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En el nostre dia a dia atrafegat, embolicats amb els projectes 
que tenim entre mans al CEG, l’organització de la Mata-
galls Montserrat en la seva 40a edició, les sortides de cicle, 
la preparació de les escalades i ascensions de l’estiu ... Dos 
somriures ens han deixat, el veterà Enric Sales i la jove Alícia 
Martínez. L’Enric company d’escalada dels del GEDE (ve-
geu article del Joan Alarcon), l’Alícia treballava a la Secreta-
ria del CEG. Jove, entusiasta, alegre i treballadora amb tota 
una trajectòria personal i vital per endavant, un mal sobtat se 
l’emporta sense més... 
I ens aturem en el nostre dia a dia, refl exionem hi pensem 
en el sentit de la vida i en tot el que fem, restem impotents 
davant els esdeveniments i només ens queda donar el condol 
a les famílies, mantenir-los en el record i fer camí.
Trobarem a faltar el seu somriure.

TEXT RICARD MARTIÍNEZ

EDITA
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10.063 La Monaca, Lidio
10.064 Vieitez Garcia, Manuel
10.065 Jiménez Arranz, Óscar
10.066 Garcia Galvez, Juan Antonio
10.067 Comellas Vilanova, Anna
10.068 Catlla Garcia, Alex
10.069 Torra Truncal, Ona
10.070 Arnau Vidal, Anna
10.071 Senar Julia, David
10.072 Canti Perez, Oscar
10.073 Galvez Galvez, Noemi
10.074 Canti Galvez, Claudia
10.075 Canti Galvez, Martina
10.076 Gallardo Gracia, Laura
10.077 Garcia Martinez, Didac
10.078 Garces Padilla, Pantaleon
10.079 Sabate Cequier, Laia
10.080 Macia Mestanza, Marc
10.081 Macia Sabate, Jan
10.082 Macia Sabate, Pau
10.083 Sanchez Blasco, Albert
10.084 Masip Muga, Francesc
10.085 Napoli, Matteo
10.086 Paricio Tomás, Isaac
10.087 Rocha González, Antonia
10.088 Solis Navarrete, Oliver
10.089 Del Hoyo Valiente, M. Angel
10.090 Tarragona Felip, Elena
10.091 Saludes Palacino, Oscar
10.093 Alcaraz Galeote, Javier

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

CEG

Matagalls – 

Montserrat 

2019

El 9 de juliol es presentarà a la Biblio-
teca Vila de Gràcia la pròxima edició 
de la Travessa Matagalls-Montserrat, 
que enguany, tindrà lloc els dies 14 i 
15 de setembre de 2019. Ja fa 40 edi-
cions des que dos membres del nos-
tre club varen voler repetir la travessa 
que Mossèn Jaume Oliveres junt amb 
un altre sacerdot des del cim del Ma-
tagalls al Monestir de Montserrat en 
menys de 24 hores. 

Aquesta travessa és l’activitat més 
emblemàtica del CEG i una de les 
travesses més importants que es fan a 
Catalunya, no tant per la participació 
(limitada a 3000 persones pel fet que 
passem per tres parcs naturals) com 
per ser una de les travesses clàssiques 
del país mantenint el seu esperit no 
competitiu.

Des de primers de febrer el Consell 
Directiu del Club ha organitzat una 
comissió que està treballant durament 
per tenir enllestida aquesta edició que 
vol cobrir els 82,6 quilòmetres que se-
paren El Brull del Monestir. Però per 
poder seguir mantenint el llistó ben alt, 
cal el suport d’un gran nombre de vo-
luntàries i voluntaris que, només apor-
tant una mica del seu temps, garantiran 
l’èxit d’aquesta festa de l’excursionisme. 
Així que animeu-vos a participar-hi!
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Mola de Colldejou i Serra de Llaberia
TEXT I FOTOGRAFIES XAVIER BORRELL

“El sud també existeix”. I el sud de les 
comarques tarragonines ens regala unes 
muntanyes magnífi ques, no per altes, 
sinó per intricades i feréstegues. I dues 
siluetes destaquen en aquest mar de geo-
logia impossible: La Mola de Colldejou i 
la Serra de Llaberia, punts culminants de 
la zona meridional del Baix Camp. 

Així que 14 persones vam anar el dis-
sabte 4 de maig a descobrir aquests des-
coneguts indrets.

Ens vam reunir al poble de Colldejou, 
un petit llogarret sota la Mola del mateix 
nom, on vam esmorzar. 

El dia era esplèndid, cap núvol i amb 
molt vent, però que oferia una visibilitat 
extraordinària. A més, el dia anterior ha-
via plogut una mica i la temperatura, per 
fresca, era impròpia d’un mes de maig. 

La ruta és una circular que ens permet 

MITJA

MUNTANYA

pujar a la Mola de Colldejou (921 m) i 
carenejar bona part de la Serra de Lla-
beria (919 m), enfi lant-nos a tres cims 
més i visitar una sorpresa natural.

Sortint de Colldejou, seguim el 
GR-7 entre boscos esclarissats de 
pinedes i antics conreus fi ns a un 
punt on agafem la variant GR-7.3 a 
l’esquerra, que apunta directament 
cap a la Mola. Amb pujada decidida, 
l’últim tram s’enfi la per un grau ro-
callós que permet superar la cinglera 
que encercla la Mola. El punt culmi-
nant està presidit per les restes d’una 
fortifi cació de l’època de les guerres 
carlines. Les vistes cap a les planes i 
costa del Baix Camp i envers el Prio-
rat són esplèndides. I davant mateix 
tenim el vigorós massís calcari de la 
Serra de Llaberia. 

Iniciem el descens cap al Coll del 
Guix (631 m), l’indret que uneix amb-
dues serres. 

Ara deixem el GR-7.3 i pugem di-
rectament per la costeruda Drecera d’en 
Ramon, fi ns a la Miranda (921 m), el 
punt més alt de la Serra de Llaberia, on 
hi ha un radar meteorològic de grans 
dimensions que enlletgeix notablement 
l’entorn. No massa lluny es troba La 
Foradada, un pont natural que s’aboca 
directament sobre el cingle, ben bé sota 
la mateixa carena: un lloc especial. 

Dinem al costat del radar, aixoplu-
gats del vent. Tot seguit descendim cap 
al sud per tornar a pujar a La Creu (909 
m), segon cim destacat de la carena, 
coronat per una creu de ferro. Con-
tinuem ran de cingle fi ns als peus del 
Cavall Bernat (840 m), un altiu esperó 
rocós que assolim per una canal dreta i 
descomposta, amb l’ajuda d’una corda 
i una cadena fi xes i una grimpada fi nal 
que ens deixa al planell del cim, també 
amb una creu de ferro.

Iniciem el retorn baixant per la ma-
teixa canal i per un corriol que envolta 
el Cavall Bernat pel Collet de la Terra 
Blanca. A partir d’aquí agafem el PR-C 
96 que travessa els boscos de la baga de 
la Serra de Llaberia i ens condueix fi ns 
al poble de Colldejou.

Al bar del Casal brindem amb unes 
cerveses per la magnífi ca sortida, i per 
la bona companyia. 

Pujant a la Mola de Colldejou per la Canal del Batllet

Cavall Bernat (esquerra) i Mont 
Redon (dreta) a la Serra de Llaberia.
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TEXT CESC DAVÍ
FOTOS CESC DAVÍ I CARLES SALES 

Aprofi tant el pont de la segona pas-
qua, la secció de btt va organitzar una 
sortida de 3 dies a Franciac (La Selva) 
amb la participació d’11 ciclistes (Àn-
gel, Berta, Cesc, Carles, Imma, Manel, 
Míriam, Oriol, Raquel, Ricard i Rosa).

La Rectoria de Franciac (que ja vam 
visitar l’any passat) ens va tornar a 
proporcionar una base d’operacions 
immillorable per gaudir de la convi-
vència, amb espai més que sufi cient 
per dormir, cuina per fer-nos els so-
pars i esmorzars, i llar de foc per coure 
unes bones botifarres. Cal destacar la 

BTT

Franciac (La Selva) 8, 9 
i 10 de juny del 2019

pasta amb salsa d’albergínies que va fer 
el Ricard.

Es van fer 3 etapes de difi cultat mi-
tjana, amb recorreguts molt variats 
circulant per camins de muntanya, 
pistes rurals i trams de carreteres as-
faltades que ens van permetre gaudir 
d’interessants i variats paisatges de la 
comarca de La Selva.
Etapa 1: Estació de Maçanet-Massa-
nes, Monestir de St. Pere Cercada, 
Santa Coloma de Farners, Riudarenes, 
Sils, Franciac.
Distància: 54 km. Desnivell: + 940m. 

Difi cultat: mitja.
Etapa 2: Franciac, Vilobí, Santa Colo-
ma de Farners, Castanyet, El Sobirà, 
Mines d’Osor, Anglès, Salitja, Franciac.
Distància: 74 km. Desnivell: +- 1.340 
m. Difi cultat: mitja
Etapa 3: Franciac, Caldes de Malavella, 
Sta. Ceclina, Serra de Cadiretes, Lla-
gostera, Franciac.
Distància: 57 km. Desnivell: +- 1.070 
m. Difi cultat: mitja
La coordinació va anar a càrrec de 
l’Àngel i el Cesc.

Camps de blat prop de Salitja

Posta a la Rectoria de Franciac 

Dalt el cim de Cadiretes
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SENDERS

TEXT I FOTOGRAFIES JOSÉ MANUEL DE SÁA

El diumenge 19 de maig, el Grup 
de Senders realitzarem el tram 14 
del GR-1 que ens portà des de 
L’Espunyola a la comarca del Ber-
guedà fi ns a Pont de Llinars a la co-
marca del Solsonès. Es tractava de la 
sortida més llarga de la temporada, 
amb una distància aproximada de 24 
km, un desnivell positiu de 1427 m, 
un desnivell negatiu de 1345 m, i una 
altitud màxima de 1525 m als Tossals.

Molt bon ambient a la sortida per 
part dels senderistes, tot i el repte 
que presentava la llarga caminada i 
la negativa previsió meteorològica 
que anunciava pluges i tempestes a 
la zona del recorregut de la nostra 
ruta, i que després es compliren ple-
nament.

Per altra banda, una agradable sor-
presa, el fl amant autocar de la nova 
empresa contractada per als propers 

GR 1 TRAM 14

L’Espunyola—Pont de Llinars 

viatges, amb unes prestacions supe-
riors a les de l’anterior empresa i que 
va fer més còmode el llarg viatge.

Després d’una parada per esmorzar 
a Cal Rosal per tal d’acumular forces 
per a la ruta que esperava al grup, es 
va arribar a l’Espunyola lloc d’inici de 
l’etapa, amb una bona temperatura i 
algun raig de sol que s’agraïa per anar 
agafant el ritme de la caminada.

El primer tram del recorregut va 
transcórrer pels Sants Metges, Ba-
rranc del Salt del Sallent, Coma Mo-
rera, Can Penjarelles i Sant Martí 
de Capolat, un petit poble amb una 
església del segle XVII. De mica en 
mica el temps anava empitjorant i 
obligant els senderistes a recórrer a la 
roba apropiada per a les circumstàn-
cies donada la llarga tirada que encara 
quedava per fi nalitzar la ruta.

El terreny a poc a poc s’anava 

fent més costerut i guanyant alçada 
s’arribava al Serrat de Runers, proper 
a l’abandonat Santuari dels Tossals 
del segle XVII que es troba a 200 m 
de la ruta i en estat ruïnós.

El temps no donà treva i la pluja, 
la pedra i la boira van acompanyar el 
grup en l’ascensió pel Malpàs de Ru-
ners, un tram d’una certa difi cultat 
que es va superar amb la col·laboració 
dels senderistes, per continuar 
l’ascensió per la Serra dels Tossals, 
entre el Coll de Tossals i el Tossal de 
Vilella, lloc on s’assoleix la màxima 
altura de la ruta.

Després de dues curtes “manda-
rines” per reagrupar els senderistes, 
es va fer la parada preceptiva per al 
dinar, aprofi tant una curta treva que 
ens donà la pluja per recobrar forces 
per a la resta de la jornada que enca-
ra quedava. Finalitzat l’àpat, el grup 

Caminant sota la calamarsada
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reprengué la marxa fi ns a Can Sants 
per un terreny boscós i en lleuger 
descens.

A aquestes alçades de la ruta, 
un trio de vaques que pasturaven 
tranquil·lament al mig de la muntan-
ya i que es van espantar amb l’arribada 
del grup, provocaren l’estampida dels 
participants que anaven al capdavant 
de la marxa i que després d’uns mi-
nuts de desconcert reprengueren la 
ruta tot comentant l’incident de la 
jornada.

L’etapa continuava aleshores dava-
llant cap a Sant Lleïr de la Vall d’Ora 
ja a la comarca del Solsonès, vorejant 

el riu Aigua d’Ora cap a Sant Pere de 
Graudescales, lloc on existí un mo-
nestir benedictí i que conserva la bo-
nica ermita de Sant Pere de Graudes-
cales del segle XII, restaurada el segle 
XX i declarada bé cultural d’interès 
nacional.

La ruta en davallada progressiva 
portà el grup al Mirador dels Pre-
sidents des del que es poden con-
templar unes magnífi ques vistes de 
l’ermita de Sant Pere de Graudesca-
les, la comarca del Solsonès i la Serra 
de Busa.

Ja al tram fi nal, una baixada d’uns 
tres kilòmetres portà el grup al Molí 

Sant Pere de Graudescales

Sort que no plou massa! GR i roselles

del Vancells i per fi  a l’arribada a Pont 
de llinars, lloc on esperava l’autobús 
als senderistes que cansats, però plens 
de satisfacció pel repte superat, es fe-
licitaren per haver cobert una dura i 
llarga etapa sense incidents.

Després del clàssic “sorteig tongo” i 
una breu parada en ruta per comen-
tar els incidents de la jornada, el grup 
arribà a Barcelona satisfet d’haver 
gaudit d’una nova etapa de senders, 
que tot i les difi cultats del recorregut 
i el temps advers, no desanimà els 
participants en cap moment.
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TEXT I FOTOGRAFIES CARLES PERERA

Tröllaskagi, esquí al nord d’Islàndia 

Alguns membres de la secció d’esquí 
de muntanya ens vam escapar a Islàn-
dia, en vol directe i 4x4 de lloguer, 
aconsellable per les pistes de gra-
va i camins difícils, amb la intenció 
d’instal·lar camp base al petit poble 
d’Ólafs örður, a 400 km i 5 h de cotxe 
de Reykjavíc.

Abans però, a unes 2 hores de cotxe 
de la capital, vam fer una aturada per 
poder accedir al mític volcà Snaefell, el 
camí de partida del Viatge al centre de 
la Terra de la novel·la de Jules Verne.

Sempre té un encant especial ob-
servar un volcà envoltat de neu. Una 
ascensió fàcil però constant de 900 
metres amb uns darrers passos en gel 
des de la base de la piràmide de glaç 

que corona la gelera SnæfellJökul, 
de 1446 m d’alçada. No vam trobar 
l’entrada al centre de la Terra, però 
sí una mica de neu crema per gaudir 
d’un gran descens.

A la tarda, carretera i manta resse-
guint la llarga i preciosa costa oest 
fi ns a Ólafs örður per passar-hi 5 
nits en un confortable bungalow, 
amb vista al fi ord que encercla el 
poble.

L’abril, càlid, havia deixat gruixos 
de neu per sota de la mitjana, però 
sabent triar era possible fer molts 
dels recorreguts de la península de 
Tröllaskagi.

El dilluns, el Gimbrarhnjúkur de 
1172 m, una ascensió fàcil però llar-

ga, amb tres canvis de pells i bona 
neu de tota mena, el millor dia clima-
tològicament de l’estada a Islàndia!

Sense aturar-nos, el dimarts dos 
cims més. El Syðrihnjúkur 1332 m al 
matí, i el Rauðskarðshnjúkur 746m a 
la tarda, amb algun tram S4 i pendent 
de 35 graus.

El temps es preveia dolent, així 
que calia esgotar l’eterna tarda islan-
desa, gaudint de les boniques llums 
del capvespre, amb un paisatge de 
pel·lícula.

Dimecres, un cim fàcil al matí, el 
Presthnjúkur de 767 m, i com la tarda 
de vent i neu no acompanyava, va ser 
el moment per gaudir del peix islan-
dès a Siglu örður i visitar l’interessant 
museu de l’arengada.

L’endemà, amb nevada durant la 
nit i previsió complicada, altre cop 
un cim fàcil, el Vatnsendahnjukur de 
885 m, amb un bon descens malgrat 
la boira.

I com tot s’acaba, el divendres viat-
ge a veure una altra part de l’illa, a 
una glacera més allunyada, al Geints-
landjökull, amb una baixada de su-
pervivència sobre neu dura i vent en 
contra, a la Islàndia més àrtica!

Un viatge de llibre d’aventures de 
Verne, a l’illa del gel, amb Montse, 
Carles Ll., Carles P., Ricard, Marta, 
Jaume i Pep.

ESQUÍ
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GEDE

TEXT JOAN ALARCÓN
FOTOGRAFIES IRENE ALARCÓN

Activitat 
realitzada 
pels Membres 
del GEDE

21/01/2019. La Codolosa, via La Tribu. Per 
Manel López i amics.
03/02/2019. S. Llorenç de Montgai-La 
Formiguera,via Sabina Word. Per Manel 
López i amics.
06/02/2019. La Codolosa, vies Josep 

Monistrol i Campions. Per Manel López i amics.
11/02/2019. Montserrat, Ag. de la Font 
d’en Jacob, via Sala Baqués. Per Manel López 
i amics.
11/02/2019. Montserrat, Magdalena Inferior, 
via Àpia. Per Manel López i amics.
16/02/2019. Alòs de Balaguer, Pic Carrellas, 
via els Misteris de Pepe Gall. Per Manel López 
i amics.
21/02/2019. Abella de la Conca- Roca Viella, 
via Lo Gall Pinto. Per Manel López i amics.
23/02/2019. La Codolosa, via l’Avi Trepador. 
Per Cèsar Comas i Manel López.
10/03/2019. Sopeira, Paret de les Escales, via 
García-Gutiérrez. Per Manel López i amics.
22/03/2019. La Mòmia, via Haus-Estrems. 
Per José Lloret, Oriol Lecha i Pere Carrizosa.
27/03/2019. Mont Roig, via Brothers Ruiz. Per 
Manel López i amics.
04/04/2019. S. Llorenç de Mongai, La 

Formiguera, via La Cola. Per Manel López i 
amics.
09/04/2019. Mont Roig, via Integral Tintin i 

Malu. Per Manel López i amics.
12/04/2019. Gra de Fajol, Canal Estreta. Per 
Jordi Quera i Koki Gassiot.
17/04/2019. La Codolosa, via CDR. Per 
Manel Martín, Manel López i amic.
19/04/2019. Sant Honorat, via Liberazione. 
Per Eduard Porredón Giménez i Koki Gassiot.
24/04/2019. Montserrat, El Cargolet. Per 
Guillem Arias, Martí Santamaria i Esteve Fabra.
27/04/2019. Abella de la Conca, via Marta. 
Per Manel López i amics.
01/05/2019. Pantà d’Escales, via Xin Xan. Per 
Esteve Fabra, Martí Santamaria i Guillem Arias.
04/05/2019. Agulla de l’Arbre, via Aitor. Per 
Imanol Montero i José Lloret.
04/05/2019. Agulla de l’Arbret, via Om Mani 

Dia gris el 31 de març d’enguany, 
al matí ens reunirem a l’antic bar 
Fonda Xica per a esmorzar. D’allí 
anàrem fi ns al poliesportiu de Mo-
nistrol on aquest any es celebrava la 
XXXVI Trobada del Grup Cavall 
Bernat.

Dins la instal·lació ens trobàrem 
amics i coneguts que participaven 
com a cavallistes o que estaven 
pendent de ser-ho. Durant l’acte 
d’imposició del penjoll de mos-
quetons de ferro els membres del 
GEDE Antoni Sánchez Navas, Jo-
sep Sánchez Navas i Joan Alarcón 
Castillón llegiren l’escrit conforme 
es comprometien en actuar pru-
dentment a la muntanya i no fer el 
ruc. Ressaltar que també va ser no-
menat cavallista el famós alpinista 
francès Patrice Bellefon el qual as-
sistí a l’acte amb els guants blanc la 
barretina, el penjoll de mosquetons 
i traguet de vi amb porró.

Seguidament es va fer un dinar de 
mar i muntanya i sorteig de mate-
rial que posà fi  a aquesta tradicional 
i simpàtica activitat.

En hora bona cavallistes!

Antoni Sánchez fet Cavallista

Padme Hum. Per Natalia Núñez de Prado.
05/05/2019. Gra de Fajol Gran, Canal 

Central. Per Jordi Quera, Montse Soler i Koki 
Gassiot.
06/05/2019. Roc Rumbau, Aresta Rumbau. 
Per Koki Gassiot i Jordi Quera.
08/05/2019. Alòs de Balaguer, via Ana. Per 
Martí Santamaria, Esteve Fabra i Guillem Arias.
12/05/2019. Terradets, via Reina-Puig (fi ns 
la falsa feixa). Per Eduard P. Giménez i Koki 
Gassiot.  
15/05/2019. Mollons, via Crestes del Ninet. 
Per Miquel Lusilla, Manel Martín, Miquel 
Mañas i Joan Alarcón.
19/05/2019. La Codolosa, via Esperó 

Blocaire. Per Manel López i amics.
25/05/2019. Mollons, via Crestes del Ninet.

Per Josep C. Vallés, Ramon Gutiérrez, Antoni 
Sánchez, Manel López i Joan Alarcón.
25/05/2019. Peña Predicadera, via Jabalí 
Erranta. Per Esteve Fabra, Guillem Arias i Martí 
Santamaria.
30/05/2019. Malaïda, Pic Cordier, via Per 

davant, (amb esquís). Per Ángel Donoso, Jaume 
Sabaté, Sergi Sabaté i Joan Alarcón.
06/06/2019. Malanyeu, via En Amadeu fa 

60 anys. Per Martí Santamaria, Guillem Arias i 
Esteve Fabra.
09/06/2019. Garraf, via Jezbolá. Per Gerôme 
Moulin i Evarist Vázquez.
09/06/2019. Dent del Rossell, via Somni d’en 

Rosell. Per Eduard P. Giménez, Cesc Rosell i 
Albert Astals.
08/06/2019. Paret de Mu, via Retiro 

Espiritual. Per Concepció Miró, Jordi Quera i 
Koki Gassiot.
09/06/2019. Montserrat, via Facilonga. Per 
Eduard Dòria, Vicky García i Xavier Aymar.
09/06/2019. Agulla dels Tres Tombs, via 
Aresta Idíl·lica. Per Koki Gassiot i Jordi Quera.
12/06/2019. La Codolosa, via CDR. Per 
Esteve Fabra, Guillem Arias i Martí Santamaria.

El GEDE al 
Grup Cavall 
Bernat
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Fou el 29 de març que m’informaren de 
la mort d’en Enric Sales i Abelló. Du-
rant el 2017 havia mort la seva esposa 
Antònia Mallafrè i Escudé i a causa d’un 
accident d’escalada a la Mòmia fa molts 
anys l’Enric sortia més aviat poc de casa. 
Membre del GEDE del 1990 al 1996 
ràpidament ell i l’Antonieta s’implicaren 
en el Grup. Sempre que se’ls demanava 
alguna cosa, amb el somriure que els ca-
racteritzava participaven en les Sortides 
de Veterans, Trompes i altres actes que 
s’organitzaven fi ns aquests darrers anys 
fi ns que els hi va ser molt difícil fer acte 
de presència.

La notícia del seu traspàs em va aga-
far per sorpresa, ja que el 10 de gener 
l’havia visitat per a portar-li el llibre del 
75 aniversari del GEDE i el vaig trobar 
animat. Malauradament en poc temps 
es va deteriorar, traspassant aquesta pri-
mavera.

De l’Antonieta i de l’Enric sempre 
recordaré els campaments del GEDE, 
sobretot dos, el de la Vall d’Aosta i el 
de Còrsega. El primer perquè vam fer, 
amb l’Enric, la Dent du Geant, la felici-
tat es refl ectia a la cara d’ell, i la segona, 
perquè al càmping de Corte a la meva 
fi lla de nou mesos i que encara no ca-
minava li donaven trossos de meló amb 
la delícia de la parella i de la petita, les 
nits a la plaça del poble, el sopar amb el 
criador de cocodrils...

Ja al tanatori el 30 de març algú del 
GEDE va comentar «l’Enric era l’home 
del somriure». Realment era així.

Al recollir el recordatori llegeixo i 
comparteixo aquest text:

«No és un adéu per sempre
és sols l’adéu per un instant»

El passat 11 d’abril a la Sala 
d’Actes del Club es va projectar 
l’audiovisual «Gora Kulin» presentat 
per en Eduard González. Aquesta 
sortida cap a terres asiàtiques esta-
va composta per tres expediciona-
ris que durant 15 dies de l’estiu del 
2018 van transitar per una zona re-
mota del Pamir on abunden les alça-
des de cims de 6.000 metres. El Pa-
mir està situat al bell mig de l’Àsia 
Central i té una extensió aproxima-
da d’uns 100.000 km². El seu clima 
extremadament sec quedà reflectit, 
en la mostra de fotografies, amb els 
seus paisatges àrids junt amb el gran 
contrast dels seus cims nevats. Du-
rant aquesta travessia no es va baixar 
dels 4.000 metres i aprofitant aquest 
recorregut es van desviar per a in-
tentar l’ascensió del Gora Kulin de 
5.931 metres, restant a pocs metres 
del cim per dificultats imprevistes. 
En finalitzar la projecció l’Eduard 

Projeccions GEDE. 
Gora Kulin

Traspàs 
inesperat

TEXT I FOTOGRAFIES
JOAN MANUEL ALARCONTEXT JOAN ALARCÓN

FOTOGRAFIES ANTONI SÁNCHES NAVAS

L’Antonieta i l’Enric a la cara
 Sud del Mont Blanc

Muntanyes del Pamir, 
autor Eduard González

Per l’esquerra Roger Layola 
i Eduard González, autor foto

Gonzàlez i en Roger Layola, l’altra 
participant de la sortida, contesta-
ren a les diverses preguntes i co-
mentaris que se’ls hi van fer sobre 
un projecte tan interessant.
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AGRUPA-

MENT

I com cada any arriba la Trobada Jove 
organitzada pel Casal Popular Tres Lli-
ris, ARRAN Gràcia i la Plataforma de 
Gràcia, de la que l’AE Pere Rosselló, 
nosaltres, en formem part. Un espai on 
donem visibilitzat les tasques que les 
joves duem a terme dia a dia a la Vila i 
l’impacte que hi deixem, celebrant que 
som aquí, presents, amb ganes de lluitar 
col·lectivament i aportar el nostre gra-
net de sorra en la construcció del barri 
que volem!

Des de la Plataforma de Gràcia, jun-
tament amb l’esplai GMM, l’Espurna 
de Gràcia, l’AE Ramon Llull i nosaltres, 
hem fet activitats durant tot el matí i 
hem reivindicat el dret a jugar i diver-
tir-se per les places, reivindicant els 
jocs més tradicionals que han caigut en 
l’oblit per, d’aquesta manera entendre 
que les noves tecnologies i els videojocs 
no són necessaris per gaudir dels jocs. 
Per això ens ha visitat l’àvia Antònia, 
qui ens ha explicat que feia molts anys 
havia fet una col·lecció de cromos de 
tots els jocs als quals ella jugava, però 
que al llarg dels anys els havia perdut 
quasi tots. Per poder-los recuperar ne-
cessitava la nostra ajuda, i totes juntes 
havíem de jugar a tots aquells jocs que 
sortien en els cromos. Així que ens 
hem repartit per la plaça per grups i 
cada grup ha anat a una de les diferents 
proves preparades que representava un 

TEXT ABEL PEÑARROJA 
FOTOGRAFIES MIREIA CORTES

TROBADA 
JOVE 2019

joc com la petanca, saltar a la corda, el 
3 en ratlla o el Twitter. Hem estat ju-
gant a tots els jocs durant tot el matí per 
ajudar-la a recuperar el seu àlbum.

Però, quin és l’objectiu de la troba-
da? Donar visibilitat a la tasca social i 
educativa que duem a terme en les nos-
tres entitats de lleure i al barri. L’esplai 
i el cau són llocs on oferir a infants i 
joves una educació no formal basada 
en valors que fomenta l’esperit crític, i 
creiem en una educació alternativa que 
permet construir col·lectivament una 
societat més lliure, justa i feliç.

Vam aprofi tar per reivindicar que 

l’espai públic sigui apropiat pels infants 
i joves. Les places i els carrers han de 
ser populars, per jugar i per viure-hi, 
sense cap mena de restricció. Volem 
recuperar l’espai públic per fer cohe-
sió social i teixir xarxa de barri. Lluitar 
pels drets dels infants i joves a néixer, 
créixer i viure com a persones lliures i 
compromeses. Cal entendre als infants i 
joves com a agents actius de la societat, 
empoderar la seva veu i fer-los partícips 
de les decisions que els envolten.

Som un motor de canvi i de transfor-
mació social!
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SOCIS

Joan Cervera, President 
d’Honor de Mountain 
Wilderness Catalunya

El passat 28 de maig es va celebrar la 
commemoració del 30è aniversari de 
Mountain Wilderness Catalunya, al saló 
d’actes del Centre Excursionista de Cata-
lunya. La celebració va comptar amb la 
presència de la secretària de Medi Am-
bient i Sostenibilitat i el Secretari de Co-
municació del Govern de la Generalitat, 
i també del president de la FEEC.

Durant l’acte, es va retre un homenat-
ge a Joan Cervera i Batariu, President 
d’Honor d’aquesta entitat que vol de-
fensar l’entorn muntanyenc i el sentit de 
l’experiència a la muntanya.

En Joan, no només ha estat President 
de l’entitat en els seus inicis, des de 1991 
fi ns a 1995, i just després d’en Jordi Pons, 
sinó que va ser un dels principals impul-
sors i difusors, en l’època de màxima ex-
pansió de l’entitat, aquella en la que es va 
aconseguir més impacte mediàtic a causa 
de la repercussió d’algunes accions, com 
la neteja a l’Everest. Cal destacar, però, 
el seu impuls als actes de conscienciació 
ben dotats de contingut, que han fet de 
la defensa de les muntanyes una lluita de 
fonament i d’opinió consolidada.

El compromís d’en Joan, però, ja ve-
nia de lluny. Cal recordar la seva lluita 
des del Consell Nacional Català, en tant 
que Secretari sota la presidència de Josep 
Maria Batista i Roca. També el seu pa-
per de President del Club Excursionista 
de Gràcia, vice-President de la FEEC i, 
durant molts anys, Garant Internacional 
de Mountain Wilderness Internacional.

També ha estat un puntal clau en la 
defensa de Catalunya a les principals ins-
titucions internacionals.

Mountain Wilderness és una associa-
ció complexa pel que fa a òrgans, ja que 
els Garants Internacionals tenen molt 
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pes i en Joan Cervera va ser Garant In-
ternacional durant molts anys. És i ha 
estat una associació infl uent, fundada 
per Reinhold Messner i tenint com a 
ex-Presidents a Sir Edmund Hillary i 
Chris Bonnington. L’actual President 
Honorari és en Kurt Diemberger.

En Joan ha estat un dels represen-
tants més infl uents dels Bureaus Inter-
nacionals. Amb la seva força i poder de 
convicció, va poder contrarestar els més 
escèptics que no volien reconèixer Cata-
lunya com a membre de ple dret, inten-
tant agrupar-la amb Mountain Wilder-
ness d’Espanya. Amb ell es va aconseguir 
que això quedés enrere.

En Joan Cervera és diplomat en es-
tudis mercantils i tècniques d’expressió 
oral i escrita. Tècnic comercial i expert 
en publicitat i màrqueting. Va treballar 
en la direcció d’empreses i actualment 
està jubilat.

Excursionista, alpinista i esquiador. Ha 
realitzat escalades a les principals serres 
catalanes i espanyoles, a les Calanques, als 
Alps i a Grècia.

Ha estat president del GEDE, entre 
1953 i 1957, del Club Excursionista de 
Gràcia entre 1957 i 1961, del Grup de 
Socors a la Muntanya de la Delegació 
Catalana de la FEM entre 1961 i 1963, 
de la Delegació́ Catalana del GAME en-
tre 1963 i 1965, de Mountain Wilderness 
Catalunya i vicepresident de la FEEC 
entre 1992 i 1995.

Membre d’honor del GAME (1964), 
membre d’honor del GEDE (1970), 
Medalla de Forjador de la Història Es-
portiva de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya (1993), Medalla d’Honor 
de Barcelona (2005), president d’honor 
del CEG (2011) i Ensenya d’Or de la 
FEEC (2011).

Autor d’articles en revistes de mun-
tanya (Mai Enrera, Vèrtex, Avant, Ex-
cursionisme, etc.) i dels llibres: La màgia 
de la muntanya (1991), Soliloquis mun-
tanyencs (1998), Clergues excursionis-
tes (2004) i Dietari de treball de camp a 
la Segarra (2011). Coautor amb Albert 
Manent i Segimon de llibres dedicats als 
noms populars dels núvols, boires i vents 
de diferents comarques catalanes.

Gràcies Joan, per tota aquesta dedi-
cació a les muntanyes, que ens serveix 
d’exemple a tots nosaltres.

L’entitat Mountain Wilderness Catalunya farà el 7-8 de setembre el desmantellament
d’instal·lacions obsoletes i rehabilitació de la cabana pastoral del Coll de Bocacers. 
Si esteu interessats, contecteu directament amb ells.
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CULTURA
TEXT CARLES ALBESA I RIBA

SIETE MARAVILLAS 
RARAS DEL PRINCIPADO 
DE CATALUÑA

Amb aquest títol, Pedro Serra y 
Postius, membre de l’Acadèmia de 
Barcelona va publicar l’any 1745 
un opuscle de vint-i-quatre pàgi-
nes donant a conèixer els set pro-
digis següents: l’aigua de la font de 
Sant Magí de Brufraganya, d’origen 
sobrenatural i propietats extraor-
dinàries; la gerra de Sant Guerau 
–existent a l’ermita d’aquest nom a 
la serra de les Cadiretes, entre Tossa 
i Sant Feliu- l’aigua de la qual mai 
no s’esgota; les formigues alades de 
Bellmunt, que van a morir al santua-
ri del cim d’aquesta muntanya; els 
homes i animals convertits en pedra 
per càstig diví a la Maladeta; la cova 
Savina, que l’autor situa al priorat de 
Santa Maria de Moià (?); les petxi-
nes de la muntanya d’Orís, relíquia 
del pas de l’apòstol Sant Jaume; i els 
peixos vius sota terra de l’estany de 
Salses, al Rosselló.

La simple enumeració d’aquests 

indrets ja pot ser un programa 
d’excursions força interessant, ultra 
l’atractiu que hi afegeixen els por-
tents que s’hi anuncien i que Serra 
considera miraculosos, si bé admet 
que els quatre darrers són “natural-
ment possibles”.

L’obreta, d’una credulitat sense 
límits, és bàsicament una recopila-
ció d’autors més antics que ja ha-
vien aportat aquestes notícies. Serra 
assegura que realitzà excursions a 
Bellmunt el 1710 i el 1712, i al cas-
tell d’Orís el 1710, on corroborà els 
fenòmens que esmenta. A la Mala-
deta no hi anà, però aconseguí de 
l’alcalde d’Esterri –“algo vecino de 
la montaña maldecida”, diu-–“ un 
certifi cat que dóna fe de l’existència 
de més de set mil ovelles convertides 
en pedra. 

Acabaré recordant que Jacint Ver-
daguer poetitzà la llegenda dels pas-
tors i ramats petrifi cats al Cant IV de 

Canigó i el sacrifi ci de les formigues 
–veritable viatge nupcial-, en una 
composició inclosa al llibre Aires del 
Montseny.

AQUELLS VELLS I CURIOSOS LLIBRES...
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PÀGINA DEL FURTI
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AGENDA

JULIOL

6-7
GRUP DE JOVES
Travessa del Cadí

9
Presentació de la Travessa 
Matagalls-Montserrat
Biblioteca Vila de Gràcia

13-14
SECCIÓ DE MUNTANYA, 
MITJA MUNTANYA
Gran Olla de Núria

13-16
GRUP BTT
1ª Part Travessa dels Pirineus. 
Llançà-Ribes de Freser/Puigcerdà 
(3)

19-22
GRUP DE JOVES
Ruta dels tres refugis: Biadós - 
Angel Orús - Estós

20-22
SECCIÓ DE MUNTANYA, 
ALTA MUNTANYA
Vignemale (3.298 m)

27-28
GRUP BTT
Volta a la Serra Cavallera. Ribes 
de Freser (3)

AGOST

6-20
Viatge d’estiu conveni CEG-
Muztag: Kyrgyzstan

SETEMBRE

7-8
GRUP BTT
Pedals d’En Serrallonga. 
Guilleries-Montseny (3)

7-8
Acció Mountain Wilderness
Coll de Bocacers. Vallespir

14-15
MATAGALLS-MONTSERRAT
40a edició

21-24
GRUP BTT
Pedales de Lava. Lanzarote (2)


