelló, Torelló
Recorregut total: 42 km i +1.050 m de 
desnivell.

Pernoctació i àpats:

Es va dormir a Mas Pedroses, casa de 
pagès situada a 3 km de St. Pere de 
Torelló (disposa de 18 places, sala amb 
llar de foc i cuina disponible, al preu 
de 15 € per persona i nit).
Vam cuinar el sopar i l’esmorzar a la 
mateixa casa. També vam fer un bon 
dinar a la Cope de St. Pere de Torelló. 
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GR 2 – Etapa 10: 
Seva / Aiguafreda
TEXT I FOTOGRAFIES ELISABET FIGUERA ABADAL

El passat diumenge 22 d’octubre, des-
prés de l’aturada estival, els senderistes 
del CEG vam retrobar-nos per tornar 
a l’activitat caminadora. Alguns, feia 
temps que no ens veiem i vam apro-
fitar per xerrar i posar-nos al dia dels 
viatges realitzats, cims assolits, reco-
rreguts ciclistes portats a terme, etc.  
Altres, venien a caminar per posar-se 
en forma altre cop i així recomençar 
amb els bons hàbits.

Com és habitual, l’hora de sortida 
va ser a les 7:30 a Príncep d’Astúries i 
vam marxar de Barcelona amb el nos-
tre Ravigo de sempre, una mica atro-
tinat per no perdre el costum i amb 
una mica de son, per la matinada. Tot 
i això, sembla que parlar a primera 
hora del matí no ens acoquina i el gui-
rigall és considerable... També és cert, 
que qui vol dormir ho aconsegueix... 

Vam esmorzar als afores de Vic, vora 
les 9 del matí i iniciàvem la ruta cap a 
les 10 del matí, des de Seva, amb un 
dia assolellat i calorós.

Aquesta etapa és relativament curta i 
planera, ja que el recorregut total és de 
15,35 km, amb un desnivell positiu de 
317 m i negatiu de 598 m. L’al·licient 
és que una part del sender coincideix 
amb la megarxiconeguda Matagalls-
Montserrat que la majoria de nosaltres 
ha participat o bé fent de voluntari en 
algun dels controls o avituallaments o 
bé caminant. 

Deixant Seva enrere, el sender en-
fila amb pujada, cap als contraforts 
del Montseny, passant per una zona 
boscosa amb vegetació mediterrània 
i que està declarada com Reserva de 
la Biosfera. Aquí, els primers de grup, 
van “apretar” el pas (el què us deia, 

s’han de posar en forma per fer lloc 
als torrons...) fent que tothom arribés 
bastant ràpidament a la població del 
Brull (actualment, punt de sortida de 
la MM, alguns dels quals recordem el 
seu alcalde), on ens rep a peu de ca-
rretera la parròquia dedicada a Sant 
Martí i no l’alcalde... A partir d’aquí, 
es ressegueix la Serra de l’Arca i el GR 
es manté als límits del Parc Natural 
del Montseny, tenint com a referència 
durant molta estona el Tagamanent. I 
és aquest el tram que coincideix amb 
la MM fins que girem a l’esquerra per 
un corriol i deixem la pista ample a la 
dreta.

Dinem abans d’arribar a Aiguafre-
da. Com he comentat abans, l’etapa és 
curta i a més l’hem recorregut sense 
incidents remarcables ni grans paisat-
ges per parar a contemplar. 

Al voltant de les 3 de la tarda, arri-
bem al nostre destí i ens donen temps 
lliure per anar a fer el cafè, la cervesa o 
el que vingui de gust.

Altre cop dins l’autocar, es fa el tra-
dicional “sorteig-tongo” i apa!, un cop 
passats els nervis de si ens tocarà o no, 
ens quedem tots catatònics i pesant fi-
gues o roncant...

Arribem d’hora a Barcelona (cosa 
que a vegades és d’agrair perquè di-
lluns és Sant tornem-hi), muntem 
l’embolic de motxilles, bastons, botes 
habitual al carrer i ens acomiadem fins 
a la propera!!!

Com sempre, els bons costums tor-
nen any rere any!! Un dia agradable 
i planer, en bona companyia i entre 
natura. 

SENDERS

SORTIDES DE CICLE

Xupi pandi
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La Pobla de Benifassà (Maestrat-Els Ports) 
4-5 novembre 2017
TEXT ALBERT ESCALA SISQUELLAS

Un sol i una natura que il·luminen l’ànima 
i un vent que s’emporta les cabòries i el 
sutge dels pulmons ens van acompanyar 
durant la sortida de tardor del Grup de 
Senderisme (4-5 novembre) per les terres 
del Maestrat alacantí al sud dels Ports de 
Beseit. El nostre campament base va ser a 
la Pobla de Benifassà, que amb només 50 
habitants és el nucli rural més important de 
la Tinença, aquest conjunt de petits i dis-
persos municipis d’una terra tan solitària i 
remota que sembla d’un altre planeta.

L’estretor i els audaços revolts aeris de 
les carreteres que els uneixen s’adiuen bé 
amb la bellesa a la vegada esquerpa i capti-
vadora del Maestrat. Tal vegada la comar-
ca menys poblada de l’Estat espanyol i a la 
vegada una de les més visitades pels sende-
ristes del CEG; també vinculades per raons 
familiars a un parell de companys, el Ma-
nel Arnau i la Lluïsa. El marit de la Lluïsa 
era de Morella i tots dos es van fer un munt 
de voltar per la zona. La Lluïsa, dona que 
tots estimem pel seu gran cor, en guar-
da uns records meravellosos d’alguns dels 
moments més feliços del seu matrimoni. I 
pel que fa al Manel Arnau, no menys apre-
ciat per la resta de companys, cal dir que la 
seva mare era de Triguera i el seu pare de 
Roquetes, i que també es coneix molt bé la 
regió tot i que tant ell com la seva germana 
van néixer a Barcelona.

Quatre hores i mitja d’autocar i uns 230 
kilòmetres separen Barcelona de la Pobla de 
Benifassà, que pren el seu nom del Castell 
musulmà de Beni Hassan, als peus del seu 
antic enclavament s’estén l’imponent mo-
nestir de monges del Císter dedicat a Santa 
Maria. Per les (poques) informacions que 
vam poder reunir, té tan tancades les portes 
als qui el voldríem visitar com de majestuós 
i bonic s’entreveu  quan la carretera s’enfila 
muntanya amunt i obliga l’autocar a fer les 
giragonses més ardides.

No es van equivocar les previsions me-
teorològiques per aquest formidable cap 
de setmana en què vam participar 27 so-
cis encapçalats com sempre pel Joan An-
ton que anava acompanyat de la Montse. 
Doncs bé. Pluja dissabte; núvols, sol i més 
vent diumenge.

En tot cas vam tenir sort. De les quatre 
hores del primer dia des del poblet de Va-

SORTIDA DE TARDOR

llibona a El Boixar només ens va ploure 
durant 35 minuts. Ni un minut més ni un 
minut menys (us ho diu per deformació 
professional el qui escriu aquestes línies). 
No va ser un gran aiguat ni encara menys 
una tempesta, però això sí, pluja intensa i 
punyetera. Tot i això, va afegir a la cami-
nada un cert gaudi d’olor de terra mullada 
i d’aroma de romaní.

No plovia encara quan en començar 
l’excursió vam meravellar-nos de seva part 
més insòlita i feréstega. Als pocs metres de 
sortir de Vallibona vam remuntar durant 
uns tres quarts d’hora (potser més) la lle-
ra extraordinàriament atapeïda de roques 
enormes d’una àmplia riera que s’endinsava 
entre boscos. Calia parar molta atenció a on 
posar els peus, i de vegades també les mans. 
Però aquesta contrarietat la compensava 
amb escreix la magnificència primitiva i 
prehistòrica del paisatge. Bravura tel·lúrica 
en estat pur. Semblava que en qualsevol 
moment hauríem d’arrencar a córrer per 
la inesperada aparició d’algun dinosaure 
que hagués perdut el rellotge de la història. 
L’Edu, que té la vista tan penetrant com 
llargues les sabatilles, va ser qui va córrer el 
perill més gros quan va trobar dos preciosos 
fòssils de la mida de mig palmell.

La resta del camí va transcórrer per pa-
ratges més familiars amb certa abundància 
de pins i sobretot de boixos dels quals El 
Boixar en pren el nom.

L’estada a la Font Lluny de la Pobla va 
ser una de les decisions més encertades 
dels organitzadors. Excel·lents i acollido-
res habitacions de dues lliteres amb mantes 
i llençols, però sobretot una cuina rural 
extraordinària. El plat estrella va ser el que 
en aquells paratges anomenen olleta, una 
mena d’escudella barrejada amb cigrons, 
ceba, pastanaga, patata, botifarra negra, 
cansalada, carns de pollastre i vedella, i fins 
i tot –sorpresa- peus de porc d’ossos petits 
i d’una carn que es desfeia al paladar. La 
senyora Pilar, la cuinera, n’estava ben or-
gullosa, i ens va permetre afartar-nos tant 
com vam voler. I això només de primer 
plat. Després, qui va voler, va poder acabar 
de rematar la feina amb una graellada de 
carn i botifarra de les de veritat.

El diumenge el nostre amic i conductor 
habitual, el Pepe, ens va portar allà on vam 

acabar l’excursió del dia abans, el poblet 
d’El Boixar. Allà vam reprendre el sen-
der fins al de Fredes entre espessos boscos 
de pins, d’un fosc color verd i una alçada 
imponents. Un corriol ascendeix gairebé 
fins als 1.300 metres del Tossal Gros. És 
un extens mirador entre prats i matolls i 
alguns arbres dispersos que a alguns ens va 
semblar d’alta muntanya. La pujada llarga 
i pendent va alentir una mica la marxa. I 
mentre esperàvem que arribés la cua  vam 
haver de protegir-nos entre arbusts de les 
agulles congelades que ens disparava el 
vent. Tot plegat va augmentar la sensació 
d’eufòria per haver ascendit fins a aquest 
paisatge quasi verge de feridora bellesa. 
Mai millor dit.

Un tastet d’aquest mateix vent gelat i 
esperitat va donar peu unes hores abans 
a una de les escenes més bufes i inoblida-
bles de l’excursió. Això va passar durant 
l’estoneta que vam estar esperant que els 
entesos trobessin el sender de partença. 
Doncs bé, quatre de les noies més fredoli-
ques del grup van decidir arrecerar-se da-
rrere i aprofitar l’escalfor natural que des-
prèn el Pepe amb la seva notable, generosa 
complexió. Amb les seves ulleres de sol i 
un posat simpàtic i una mica xuleta de aquí 
estoy yo feia orgullosament de parapet per 
a la Rosa  la Lluïsa, La Gertrud i una altra 
companya, les seves chicas Bond arraulides 
i abrigades fins a les orelles.

Podríem explicar moltes més coses, però 
no hi ha més pa –ni espai- que el que s’hi 
dóna. No podem deixar de mencionar, 
però, la consternació que ens va provocar 
la visió eixuta i seca  de la Sénia. No obstant 
això vam marxar amb un raig d’esperança. 
La senyora Teresa, l’afable encarregada de 
l’alberg ens va acomiadar amb un refrany 
castellà: Por los Santos (1 de novembre) nieve 
en los cantos (els cims), por San Andrés (el 
30) nieve en los pies. Tot i que en aquell 
moment encara no havia nevat a les mun-
tanyes, a final de mes el pronòstic es va 
complir i la Teresa va trepitjar neu.
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TEXT I FOTOGRAFIES JORDI DE CABO

Comencem un altre curset. Els aficionats 
a l’espele tenim aquesta estranya com-
pulsió per a fer proselitisme. Sempre, a 
tot arreu, a la majoria de grups, periò-
dicament s’han fet i es fan cursos per tal 
de guanyar adeptes a una activitat dura 
i patidora, però alhora interessant i molt 
encisadora. Uns ho tasten i no tornen 
mai més, altres, els menys, persisteixen 
un temps i, amb una mica de sort, arri-
ben a agafar també afició.

L’espeleologia no és un ‘esport 
d’aventura’, ara tan de moda, és quelcom 

molt diferent, una activitat cada cop més 
minoritària en un temps en el qual hi ha 
un gran increment de visitants a la mun-
tanya, un gran desenvolupament del tu-
risme de muntanya amb els consegüents 
resultats: massificació, deteriorament del 
medi, restriccions, accidents...

Anem a les cavitats prou conegudes 
i tants cops visitades. Primer, a l’avenc 
dels Geòlegs, a la serra de l’Ordal. Des-
prés, a l’avenc de la Fragata i al Pasant, 
a Campgràs. Feia alguns anys que no vi-
sitava la Fragata, continua amb els espits 

Curs d’iniciació d’espeleologia

GIE

de sempre, una mica atrotinats i envellits 
ja, hem de fer una mica de manteniment 
per poder fer-los servir. El Pasant té 
equipament renovat, amb químics. I per 
finalitzar, visitem l’avens d’en Parrila, el 
Sant Marçal i l’avens de Can Sadurní, el 
primer descens de l’espeleologia moder-
na a les nostres contrades, l’any 1897.

FORMACIÓ

Els curseristes
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TEXT ANTONI ALBALADEJO

La nostra companya i actual vocal 
d’Acampada na Dolors Làzaro, tan com-
promesa amb la nostra Secció a la qual va 
presidir durant molts anys, rebrà el mes de 
Novembre la Medalla d’Honor de la Ciutat.

Aquest és un petit recull de les activi-
tats que ha realitzat i encara segueix fent 
sempre compromesa amb Catalunya, la 
Dolors Làzaro prou coneguda per tots no-

Medalla d’Or 

ACAMPADA

Dolors Lázaro

saltres, i permanentment vinculada amb 
el Club Excursionista de Gràcia, el Taller 
d’Història, la revista Mai Enrere que va di-
rigir durant 14 anys, Occitanista, pintora, 
arqueòloga i activista local.

En l’entrevista que li fa L’Independent 
de Gràcia reconeix que en 80 anys, la 
muntanya només li ha portat satisfaccions 
i amics, una dona que du a terme una in-

cansable activitat emprenedora dins del 
món muntanyenc català, reunint-se amb 
altra gent i canviant impressions, destacant 
la seva convivència tan dins de les entitats 
excursionistes com culturals.

Aquesta és la nostra Dolors Làzaro, me-
dalla d’or de la ciutat de Barcelona, a qui la 
felicitem amb satisfacció.
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Si jo et dic xapo, tu em dius...
Crònica no èpica del curs 
d’iniciació a l’escalada del GEDE

Aquestes línies són la crònica a dotze 
mans del curs d’iniciació a l’escalada 
esportiva que el passat novembre van 
organitzar el CEG i la seva secció 
d’escalada. El curs incloïa teoria, una 
sessió de rocòdrom i un cap de setmana 
al Coll de Merolla, on posar en pràctica 
l’univers bàsic de l’escalada conden-
sat entre un dimecres i un dijous i fer 
pinya entre els cursetistes primer sobre 
la roca, després en un bar i més tard al 
voltant d’una taula amb un sopar de 10. 

Tot comença amb la sessió teòrica del 
dimecres 22 i alguns emails previs. Pri-
mer, presentacions. Paritat de gènere 
entre els participants. Molt bé. Segon, 
el PowerPoint. Correcte. Teoria en la 
mesura justa, distesa i amena. Gràcies 

TEXT MIREIA SAENZ FOTOGRAFIES XAVI FÀBREGAS

GEDE

Xavi! Repàs al material, consells, nusos, 
anclatges, seguretat, reunió, netejar 
via, top rope... Com!? Sí, jo ara puc re-
conèixer que cap a l’slide 18 anava una 
mica perduda, que no avorrida eh? Em 
semblava tot molt més distret i diferent 
dels PowerPoint que jo mateixa faig o 
em toca consumir en l’entorn profes-
sional però... ¡Cuanta palabreja! 

La bavaresa i la bicicleta ja les vaig 
deixar córrer, vaig pensar que em que-
dava amb la consciència corporal i fa-
ríem el que podríem. Per prudència 
jo feia que sí amb el cap i per dins em 
deia que a la roca ja aclariria els dubtes. 
En dir-se “iniciació” sempre vas més 
relaxat perquè et diuen que no cal te-
nir coneixements previs, però els anys 

m’han ensenyat que sempre hi ha algú 
que en sap una mica més del que diu 
(ara, si tornésa fer el curs, pensaria: tu, 
faràs i desmuntaràs reunions). Uns dies 
més tard els preguntava:
– Si jo us dic curs GEDE d’escalada 22 

de novembre, què em responeu vo-
saltres? –la intenció era copsar com 
havien digerit aquells conceptes i 
saber-me entre la mitjana o no–. 

– Jo dic noms molt estranys: grigri, 
parabolt, anar de top...(bé, no era 
l’única.)

– Jo? Doncs que vull que siguem dijo-
us i passar a la pràctica, superar l’etapa 
de fer el nus i posar la via. (la mega-
motivada, sempre hi és)

– Recurs muntanyenc (així, solemne, 
cert, clar i breu i amb accent de po-
nent). 
L’endemà va arribar el dijous i va 

tocar posar-se l’arnès, el casc, prendre 
el tacte a les cordes, practicar un vuit, 
pentinar-lo, jugar amb el grigri, con-
trolar-lo i sense massa dilacions pujar. 
Pujar, baixar, pujar, baixar. Diria que 
van ser tres hores ben aprofitades i que 
els van passar volant (o això deien, 
també que els feia mal els avantbraços). 
Jo les vaig passar estesa als matalassos i 
mirant amunt, marejada i amb vòmits, 
però em consolava dient que ja ho re-
cuperaria al cap de setmana... I en aca-
bar la sessió de rocòdrom vam tancar la 
logística, vam repartir el material i ens 
vam convocar a les 9.00 h del matí de 
dissabte. Punt de trobada? Restaurant 
La Cabana, Berga. 

I què dieu vosaltres si algú us pre-
gunta per La Cabana? Jo dic un bon 
cafetonet per agafar forces. Jo? A una 
bona matinada, un bon cafè. Jo tam-
bé, ritual cafetó que no hi falti. I tu, 

FORMACIÓ

Coll de la Merola
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TEXT  I FOTOGRAFIES 
JUAN MANUEL ALARCON

Rose? Jo et dic presa de consciència 
dels riscos amb en Xavi (1/1000)! La 
vida és arriscar-se, preparada! Ostres, 
hi havia motivació aquell matí... Que 
bé! I així, entre cafès, entrepans, sucs 
i furgonetes va haver-hi un repàs rà-
pid de qui fa que a la vida i etcète-
res. I apa, per dir que era periodista 
em va tocar fer la crònica. Sort dels 
meus companys cursetistes i la seva 
participació en el relat per fer-m’ho 
més fàcil. 

El cap de setmana a la roca va ser 
el millor del curs. Condensat, intens 
i veloç. Pensant en poc més i mi-
rant d’emmagatzemar cada nus, ma-
niobra, consells i observacions que 
anaven sortint. El primer dia a tocar 
del santuari de Queralt, el segon al 
Coll de Merolla, fent nit al refugi i 
escalfant-nos l’endemà amb un sol i 
una llum molt d’hivern. Coll de Me-
rolla? Quin tiberi!! Habitació calenta 
i bon sopar! Natura i tranquil·litat... 
Mmmm gaudir del paisatge quan ets 
a dalt i quedes penjada! No sé si va ser 
més el sopar que ens va fer la Janina 
aquella nit, les parets de l’endemà o 
el ben estar generalitzat però Merolla 
va deixar un molt bon gust de boca. 

Diria que tots vam gaudirde la roca 
al nostre ritme. Uns més valents i al-
tres menys confiats. Per exemple, què 
respondríeu si algú us diu reunió. Jo? 
QUINA POR... Jo fer-se violència i 
gaudir d’estar assegut al buit! Con-
fiança! Concentració i confiança! Jo? 
Merda, hi ha un mosquetó de més 
que no sortia als dibuixos del Power-
Point i no sé per on passar la corda. I 
així vam arribar al final del diumen-
ge, quan marxava la llum del sol i ens 
guardàvem al refugi per fer l’últim 
cafetó i tornar a casa. 

Balanç del cap de setmana? En po-
sitiu! Amb ganes de tornar-hi i repas-
sar tot el que havíem vist en aquelles 
menys de 48 hores. La prova? Que 
ens hem tornat a convocar. Quan? El 
proper cap de setmana. On? Al Coll 
de Merolla (sí, poc originals). I què 
direm si ens criden xapo!? D’esquerra 
a dreta! Dono corda! Atenció! De 
dins a fora!

Presentació de la pel·lícula NTB
El passat 2 de maig fou presentada a la 
Sala d’Actes del Club la pel·lícula NTB. 
Així a cop d’ull aquestes sigles no ens 
diuen re de particular, però, darre-
ra d’elles estan els famosos escaladors 
montserratins Nubiola-Torras-Barberà. 
Aquesta pel·lícula realitzada pels com-
panys Miquel Pérez i Miquel Vilapla-
na és continuació dels DVD Pirates 

i Pioners intentant recollir, en aquest 
material, la història, encara viva, dels 
escaladors que es feren famosos per les 
seves agosarades ascensions a les ro-
ques de Montserrat. DVD de 49 mi-
nuts de durada ens mostra un reguitzell 
d’escalades, preferentment encastaments 
(Torras-Nubiola) no de gran dificultat, 
però, si arriscats en el seu itinerari i d’en 
Barberà,  famós per la seva operació a 
l’ascendir totes les agulles de Montse-
rrat, tot acompanyat d’unes interessants 
entrevistes als protagonistes i familiars. 
Aquests tres escaladors foren posterior-
ment els creadors del popular Grup Ca-
vall Bernat. 

Assemblea del GEDE 
El passat 13 de juny es celebrà 
l’Assemblea General Ordinària del 
GEDE on la seva Presidenta na Lola 
Goicoa ens comunicava que ella i la seva 
Junta deixaven la direcció de la Secció.
Quatre anys de profitosa tasca queden 
endarrere (2013-17). Entre les tas-
ques més feixugues fou la d’entomar 
la preparació i tirada endavant del 75è 
Aniversari de la Secció i les feines prò-
pies dels cursets, monogràfics, sortides 
col·lectives, cicle de pel·lícules, etc. 

Aquesta dedicació fou agraïda pú-
blicament pels assistents a l’Assemblea. 
Però, com bé essent habitual i tot un 
clàssic en el GEDE, periòdicament el 
lloc de President/a no fou cobert, reco-
rrent aquesta vegada a una Gestora que 

Les últimes 
Activitats

procurarà buscar aquest càrrec com més 
aviat millor.

La Gestora queda com segueix:
Toni Vives i Roig
Eduard Dòria i Bozzo
José Francisco Lloret i Moreno
Oriol Lecha i Augé
Octavi Roig i Comas
Joan Alarcón i Castillón

Sortida dels Veterans
Com és costum, vàrem celebrar la Sor-
tida dels Veterans 2017 el 18 de juny 
d’enguany.

Per motius de proximitat i pràctics 
ens trobem al Bruc a Ca l’Anna on van 
apareixent els incondicionals d’aquesta 
celebració. Alguns vénen de la Nogue-
ra. Les previsions meteorològiques són 
de forta calor, fet pel qual la tria de la via 
per a escalar esdevingui difícil. Després 
de rumiar ens dirigim algunes cordades 
cap a la zona de Nou Barris, a la via d’en 
Pitus on a més a més de fruir l’ascensió 
agafarem la calorada estiuenca. Aca-
bem  la jornada altra vegada al Bruc on 
després de dinar ens acomiadem fins al 
darrer dissabte de novembre dia de la 
Trompa. Fins aviat

Via d’en Pitus

Cartell pel·lícula NTB
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AGENDA

GENER

13-14
GEDE
Monogràfic tècniques de fortuna de 
progressió per cordes rocòdrom

13-14
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
Sortida amb Raquetes

13-14
Secció d’Esquí
Travessa GrauRoig - Cortals pel refugi de 
l’Illa F/S3 **

13-14
Grup de Joves
Estanys de la Pera 

16
Diada del Club

20-21
GEDE
Estada d’Escalada en Glaç

20-21
Secció d’Esquí
Circular Tuc de Marimanya-Airoto- 
Muntanyó F/S3 ***

20-21
Grup de Joves
Casamanya

21
Secció de Senders
GR1 (etapa 1) Sant Martí d’Empúries – 
Camallera (17,59km)

27-28
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
Pic Moredo (2768m)

27-28
GIE
Sortida Barrancs Hivernal. Broto.

27-4 febrer
Secció d’Esquí
Curs d’iniciació a l’esquí de muntanya

27-28 i 3-4
Secció de Muntanya
Sortides Curs Alpinisme I

FEBRER

3-4
Secció de Senders
Serra de Pàndols Fontcalda Gandesa

3-4
Secció d’Esquí
Pic de Piulon (2.166 m) i Pic de Bacivièr 
(2.114 m) F/S3 **

3-4
Grup de Joves
Tossa Plana de Lles

3-4
GIE
Sortida Espeleo Conflent. Cova d’en 
Gorner

10-11
Secció d’Esquí
Puig Peric i Pic de la Tribuna per 
Camporrells F/S3 *

10-11
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
Sortida Pallars

17-18
Secció d’Esquí
Monogràfic tècniques de descens en neus 
no tractades

17-18
Grup de Joves
Alpinisme

18
Secció de Senders
GR1 Etapa 2. Camallera – Veïnat de Can 
Dalmau (16.30km)

24-25
Secció de Muntanya, Alta Muntanya
Pico Anayet (2574m)

24-25
Secció d’Esquí
Curs ACNA d’allaus 1 i 2

24-25
Secció d’Esquí
Cap del Muntanyó i Pic de Baciver (Val 
d’Aran) F/S2 *

24-25 i 3-4
Muntanya
Sortides del Curs d’Alpinisme II

MARÇ

3-4
Secció d’Esquí
Circular Vallter - Núria (Ripollès) F/S3 **

3-4
Grup de Joves
Raquetes a Benasc


