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“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”  Així 
s’expressava Pompeu Fabra, fins i tot en els moments més durs de 
marxar a l’exili. I aquest és l’esperit que ens encomana, probable-
ment, a tots els excursionistes.

L’Any Pompeu Fabra 2018, commemora el 150 aniversari 
del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gra-
màtica catalana.

Celebrar l’any Pompeu Fabra és un motiu per parlar d’allò 
que se’n diu gramàtica, mots, dialectes, Català en definitiva. 
Des del CEG ens afegirem a la celebració de l’any Fabra, 
per la vinculació que va tenir amb el club i perquè va ser un 
Gracienc il.lustre i un amant de l’esport: excursionista i soci 
del Centre Excursionista de Catalunya, primer president de 
la Unió Catalana de Federacions Esportives i formà part de 
la selecció de tenis del FC Barcelona.

L’adhesió a aquest any Fabra també és, amb la nostra mo-
desta aportació, per mantenir la vinculació del món excur-
sionista amb la Cultura i la llengua.

“Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua 
no m’han donat mai cap disgust. [...] Tothom, i especial-
ment els qui estem sotmesos a les disciplines intel•lectuals 
hauríem de practicar un esport o un altre.”

Pompeu Fabra; en un dels actes del Centre Excursionista 
de Catalunya, a finals del segle XIX

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA
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CEG

Ara fa 50 anys del descobriment de 
les coves Meravelles de Benifallet. I 
podem estar doblament contents per-
què el GIE forma part d’aquesta his-
tòria.

El 19 de març es va celebrar a la 
Sala d’actes del club la presentació de 
l’exposició que commemora aquesta 
efemèride. Una de les diverses activi-
tats que presenta l’ajuntament de Be-
nifallet i que romandrà al club fins al 
mes de Juny, que tornarà a les terres 
de l’Ebre.

L’exposició ens trasllada a les cam-
panyes del 1967 i 1968. Acompanya-
rem a un grup d’intrèpids espeleòlegs 
format per Manel Arnau, Jesús Grie-
ra, Ramón Garcés y Eugeni Marigot, 
que amb la intenció d’estudiar i in-
vestigar unes antigues coves cone-
gudes a la zona com Les Aumidie-
lles, van acabar descobrint la Cova 
“Marigot”, l’Avenc del Sifó i la Cova 
“Meravelles”, que juntament amb les 
ja existents formarien les Coves Me-
ravelles de Benifallet.

Les més destacables són la Cova 

Meravelles i la Cova del Dos per ser 
les dues coves que estan obertes al 
públic, tot i que no en la seva tota-
litat.

La Cova Meravelles té un reco-
rregut total de 510 metres, amb uns 
9,82 metres de desnivell i destaca per 
la seva quantitat i qualitat de concre-
cions, especialment les excèntriques.

La Cova del Dos té 235 metres dels 
quals es veuen 25. Rep el seu nom per 
tenir dues boques d’entrada, té un in-
terès especial perquè sempre ha estat 
habitada. Es van trobar un vas cam-
paniforme, una ámfora i diferentes 
puntes de sílex del Neolític.

TEXT CRISTIAN PÉREZ

El GIE ens presenta 
l’exposició del 50 
aniversari de les 
coves de Benifallet
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Travessa dels 6  
refugis a Andorra

TEXT CESC DAVÍ

Recorregut de 18 km per les valls de 
Perafita, Claror i Madriu 

Desnivell: +1.740 m -1.715 m 
Dificultat: PD **, S2

Els 15 participants ens trobem diven-
dres al vespre a l’alberg de Naturlàndia 
on sopem i dormim.

Dissabte al matí anem amb cotxe fins 
a l’estació de La Rabassa on trobem el 
1r refugi (Roca de Pimes, 2.158 m). 
Sortim amb bon temps i molt bona neu 
seguint la llarga carena que defineix la 
frontera sud d’Andorra en direcció est. 
Aviat arribem al Pic Negre (2.842 m) 

ESQUÍ DE 
MUNTANYA

i fem el primer descens, que amb una 
neu espectacularment bona, ens porta 
fins al 2n refugi (Claror, 2.280 m) on 
fem una bona parada i reposem ener-
gia. Després d’un ascens curt arribem 
al 3r refugi (Perafita, 2.200 m).

Seguint la llarga vall de Madriu, pas-
sem pel 4rt. Refugi (Orris, 2.230 m), 
on encenem un bon foc a un grup de 
noies congelades, per acabar la jornada 
al renovat refugi de l’Illa (5è del dia a 
2.480 m). Fem un bon sopar, gaudim 
d’un concert a càrrec de Landry Riba i 
fem una dormida ben necessària i me-
rescuda.

Diumenge passem el coll de Vallci-
vera (2.528 m) i fem un magnífic des-
cens fins al 6è i darrer refugi: (Mont-
malús, 2.445 m) des d’on fem l’última 
ascensió que ens porta al coll i cim de 
Montmalús a 2.782 m.

Un darrer descens ens condueix fins 
a l’estació de Grau Roig on agafem un 
autocar, prèviament reservat, que ens 
torna al punt d’origen.

Magnífica sortida coordinada per 
l’Anna Solans (amb l’ajut del Miquel i 
el Josep).

Refugi de L’Illa - Grau Roig

Cicle de sortides de Cegesquí.   
17 i 28 de març del 2018
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Esquiada de fons de 
senyores 2018
TEXT I FOTOGRAFIES MONTSE FREIXAS

ESQUÍ  
DE FONS

A diferència d’anteriors hiverns, 
aquesta temporada no ens podem 
queixar, ja que hi ha una gran quan-
titat de neu a totes les estacions 
d’esquí nòrdic del Pirineu i del Pre-
pirineu.

El dissabte 10 de febrer, un grup 
d’esquiadores de fons del Club, vam 
anar a l’estació dels Estanyols, al cos-
tat de Pyrénées 2000 (un dels sectors 
de l’estació de Font-Romeu), per re-
petir l’esquiada anual de les darreres 
temporades.

El temps ens va acompanyar i vam 
poder gaudir d’un paisatge de postal 
magnífic per dins del bosc que ens 
porta fins al Pla dels Aveillans on 
trobem el riu Tet (que neix del Llac 
de les Bouillouses). A partir d’aquí, 
anem acompanyant el riu pel seu 
marge dret durant una bona estona 
fins que el deixem de banda per con-
tinuar per la pista fins al pàrquing. En 
total, hem fet un recorregut d’uns 14 
km en estil clàssic, amb una qualitat 
molt bona de neu pols perquè la nit 

anterior havia fet una petita nevada.
Vàrem ser 6 esquiadores del CEG 

i ens van acompanyar amics i com-
panys, en total un grup de 12 es-
quiadors/es i 2 raquetaires.

Les esquiadores

Donat l’èxit, esperem poder repe-
tir l’esquiada de senyores la tempo-
rada vinent, amb la mateixa qualitat 
i quantitat de neu.
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TEXT ARNAU GUARDIOLA  
FOTOGRAFIES LAURA PÈREZ

El passat 28 de febrer de 2018 es va 
celebrar l’Assemblea Ordinària de la 
Secció de Muntanya del Club Ex-
cursionista de Gràcia en la qual es va 
presentar la memòria de les activitats 
del 2017; l’estat de comptes i el calen-
dari d’activitats fins al juliol del 2018. 
Les assistents van aportar comentaris 
i suggeriments que van ser debatuts. 
També es va votar, per unanimitat, 
una proposta de nova candidatura.

Tal com s’havia informat en el 
moment de convocar l’Assemblea, la 
Junta encapçalada per la Regina Tor-
namorell, acabava el seu mandat el 
28 de febrer i s’obria un període per 
presentar candidatures fins al dia de 
l’Assemblea. Es va rebre una propos-
ta de candidatura que va ser votada i 
proclamada com a nova Junta.

La nova Junta està formada per la 
Laura Pérez amb el càrrec de Tre-
sorera; en Ricard Campos com a 
Secretari i l’Arnau Guardiola com a 
President. Tant la Laura com l’Arnau 
ja formaven part de l’anterior Junta 
amb els càrrecs de Tresorera i Vocal, 
respectivament.

Des de la nova Junta ens compro-
metem a:
- Continuar amb el calendari 

MUNTANYA

Assemblea de la Secció 
Muntanya i nova Junta

d’activitats de mitja muntanya (11 
sortides a l’any) i d’alta muntanya 
(11 sortides a l’any).

- Continuar oferint formació rela-
cionada amb l’alpinisme: alpinisme 
I, alpinisme II i algun monogràfic 
(vies ferrades, crestes...) ja sigui 
acompanyats d’altres clubs i/o ins-
titucions o sols.

- Potenciar l’intercanvi de coneixe-
ments i d’experiències mitjançant 
xerrades, xarxes socials…

- Gestionar els ingressos de la secció 
mitjançant bonificació de cursos o 
beques a certs cursos (Curs de Me-
dicina i Socors de Muntanya, cur-
sos de l’Associació per al Coneixe-
ment de la Neu i les Allaus, de la 
FEEC...).

- Potenciar els suggeriments: bústia 
de consultes i assemblea.

- Reivindicar la secció com una de 
les més nombroses del club.
Des de la nova Junta volem fer un 

reconeixement a l’anterior Junta. 
Sense la feina de la Regina, l’Andrés, 
la Laura, el Xavi, en Josep, i la Con-
sol, no hauria sigut possible trobar-
nos on ens trobem.

Tenim un calendari de sortides con-
solidat i on les places s’exhaureixen 
ràpidament. Tenim formació, algu-
na amb més èxits que d’altres. Tenim 
una massa de més de 400 membres. 
Tenim entrades de nous membres. 
Tenim un encaix en el si del club que 
no hem d’oblidar i que hem de ges-
tionar. Confiem que el que tenim ara 
ho podem mantenir, sense totes vo-
saltres no serà possible: som-hi!!

En Ricard, l’Arnau i la Laura al Vertice de Anayet, febrer 2018
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Ens vàrem trobar no massa d’hora a Palau Reial per tal de 
dirigir-nos cap a Piedrafita de Jaca, ja que aquest dia només 
consistia a fer l’aproximació al refugi ja que el recorregut en 
cotxe era considerable.

L’endemà ens vam llevar ben d’hora per aprofitar bé el 
temps. Un cop esmorzats, vàrem agafar als cotxes per di-
rigir-nos a l’estació d’esquí de Formigal, concretament al 
Aparcamiento de Anayet, lloc on començava la ruta.

Un cop preparats, el camí ens obligava a fer un tros al 
costat de les pistes d’esquí, però de seguida les vàrem aban-
donar.

Després d’una bona pujada vam arribar a un petit pla des 
del qual teníem una bona panoràmica del recorregut que 
ens faltava. Una estona més planejant, fins que arribarem a 
un punt que havíem de perdre una mica de desnivell, ja que 
la morfologia del terreny ens obligava a fer-ho.

Posteriorment, vam seguir guanyant alçada per una pro-
nunciada pala de neu fins que vam arribar als Ibons de Ana-
yet, un lloc espectacular on teníem unes magnífiques vistes 
del Midi d’Ossau, Vértice de Anayet i Pico de Anayet.

Després d’una estoneta de descans vam reprendre la mar-
xa per afrontar una forta pujada per arribar a una mena de 
coll. Aquest era bastant petit, però suficient per a poder 
posar-nos els grampons i agafar els piolets.

Una petita aresta ens separava del cim, la qual en poc 
temps ens deixà en aquest. La panoràmica el Pico de Anayet 
era meravellosa i la del Midi també.

Les fotografies de rigor al cim i tornada als cotxes pel ma-
teix camí de pujada.

Va ser una sortida molt agradable i en molt bona com-
panyia, però cal esmentar que la meteorologia era immillo-
rable i vàrem aconseguir l’objectiu del cap de setmana: el 
Vértice de Anayet.

Prevista dins el calendari de Mitja muntanya pel 10-11 de 
març de 2018.

Hi havia un nombre màxim de places de vint (20) per-
sones.

Hi va haver en total 27 persones interessades:
– Quatre es van donar de baixa la setmana anterior per mo-

tius personals.
– Una es va donar de baixa el dia abans, per un imprevist 

personal.
El grup va quedar en 22 persones, i vam tenir una baixa 

de dissabte a diumenge pel decés d’un familiar de segon 
grau d’un dels participants.

El grup majoritàriament era format per dones, i hi havia 
un nombrós grup amb edats compreses entre 25 i 40 anys.

Dissabte matí, el grup que vam sortir de St. Andreu Are-
nal era de vint-i-dos (22) persones.

Vam anar en cinc (5) cotxes. Per l’imprevist de dissabte, 
un dels participants va haver de marxar (se’l va acompanyar 
en cotxe a Olot, on va agafar un cotxe de línia que el duria a 
Ripoll, on agafaria el tren per tornar a Barcelona). Diumen-
ge, per tant, vam tornar 21 persones en els 5 cotxes.

Dissabte vam fer una ruta circular, amb inici a Santa Pau, 
i vam passar pel santuari de St. Julià del Mont, i per les ca-
pelles de St. Abdó i St. Senen.

Diumenge vam fer una altra ruta circular, amb inici a 
Santa Pau, i vam anar fins al santuari de la Mare de Déu de 
Finestres, el castell de Finestres, i el santuari de Santa Maria 
dels Arcs.

Dissabte vam fer nit al càmping La Fageda (situat entre 
Olot i Santa Pau). Vam pernoctar en bungalous i mòbil-
homes. Vam fer mitja pensió, amb els àpats al bar-restau-
rant del càmping.

Tant dissabte com diumenge el grup va anar més o 
menys junt, fent aturades de tant en tant per reagrupar, i 
ganyipar una mica.

L’ambient va ser bo durant tota la sortida. La gent va que-
dar contenta.

Muntanyes que 
enamoren: el Vértice 
de Anayet

SORTIDA GARROTXA

ALTA MUNTANYA MITJA MUNTANYA

TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

TEXT I FOTOGRAFIES JORDI PI

Vistes des de el Vértice Travessant una impressionant fageda
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JOVES

TEXT NÚRIA MESTRE 
FOTOGRAFIES GRUP DE JOVES

El passat cap de setmana 17 i 18 de 
Març, tornava a tenir lloc una nova 
sortida el grup de joves, aquest cop ens 
trobaríem entre els indrets d’Ulldeter i 
Cambre d’Aze, on donant la benvin-
guda a la Primavera, seria un bon mo-
ment per dur a terme pràctiques més 
alpines.

Dissabte ens vam llevar ben d’hora i 
vam fer camí cap a Ulldeter, una bona 
zona per dur a terme aquest tipus de 
sortides hivernals. Finalment vam 
decidir pujar per la Canal Estreta del 
Gra de Fajol Petit, en ser quatre, fa-
ríem dues cordades. Vam anar pujant 
tranquil•lament fins a un punt que 
vam tenir una mica més de dificultat a 
causa de les condicions de la neu, però 
així i tot, finalment vam saber trobar la 
manera per seguir amunt fins a arribar 
a la cresta que ens portaria cap al cim 
del Gra de Fajol. El dia començava a 

El passat dissabte 7 d’abril, al Grup Jove 
vam fer una sortida per la meravellosa 
Serra de Cabrera.

Vam sortir de Sant Andreu Are-
nal per dirigir-nos cap al poble de 
l’Esquirol, lloc on vam aprofitar per es-
morzar i des d’on surt la mateixa ruta.

Al principi el camí va guanyant 
alçada d’una manera agradable per una 
pista forestal no gaire marcada, fins que 
aquesta ens portà al poble de Cantoni-
grós. Aquí s’havia de perdre una mica 
de desnivell per posteriorment fer un 
tros molt petit al costat de la carretera 
fins a passar er un pont i desviar-nos 
un altre cop al camí.

En aquest punt ja començava la pu-
jada fins a la base del Santuari de Ca-
brera, tot passant pel mig del bosc. Poc 
abans del Santuari, s’han de superar 
unes escales i uns passos més drets però 
amb unes vistes espectaculars.

Una vegada al Santuari vàrem dinar 
i descansar una mica. Després, baixa-
da un altre cop per les escales fins a un 
collet en el qual ens desviàvem cap a la 
dreta, ja que la ruta era circular.

Ara només era qüestió de baixar tot 
el que havíem pujat durant la jornada 
fins a arribar a l’Esquirol, on teníem el 
pàrquing.

Va ser un dia molt aprofitós i molt 
contents perquè tot i les prediccions de 
mal temps, vàrem poder fer el que hi 
havia previst.

Sortida d’alpinisme 
del Grup de Joves

tapar-se i amb la neu i la poca visibili-
tat vam decidir no seguir per la cresta i 
tirar avall pel pas dels Isards, que ens va 
portar de nou a la base dels corredors, 
vam passar vora al refugi d’Ulldeter i 
vam agafar el camí que ens portaria de 
nou cap al cotxe.

L’endemà, amb les piles carre-
gades i optimistes amb el dia que 
s’aixecava, vam fer camí cap a l’estació 
d’esquí d’Eyne, i des d’allà, començar 
l’aproximació cap al peu del corre-
dor Vermicelle, el primer amb el qual 
toparíem del circ de Cambre d’Aze. 
L’arribada al peu del corredor es va 
fer una mica més llarga del que comp-
tàvem degut el considerat tou de neu 
que havien deixat les recents nevades 
i obrir la traça es va fer una mica dur 
i cansat. Finalment però, la motiva-
ció i la il•lusió per pujar cap d’alt van 
rebrotar quan tot just sortia el sol en 
començar l’ascens del corredor. Amb 
mitja horeta que ja érem a la carena 
i gaudint d’unes vistes ben boniques 
des de 2.750. Després de picar quatre 
ganyips i hidratar-nos bé per recupe-
rar forces vam fer camí de tornada al 
cotxe, ben contents de l’experiència i 
l’aprenentatge que ens emportàvem 
després d’aquest cap de setmana tan 
gaudit i ben aprofitat.

Tots quatre a la sortida de la 
Vermicelle amb el Cambre
 d’Aze (2750 m) en segon pla

Sortint de la canal Vermicelle

Els Joves a 
la Serra de 
Cabrera
TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

Vistes des de el Santuari de Cabrera
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GEDE

La Dorada

TEXT I FOTOGRAFIES JOSE LLORET, 
ANTONIO GUERRERO I MANUEL GÓMEZ

Tot comença amb l’estima i el desig 
de retrobar-me amb vells companys 
de cordada d’Andalusia, des de fa uns 
anys, aprofitem el Febrer per fer un 
forat en les ocupades agendes familiars 
i fer allò amb el que més gaudim, la 
muntanya.

S’ha de dir que Bielsa és un d’aquests 
centres neuràlgics del Pirineu on quan 
el fred fa presència, s’ha d’aprofitar, 
les possibilitats d’escalar en gel en un 
radi realment petit fa que el nombre 
de glaciaristes per metre quadrat sigui 
elevat però així i tot, hi ha lloc per a 
tothom. Va ser aquesta la raó per la 
qual vam pretendre realitzar l’estada 
de gel del GEDE, el problema, va ser 
les elevades temperatures que tres set-
manes enrere van provocar la caiguda 
d’aquelles cascades en formació i per 
tant, la desestimació de la desitjada 
trobada... Però tot arribarà...

El cas és que l’entrada sobtada d’un 
front d’aire polar ens va fer decidir 
per provar a la zona, sense haver de 
fer els kilòmetres que ens separen de 
Gavarnia, la gran meca pirenaica del 
gel. L’elevada quantitat de neu així 
com l’elevat risc d’allaus van tirar tam-
bé per terra possibles aspiracions alpi-
nístiques de qualsevol cara Nord, així 
doncs, amb prudència i veterania va 
tocar cascadisme.

Per aquells que no ho coneguin, en 

aquestes dates coincideix el “Carnaval 
de Bielsa” el més antic dels Pirineus i 
amb un caire totalment pagà que ens 
remet al que som, homes de natura, 
éssers mitològics com els “trangas”, 
els “onsos” que desperten a la prima-
vera i les belles “mozas” que llueixen 
els vestits tradicionals. Sens dubte, tot 
un espectacle i un bon ambient que fa 
que els mateixos escaladors ens tro-
bem després recorrent els carrers i bars 
del poble.

Amb aquestes condicions vam anar 
jugant amb les temperatures de cada 

dia, orientacions i vents; tret del segon 
dia que vam fer l’excursió amb esquís 
fins al fons de la vall de Chisagüés per 
provar sort amb les cascades que allà 
es formen i que estaven molt minses, 
vam fer: “El sueño del agua” WI 3+ 
“El Chorro de Pinarra” WI 4+ “La 
Dorada” (diferents tirades).

Així us convidem a la visita d’aquesta 
espectacular zona que no decep ni a 
l’estiu, ni a l’hivern.

Salut i muntanya!

Gel a Bielsa

La Dorada
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SENDERS

TEXT MERCÈ EXPÒSITO ÒDENA
FOTOGRAFIES CARME ARAGÓ VIDAL

És dissabte 3 de febrer, ens trobem tots 
on sempre, una mica més aviat que habi-
tualment. Anem al sud de Catalunya i per 
tant tenim molts quilòmetres per recórrer. 
Aplaudim a dos de la colla que pensaven 
que sortíem a les 7 h., arriben amb la llen-
gua fora.... Finalment arranca en Pepe 
l’autocar de Ravigo i enfila per l’AP7 cap 
a Tarragona. Mig endormiscada penso en 
les experiències que ens esperen. Anem 
cap a la Terra Alta, aquest territori que co-
nec una mica i que m’estimo tant, després 
de recórrer paisatge i parlar amb la seva 
gent, al costat d’en Jaume.

Parem a l’àrea de servei del Mèdol per 
esmorzar i agafar forces i a l’altura de Reus 
ja agafem la nacional per arribar a Falset 
pel Port de la Teixeta. Passem per Mora 
d’Ebre i finalment Gandesa.

Allà comencem a caminar. La ruta 
d’avui és de Gandesa a Prat del Compte 
passant pel balneari de la Fontcalda. Farem 
uns 17 quilòmetres i mig, un desnivell ne-
gatiu de 886 m i un desnivell positiu de 
775 m.

Comencem pujant, fins a arribar al Puig 
Cavaller (706 m). Un autèntic mirador des 
d’on podem atalaiar la Serra de Llaberia, 
la Serra de Pàndols, la Serra de Cavalls, el 
mar, els Ports de Tortosa-Beseit, ... Una 
meravella. Allà, en Toni Vives ens parla de 
les tristes peripècies dels pobres joves de la 
“Lleva del Biberó”. És una primera intro-
ducció al tema de la Batalla de l’Ebre de 
la Guerra Civil espanyola, tant present per 
aquests indrets.

Continuem la nostra ruta per un pai-

Sortida a la Terra Alta
3 i 4 de febrer 2018

satge maquíssim, de cel net i boscos amb 
molta variació d’espècies vegetals: pins 
sense processionària, poms d’erica (erica 
arborea) força florits, farigola, romaní, cis-
tus, ginebró, margallons, garrofers, .... Un 
festival pels sentits.

Després d’una forta baixada, arribem a 
la Vall del Frare on veiem una escultura 
de Rafel Esteruelas, ferrer de Vilalba dels 
Arcs, inspirada en una obra d’Antoni Tà-
pies, dedicat als pelegrins del camí de Sant 
Jaume.

Ja tenim gana i volem arribar al balnea-
ri de la Fontcalda per dinar. Comencem 
a veure el riu Canaletes. Passem per unes 
passarel•les i admirem les seves aigües ne-
tes que dibuixen gorgues divertides. A 
l’hora de dinar, com sempre, tothom ofe-
reix el que té.... Un bon vi de Bot, unes 
figues, xocolata, la bóta de vi de l’Edu i fins 
i tot llardons (ja falta poc pel dijous gras).

En continuar el camí, un grup decideix 
tornar per la via verda de la Vall de Zafán. 
Un lloc molt recomanable per anar en bi-
cicleta des de l’Aragó fins a Tortosa.

La resta continuem la ruta per una forta 
pujada. Tothom calladet estalviant energies!

Quan arribem a Prat del Compte ens di-
rigim amb l’autocar a buscar a la resta de 
companys a Bot. Ha de ser de pressa per-
què aquest poble celebra la seva festa ma-
jor d’hivern i sabem que tancaran la carre-
tera. Finalment, som a temps i tots gaudim 
de la banda de joves que fan una cercavila.

Cap al tard arribem a Gandesa. Ens 
allotgem a un establiment clàssic de la co-
marca, l’Hotel Piqué.

L’endemà, el temps ha canviat. Plou 
molt i els caps de colla decideixen no pujar 
a la Cota 705 que tanta il•lusió ens feia. Un 
altre dia serà.

Cal trobar un nou pla i per això la nos-
tra amiga Fina, nascuda a Batea, proposa 
anar a “l’Hospital de sang”. Es tracta d’un 
centre d’interpretació que dóna a conèixer 
la xarxa sanitària que es va crear entorn de 
la Batalla de l’Ebre i com es va estructurar 
l’assistència a les persones ferides. Veiem 
com era la medicina de guerra, el personal 
sanitari, l’atenció sanitària de la 35a divisió 
republicana, la de la 50a divisió franquista, 
... Tot molt interessant.

Després de fer de “buida-esgorfes” 
(molts hem comprat oli d’oliva i vi de la 
D.O. Terra Alta) ens dirigim a un altre 
escenari de la Ruta de la Pau (inclou di-
ferents espais emblemàtics de la Batalla de 
l’Ebre, abril-novembre 1938). Es tracta del 
centre d’interpretació i Poble Vell de Cor-
bera d’Ebre. Aquí coneixem al Ramon, un 
voluntari dels amics del Poble Vell. Ell ens 
explica que es tracta d’un autèntic museu 
a l’aire lliure a on un col•lectiu d’artistes 
plàstics i escriptors han creat l’Abecedari 
de la Llibertat. 28 lletres ubicades a dife-
rents indrets de les runes del poble amb 
un simbolisme: les lletres són la base de 
les paraules que han d’estar per sobre de la 
força i que han de servir per entendre’ns i 
cooperar.

Com que continua plovent, en Ramon 
ens porta a l’església a on ens parla dels 
anarquistes, dels bombardejos de l’aviació 
alemanya, i sobretot de la postguerra. Ens 
toca la fibra i molts ens emocionem. Un 
plaer Ramon!

Tornem a l’hotel i allà dinem amb 
l’extraordinària companyia de les dones de 
Gandesa que celebren santa Àgueda.

Després, ja marxem.... Els vorals de la 
carretera nevats, camí de Reus i dins nostra 
la satisfacció d’un gran cap de setmana i la 
promesa de tornar. Aquesta terra enganxa!

Anant cap a la Fontcalda
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TEXT ANGEL VICENTE
FOTOGRAFIES ISABEL JOVÉ

Demà toca sortida. L’espero amb ga-
nes.

A dos quarts d’onze del vespre miro 
el pronòstic del temps al Meteocat, 
previsió municipal: Banyoles. PUF! 
Donen ruixats al matí i pluja una mica 
més forta a la tarda. En fi, què hi farem! 
Quin esperit de patiment que tinc... 
La veritat és que cada vegada en tinc 
menys.

Ja el diumenge arribem al punt de 
sortida, a Can Dalmau, a l’hora habi-
tual, a quarts d’onze. Però, sorpresa: fa 
un dia esplèndid, sol primaveral, fres-
quet i ni un sol núvol. Un sentiment 
similar sembla que el té tothom perquè 
des de bon començament es veuen ca-
res somrients i moltes ganes de parlar. 
Ajuda el camí que és fàcil, una calça-
da àmplia i plana que discorre pel mig 
d’una zona boscosa amb pins i alzines 
altes i fines.

Després d’una mica menys d’una 
hora s’obre un clar al bosc i arribem a 
Can Canet, on ens dóna una mica el 
sol.

Seguim encara per una àrea bosco-
sa, ara només hi ha alzines, una mica 
més baixes que abans i amb pinta que 
aquesta zona està més cuidada. Arri-
bem a Can Brugulat, on està l’Ermita 
de sant Miquel. La porta està tancada, 
es veu alguna cosa pel forat del pany 
però tot just s’aprecia cap cosa. Aprofi-
tem per prendre un petit descans.

Ens posem en camí de nou. Hem 
deixat enrere el bosc i ens fiquem entre 
camps de cereals que ens saluden amb 
la seva “parfum du porc”, purins. Però 
segueix lluint el sol agradablement. Ja 

Veïnat de 
Can Dalmau, 
Banyoles a 
encreuament 
amb la C66

GR1. TRAM 3

es veuen florides algunes herbes: rave-
nisses blanques a dins dels camps i a les 
vores es veuen all de bruixes i geranis 
silvestres (pel bosc he vist alguna vio-
leta i el romaní que comença a florir).

En aquestes que arribem a Banyo-
les i passem pel mig. Travessem el 
carrer Nou i la plaça Monestir, on hi 
ha la Cooperativa. Just al costat hi ha 
l’església de Sta. M. dels Turers, molt 
bonica (d’estil gòtic català, sento dir al 
meu costat). La veritat és que està molt 
bé. Seguim caminant (després de la 
crida a l’ordre -un toc suau, tot s’ha de 
dir- pels vocals perquè alguns ens hem 
parat, altres han seguit i s’ha descontro-
lat una mica el ramat, vull dir el grup) 
i ens fiquem pel carrer de sant Antoni. 
Un carrer on hi ha cases antigues però 
caram quines cases! Són cases que en el 
seu dia devien formar part de la zona 
important de Banyoles.

Comencem a sortir de Banyoles i es 
planteja on menjar. Després d’alguns 
dubtes i consultes, es pren l’opció 
d’anar a prop del llac, al costat del pa-
velló poliesportiu (de la Draga, es diu). 
És una zona de pícnic, gent amb famí-
lia, amics i nens que hi van a jugar a la 
pilota i a menjar. Hi ha taules i bancs 
de pedra, però per a nosaltres no hi ha 
tant lloc. Ens quedem al costat de la pa-
ret del poliesportiu, amb l’esquena ben 
recolzada i a resguard del vent. El lloc 
més visitat ara és un únic lavabo pú-
blic que està a uns 200 m. Qui més qui 
menys, tots vam passar per allà (i alguns 
amb urgència).

El temps comença a girar-se, cau 
alguna gota i sorgeix algun dubte: “si 

plou, pot venir l’autocar a recollir-nos?, 
sento dir-. Vaja, hi ha gent encara més 
valenta que jo ...

Decidim sortir ràpidament (portem 
gairebé una hora aquí), passem pel 
costat del cementiri i de seguida tro-
bem les ruïnes (però moltes ruïnes) 
del Convent de sant Martirià (patró 
de Banyoles), per on van passar primer 
els caputxins (1583), i després servites i 
benedictins i fins i tot les tropes napo-
leòniques que van fer d’aquest convent 
la seva guarnició.

Anem, anem!, que això ja està vist. 
Mirem enrere i es veuen dues cortines 
de pluja al fons. Als costats i davant 
nostre el cel està gris però sembla que 
aguantarà. Sort que el camí segueix 
sent pla i en general tots tenim encara 
forces. Ràpid, ràpid, anem abans que 
ens enxampi la pluja. A sobre, l’autocar 
ens espera 2 km més enllà d’on acaba 
oficialment el tram.

Al final, fem una mica més de 20 km 
en lloc dels 15 i escaig previstos però 
tot ha estat força pla, especialment 
agradable fins a l’hora de dinar, i al final 
no ens hem mullat. BÉ!

Alguna referència sobre els monu-
ments:
http://www.banyolescultura.net/sta-
maria.htm
http://www.monestirs.cat/monst/
plaest/pe01mart.htm
I aquesta sobre botànica (amb una her-
ba esmetada) que trobo està molt bé:
http://www.floracatalana.net/muscari-
neglectum-guss-ex-ten-

Vista de l’Estany de Banyoles des de Sant Martirià
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El passat 22 de març 2018, va tenir 
lloc la prèviament convocada As-
semblea de la Secció d’Acampada. 
L’assistència no va ser problema per 
la capacitat de la Sala d’Actes, però va 
entendre de la importància de l’acta.

Va començar amb unes paraules 
del President de la Secció, la lectura 
de l’Acta anterior així com de l’estat 
de comptes pel Secretari Miquel Fer-
nández que van ser aprovades.

Dins de la convocatòria i en l’ordre 
del dia, es feia menció a la presentació 
i entrega del llibre “oh tenda estimada – 

l’enyor d’un foc de camp” als assistents,  
llibre que ens porta a recordar a per-

ACAMPADA

TEXT TONI ALBALADEJO

Assemblea de la Secció d’Acampada 
celebrada el dia 22 de març

sones i fets que durant quasi cent anys 
van fer possible que dins del Club Ex-
cursionista de Gràcia, sorgís un mo-
viment que ens va ensenyar a estimar 
la nostra terra i gaudir de la natura en 
llibertat, el Càmping Club de Gràcia.

La Secció d’Acampada amb 88 anys 
d’antiguitat és necessitada d’aires 
nous, per aquest motiu es va informar 
l’Assemblea amb aquestes paraules:

“En la darrera Assemblea efectuada 
el 15 de gener de 2015, es va acordar 
perquè la Secció no quedes en suspens, 
escollir una Junta Gestora per almenys 
un any, amb l’encàrrec a tenir en compte 
el seu proper aniversari.

El temps a passat i l’activitat de la 
Secció a causa de les circumstàncies que 
tots ja coneixem ha seguit el seu camí, 
avui és impossible organitzar aquells 
campaments en què tan bé ens ho pas-
saven.

Aquesta Junta Gestora com a part 
del Consell del Club, ha assistit a quasi 
totes les reunions convocades, partici-
pant de les decisions del mateix Con-
sell, ha seguit les indicacions acordades 
en l’Assemblea del 2015, mantenint 
l’esperit de la Secció i complint allò al 
que ens vam comprometre que fou el 
no deixar en l’oblit a aquelles persones 
que van treballar i lluitar, algunes en 
situacions difícils per tenir una Secció 
d’Acampada que va ser l’orgull del Club 
Excursionista de Gràcia en el seu temps.

Avui l’Assemblea ha de decidir el fu-
tur de la Secció, espero que algú amb 
idees noves, doni vida i ens faci recordar 
la calor d’un foc de camp. Gràcies

Toni Albaladejo – 
President Secció de Càmping”

L’Assemblea va decidir ajornar la 
seva decisió sobre el destí de la Secció 
un temps, abans de prendre-la i una 
propera convocatòria serà la que de-
finirà el seu futur.

Junta Gestora

Assamblea
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Aquells 
vells i 
curiosos 
llibres...
PARLEM  DEL CÀMPING

TEXT CARLES ALBESA I RIBA

Atenent la petició de redactar la presen-
tació del llibre Oh tenda estimada, editat 
recentment per la Secció d’Acampada, 
vaig fer l’article sol•licitat. A causa d’una 
confusió, en lloc seu va aparèixer atri-
buït a mi un text aliè a la meva autoria. 
Perquè quedi constància d’això i es pu-
gui conèixer la presentació que vaig fer 
i es va ometre, la reprodueixo seguida-
ment amb el títol de Parlem del càmping. 
Potser té un cert interès.

Fa quaranta anys vaig escriure, en 
un article sobre l’acampada inclòs en 
el dossier que la revista Serra d’Or 
(núm. 205, octubre de 1976) va de-
dicar al centenari de l’excursionisme 
català, que la realització de campa-
ments de caps de setmana i de vacan-
ces, l’ús de la tenda com a mitjà per 
a facilitar les travessies i les ascensions 
d’alta muntanya, així com les trobades 
col•lectives al voltant del foc de camp 
han estat activitats consubstancials de 
les entitats excursionistes, que les han 
organitzat i facilitat per mitjà de les 
seves seccions de càmping. Unes ac-
tivitats, però, que no han exclòs mai la 

CULTURA

realització d’acampades intersocials, la 
més representativa de les quals ha estat 
el Campament General de Catalunya.

Recordava que aquest campament, 
iniciat l’any 1928, interromput el 
1937 i reprès el 1962, era la reunió 
d’acampadors excursionistes més po-
pular i multitudinària del nostre país, 
ensems que una bona referència per a 
perfilar l’evolució del càmping a Ca-
talunya.

Així, pel que fa al nombre 
d’acampadors, dels 51 assistents a la 
primera edició de l’any 1928, s’arribà 
als 2.532 del campament de 1976 (712 
tendes en representació de 70 enti-
tats). Dades estadístiques més generals, 
d’origen federatiu, relatives al nom-
bre d’assistents a la totalitat de cam-
paments celebrats el 1975 donaven la 
xifra de 8.377 persones (només com-
putant campaments oficials, interso-
cials i de vacances), una quarta part 
dels quals eren acampadors infantils. 
Un detall que indicava la gran parti-
cipació de famílies i també dels grups 
d’iniciació infantil a la muntanya, que 
existien a la majoria d’entitats excur-
sionistes. Aquestes xifres representa-
ven un increment anual acumulatiu 
del 22% en el transcurs dels darrers 
quatre anys.

Vaig remarcar també que la utilit-
zació de terrenys de càmping acces-
sibles amb automòbil era la tendència 
actual i, conseqüentment, les tendes 
xalet, el pes de les quals ja no era cap 
limitació, desplaçaven les petites ten-
des tipus “Itisa” o “Canadenca”. A més 
s’observava la presència progressiva de 
les anomenades roulottes o caravanes i 
l’aparició, els darrers anys, dels que en 
podríem dir acampadors no excursio-
nistes, sobretot a l’estiu i en zones de 
la costa.

En definitiva, tot feia pensar que la 
salut del càmping era bona, això sí, 
d’un càmping còmode i supeditat a 
l’automòbil. Un optimisme que la rea-
litat es va encarregar de desmentir ben 
aviat, ja que immersos en un context 
políticosocial d’obertura i de canvis, 
també en el món de l’excursionisme, 
la pràctica del càmping tradicional va 
entrar en una fase de clara decadència. 
Només una dada referida a un quart 
de segle més endavant: el Campament 

General de Catalunya de l’any 2002 
comptà amb 103 participants.

L’article en qüestió tractava del 
càmping en general, però, i del càm-
ping a la nostra entitat, què en podem 
dir? Quina ha estat l’activitat d’aquesta 
secció específica, creada l’any 1931 
amb el nom d’Amics del Càmping i 
que el 1936 adoptà el nom de Càm-
ping Club de Gràcia?

Historiar la seva llarga vida, les èpo-
ques d’expansió i la més recent de de-
clivi, una evolució paral•lela a la del 
càmping excursionista en general, és 
el propòsit del present llibre. A mi, 
com a autor de la presentació no em 
correspon més que introduir-vos-hi, 
tot destacant, això sí, cinc dates que 
considero importants en la història del 
càmping al nostre club.

1933: Quatre associats (J. Buch, J.M. 
Orpinell, R. Pujol i J.Sicart) assisteixen 
al I Campament i Congrés Interna-
cional que se celebrà de l’1 al 12 de 
juny a Hampton Court (Anglaterra) i, 
en nom de la Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya, sol•liciten i 
obtenen que una edició pròxima tin-
gui lloc al nostre país.

1936: El IV Campament i Congrés 
Internacional se celebrà a Caldes de 
Montbui (Vallès Occidental) del 30 de 
maig al 7 de juny.

1961: El I Ral•li del Càmping Club 
de Gràcia i el Càmping Club de França 
se celebrà a Vialavert (Occitània) del 
15 al 18 de juliol, i des d’aleshores s’ha 
anat repetint anualment alternant el 
país de celebració.

1963: El XIII Campament General 
de Catalunya, se celebrà al Muntan-
yà (Vallès Oriental) el 29 i 30 de juny, 
organitzat pel “Gràcia”.

1968: El XXVII Campament Na-
cional d’Alta Muntanya se celebrà del 
4 a l’11 d’agost a la vall de Monastero 
(Pallars Sobirà) organitzat pel “Grà-
cia”.

Finalment, només em resta desi-
tjar-vos que la lectura d’aquesta pe-
tita història de les il•lusions i afanys 
d’unes generacions d’homes i dones 
del “Gràcia”, que hi han mantingut 
viva la flama del càmping, us sigui 
plaent.
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PÀGINA DEL FURTI
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AGENDA

MAIG

5-6
Secció de Senders
Vall d’Àssua – Rialp – Sort  

5-6
Secció de BTT
La Plana de Vic i meandres del 
Ter (1)

12-13
GEDE
Monogràfic autoprotecció en 
l’escalada

12-13
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
Massís de la Massana (Alberes)

12-13
GIE
Sortida Espeleo a Ariege

19-20
GIE
Sortida Barrancs al Pallars

19-21
Secció de BTT
Travessa Segarra-Bages (2)

26-27
GIE
Curs barancs Nivell 1

26-27
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
Pic Negre d’Envalira 

27
Secció de Senders
GR1 Etapa: 5 Tortellà – Oix 
(15,80km)

JUNY

2-3
Secció de BTT
Volta al Montseny (3)

9-10
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya
Ports de Tortosa-Beseit

9-10
Acció Mountainwilderness 
2018 

correu@mountainwilderness.cat

16-17
GIE
Sortida barrancs a Guara

16-17
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
Pic de Lezat (3107m)

16-17
Secció de BTT
Volta d’en Serrallonga (2)

17
Secció de Senders
Gr1 Etapa 6 Oix – Sant Pau de 
Segúries (19,80km)

30-1 JULIOL
Secció de BTT
Travessa Matagalls  
Montserrat (2)

JULIOL

7-8
Secció de Muntanya, Mitja 
Muntanya

Vall de Ribes

FE D’ERRATES
En l’article de la página 10 
del Butlletí núm. 150, al peu 
de foto on diu “En Martí i en 
Pereco” havia de dir “En Martí 
Santamaria i n’Esteve Fabra”. 
Demanem disculpes.


