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Aquest any hem celebrat l’aniversari del club amb el passi del 
Vídeo “Sur le fil des 4000” i la xerrada del Manel Borrell, el 
primer català que aconsegueix pujar a tots els 82 cims de més 
de quatre mil metres als Alps. El Manel ens va explicar la mo-
tivació que l’ha portat a fer totes aquestes ascensions dedicant 
una part important de la seva vida, ascensions combinades amb 
altres activitats de muntanya, repeticions de cims, escalades, en 
definitiva fer muntanya.

Les muntanyes són allà i per això les pugem, cadascú escull 
el seu repte. Uns col.leccionen tres mils al Pirineu, els altres 
cares Nord, uns altres barrancs de calcari i els de més enllà 
l’encadenament de camins senyalitzats com a GR. Els reptes són 
importants i ajuden a marcar-nos fites, de vegades a treure’ns 
la mandra de sobre, de vegades són obsessius i majoritàriament 
els deixem a mitges.

Els Clubs podem ser el trampolí que ajuda a definir i assolir 
els reptes o podem ser la plataforma que aplaca l’eufòria i ens 
redueix a mers personatges que fan “el que toca”. I els Clubs 
som les persones que en formem part, de nosaltres depèn.

TEXT RICARD MARTIÍNEZ

EDITA
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CEG

IX MOSTRA FOTOGRÀFICA 
“ROGER LLOSES HUGUET”
TEXT JoSEP PEREA I SERRA

Un dels esdeveniments més esperats que 
organitza el CEG junt amb la Traves-
sa Matagalls-Montserrat i el Concert de 
Nadal dels Cantaires Muntanyencs, és 
sens dubte la Mostra Fotogràfica dels so-
cis i sòcies del Club que ha arribat ja a la 
9a edició.

L’acte d’inauguració de l’exposició i 
lliurament dels guardons va tenir lloc el 
passat 30 de gener a la sala d’actes del 
CEG i va comptar amb la presència del 
Vicepresident i la Secretaria General del 
Club, així com del President, Vicepresi-
dent i vocals de la secció de Senders, i un 
bon nombre de socis de l’entitat.

Enguany han participat un total de 22 
socis de les diferents seccions del CEG 
que han presentat 65 obres fotogràfiques 
de moltíssima qualitat. El jurat format 
pel Toni Vives, el Ricard Sastre i la Nú-
ria Ferrer, van necessitar tota una tarda 
per decidir i escollir les tres fotografies 
que segons el seu criteri eren mereixe-
dores de guanyar la mostra d’aquest any.

El tercer premi va recaure en l’obra 
titulada “COLORS” de la Hermínia 
Martínez, una acolorida imatge de fanals 
presa a Huê’ (Vietnam) que va acon-
seguir 66 punts; el segon premi amb 
71 punts va ser atorgat a la fotografia 
d’en Josep Perea que portava per títol 
“POL·lINITZANT LA GENTIANA 
LUTEA” i que va fer al Pla des Arti-
guetes, camí del Saut deth Pish (La Val 
d’Aran), i per fi, el primer premi amb 

un total de 73 punts va ser per l’obra del 
Felip Cabrera “QUE FAS MAMI”, una 
bella i tendra imatge d’una família que 
va fer en l’etapa de Pisang a Manang en 
el trecking dels Annapurnes (Nepal). Un 
quart premi atorgat pels vots dels socis 
assistents a la inauguració, va coincidir 
a més amb la fotografia que el jurat ha-
via escollit en quart lloc amb 65 punts, i 
aquesta va ser per “DESCANS”, el retrat 
d’una dona nepalí de Katmandú, d’en 
Joan Anton Molinos.   

Tant els guanyadors com la resta de 
participants van rebre un diploma de 
record personalitzat amb les seves obres, 
així com l’habitual llonganissa de Moià. 
L’acte va finalitzar amb un petit refrigeri 
i degustació d’embotits i formatge per 
tots els assistents.

Moltes felicitats als guanyadors i a tots 
els participants i us animem a captar amb 
les vostres càmeres tots els moments i re-
cords de les vostres sortides i excursions 
per a la pròxima edició de la Mostra.  

A més creiem que seria molt interes-
sant per les properes edicions, que totes 
les seccions del Club col·laboressin pre-
miant amb un accèssit les millors foto-
grafies que reflecteixin les seves activi-
tats. 

Us esperem a tots l’any vinent en la X 
Mostra Fotogràfica “Roger Lloses i Hu-
guet”.

Que fas mami, de Felip Cabrera Pol·linitzant la Gentiana lutea, de Josep Perea

Descans, de Joan Anton Molinos

Colors, d’Hermínia Martínez
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TEXT ToNI ALBALADEJo

Amics:
Fa uns dies va tenir efecte la cele-

bració de l’Assemblea d’Acampada 
prèviament convocada, amb el resul-
tat de suspensió de la Secció.

La continuació de la Secció 
d’Acampada com a tal, actualment 
no té prou força per mantenir-se en 
actiu, motiu pel qual l’Assemblea va 
prendre la seva decisió i en reunió de 
Consell del dia 14 de Gener 2019, es 
va acordar l’eliminació de la Secció  
per les circumstàncies que tots ja co-
neixem.

La Junta del Club Excursionista 
de Gràcia ha considerat que els socis 
de la Secció d’Acampada passin au-
tomàticament a formar part de la Sec-
ció de Senders, ja que per continuar 
sent soci/a del CEG i d’acord amb els 
estatuts del Club, és necessari formar 
part com a mínim d’una secció.

El traspàs a Senders no compor-
ta cap despesa afegida al soci, ja que 
queda eliminada la quota de la Sec-
ció d’Acampada i el fet de pertànyer 
a Senders és a cost 0, ja que no cobra 
quota actualment. Com a conclusió, 
quedem adherits a la secció de Sen-
ders i serà a títol personal i en lliber-
tat la continuïtat o no com a soci de 
Senders. Qualsevol modificació deurà 
ser comunicada a l’Administració del 
Club Excursionista de Gràcia.

Quedo molt agraït per la vostra 
dedicació i estimació envers la Sec-
ció i mai oblideu “l’enyor d’un foc de 
camp”.

Toni Albaladejo-Ex-President
Gener 2019 

ACOMIADAMENT
ACAMPADA
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SAUVA NEGRE

JOVES

TEXT I FOTOGTAFIES MARIoNA CoDINA

Aquest passat dia 1 de desembre amb el 
Grup Jove vam organitzar una sortida 
per la Sauva Negre. Va ser una sortida 
que d’origen vam haver de modificar 
sobre el que estava establert en el ca-
lendari oficial per diversos motius però 
el més important i decisiu va ser el fet 
que no disposàvem de vehicle propi 
per desplaçar-nos. Això ens va obligar 
a buscar una alternativa en la qual po-
guéssim anar des de Barcelona en tren 
i que la ruta per tant, comencés i acabés 
a la mateixa estació del Rodalies. Vam 
decidir finalment, fer una circular per la 
Sauva Negre, entre els termes de Cen-
telles, Osona i Castellcir, el Moianès.

Va ser una sortida que malgrat els 
canvis d’última hora, se’ns va presentar 
tot de cara, del mar de boira de l’inici 
del recorregut vam passar a un temps 
esplèndid, d’una sortida que es pre-
sentava molt llarga, vam arribar just a 
l’hora de fer-se bosc i sobretot el Roda-
lies va funcionar.

Va ser una excursió, que podem dir 
i parlo per tots que ens va sorprendre 
molt. Tècnicament, no presentava cap 
tipus de dificultat. L’únic, que era un 
recorregut llarg en distància i per tant, 
en temps, on no ens va donar descans 
fins al final. Paisatgísticament, com ve-
nia dient, ens va oferir molts regals a 
mesura que anàvem avançant i sobre-
tot en el camí de baixada. Vam visitar 

les ruïnes del Castell de Sant Martí de 
Centelles i el Castell de Castellcir o 
Castell de la Popa, com també vam po-
der veure la font i el torrent de la Sauva 
Negra o la formació rocosa de la Tos-
quera.

I com no pot faltar mai en cap sorti-
da del centre, amb la Vicky, el Marc, el 
Gerard, el Joan i el Daniel, vam “arre-
glar” una mica el món, ens vam reco-
manar molts llocs per visitar i viatjar, 
molts llibres i sèries per llegir i mirar 
i també, fer una mica ‘el cabra’ en les 
baixades. Però sobretot vam descon-
nectar moltíssim passejant entre faigs, 

roures i avellaners o com ara en diuen 
alguns vam fer una bona teràpia de 
bany de bosc.

Però no voldria acabar sense recoma-
nar-vos per a qui no hagi estat mai a la 
Sauva Negre que hi vagi, és una petita 
fageda desconeguda i molt accessible 
que ofereix un munt d’oportunitats, 
que no us defraudarà. Com també ex-
plicar-vos que la nova experiència de 
realitzar una sortida en tren, va ser po-
sitiva i una bona alternativa al vehicle 
propi.

Sauva Negre

Contemplant les vistes
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TEXT I FOTOGRAFIES SUSANNA BoNANY

Primera caminada de la temporada 
2018-19, diumenge 21 d’octubre de 
2018, 7a etapa del GR1, aquesta etapa 
comença a Sant Joan de les Abadesses i 
acaba a Sant Pau Segúries, al Ripollès. 
Es fa així per poder visitar el Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses, ja que 
la passada etapa ja es va arribar a Sant 
Pau de Segúries. La fitxa de la cami-
nada ens informa que el Tram 7 del 
GR1 té un desnivell positiu de 482 m, 
un desnivell negatiu de 395 m i una 
distància d’11,30 km, una caminada 
còmoda.

Aquesta primera sortida té una no-
vetat, com que hi ha obres a Príncep 

GR1 de Sant Joan de 
les Abadesses a Sant 
Pau de Seguries

SENDERS

d’Astúries, l’autocar surt de l’Avinguda 
Vallcarca, davant de la Biblioteca. Una 
gran part dels senderistes arriben molt 
puntuals i molts d’ells no s’han vist des 
de la sortida del passat mes de juny, i 
a més del normal “bon dia”, hi ha sa-
lutacions, petons, abraçades. A aquella 
hora encara no hi ha gaire transit, però 
quan arriba l’autocar tothom espavila 
per carregar les motxilles i pujar. En-
cara falta una setmana pel canvi d’hora 
i se surt que encara és de nit, però la 
temperatura és suau, a Barcelona. El 
conductor és com sempre en Pepe, tot 
està a punt per anar cap a Sant Joan de 
les Abadesses, durant el trajecte molts 

dels senderistes s’expliquen el que han 
fet per vacances i altres aprofiten per 
dormir una mica, el trajecte no és 
molt llarg, però fa de bon aprofitar.

Quan l’autocar agafa la C-17 les 
conseqüències de les pluges en aquesta 
zona a meitats de setmana són ben evi-
dents, a les vores i als ponts del riu Ter 
és ple de branques i arbres caiguts. En 
arribar a Sant Joan de les Abadesses, es 
veuen indicacions de la celebració de 
la Fira de la Carabassa. Quan baixem 
de l’autocar es nota molt en canvi de 
temperatura, tothom s’abriga per fer el 
curt trajecte al bar. Cacau calent, té, 
cafè amb llet, .... i els entrepans que 
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porta cadascú o compra, ens posen el 
cos a to. Després d’esmorzar anem a 
visitar el Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses i ens trobem amb la Fira de 
la Carabassa, encara l’estan muntant, 
molts fan fotografies, la veritat és que 
s’ho val, hi ha peces de molt pes i vo-
lum. Després de la vista al monestir, 
veiem un documental on s’explica la 
història i la trajectòria del monestir, i 
el perquè es diu Sant Joan de les Aba-
desses. Després de fer cultura, anem 
a moure les cames, la temperatura ha 
pujat basant, durant l’estada al mones-
tir. A la comarca del Ripollès, durant 
tota la caminada, seguim el curs del 
riu Ter i dels canals, rierols, rieres i to-
rrents, d’aquesta fèrtil terra.

Ens dirigim cap al Pont vell, que és 
també tot un símbol de la població, 
després de creuar-lo agafem una puja-
da d’asfalt que ens porta a l’antiga es-
tació de trens, que ara és un alberg, en 
arribar-hi molts companys es treuen 
roba, ja han entrat en calor. Fem un 
petit tros de la Ruta del Ferro i del 
Carbó, però de seguida anem cap avall 
en direcció al Molí de Malatosca – 
ara enrunat-, que recull les aigües del 
Torrent de Malatosca, una mica més 
avall hi ha el Gorg de Malatosca, però 
nosaltres no hi arribem, el veiem de 
lluny. Diu la llegenda que aquest gorg 

era punt de reunió de bruixes i éssers 
màgics. Creuem el pont del Torrent 
de Malatosca – afluent del Ter que 
baixa de la Serra de Cavallera-. Per 
un corriol arribem a Mas la Batilia, on 
agafem una nova pista, que fa pujada i 
veiem a l’altra riba de Ter La Colònia 
Llaudet, una antiga colònia tèxtil que 
va ser creada el 1901 al voltant d’una 
fàbrica de filats de cotó. La colònia 
va tancar a finals dels anys 90 amb 
la crisi del tèxtil i actualment es tro-
ba abandonada i en procés de degra-
dació. Després creuen el Torrent de 
Santa Creu i passem per Can Janpere, 
creuen el rierol de Muig, una mica 
més tard el Torrent de Coll de Pal. Per 
un camí planer entre camps arribem 
a la Central Hidroelèctrica La Forcarà 
o de Can Benet on Ens aturem molt 
a prop a reposar forces. Aquesta cen-
tral construïda el 1923, encara està en 
funcionament.

Passem pel Mas Grau i avancem en 
paral·lel al riu i al Canal de Reixac, 
pugem cap als Plans del Marqués i la 
masia del mateix nom, i entrem en 
una zona de grans planes agrícoles i 
de pastura. Arribem al Pont de Perella 
– un dels més alts del Ripollès-. Veiem 
uns senyals que indiquen l’Ermita de 
Santa Magdalena de Perella enfilada 
en un turonet, però nosaltres no hi 

anem, ens dirigim a l’altra Riba del 
Ter. Passem per la Casa dels Plans i 
Cal Repuntxó i arribem a la C-38, que 
seguim uns 400 m, seguint les mar-
ques vermelles i blanques, la creuem, i 
anem cap a la dreta per una pista que 
ens porta a un bosc ombrívol. De cop 
hem de tornar una mica enrere, hem 
perdut les marques el GR. De seguida 
les retrobem i fem una baixada per un 
camí pel de bardisses que acaba en un 
pla on hi ha tot de fusta apilada.

No ha sigut un dia de molt esforç 
físic, el que serà complicat és buscar 
un lloc sec per seure a dinar, cadascú 
es busca una estratègia per no mullar-
se. Després de dinar, no estem gaire 
estona fent sobre taula i anem a fer el 
cafetó o la cervesa a San Pau de Se-
gúries, que és molt a prop del lloc on 
hem dinat. De tornada, abans del sor-
teig de cada sortida, se li fa un obsequi 
a la companya Blanca Manero, que 
des del mes de novembre d’enguany 
és a l’Àfrica fent voluntariat. Tothom 
li dóna ànims per la seva tasca i li desi-
tja el millor. Ha sigut un bon dia!!! La 
Vall del riu Ter, ens ha fet gaudir de 
la diversitat del paisatge, del contrast 
entre la solana i l’obaga de vall, hem 
caminat entre pastures, terres agríco-
les i masies de la comarca del Ripollès.
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MITJA
MUNTANYA

TEXT I FOTOGRAFIES MoNTSE CRIADo

A la secció de muntanya vam acomia-
dar l’any el 22 i 23 de desembre amb 
una sortida a la comarca de la Nogue-
ra. Dissabte, des del punt on s’uneixen 
el Segre i la Noguera Pallaresa, 16 
persones comencem a caminar dins 
una boira molt densa, però aviat la 
deixem a sota nostre quan anem su-
perant el desnivell en direcció al Mi-
rador de la Penalta. Pugem gaudint de 
les vistes de la Serra Carbonera sobre 
un llit de núvols.

La boira baixa semblava ben agafa-
da i ens disposàvem a canviar la ruta 

Montsec d’Ares i el 
Fantasma de Mirach

per evitar-la just quan va començar a 
escampar, així que vam fer mitja volta 
cap al riu per descobrir el Congost de 
Mu, des del Pont de Pastor fins a to-
car d’Alòs de Balaguer, ara amb un dia 
clar i amb unes temperatures que fan 
entendre perquè tothom recomana 
venir a aquestes contrades en èpoques 
allunyades del calorós estiu.

Finalitzada la sortida anem cap a 
Àger. Aprofitant que les nits de des-
embre comencen força d’hora fem una 
visita al Parc Astronòmic del Montsec 
abans de sopar. La lluna plena ens fa 

la guitza però la professionalitat de la 
gent del parc fa que en sortim satis-
fets i coneixent el Fantasma de Mira-
ch, que sembla una estrella borrosa al 
costat d’una altra molt lluminosa i que 
en realitat és una galàxia sencera, a 10 
milions d’anys lluny.

Diumenge després d’esmorzar ens 
dirigim a Corçà en un altre dia que co-
mença amb boira però que de seguida 
escampa. De Corçà anem a les runes 
del Castell de Sant Llorenç per gaudir 
d’una panoràmica del Montsec d’Ares 
abans de pujar-hi. Després cap al pla 
de Lluís on es troba l’inici del Grau de 
l’Onso, una entretinguda canaleta amb 
algun pas de grimpada que ens portarà 
a la part superior d’aquestes parets tan 
característiques del Montsec, i allà, a la 
Trona, gaudim d’una vista esplèndida 
de pràcticament tot el Pirineu. Tor-
nem a baixar pel mateix lloc i ens diri-
gim cap al Mas de Carlets pel GR que 
recorre el Congost de Mont-rebei però 
que nosaltres agafarem, ja de tornada 
cap a la Pertusa i Corçà.

Montsec d’Ares

Congost del Mu i la Serra Carbonera
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ALTA
MUNTANYA

TEXT I ARNAU GUARDIoLA
FOTOGRAFIES HELENA SANTACANA I ARNAU GUARDIoLA

Un dijous de gener: “Possiblement 
haurem de canviar de data”, així co-
mençava la reunió de la sortida al Pic 
de Salòria i al Puig de Dòrria previstes 
pel 26 i 27 de gener de 2019. Acaba-
va de fer una d’aquelles nevades que 
deixa el Pirineu a punt del col·lapse: 
carreteres tallades o amb ús de cade-
nes. Les previsions meteorològiques 
eren totes menys bones. Els butlletins 
d’allaus anunciaven nivells massa ex-
posats. Tot Catalunya havia vist que 
al Salòria hi havia hagut una ràfega 
de vent de 140 km/h --gràcies Tomàs 
Molina!--. Finalment vam decidir que 
hi anàvem. Que, fins al Coll de Con-
flent no trobaríem problemes i, un 
cop allà, ja valoraríem que fer.

Pic de Salòria

Un dissabte de gener: el desper-
tador sona a les cinc de la matinada. 
Toca acabar de preparar les coses i ser, 
puntuals, a les sis a Palau Reial. Hem 
quedat amb la resta de companyes. 
Cal organitzar cotxes i anar fins passat 
Ponts, on parem a esmorzar i recolli-
rem a tres companyes més. Seguirem 
fins a La Seu d’Urgell on s’afegirà una 
quarta persona i d’allà cap a Os de Ci-
vis. Som 16 i a quarts d’onze, comen-
cem l’ascensió cap al Pic de Salòria. 
Iniciem l’itinerari seguint el Camí del 
Coll de Conflent amb un bon gruix 
de neu i on les raquetes ens ajuden a 
progressar amb comoditat. Anem pu-
jant fins al Coll de l’Aubaga i d’allà cap 
a la Collada de Conflent. En arribar-

hi ja veiem que podem enfilar-nos al 
Salòria, ja que hi ha un mantell de neu 
amb molt poc gruix, la ventada de 140 
km/h es deu haver endut tota la neu. 
Iniciem la part més dura i exigent del 
Pic de Salòria. Un tram que ens por-
tarà a la carena i que per la seva incli-
nació, no és fàcil. Un cop a la carena 
tenim una bonica progressió fins al 
cim. A quarts de quatre som tots al cim 
i podem gaudir de l’espectacularitat de 
llurs vistes. Satisfets de l’esforç. Con-
tents d’haver coronat el sostre de l’Alt 
Urgell. Orgullosos d’haver pogut fer 
aquest petit homenatge a Milà, Mun-
tanya i Resistència.
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ESQUÍ

Curs 
d’iniciació 
a l’esquí de 
muntanya
TEXT I FOTOGRAFIES 
BERTA ALGUERÓ CAMA 

El curs d’iniciació a l’esquí de mun-
tanya del CEG ja s’ha realitzat amb 
14 nous companys d’aventures. 

Com cada any, el curs va arrencar 
amb dues sessions teòriques sobre 
material i seguretat a l’alta muntanya 
hivernal. El primer cap de setmana 
de pràctiques es va portar a terme a 
la Cerdanya. El dissabte, pels boscos 
de Vallcebollera, es van fer pràctiques 
d’equilibri, progressió amb pells, tran-
sicions, voltes maria (moltes i varia-
des), familiarització amb el material 
tècnic. A la tarda va tenir lloc la xerra-
da sobre meteorologia al Pirineu. El 

diumenge, pels boscos d’Err-Puigmal, 
van continuar fent pràctiques de pro-
gressió, canvis de ritme, ús de les ga-
nivetes i posició en descens.

La segona setmana de curs, es van 
fer les xerrades de primers auxilis i as-
pectes sanitaris a la muntanya hiver-
nal, i la sessió de nivologia i allaus, 
conjuntament amb els companys que 
feien el curs de l’ACNA (Seguretat 
en Terreny d’Allaus 1). Les pràcti-
ques es van desenvolupar també per 
la Cerdanya. Dissabte, dia de vent i 
fred, a La Molina. Van practicar la 
progressió amb grampons i piolet a 
prop del coll de Pal. Més a recer del 
vent es va analitzar un perfil de neu i 
es va fer recerca amb DVA (detector 
de víctimes d’allaus). Diumenge en-

Traçant arrecerats del vent a Eina

Recuperant forces abans del descens pel bosc d’Eina

Descens pel mig del bosc d’Eina,
 pràctica imprescindible

cara va fer més fred i molt de vent. 
Es va posar en pràctica la conducció 
en condicions hivernals, cadenes! El 
grup va poder gaudir de la petita Si-
bèria que és el Capcir. Finalment van 
poder practicar la progressió amb es-
quís pels boscos d’Eina, i el descens va 
ser memorable, amb molt bona neu 
pols!

Amb la xerrada de cloenda, on es 
va explicar com preparar sortides, ja 
van començar a posar en pràctica tot 
el que han après en poc més de dues 
setmanes per tal de poder començar 
a sortir de forma autònoma. Ara ja 
sou més que benvinguts a les sortides 
de cicle, per poder anar agafant més i 
més bagatge!
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GEDE

Trompa del GEDE
TEXT I FOTOGTAFIES JoAN ALARCÓN

La Trompa del GEDE com cada any 
la celebrem el darrer dissabte de nov-
embre. Aquest any la participació de 
gent jove i veterans ha estat possible 
aprofitant que les darreres setmanes el 
temps  no ha estat massa adient per 
a sortir a muntanya i el jovent tenia 
ganes de sortir a escalar. Això i un 
correu electrònic eficaç donà com a 
resultat una concentració molt nom-
brosa al poble del Bruc.

Després d’esmorzar ens vàrem di-
vidir en dos grups uns per a escalar 
i l’altre per a realitzar una excursió. 
Aquesta la realitzàrem els més veterans 
atansant-nos fins Sant Pau Vell tot re-
cordant molts dels moments viscuts 
entre les runes d’aquest edifici i tot 
gaudint d’un dia magnífic ens apro-
pàrem fins a la Cadireta d’Agulles on 
retornàrem cap a Can Massana. L’altre 
grup es dirigí cap a Collbató on realit-
zaren escalades a diverses vies a:

TEXT JoAN MANUEL ALARCÓN

El proppassat 30 de desembre del 
2018 morí a Barcelona a l’edat de 
94 anys el que fou sisè President del 
GEDE Joaquim Botey i Segura. In-
gressà al Grup d’escalada el 1945 i 
va estar al seu front del 1948 al 1949 
i formà part del grup de Presidents 
de la primera dècada.

En el llibre del 50 Aniversari del 
GEDE, en Alexandre Marcet defi-
nia aquesta dècada com la dels «Pri-
mers Batecs» i ens recordava «heus 
ací els motius que ens obliguen a 
treure el polsim del record i cercar 
i escorcollar els primers batecs i les 
dades més interessants i significati-
ves de la dècada fundacional».

A parer nostre, fou una època 
difícil en tots els sentits, i per tant 
més meritòries les tasques fetes, 
compromisos adquirits i activitats 
realitzades.

Des del GEDE, rebi el nostre 
condol i respecte la seva família.  

Comiat

Joaquim Botey escalant a Montserrat
(fotografia cedida per família)

Veterans a Sant Pau Vell

Escalant al Totxo de l’Indi

Totxo de l’Oscar.
Placa del Pi.
Totxo de l’Estel.
Placa de l’Indi.
Posteriorment tots plegats a Ca 

l’Anna, vàrem acabar la jornada 
amb un dinar col·lectiu de quasi 
una trentena de persones que par-
ticipàrem i fruirem  d’aquesta tra-
dicional activitat.
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GEDE

Activitat 
GEDE 2018 

VICENTA 
GARCIA SIFRE

03/01/2018 - Montserrat, La Codolosa, 
via Delinquents. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
10/01/2018 - Alós de Balaguer, via 1 
d’Octubre. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
19/01/2018 - Montserrat, La Codolosa, 
via l’Avi Trepador. Per G. Arias, E. Fabra i 
M. Santamaria.
26/01/2018 - S. Llorenç de Montgai, 
via Lo Pep. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
01/02/2018 - Montserrat, Esperó de Fra 
Garí, via de Les Nenes. Per G. Arias, E. 
Fabra i M. Santamaria.
11/02/2018 - S. Llorenç de Montgai, 
via Crestes del Tío Marià. Per G. Arias, E. 
Fabra  M. Santamaria.
20/02/2018 - Montealegre, via Rampes 
Didertides. Per G. Aries, E. Fabra i M. 
Santamaria.
14/03/2018 - Montserrat, Miranda del Pas 
de Princep, via Blave d’Entrada. S. Sabaté, J. 
Sabaté i J. Alarcón.
01/04/2018 - Berguedà, Malanyeu, via 
Amics de Malanyeu. G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
05/04/2018 - Pic de la Dona i pic de 
Bastiments amb esquis. Jaume Sabaté (AEM) 
i Joan Alarcón.
05/04/2018 - Gombreny, Coll Roig, via 
Derzu Uzala. Per G. Arias,  E. Fabra i M. 
Santamaria.
25/04/2018 - Ripollès, Crestes d’en 
Ferran. Per A. Donoso, J. Sabaté (AEM), S. 
Sabaté (CEC) i J. Alarcón.
28/04/2018 - Berguedà, Malanyeu, via 
Francesc Suñol. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
10/05/2018 - Berguedà, Malanyeu, 
via Doraimon. Per G. Arias E. Fabra i M. 
Santamaria.
02/06/2018 - Montserrat, Gorro Frigi, 
via Pilar Martínez. Per Miquel Mañas i Joan 
Alarcón.
03/06/2018 - Berguedà, Malanyeu, 
via La Carla. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
20/06/2018 - Olla de Nuria, Travessia 

Ens ha deixat, na Vicenta Garcia Sifre, vídua 
d’en Marià del Rey Sánchez, també soci re-
ferent i molt actiu en les activitats  muntan-
yenques del  nostre Club des de la dècada dels 
anys cinquanta.
Nascuda l’any 1922 coincidint amb la creació 
de la nostra estimada  entitat, va col·laborar 
intensament  en les curses excursionistes de 
muntanya d’aquells anys  (ara marxes tècni-
ques), com: la famosa Ribes Virgili que or-
ganitzava sempre la nostra Entitat (marxa per 
azimuts) ,  les marxes socials del Club, regula-
ritat, orientació, dufou per Catalunya i altres.
També col·laboradora amb la Secció 
d’Acampada i assídua i activa voluntària  en 
els campaments Femení, Infantil, Costa 
Brava, vacances, Rallis de l’Amitiè, etc.  que 
formaven part de la llavors  activa secció 
d’Acampada.
També des dels ja llunyans  inicis de la Tra-
vessa Matagalls - Montserrat va participar 
assíduament en les tasques dels  diferents 
controls.
També va ser cantaire activa  dels “Cantaires 
Muntanyencs” secció del nostre Club, fins fa 
pocs anys en que degut a una afecció bucal i 
també a la seva ja avançada  edat ho va haver 
de deixar.
Molt amiga dels seus companys i amics del 
Club  i amb una forta empenta, no va passar 
desapercebuda per cap d’ells, i ha estat  sòcia 
del nostre Club fins els seus darrers dies.
Descansi en pau,

circular. Per A. Donoso, J. Sabaté,  i J. 
Alarcón.
17/06/2018 - Pedraforca, Collet del Gat, 
via Homedes. Per Miquel Mañas i Joan 
Alarcón.
21/06/2018 - Berga, via Cresta del 
Mercadal. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
28/06/2018 - França, Ècrins, Gran Pic de 
la Meije i travessia del Promontoire. Per A. 
Donoso, J. Sabaté, S. Sabaté i J. Alarcón.
13/07/2018 - Montserrat, Gorro Frigi, 
via La Gavina. Per Guillem  Arias, Esteve 
Fabra i Martí Santamaria.
14/07/2018 - Montserrat, Magdalena 
inferior, via Àpia. Per Rosa Miró, Antoni 
Sánchez i Joan Alarcón.
20/07/2018 - S. Llorenç de Morunys, 
Roca Subirana, via La Broca. Per G. Arias, 
E. Fabra i M. Santamaria.
24/07/2018 - Pedraforca ,PollegóInf., via 
Talibans-Gran Diagonal. Per A. Donoso, J. 
Sabaté, S. Sabaté i J. Alarcón
28/07/2018 - Montserrat, La Cara de 
Mico, via Infidel. Per G. Arias, E. Fabra i M. 
Santamaria.
24/08/2018 - S.Llorenç de Morunys, 
Roca Subirana, via Visites Inesperades. G. 
Arias, E. Fabra i M. Santamaria
19/09/2018 - Montserrat, Magdalena 
Superior, via Acromion. Per G. Arias, E. 
Fabra i M. Santamaria.
26/09/2018 - Montserrat, Miranda de les 
Magdalenes, via Directíssima Núria. Per G. 
Arias, E. Fabra i M. Santamaria.
29/09/2018 - Montserrat, Montgros, 
via Tot el que vola a la cassola. Per Miquel 
Mañas i Joan Alarcón.
12/10/2018 - S. Llorenç de Montgai, 
Paret del pont, via Integral. Per G. Arias, E. 
Fabra i M. Santamaria.
21/10/2018 - Montserrat, Gorra 
Marinera, via Sargantanes. Guillem Arias, 
Esteve Fabra i Martí Santamaria.
08/11/2018 - Montserrat, Magdalena 
Inf., via La que hi faltaven spits. G. Arias, E. 
Fabra i M. Santamaria.
28/11/2018 - Pla de la Molina coll de la 
Marrana amb esquis.  A. Donoso, J. Sabaté,  
i J. Alarcón.
07/12/2018 - Montserrat, La Codolosa, 
via La Canal variant d’entrada. G. Arias, E. 
Fabra i M. Santamaria.
19/12/2018 - S. Llorenç de Montgai, 
Paret de la Formiguera, via Normal. Per G. 
Arias, E. Fabra i M. Santamaria.
22/12/2018 - Berguedà, Crestes de la 
Clusa, Per Àngel Donoso, Jaume Sabaté, 
Sergi Sabaté i Joan Alarcón.
28/12/2018= Berguedà, Malanyeu, via 
Aina. Per Guillem Arias, Esteve Fabra i 
Martí Santamaria.

Miquel Mañas a la via 
Pilar Martínez (Montserrat).

TEXT MIQUEL FERNÁNDEZ
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SOCIS

Del Conflent al 
Berguedà en globus

Feia dies que esperava la trucada: - A les 
quatre del matí et passem a recollir. Hi ha 
una finestra de bon temps!

El clima del mes de febrer ha estat con-
trari als nostres projectes. Contínues ne-
vades al Pirineu i en especial forts vents, 
els elements meteorològics que impe-
deixen que un globus s’alci amb seguretat. 
Ara, amb aquest pronòstic de millora i cal 
treure’s la mandra, així doncs, a matinar!

Encara molt fosc ens trobem amb 
l’equip de Globus Kon-Tiki a prop de 
Sallent. Pugem els set que volarem més el 
“rescatador” en un gran 4x4. Darrere, en 
un remolc, tot el que es necessita per armar 
el globus. I enfilem cap al túnel del Cadí i 
la Cerdanya francesa.

En Miquel Mesegué, un dels més ex-
perimentats pilots de globus de Catalun-
ya, ja havia ullat sobre el mapa una zona 
per l’enlairament: l’aparcament de la cova 
Des Grandes Canalettes a Vilafranca de 
Conflent. En arribar al lloc s’adona que a 
gran altura travessa una línia d’alta tensió, 
cosa que impedeix qualsevol maniobra de 
sortida.

Iniciem la cerca d’un espai apropiat i en-
filem la carretera de Vernet les Bains fins 
a Cornellà de Conflent, on girem cap a 
uns camps de pastura que s’albiren a prop 
del poble de Fillols. Un cop triat el camp, 
més o menys pla i lliure d’arbres, cables o 
qualsevol obstacle, obrim la cancel·la i ens 
endinsem a la pastura.

En aquest punt és quan hi ha més fei-
na. Un seguit de maniobres ben calcula-
des permeten que un gran ventilador co-
menci a inflar la tela del globus; quan ja 
s’ha omplert amb el suficient aire, s’injecta 
aire calent des dels cremadors. De mica en 
mica la figura del globus pren forma. Amb 
tot això, no ha tardat a arribar el pagès del 
terreny, estranyat de veure-hi tant de re-
bombori. Les bones maneres d’en Miquel 
aconsegueixen el consentiment perquè 
ens puguem enlairar des d’allà, a canvi que 
li enviem algunes fotos aèries del poble de 
Fillols; de fet en una mitja hora haurem 
deixat el prat tal com l’havíem trobat.

Un cop erecte el globus i amb la cis-
tella lligada és el moment d’enlairar-se. 

En Miquel, el pilot, puja en una zona 
reservada pel comanament, allà on té tot 
d’estris de navegació i el control dels cre-
madors, així com l’accés a les bombones 
de propà i a l’oxigen per si algú en neces-
sités durant el vol.

Abans d’arrancar us vull explicar quin 
és el projecte. Es tracta de creuar el Piri-
neu més oriental, en concret la zona del 
massís del Canigó des del nord i aterrar a 
algun lloc de la Garrotxa o Ripollès. Ara 
bé, els vents són com són i si normalment 
en aquesta zona bufen de nord-oest i ens 
haurien de dur més o menys cap al destí 
previst, avui ho fan de nord-est cosa que 
significa que anirem cap al sud-est. Com 
diu la gent acostumada a volar en globus, 
aquests aparells no duen volant i van cap 
on mana el déu Èol.

I així comença una aventura d’altura en 
un dia radiant, molt fred i amb vent suau. 
Les sensacions dins la cistella són difícils 
d’explicar: a sota, veiem el Pirineu com 
poques vegades sota un mantell blanc in-
acabable, al nostre entorn un aire diàfan i 
l’estranya sensació de no moure’ns, doncs 
viatgem a la velocitat del vent i nosaltres 
no el notem. De seguida que agafem altu-
ra ens adonem quin és el vent dominant. 
Ens enfilem per assolir els 4.159 m. I de 
manera majestuosa resseguim el Canigó, 
tot passant per sobre de Vernet, de Men-
tet i el refugi de l’Alemany. Quan som a 
prop de la Portella de Mentet baixem força 
en veure un gran ramat d’isards. De nou 
agafem altura i passem la carena a prop 
del pic de la Dona. Sobrevolem l’estació 
de Vallter i creuem el coll de la Marrana, 
veient com un grapat d’esquiadors pugen 
al Bastiments. Després resseguim la Coma 
de Vaca; descobrim la vall de Núria amb 
una visió única del monestir, per seguir 
sobre Queralbs. Des d’aquí ens anem aco-
miadant dels gegants que envolten Núria, 
i entrem en zones sense neu. El poblet de 
Planoles queda als nostres peus, Castellar 
de n’Hug sembla un pessebre. De lluny 
i en altura, el Pedraforca és encara més 
suggeridor. La Baells, inconfusible, amb 
l’embassament mig buit, i el santuari de 
Queralt sobre Berga ens anuncien que cal 

baixar i ràpid doncs som en zona per on 
passen alguns dels avions que van cap a 
l’aeroport del Prat.

Un descens perfecte en du a uns dos 
quilòmetres a l’oest de Cal Rosal, a tocar 
de cal Garretà, on aterrem entre dos camps 
conreats. El pilot ha fet una maniobra per-
fecta, al mig d’una estreta pista. Allà ens 
espera el “rescatador” amb el vehicle i el 
remolc on dipositem la cistella amb el glo-
bus encara inflat.

Les dades d’aquest vol són: recorregut 
81,4 km, inici del vol a +721. Aterratge 
+536 m. Temps de vol 4 hores 15. Velo-
citat mitjana 21 km/h. Màxima 37 km/h.

Viatge realitzat amb els companys del 
Club Jaume Lloses i Felip Cabrera el 23 
de febrer de 2018, gràcies a la gentilesa de 
Globus Kon-Tiki.

Coll de la Marrana i Gra de Fàjol 

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

Una muntanya 
de llibres a punt 
d’enfonsar-se 
TEXT CARLES ALBESA

Amb aquest títol metafòric la perio-
dista Rosa M. Bosch es refereix en 
un article recent (La Vanguardia 10-
10-18) a la crisi de lectors que està a 
punt d’obligar a tancar la  centenària 
llibreria Quera,  ben coneguda dels 
excursionistes.

Retrocedim en el temps:
1917. És funda la llibreria Que-

ra. Aquell mateix any és nomenat 
d’Eugeni d’Ors  director d’Instrucció 
Pública de la Mancomunitat de Cata-
lunya, càrrec que acumulava als que 
ja tenia,  esdevenint,  així,  el màxim 
gestor del país en matèria cultural.

1946. Cinc excursionistes (Llobet 
Llopis, Puchades, Coll i Quera) 
constitueixen  l’Editorial Alpina,  i a 
l’aparador de la llibreria d’aquest da-
rrer, al carrer de Petritxol,  es mostra 
la primera obra de la flamant  edi-
torial: el mapa excursionista de Sant 
Llorenç del Munt. A l’altra punta 
de la Península Ibérica, a Santiago 
de Compostela,  neix aquell mateix 
any Miguel d’Ors, futur doctor en fi-
losofia i lletres per la Universitat de 

Navarra i, a partir del 1979,  profes-
sor titular de literatura espanyola a la 
de Granada. Excel·lent poeta, amb 
obra traduïda a set idiomes,  és nét 
del camaleònic Eugeni d’Ors (suc-
cessivament: catalanista, sindicalista, 
monàrquic i falangista). 

 Escriu Miguel d’Ors al seu poema 
“Por favor” (1999): Se van muriendo 
uno tras otro / como en las películas de 
náufragos / o de aviones estrellados en 
neveros incógnitos.  // Sucumbió el por-
tero de fútbol catequístico / y el bailariín 
de valses bajo la luz periódica de un faro  
// y el estudiante que sueña / un verano 
arqueológico en  Egipto  / y el insensato 
que sufre  por unos ojos / que eran una 
sucursal del Cantábrico // y el possi-
ble professor de español en Colorado // 
Ahora está agonizando -es evidente- 
el aspirante a gran poeta / y no vivirá 
mucho el montañero que conoce por sus 
nombres / todas las aguas de Belagua y 
Zuriza. // No sé cuáles serán los super-
vivientes definitivos, / los miguel d’ors 
que lleguen a la última secuencia / - que 
según los antiguos es el paso de un río--, 

però le pido al Cielo que en aquel grupo 
esté, por favor, / el muchacho que una 
tarde, / mirándote mirar el escaparate de 
la librería Quera / en la calle Petritxol 
de Barcelona, / empieza a enamorarse 
de ti como un idiota.

Preservem la muntanya de llibres i 
el prec del poeta!
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AGENDA

MARÇ

3

SECCIÓ DE MUNTANYA, 

MITJA MUNTANYA

Matinal a Montserrat

7-17

GIE

Curs d’Espeologia II

9-10

SECCIÓ D’ESQUÍ

Vallter-Mentet F/S2-S3 **

14-24

SECCIÓ DE MUNTANYA

Curs d’Alpinisme I

16-17

GRUP JOVES

Esquí de muntanya

21-24

GIE

Curs d’iniciació a l’escalada

23-24

SECCIÓ DE MUNTANYA,

ALTA MUNTANYA

Tossal de Paiasso o Pic de Filià 
(2.772,2 m)

23-24

SECCIÓ D’ESQUÍ

Tempestats i Russell per la vall de 
Llauset PD/S3***

30-31

SECCIÓ DE MUNTANYA, 

MITJA MUNTANYA

Sant Llorenç de Morunys

30-31

SECCIÓ D’ESQUÍ

Monogràfic de tècniques alpines per 
a l’esquí de muntanya

ABRIL

2-3

GRUP JOVES

Pic Petit Peric

6-7

SECCIÓ DE MUNTANYA, MITJA 

MUNTANYA

Montsant III

6-7

SECCIÓ D’ESQUÍ

Sortida de cicle - Circular Vallter pel 
Refugi de Baciver F/S2 **

27-28

SECCIÓ DE MUNTANYA, 

ALTA MUNTANYA

Pico Mir (3.185 m)

MAIG

4

SECCIÓ DE MUNTANYA, 

MITJA MUNTANYA

Mola de Colldejou - Serra de Llaberia 
- Escornalbou


