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A les portes del 2019 fem un cop d’ull a l’activitat del Club, to-
tes les seccions estan actives proposant sortides, fent cursos i ac-
tivitats socials de tota mena, tot plegat fa que la massa social del 
cub augmenti, pausadament però constant. Anem augmentant 
la participació de les dones i del jovent i estem raonablement 
ben ubicats en les xarxes socials i la presència a internet.

La nostra missió com a club és continuar la promoció de les 
activitats de muntanya en un món amb canvis de paradigmes 
constants, la societat evoluciona, les famílies també i la tecno-
logia ha fet canviar el comportament de les relacions socials i 
encara més el farà canviar, els valors però resten allà. El respecte 
a la natura, la descoberta i l’aventura, la companyonia i l’amistat 
i l’estima al país.

El repte és continuar amb la nostra tasca, sabent interpretar 
els canvis i els nous escenaris socials i, al mateix temps, reivin-
dicar el nostre passat i la tasca feta per la gent del CEG en el 
passat.

A les portes del 2019 moltes incògnites tenim al davant i les 
afrontarem a la nostra manera i si ens interpel·len cridarem Vis-
ca la Llibertat i Mai Enrera!!

TEXT RICARD MARTIÍNEZ

EDITA
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CEG

Concert 
de Nadal
TEXT ANNA Mª CoMEllAS
FOTOGRAFIA RoSABEl MéNDEZ

9.709 Horna Quinto, Marcos
9.912 Neis Roina, Ignacio
9.913 Benach Castellví, Unai
9.914 Cortés Álamos, Carolina
9.915 Fernández Cortés, Unai
9.916 Fernandez Cortés, Joel
9.917 Páez Fuentes, Verónica
9.918 Millet Sellens, Francisco
9.919 Moreno-Torres Bertran, Pablo
9.920 Romero Moreno, Francisco
9.921 Armillas Dias, Josep
9.922 Sánchez Jiménez, Marta
9.923 Nuñez De Prado Pujol, Natàlia
9.924 Moulin, Jérôme
9.925 Rodríguez Moya, Manuel
9.926 Rudilla Salvador, Laia
9.927 Peiró Esteban, Xavier
9.928 Pallares Povill, Maria Pilar
9.929 Gilloz, Benoit
9.930 Romero Ramo, Oriol
9.931 Romero Ramo, Laia
9.932 Valdés Hernández, Maria José
9.934 Murias Rigual, Marta
9.935 Ramos Cervera, Roser
9.936 Aleix Valdecillo, Joan
9.937 Argemi Inzunza, Josep
9.938 Aloy Martin, Marta
9.939 Corpas Paret, Carla
9.940 Garcia Roldan, Alba
9.941 Gaudet, Teo
9.942 Freile Rubiralta, Cristina
9.943 Carreras Aguiló, Nil
9.944 Mayol Márquez, Beatriz
9.945 Giró Aguirre, Anna
9.946 Martínez Fábregas, Abril
9.947 López Cubel, Manuel
9.948 Drou Roget Gemma
9.949 Romañá Gimenez-Coral, Blanca
9.950 Pias Peleteiro,  Leticia
9.951 Garcia Crespo, Pol
9.952 Valadez Gutiérrez, Abel
9.957 Ferrusola Leoz, Magalí

03-11-1941

Gonzalez i Rigau, Baltasar
12-03-1946

Esquerda Alsina, Francesc
19-04-1947

Albesa i Riba, Carles
15-06-1950

Cervera i Batariu, Joan
09-08-1952

Barbe i Barbe, Victor
30-10-1952

Sarda i Prat, Teresa
12-11-1952

Ferrer i Moreno, Josep
28-01-1954

Lazaro i Palau, M.Dolors
03-06-1954

Vila i Guardia, Aurora
22-08-1954

Guillera i Romero, Enric
02-09-1954

Bachero I Ruiz, Maria
17-03-1955

Saperas i Ferraz, Rafel
26-05-1955

Riba i Tarrida, Francesca
22-09-1955

Spoerry i Stangl, Robert
22-09-1955

Gil i Duarte, Isabel
04-11-1955

Del Rey I Garcia, Francesc
21-02-1957

Garcia i Sifre, Vicenta
07-03-1957

Duarte i Sancho, Manuela
14-11-1957

Hernandez Arberas, Manuel
12-06-1958

Comas Hernandez, Paquita
12-11-1958

Cabre i Sanchez, Emilia
17-12-1959

Vives I Forgas, M.Gloria
21-04-1960

Albaladejo i Barreda, Antoni
02-06-1960

Cama i Colomes, M. Rosa
17-06-1960

Albesa i Bachero, Francesc

ALTES SOCIS SOCIS MÉS 
ANTICS

Com cada any, per les dates nadalen-
ques, la Coral de Cantaires Muntan-
yencs té el goig d’oferir-vos el nostre 
Concert de Nadal.

En aquesta ocasió es va celebrar a 
la sala d’actes del Centre Cívic Vil·la 
Urània, situat al carrer Saragossa, nú-
mero 29 de Barcelona.

El concert va constar de dues parts:
En la primera, es va interpretar 

cançons dedicades a les flors del bosc.
En la segona, es va oferir algunes 

nadales, unes molt conegudes i d’altres 
no tant.

En aquest concert ens va acompan-
yar un quintet de corda, que després 
de la primera part, ens va delectar amb 
dos o tres motets.

Amb aquest concert, s’ha volgut 
desitjar a tots els nostres amics i com-
panys, que passin unes molt felices 
festes de Nadal i que gaudeixin d’un 
feliç 2019

Coral Cantaires Muntanyencs

Concert desembre 2017
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TEXT I FOTOGRAFIES RoSA SAlAS

Aquesta vegada la sortida de cicle va 
ser per pujar a dos tres mils. Sembla 
que a tos ens sona festiu aquesta xi-
fra màgica del 3.000, encara que tots 
haurem pujat a cims de menys de tres 
mil metres que quant a estètica i al-
tres aspectes no tenen absolutament 
res a envejar a un tres mil. No obstant 
això, aquesta vegada vam anar a fer 
tres mils, que també s’han de fer.

Dissabte vam viatjar sense estrès 
cap al refugi de Viadós, fent parada 
a visitar el bonic nucli antic del poble 
d’Ainsa. Després vàrem prosseguir 
cap a Plan i San Juan de Plan, des de 
on surt la pista que porta al refugi. 
Diumenge ens vam llevar aviat amb 
l’ànim alegre i decidit, per començar 

Pics Veterans (3.125 m) 
i Gemelos (3.160 m) 
20-30 de setembre

MUNTANYA

Posets i Gemelos

d’hora i que tot anés bé, ja que la jor-
nada era llarga i després havíem de 
tornar a Barcelona.

Des de el refugi l’itinerari segueix 
el GR-11, remuntant la vall d’Añes 
Cruces fins al pla del mateix nom, 
on gira a la dreta travessant el riu per 
seguir llavors el barranc de Chistau. 
Una mica abans d’arribar al coll de 
Chistau comencem a pujar en diago-
nal cap a la dreta per assolir la part su-
perior de la carena, a 2.600 m d’altitud 
aproximadament. Des de aquí ens 
queda a baix a mà esquerra una zona 
amb un petit ivó i aigües entollades. 
Nosaltres hem de vorejar el circ pu-
jant progressivament en direcció sud, 
per assolir el coll situat a 2.878 m 

des de on comença la carena que ens 
durà al cim dels Veterans (3.125 m). 
Aquesta carena no és difícil, passos 
de primer i algun segon, com sem-
pre s’ha d’anar parant atenció i amb 
prudència, però no és difícil. Aquesta 
grimpada fa que l’excursió tingui més 
‘vidilla’, i arribem ben satisfets al cim.

Del cim del Veterans baixem per 
la lloma fins al punt més baix en-
tre aquest i el cim del Gemelos. 
L’itinerari es troba fitat i no és difí-
cil. Algun pas de grimpada fàcil, des-
prés un tram de forta pendent per la 
pedrera pel costat dret de la carena, 
i assolim el cim del Gemelos. El re-
torn no queda més remei que fer-lo 
pel mateix lloc, tornant a pujar al Ve-
terans. Entre aquests dos cims baixa 
una pedrera que des de dalt veiem de 
dubtosa continuïtat; més tard, ja des 
de la vall d’Añes Cruces comprovem 
que, efectivament, no haguéssim po-
gut baixar perquè està interrompuda 
per un tallat.

Resta la tornada a Barcelona i no 
és aviat, les 5-5:30, però estem plena-
ment satisfets, el dia i els colors de les 
muntanyes han estat molt bonics, i la 
grimpada ha fet l’ascensió molt més 
saborosa i interessant. A la tornada 
fem una parada a Ainsa per menjar i 
brindar amb unes clares. Compartim 
fotos, intercanviem impressions i fi-
nalment ens acomiadem amb ganes 
de tornar a veure’ns aviat. Hem par-
ticipat en total quinze persones, i ha 
estat un cap de setmana que recorda-
rem durant molt temps.

ALTA MUNTANYA 
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SENDERS

6 i 7 d’octubre 2018

TEXT MÒNICA GAMBÚS

FOTOGTAFIES CARME ARAGÓ VIDAl

2/4 de 6, sona el despertador!!! “què 
passa?!? Oohhh una mica més, que bé 
s’està al llit, qui em mana apuntar-me 
a la muntanya... obro un ull ...5.40 del 
matí, jaaa!!?? Visualitza la muntanya, el 
sol, els amics, les endorfines...!! Corre, 
corre cap al bus que se’n va sense tu!!!”. 
Sempre apareix el “diablet” quan cal 
matinar, la veu en off...

6.30, l’autocar conduït pel Pepe, el 
nostre conductor habitual i ja amic, 
deixa enrere Barcelona camí a Aix les 
Thermes, a on gaudirem d’un cap de 
setmana fantàstic de germanor a la 
muntanya. Una breu parada a Olesa de 
Montserrat per recollir tres companys, 
Manel, Isabel i Mònica, que busquen 
lloc entre els que ja estan dormint, 
d’altres mig endormiscats i, finalment, 
els que estan encara desperts i amb ga-
nes de xerrar de bon matí!

Després d’una breu parada per es-
morzar, arribem cap a les 11 del matí 
i ens preparem per endinsar-nos en un 

Memòria del cap 
de setmana a Aix 
les Thermes

meravellós paisatge, ja en terres france-
ses .... Riures, “tens crema protectora? 
Me l’he oblidat! “cal agafar el dinar?” 
“Farà fred? “Goretex” o no?” ...i aquest 
sense fi de preguntes que ens fem tot 
sovint, per al final agafar tot, ja que ... 
Mai se sap a la muntanya!

Comencem el sender cap amunt, 
així en fred costa arrancar, hem mati-
nat, i l’alçada acumulada es va sentint 
a les cames. Ha sortit el sol esplèndid i 
fa calor! Quin goig de paisatge, quines 
vistes ... “Au corre, fem-nos una selfie, 
ara que encara podem!”.

La recompensa arriba aviat, ja que 
un cop arribem al pic més alt, el Tar-
bésou (2.364 m) en aquesta primera 
etapa, ens enlluernen una sèrie de tres 
estanys, el Blau, Rabassol i Noir, sota 
un sol que espetega i uns núvols que es 
reflecteixen com un mirall a l’aigua.... 
Bocabadats! Quina bellesa la natura!! 
Estudiem el millor sender per baixar i 
seguim la línia marcada, tot caminant 

fico el peu a l’herba, i llisco a terra com 
si baixés per un tobogan ... yuuhuuhhh 
fins que el Manel m’atura, una mica 
d’emoció perquè no!! Parem a dinar 
a peu de l’estany, fa calor, recuperem 
forces, i breument tornem a caminar. 
Altre cop amunt, molta calor, estem 
a octubre, però aquest any encara fa 
molta calor, inclús a la muntanya. Tor-
nem a posar crema protectora, a beure 
força aigua isotònica i un barret al cap. 
“Falta gaire? Visualitza el pic!”.

Resseguim un camí a on van escla-
tant una gran varietat de colors, ocres, 
marrons, verds.... Que la retina intenta 
copsar per no oblidar mai... més enda-
vant, al pla, trobem un grup de cavalls 
que ens deixen apropar i fins i tot els 
més atrevits acariciar. Quin dia més es-
pectacular per als amants de la natura i 
els animals.

El bus ens espera, sempre puntual 
el Pepe, ens dirigim al “Complexe les 
Oustalous”, a on ens acomodem en 

En plena ascensió al Tarbésou
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habitacions dobles...”au dutxem-nos 
ràpid, ens dóna temps de fer la cerve-
seta al poble abans de sopar”. Com no, 
un clàssic en arribar de l’excursió. Això 
fem, anem al poble i, a la plaça prin-
cipal, trobem diverses terrasses a on 
gaudir de la cerveseta ... Brindis, una 
ronda, riures, compartir l’experiència 
del dia, posar-nos al dia amb els amics, 
una amiga del grup ens comunica que 
marxa a Tanzània a fer un voluntariat, 
“carai que valenta!”.

Tornem ràpidament al “Com-
plexe”, cal ser-hi puntualment per so-
par, estem afamats, hem de recuperar 
energies. Alguns companys marxen a 
dormir i desfilen aviat cap a les habita-

cions, d’altres tornen a marxar al poble, 
encara tenen piles!

Diumenge ens llevem d’hora però no 
tant, l’esmorzar és a les vuit, mirem per 
la finestra i el dia està força tapat! Cal 
abrigar-se més i anar preparat per la 
pluja. Tornem al bus i ens dirigim a vi-
sitar la cova més gran d’Europa: Lom-
brives. Ens retrobem amb la guia i cen-
tre d’acollida reservat. Ens reben amb 
un termos de cafè acabat de fer, quin 
plaer escalfar-nos abans d’endinsar-
nos en kilòmetres de gruta, estalacti-
tes, estalagmites i història. La guia és 
una noia jove que estant acostumada a 
acompanyar grups de nens, ens explica 
alguna història fantàstica que ens fa ben 

riure a tots. Kilòmetres de recorregut, 
passarel·les amunt i avall, traspassem 
una porta que ens condueix a què ano-
menen la Catedral. Ve a ser una enor-
me cova amb una acústica tan especial 
que hi fan concerts a l’estiu. Ens re-
agrupem i, de sobte, la guia anuncia un 
aniversari i .... Sorpresa! Es posen tots a 
cantar-me “aniversari feliç!” No m’ho 
esperava gens, fantàstic!! Quin detall 
més emocionant.

Bé, abans d’acabar la visita, la guia 
ens explica diversos “grafitis” que es 
veuen a les parets, fins i tot en daten 
del S. XVII, símbols de maçons, que 
si l’esperit càtar present, que si el Sant 
Grial i el Tresor diuen que hi és amagat 
allà... Qui sap.

Tornem a dinar al “Complexe”, un 
àpat típicament francès, molt abun-
dant... i, de postres, pastís de poma 
sorpresa!! Garlandes i espelmes!! Feliç 
aniversari! Brindem amb el cava que 
he portat de casa, tot sentint-me feliç 
d’aquest meravellós cap de setmana, del 
grup d’amics de Senders, de les vistes, 
les caminades, les converses i els riures 
.... A on millor celebrar un aniversari!!!

Visualitzant la propera sortida de 
Senders i de cap de setmana! “Bon 
appétit”!! És clar, hem aprofitat per fer 
compres gastronòmiques locals, ja que 
també és la gràcia de marxar un cap de 
setmana a França, tot boníssim!!

Salut!

Zona lacustre de Tarbésou

Pic de Tarbésou
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TEXT I FOTOGRAFIES JoSEP llUIS loRCA

TEXT I FOTOGRAFIES 
BERTA AlGUERÓ

El cap de setmana de l’11 i 12 de nov-
embre vam fer una sortida ben divertida 
al Delta de l’Ebre en una de les millors 
èpoques de l’any: aigua, llums de tardor, 
bona temperatura,...

Pocs participants vam poder gaudir 
d’aquesta meravellosa sortida però amb 
ganes de repetir!

Dissabte matí vam recórrer la desem-
bocadura de l’Ebre amb caiac, una bona 
estona de remar amb una temperatura 
excel·lent. Algun que altre peix a l’aigua 
i multitud d’ocells a les vores. Després 
de gaudir de la gastronomia del Del-
ta tocava passejar vora l’Ebre amb la 
companyia de la posta de sol. Ens allot-
gem a l’alberg de Deltebre, preus molt 

Sortida al Delta de l’Ebre

FAMILIES

econòmics i espais amplis per gaudir de 
l’esport.

Diumenge ens esperen 30 km de 
pedalar al voltant de les llacunes de 
l’Encanyissada i La Tancada. Terreny 
planer de bon fer, millors vistes. A mig 
camí visitem la seu de la Confraria de 
Pescadors de Sant Pere que es troba al 
costat de MónNatura Delta. Una entitat 
amb una història ben singular que val 
la pena conèixer i a on els més menuts 
vam poder veure de prop el cranc blau, 
la llissa i d’altres animalons del Delta.

Tot això barrejat amb el bon arròs del 
Delta, que més podem demanar!

Riu Ebre prop de la seva 
desembocadura

Posta de sol a la Llacuna de la Tancada

Serra de 
l’Obac

Aquest diumenge hem fet una ruta 
a peu per la Serra de l’Obac. Hem 
sortit des de l’Alzina del Sal·lari i 
hem anat pujant fins a un cim sen-
se nom i fins a La Pola, des d’on ja 
hem pogut meravellar-nos amb les 
vistes de l’entorn: Montserrat per 
una banda, Sant Llorenç del Munt 
per l’altra. Després ha arribat el plat 
fort de la jornada, Roca Salvatge i 
Castellsapera, dos cims emblemàtics 
i estètics que semblaven impossibles 
d’assolir.
Hi hem participat 18 persones, 10 
dels quals eren criatures! El dia ha 
acompanyat: sol, sense vent, bona 
temperatura, bones vistes, bona sin-
tonia entre les famílies.... Fantàstic!
Fins a una altra!!!

Camí entre la Roca 
Salvatge i Castellsapera
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TEXT JoRDI ColoMER 

El passat dimecres dia 24 d’octubre, a 
la Biblioteca Jaume Fuster, el GEDE 
del Club Exc. De Gràcia, va presentar 
el llibre del 75’aniversari.

Mes de dues centes persones ens 
van acompanyar en aquest impor-
tant acta de presentació d’un llibre 
d’anècdotes, fotografies, relats, di-
buixos d’ en Sergi Díez, i altres do-
cuments. Caldria destacar, que no 
es massa comú, que es publiquin les 
anècdotes dels escaladors, les seves 

Presentació 
llibre GEDE del 
CE de Gràcia!!

GEDE

inquietuds, els problemes, les acti-
tuds debat la vida, en un esport d’alta 
dificultat i que en ocasions compor-
ta un grau de perill important.

En Ricard Martínez, president del 
Club, va fer la presentació de l’acte, 
i tot seguit en Jose Lloret president 
del GEDE, va relatar la situació ac-
tual del Grup. En Xavier Aymar, 
va estar el responsable d’explicar als 
assistents en què consistia el llibre i 
en Martí Santamaria – un dels autors 

– a explicar les dificultats que com-
porta recollir tota la documentació 
i aconseguir publicar-la en un llibre 
de quasi 300 pàgines. Cal destacar la 
presència de la Sra. Àngels Tomàs 
Consellera d’Esports del Districte de 
Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona.

El President de la F.E.E.C., va tan-
car l’acte tot felicitat al Club i als au-
tors per l’obra publicada.
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TEXT I FOTOGRAFIES 
JUAN MANUEl AlARCoN

TEXT I FOTOGRAFIES 
JUAN MANUEl AlARCoN

TEXT I FOTOGRAFIES 
JUAN MANUEl AlARCoN

El proppassat 8 de novembre es va 
oferir a la sala d’actes del Club un 
passi de fotos comentades per Jaume 
Sabaté, Ángel Donoso, Sergi Sabaté i 
Joan Alarcón participants a l’ascensió 
al Gran Pic de la Meije de 3.983 me-
tres i la travessia de l’aresta del Pro-
montoire realitzada el 28 de juny 
d’enguany.

Aquest passi, intercalat amb retalls 
de filmacions, ens mostraren diversos 
passatges d’aquesta ascensió conside-
rada una gran clàssica dels Alps. Així 
es com la ressenyava, un excompany 
del GEDE, una vegada feta l’any 
2008:

«Una de les millors i de les més 
clàssiques ascensions dels Alps, reco-
rregut grandiós, amb tots els escena-
ris possibles i passant per refugis dels 
quals ja no en queden»

Durant la projecció, s’intentà 
transmetre part de les vivències vis-
cudes dins d’aquestes encisadores 
muntanyes i la divulgació d’un camp, 
per a practicar l’alpinisme i l’escalada, 
molt assequible i recomanable per a 
la nostra gent.

Finalitzà la sessió amb les preguntes 
referents a aspectes singulars, obser-
vats durant la projecció, com la gran 
esllavissada sobre el Glacier Carrè, el 
rapel per a salvar la rimaia i l’original 
i confortable refugi de l’Aigle.

Som a 18 de novembre i arribem 
amb el temps just per a contactar 
amb la gent que està desitjosa de 
sortir a practicar l’escalada. El temps 
insegur, pluja quasi segura, però la 
sortida la decidim mantenir. La tro-
bada tot un clàssic Ca l’Anna al po-
ble del Bruc. Un esmorzar animat i 
el tema d’escalar ho deixem per un 
altre dia. Regalima aigua per tota la 
muntanya i continua plovent. Amb 
bon criteri en dirigim a Can Mas-
sana i des d’allí guanyem el Pla del 
Guirló i sempre en animada con-
versa ens dirigim a Sant Pau Vell i 
després de fer aturada, resseguin el 
camí de l’Arrel dirigint-nos cap al 
Coll de Porc sempre acompanyats 
per una fina pluja. Arribats al Coll 
retornem pel mateix camí tot fent 
comentaris de les parets i vies que 
recorrent aquest vessant de la mun-
tanya. Molt dels nostres acompan-
yants no coneixien aquesta part de 
Montserrat i estan agradablement 
sorpresos. Arribats al Bruc, un ani-
mat dinar col·lectiu reforça el co-
neixement entre els 14 participants 
d’aquesta sortida.

El proppassat dimarts dia 27 de no-
vembre i abans del passi de la sego-
na pel·lícula del Cicle Josep M. Ro-
dés, es procedí a fer l’entrega d’una 
placa recordatori a la filla d’en Enric 
Pérez i Arellano, recentment tras-
passat, anomenant-lo com a Mem-
bre Honorari del GEDE. L’Acte 
l’obriren, amb unes curtes paraules, 
els Presidents del Gràcia, Ricard 
Martínez; del GEDE, José Lloret i 
posteriorment, en Jordi Colomer 
va fer una breu, però il·lustrativa 
explicació del tarannà muntanyenc 
(com a President del GEDE, pio-
ner dels primers temps d’escalada 
a casa nostra, expedicionari), i cí-
vic (participant de les tasques i 
col·laboracions envers el Club), del 
nostre company Enric. La seva filla 
Marta, recollí la placa i llegí unes 
emocionades paraules remarcant 
l’amor per la muntanya i el molt 
que el seu pare els havia influït amb 
el seu exemple.

Finalitzà aquest Acte amb un fort 
aplaudiment en memòria del nostre 
amic i company Enric

Part dels components de l’ascensió
Camí de Coll de Porc

Visita al 
massís dels 
Ècrins

Trompeta 
del GEDE

Membre 
Honorari 
del GEDE

Acte d’entrega de la placa de 
Membre Honorari del GEDE
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BTT

Sortida de cicle de btt del CEG a Franciac 
(La Selva) 1 al 4 de novembre del 2018
TEXT I FOTOGRAFIES CESC DAVÍ

Últimes llums del dia a la pista 
entre Cassà i Sant Andreu Salou

Aprofitant el pont de la castanyada, la 
secció de btt va organitzar una gran 
sortida de 4 dies i 16 participants (Al-
bert, Alex, Anna, Àngel, Cesc, Eli, 
Gabriel, Gisela, Joan, Jordi, Lorena, 
Míriam, Montse, Pep, Raquel i Roser) 
a la comarca de La Selva.

La situació del camp base a la Rectoria 
de Franciac, en un entorn molt agrada-
ble i tranquil, va permetre disposar d’un 

espai suficient per dormir, molt adequat 
per gaudir dels magnífics àpats cuinats 
per l’Anna, i ideal per establir una bona 
convivència en les vetllades que vam 
passar vora el foc amb castanyes i ratafia.

Es van fer 4 etapes de dificultat mitja, 
amb opció a variants més curtes, i de 
recorreguts molt variats que van per-
metre pedalar per carreteres asfaltades 
locals, pistes rurals, camins de muntan-

ya i corriols força tècnics, gaudint de 
magnífics i variats paisatges d’una geo-
grafia poc coneguda.

Etapa 1: Hostalric, St. Feliu de Buixa-
lleu, Monestir de St. Pere de Cercada, 
Riudarenes, Sils, Franciac.

60 km i 1.215 m de desnivell.
Etapa 2: Franciac, Sta. Coloma de 

Farners, Castanyet, El Sobirà, Anglès, 
Salitja, Franciac.

72 km i 1.350 m de desnivell.
Etapa 3: Franciac, St. Andreu Salou, 

Cassà, Romanyà, Sta. Cristina d’Aro, 
Llagostera, Franciac.

70 km i 827 m de desnivell.
Etapa 4: Franciac, Cassà, Sta. Pellaia, 

St. Martí del Montnegre, Fornells, 
Franciac.

42 km i 620 m de desnivell
La coordinació va anar a càrrec de 

l’Anna i el Cesc i l’ajut del Miquel.

Travessant una riera prop 
de Santa Coloma de Farners
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Travessa Pallars-Noguera. Sortida de cicle 
de BTT del CEG. 6 i 7 d’octubre de 2018
TEXT I FOTOGRAFIES PEP loRCA

Camí de Basturs Baixant Corniols

Divendres, 5 d’octubre, 
... La trobada
Divendres els participants a la sortida 
ens trobem a Sant Llorenç de Montgai. 
L’endemà el tren surt d’hora i així no 
haurem de matinar tant. Sopem a tocar 
de l’embassament i ens allotgem en un 
alberg. Ens preparem per a una sortida 
inoblidable que travessa les solitàries te-
rres del Pallars i La Noguera. El viatge 
en tren des de Sant Llorenç de Montgai 
fins a Tremp permet realitzar una tra-
vessa lineal des de la Conca de Tremp 
fins a les terres baixes de la Noguera si-
tuades més al sud

Dissabte, 6 d’octubre
Tremp – Suterranya – Basturs – Con-
ques – Aransís -coll de Grau -Toló

50 km, +1.400 m, 6 h
De bon matí els 11 participants anem 

fins a l’estació de Sant Llorenç de Mont-
gai i agafem el tren dels llacs fins a 
Tremp. Costa encabir les bicis però al 
final ho aconseguim. El tren, en el seu 
constant pas entre túnels, deixa entre-
veure un paisatge meravellós. Arribem 
a Tremp i després de resoldre algun 
imprevist iniciem la marxa una mica 
més tard del previst. Voltem la serra 
dels Nerets i aviat arribem a Suterran-
ya, un poble senzill com tants d’altres 
del Pallars Jussà. Entre camps d’oliveres 
i ametllers fem cap a Basturs, abans hem 
passat una zona de camins desdibuixats. 
Baixem cap al riu, el resseguim per un 

corriol i arribem al molí de Basturs i poc 
després als estanys de Basturs, un bonic 
racó del Pallars i que avui mostra la seva 
millor imatge. Ens desviem uns metres 
per arribar a l’ermita de la Mare de Déu 
de les Esplugues i gaudir de les bones 
vistes de la Conca, i aviat baixem fins 
al poble de Conques on podem fer un 
beure i gaudir del nostre menjar. Som 
a casa d’una veïna del poble que encara 
avui dia ofereix allotjament als viatgers. 
Acabem de baixar fins a la carretera que 
va de Tremp a Artesa de Segre i aviat 
encarem la pujada que ens portarà fins al 
capdamunt de la serra dels Obacs. Fem 
2 grups, uns pugem còmodament per 
asfalt i la resta es compliquen la vida pu-
jant per pista amb rampes ben dures, ens 
retrobem al petit poble d’Aransís que és 
a l’altre costat de la serra. A partir d’aquí 
ve, potser, la part més maca de la sortida 
amb captivadores vistes a la Conca de 
Tremp i la vall de Barcedana. Un bell 
corriol ens deixa al peu del castell de 
Toló on ens allotgem en una casa de tu-
risme rural, on gaudim d’un menjar de 
qualitat i un bon repòs.

Diumenge, 7 d’octubre
Toló – Bonrepòs - coll de Comiols – 
Alentorn – Camarasa -Sant Llorenç 
de Montgai

66 km, +1.000 m, 7 h
Diumenge, ben d’hora, comencem 

a enfilar la serra de Comiols per tota 

mena de camins; ens costarà una mica 
arribar dalt del coll de Comiols. Abans 
passem pels bells paratges que envol-
ten la casa de Bonrepòs. Des del coll de 
Comiols fem una mica de carretera fins 
a trobar a la nostra dreta una pista que 
aviat s’espatlla, i que ens durà en fort i 
constant pendent fins a les terres baixes 
que se situen al sud de Comiols. Des 
del camí tenim unes vistes excel·lents 
de l’antic poble de Comiols situat més 
a l’est, amb l’ermita de Sant Romà com 
a referent. Després del llarg descens per 
aquesta pista trialera i d’alguns trams de 
corriol, passem prop del poblet de Tò-
rrec i l’excepcional balma de La Vansa 
que avui no podem visitar, anem tard. 
Resseguim el riu de Tòrrec fins que el 
camí s’embolica i decidim anar a buscar 
la carretera que va cap a Artesa, per asfalt 
arribem a Alentorn. Des d’aquest poble 
seguim una estreta carretera que per 
bells paratges de tardor ens durà fins a 
Alòs de Balaguer, un poble senzill situat 
vora el riu Segre en un indret de gran 
bellesa. Només ens queda superar un 
coll situat prop la Cabana de Cal Llosàs 
i després un llarg descens per pistes i co-
rriols fins a Camarasa. Si baixant hem 
gaudit de vistes espectaculars, la resta de 
la ruta fins a Sant Llorenç de Montgai 
no desmereix, i tanquem el cercle d’una 
sortida espectacular!
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TEXT I FOTOGRAFIES DoloRS BoTER

Un petit grup de socis del GIE, que 
per l’edat ja tenim força temps lliure i 
encara conservem les ganes de fer co-
ses, ens hem pogut dedicar a localit-
zar algunes cavitats curioses i també 
a col·laborar amb el Departament de 
Patrimoni de Lleida.

En primer lloc, hem fet diverses 
sortides per tal de localitzar una bal-
ma que segons antigues cròniques va 
ser utilitzada pel general romà Pom-
peius, en el seu trajecte entre Bagà i la 
Cerdanya per hostatjar el seu exèrcit.

BALMA DEL SERRAT 
DE LES ESPOSES
Aquest és l’encàrrec que ens van fer:

“Hola de nou Víctor, estic intentat tan-
car el catàleg de la Cerdanya i em que-
den pocs forats, però d’aquells que poca o 

GIE

cap documentació es troba. T’envio unes 
dades que he trobat, a veure si els hi pots 
passar als “delegats” de l’Espeleodijous 
a la Cerdanya (Toni Robert i Dolors) i 
ells poden esbrinar alguna cosa.

Es tracta d’una nota d’un llibre del Dr. 
Jaume Martí Santjaume, Prevere. És de 
l’any 1926: ‘Dietari de Puigcerdà amb 
sa vegueria de Cerdanya i Sotsvegueria 
de Vall de Ribes. Ripoll.

A la pàgina 61 diu:
Urús: Cova de Pompeius. En el camí 

de Cerdanya a Bagà, pel coll de Jou, 
Roques d’Urús sobre Font Llebrera, en 
mig del cingle enfondit pel riu, hi ha la 
Gran Cova d’Urús, de la qual conta la 
tradició que s’hi hostatjaven els exèrcits 
de Pompeius.”

La informació trobada sobre el Ge-
neral Pompeius :

Pompeu Magne (en llatí, Cnaeus 

Pompeius Magnus), militar romà, nat 
a Roma l’any 106 aC, va comandar 
l’any 76 aC un exèrcit de 30.000 ho-
mes a peu i 1000 a cavall, que sortint 
de la península Itàlica i passant pels 
Alps va arribar a Hispània per sotme-
tre a Quint Sertori, enemic de Roma.

En quatre anys va conquerir tota 
Hispània i va tornar a Roma per llui-
tar contra la rebel·lió dels esclaus lide-
rats pel gladiador Spartacus. Un cop 
vençut aquest per Cras, Pompeius va 
anihilar la resta dels seus seguidors.

Vam estar recorrent la vall que 
s’indica però sols vam trobar unes 
balmes petites.

Com que el pas des de Bagà cap a 
la Cerdanya es pot fer per altres colls, 
vam anar a recórrer algunes altres 
valls i la sorpresa va ser al veure la 
Balma del Serrat de les Esposes des 
del Torrent del Saüc.

Aquesta balma surt a l’exterior per 
un pou d’uns 20 m i es troba a 5 mi-
nuts d’una pista molt transitada, però 
no és visible, ja que queda sota la ma-
teixa pista, els qui sí que la coneixen 
són els escaladors que la tenen to-
talment equipada per fer sostre. No 
és segur que la balma del Pompeius 
sigui la del Pla de les Esposes (exa-
geracions històriques a part) però 
realment és prou important per fer la 
topo i donar-la a conèixer.

COVA DE LA FOU DE BOR
Fa més d’un any un company esca-
lador ens va dir que havia vist uns 
forats a la Serra de Sant Joan, vora 
Montanissell, que es trobaven al mig 
d’unes parets. Que hi aniria i ja ens 

DARRERES ACTIVITATS 
SINGULARS DEL GIE

El pou final
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diria que havia trobat. La troballa va 
ser unes petites cavitats que havien 
estat habitades i amb força mate-
rial de l’època: en una d’elles es van 
trobar unes caixes de fusta tallades a 
destral que desconeixem per a què 
van ser utilitzades. En una altra es va 
trobar material de sabater i a l’altra es 
van trobar unes lliteres fetes de troncs 
i branques molt ben conservades. Tot 
això es va comunicar al Departament 
de Patrimoni de Lleida i el seu res-
ponsable va voler venir a veure-ho in 
situ.

Fruit d’aquesta col·laboració, ens 
van contactar per acostar-nos un di-
jous a la Fou de Bor, ja que feia poc li 
havien entregat un fragment de crani 
humà trobat en aquesta cova. Es van 
trobar dos fragments més de mandí-
bula també humana i que pertanyien 
a dos individus diferents que aflora-
ven sota una crosta estalagmítica.

AVENC DEL PASTOR
Feia anys que el buscàvem per tal de 
retrobar cavitats oblidades. Aquest 
avenc va ser explorat i topografiat 
pel GEB l’any 1977, però ni els seus 
descobridors l’havien tornat a trobar 

anys després, semblava que havia des-
aparegut.
L’interès d’aquest avenc de 22 m és 
que es troba a la capçalera del To-
rrent de la Fou de Bor i sembla que se 
situa en direcció a la Galeria Canela 
per la qual cosa els de Badalona esta-
ven molt interessats a trobar-lo. Una 
petita boca tapada per troncs perquè 

els animals que hi pasturen no es fa-
cin mal, dóna accés a una rampa que 
es fa estreta per després acabar en un 
petit pou que arriba a una saleta. Un 
segon pou ample i força concrecionat 
acaba en una sala on es veu una gate-
ra per on drena la cavitat.

Balma del Serrat de les Esposes

Avenc del Pastor
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TEXT CARlES AlBESA

Aquesta vegada no parlo de cap llibre 
sinó d’una revista , que s’edità a Vic 
de l’any 1878 al 1902 amb el títol de 
La Veu del Montserrat, concretament 
del número corresponent al primer de 
maig de 1886, en què el poeta valen-
cià Vicent W. Querol hi va escriure 
que acabava de llegir el poema Cani-
gó de Jacint Verdaguer i que a partir 
d’aleshores seria necessari que els es-
trangers aprenguessin la llengua cata-
lana per llegir Verdaguer com aprenen 
la grega per llegir Homer. I afegia: 
“el poema dels Pirineus sols ha pogut 

CULTURA

LA VEU DEL 
MONTSERRAT

escriure’s en català que és l’idioma 
d’eixos gegants. Si hi ha encara en 
eixa cadena algun cim innominat, jo 
li daria el nom de Verdaguer, com a 
monument del poeta; tenen la paraula 
els intrèpids excursionistes” Aquests, 
però, no badaren boca.

Hagué de passar gairebé un se-
gle perquè noves generacions 
d’excursionistes, desconeixedors se-
gurament de la proposta de Querol, 
però conscients de la personalitat 
literària i muntanyenca de mossèn 
Cinto, commemoressin l’estiu de 

C/ Sant Lluís, 44-48 · 08024 BCN · 93 219 36 48
cerclesport@grupcordada.com · www.cerclesport.com

Des de fa més de 40 anys a la vila. A la muntanya ves-hi preparat

1983 el centenari de la seva l’ascensió 
a la Pica d’Estats i aconseguissin que 
s’imposés el nom de Verdaguer a la 
punta nord-oest de la Pica.

Per fi, l’autor del poema Canigó, 
aquella “magnòlia immensa que en 
un rebrot del Pirineu se bada, que 
per abelles té fades que la volten, i per 
papallons los cisnes i les àligues”, té 
singularitzat amb el seu nom un cim 
pirinenc (3125 metres), el segon més 
alt del massís de la Pica d’Estats.  
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PÀGINA DEL FURTI
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