
butlletísocial ‘Mai enrera’
2a. Època, Gener-Juliol 2020 — Núm. 159

Club Excursionista de Gràcia

Senders 
al Rosselló
Tocats per la Tramuntana / 8



2

Club Excursionista de Gràcia

EDITA 
Editor: Club Excursionista de Gràcia

Coordinació: Joan Alarcón

Maquetació: lwainer.com

Dipòsit legal: B.9720-1961

Publicació degana de la premsa de Gràcia

Club Excursionista de Gràcia

Passatge Mulet, 4 - 08006 Barcelona

Tel. 93 237 86 59 / Fax 93 237 31 48

a/e: cegracia@cegracia.cat

web: www.cegracia.cat

Facebook: /clubexcursionistadegracia

Twitter: @cegraciacat

Instagram: @clubexcursionistadegracia

Creu de Sant Jordi 1992

Medalla d’Honor de Barcelona 2004

Placa de Bronze de la Reial Ordre del Mèrit

Esportiu 2011

Adherit a:

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Federació Catalana d’Espeleologia

Federació Catalana d’Entitats Corals

Mountain Wilderness Catalunya

Membre Fundador de la Federació 

Internacional de Càmping i Caravàning

Adreces de contacte:

Club: cegracia@cegracia.cat

Presidència: presidencia@cegracia.cat

Butlletí: butlleti@cegracia.cat

Secció Esquí de muntanya: esqui@cegracia.cat

Secció Muntanya: muntanya@cegracia.cat

Secció Senders: grupdesenders@cegracia.cat

Secció d’Escalada: gede@cegracia.cat

Secció d’Espeleologia: gie@cegracia.cat

Secció BTT: btt@cegracia.cat

Grup de Barrancs: barrancs@cegracia.cat

Grup de Joves: joves@cegracia.cat

Grup de Famílies: families@cegracia.cat

Matagalls-Montserrat: mm@cegracia.cat

Agrupament Escolta Pere Rosselló:

ae.pererossello@gmail.com

En aquest número han col·laborat:

Arnau Guardiola, Carles Albesa, Carme Aragó, 

Imma Andreo, Imma Tejero, Joan Alarcón, 

Jordina Grau, José Lloret, Miquel Fabró, Montse 

Freixas, Montse Criado, Oriol Lecha, Rosi 

Muñoz, Rubén Balcells, Sandra León, Susana 

Bonany i Toni Vives. 

JUNTA 
DIRECTIVA

El passat 10 de desembre, a les 19 hores, a la Vil·la Urània va tenir lloc 
l’assemblea general extraordinària del Club Excursionista de Gràcia. Entre 
d’altres, un dels temes de l’ordre del dia va ser el relleu de la Junta directiva 
del Club. Davant un nombrós grup de socis assistents, va ser el moment 
d’acomiadar l’antiga Junta directiva, a qui se li va agrair la seva implicació 
durant aquest temps.

Es va presentar la nova Junta directiva del CEG, formada per un equip de 
persones de diverses generacions, que s’incorpora al càrrec amb motivació 
i molta energia. Es comprometen a seguir tirant endavant de la nostra entitat 
amb la intenció de fomentar un tracte més proper amb els socis. La nova 
Junta s’implicarà en diverses línies de treball, una de les quals serà la reforma 
integral de la seu. La nova Junta està formada per les següents persones:

José Francisco Lloret Moreno  President
Montserrat Freixas Solé   Vicepresidenta
Imma Tejero Cullell   Secretària
Montserrat Olivella Busquets  Tresorera
Abel Valadez Gutiérrez   Comunicació
Joan Manuel Alarcón Castillón  Publicacions
Josep Arisa Molas   Serveis Generals
Eduard Aguirre Ruiz   Manteniment
Frederic Lanzaco Puig   Formació
Rosa Maria Miró Pelechà   Formació
Oliver Solis Navarrete   Formació 

Un altre canvi important correspont al butlletí Mai Enrera. A partir d’ara, rebreu 
aquesta publicació en edició digital, a excepció de tots aquells socis que ho 
sol·liciteu o bé que no disposeu de correu electrònic. Aquesta mesura s’ha 
pres amb l’objectiu de vetllar per la sostenibilitat ecològica i estalviar recursos 
econòmics de l’entitat. Esperem que aquest canvi sigui assumit positivament.
Com que es tracta d’una publicació que editem entre tots els socis, aprofitem 
l’avinentesa per a demanar-vos la vostra col·laboració en l’edició d’aquest 
butlletí. És important que ens feu arribar escrits relatant les vostres activitats, 
ja siguin de caminades, escalades, rutes amb bicicleta, etc. Totes les iniciatives 
seran ben rebudes per nosaltres i també estem oberts a noves propostes.

Canvis al CEG

Foto: Oriol Lecha
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Diada del Club 2020
El nostre Club, un any més, va cele-
brar la seva Diada. Va fer-ho a Vil·la 
Urània, que igual que a la passada 
edició, i per proximitat a la nostra en-
titat, ens ofereix una bona cobertura. 

La Diada va comptar amb la partici-
pació del Consell Directiu de Gràcia, la 
Sra. Alícia Cercós, Consellera del dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi, la coral 
Cantaires Muntanyencs, el Quintet de 
Corda i nombrosos socis que ens van 
acompanyar.

L’acte va començar amb unes paraules 
del President. En ressaltarem un 
fragment del seu inici.

Un cop finalitzat el parlament es va fer entrega de les insígnies dels socis i sòci-
es que porten 25 i 50 anys al Club: 25 anys: Marta Fabró i Freixas; 50 anys: Joan 
Cullell i Verdiell, Concepció Ros de Edo, Manel Marcet i Montaner. 

També es va fer entrega del “Banc Honorífic” a Ricard Martínez en represen-
tació del Consell Directiu anterior i en reconeixement a la tasca realitzada al 
capdavant de l’entitat.

Seguidament es va fer entrega d’un xec, per la quantitat de 869,90 €, als re-
presentants de l’entitat Transpirenaica Social Solidaria en nom de la Travessa 
Matagalls-Montserrat.

Durant diversos moments d’aquest aplec els nostres Cantaires Muntanyencs i 
el Quintet de Corda ens acompanyaren amb cançons i música. L’acte finalitzà 
amb la cantada col·lectiva de l’Hora dels Adeus i una xocolatada amb melindros 
que es va servir al bar del mateix Centre Cívic. 

Gràcies a tots els assistents que vau fer possible aquesta gran Diada 2020!

“Noranta anys! Es diu molt de pressa 
però pesen! I pesen molt perquè 

aquest Club representa més que unes 
sigles; representa l’esperit d’una gent, 

d’un poble i d’una terra.”

25 anys:

Marta Fabró i Freixas

50 anys:

Joan Cullell i Verdiell

Concepció Ros de Edo

Manel Marcet i Montaner

CEG

Foto: Imma Tejero
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Cantada de Nadal

Foto: Imma Tejero

CANTAIRES 
MUNTANYENCS 

El programa va presentar una primera part amb set cançons, entre elles:

Donna Donna     Shalo Secunda
La Reina del Placer    Xavier Montsalvatge
Joan del Riu      Tradicional del Rosselló
Nabucco: Cor dels esclaus hebreus   Giusseppe Verdi
 
Uns magnífics motets del Quintet de Corda van amenitzar l’estona entre la pri-
mera i la segona part del concert.

Durant la segona part, vam poder gaudir de peces plenament nadalenques  
harmonitzades per Manel Oltra. Entre d’altres:

Dorm Jesús en Pau     Popular Belga
Aclarida Nit de Nadal     Popular de Sicília
Dormiu Bon Jesuset     Popular Alemanya
Som al Dia de Nadal     Popular de Bretanya

Tot el repertori fou acompanyat pels músics del Quintet de Corda i dirigit pel 
nostre consoci Víctor Barbé i  Barbé.

L’acte va finalitzar a la nostra seu social, on 

vam poder compartir un vi dolç i galetes

Fidels a la seva cita de cada Nadal, 
els Cantaires Muntanyencs del Club 
Excursionista de Gràcia ens estaven 
esperant a la Sala d’Actes de Vil·la 
Urània per a oferir-nos el tradicional 
concert nadalenc.

A mesura que anava arribant el públic 
i arribada l’hora, la Nostra Coral ens 
oferí un repertori de cançons adients 
per a festes tan tradicionals.

Foto: Imma Tejero
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Font: www.vasaloppet.se

Notícies d’esquí de fons
Text: Montse Freixas | Fotos: Miquel Fabró 

ESQUÍ 

El passat 28 de febrer tres sòcies del 
Club, juntament amb dos amics, ens 
vam animar a participar en una cur-
sa d’esquí de fons per relleus a Suè-
cia, la STAFETTVASAN. És una cursa 
de relleus en estil clàssic i segueix el 
recorregut de 90 km de la mítica VA-
SALOPPET. 

L’itinerari comença al poble de Sälen i 
va passant per diferent poblets, on es 
fan els 4 relleus, fins al poble de Mora. 
El recorregut és molt variat, passant 
pel mig de boscos i planúries neva-
des, pel costat de llacs gelats i aigua-
molls, i també travessant carreteres 
locals que condicionen perquè puguis 
passar a tota velocitat.

Aquest darrer any, a tot el Nord d’Europa la temperatura ha estat més càlida de 
l’habitual i quan vam arribar no hi havia gaire neu; però per sort, els dies an-
teriors a la cursa va fer fred i van poder produir suficient neu artificial per així 
preparar tot el circuit (90 km) amb neu de bona qualitat.  El dia de la cursa va 
fer sol i no va fer gaire fred i vam poder gaudir moltíssim de l’esquiada i de la 
companyonia entre els i les participants. Hi participen gairebé 3.000 equips, el 
que representa una festa per 15.000 esquiadors/es. La logística dels relleus és 
molt curiosa: per organitzar-ho, els diferents punts de relleu tenen un sistema 
de pantalles on apareix el número de dorsal i el nom de l’equip quant li falten 
500 metres per arribar al punt de canvi i l’esquiador que li agafa el relleu ha 
d’entrar a la traça i esperar a que l’altre esquiador li passi el relleu, tocant-lo. El 
nostre equip es deia, en homenatge al Prat de Llobregat, “POTA BLAVA TEAM”. 
Vam trigar 8 hores i 26 minuts en completar tot el recorregut. Ha estat una ex-
periència diferent i que aprofito l’oportunitat per recomanar a tothom, tant pel 
seu paisatge magnífic com pel seu ambient fantàstic.

Participants: 
Montse Ribé, Marta Fabró, Jaume Codina, Quim Colominas i Montse Freixas.

Relleu a Oxberg
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GIE

Durant l’any 2019, alguns components del GIE han estat treballant en la cavitat 
del Graller de Castellet (Espluga de la Fageda) ubicada a la Serra de Lleràs 
(Pallars Jussà). Aquesta serra separa les conques de la Noguera Pallaresa i la 
Noguera Ribagorçana.

Actualment aquesta cavitat compta amb un desnivell de 116 m i un recorregut 
d’uns 500 m. Els primers exploradors van ser Jeannel i Racovitza  l’any 1911. 
Aquesta feina es continua el 1966 per la SIE del C.E. Àliga i el 1970-1971 per l’ERE 
del C.E. Catalunya que presenten la topografia tal com es coneix en l’actualitat.

Si mirem aquest mapa, podem veure que en el mateix massís es poden trobar 
grans cavitats amb curs hídric com són la Cova de Cuberes (recorregut aproxi-
mat de 13.500 metres), o el Botet de Casa Rei (1.350 metres de recorregut), fet 
que fa molt interessant l’exploració al Graller de Castellet.

 La primera vegada que el GIE va entrar a explorar en aquesta cavitat va ser 
el desembre de 2018 i des de llavors hem fet 7 entrades més en les que s’ha 
aconseguit eixamplar l’últim pou topografiat i accedir a la gatera terminal que a 
la topografia tan sols apareix dibuixada en croquis. Per les dimensions inicials 
de l’esquerda d’entrada, creiem que la gatera no està topografiada perquè tan 
sols devia accedir una persona especialment menuda que va facilitar la infor-
mació per elaborar el croquis que apareix. Al final d’aquesta gatera infernal es 
troba el sifó definit com a sifó terminal de la cavitat.

La sorpresa és que, després de treure molt fang i aigua del sifó, i malgrat que 
no s’ha pogut buidar del tot cap vegada, s’ha vist que a l’altra banda de l’aigua 
sembla que hi hagi continuació!

La dificultat en aquest punt és que hi 
ha una aportació d’aigua constant que 
cal gestionar per poder buidar com-
pletament el sifó per passar a l’altra 
banda i per evitar que es torni a om-
plir durant el temps que estiguem ex-
plorant el nou camí.

Totes les entrades que hem fet han 
estat en diferents mesos de l’any i 
en diferents condicions meteorolò-
giques per a poder estudiar i valorar 
el comportament hídric de la cavitat 
i del sifó.

D’aquestes entrades hem vist que 
encara que la cavitat es trobi en càr-
rega d’aigua, el nivell d’aigua acu-
mulada al sifó és constant, motiu 
pel qual creiem que l’aigua es perd 
per algun lloc a la mateixa alçada. A 
més, les vegades que s’ha intentat 
buidar, el nivell de l’aigua ha baixat 
ràpidament, pel que deduïm que el 
volum d’aigua acumulada és reduït. 
I per últim, creiem que l’aigua que 
circula pel Graller de Castellet és 

Treballant al Graller de Castellet
Serra de Lleràs
(Pallars Jussà)

Text: Imma Andreo i Rubén Balcells

Aparcament del Graller de Castellet. Autora, Rosi Muñoz
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l’única aportació d’aigua al sifó, punt que ens dona esperances de poder 
gestionar aquesta aigua i explorar l’altra banda del sifó.

Hem de confessar que segons la ubicació d’aquesta cavitat i considerant les 
característiques de les dues cavitats contigües, estem francament engrescats 
en aconseguir gestionar aquesta aigua i poder explorar què ens ofereix a l’altra 
banda del sifó (fins a l’any passat, considerat com a “sifó terminal”).  

Relleu a Oxberg

Boca d’entrada al Graller de Castellet. Autora, Sandra León
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La muntanya és el que uneix al grup de 
senders, però la cultura i conèixer Ca-
talunya, també. En aquest cas, el Ros-
selló és una zona de la Catalunya Nord 
molt vinculada amb els republicans.
 
Arribats al Rosselló i després de fer 
una mica de volta per la carretera, ar-
ribem a la Maternitat d’Elna, un edifici 
modernista del 1902. Tots n’hem sen-

SENDERS

Sortida de Primavera del grup de 
Senders al Rosselló, 4 i 5 de maig 2019 
Tocats per la Tramuntana

Text: Susanna Bonany | Fotos: Carme Aragó 

tit a parlar i hem vist imatges d’aquest edifici als mitjans de comunicació, però 
qui escriu aquesta crònica, ha de confessar que es va emocionar en entrar-hi i 
estic segura que no vaig ser l’única.

La visita va començar amb la be francesa de benvinguda d’un jove francès -que 
per cert parlava un molt bon català-. Ens va fer una petita introducció al vídeo 
que narra la història de la Maternitat i la figura de la seva impulsora Elisabeth 
Eidenbenz. Aquesta dona ja havia estat activista d’una associació d’ajuda hu-
manitària suïssa. Eidenbenz ja tenia un historial de voluntariat i coneixia de 
prop els precedents del drama dels exiliats. Va buscar i recollir dones emba-
rassades dels camps francesos d’Argelers, Sant Cebrià de Rosselló i Ribesaltes.
 
Després del visionament va haver-hi un torn de preguntes. Seguidament es 
va fer una visita a l’exposició de fotografies, on es pot consultar la llista de 
noms dels 597 infants, fills de mares de diverses nacionalitats i confessi-
ons, que varen obrir els ulls en aquesta maternitat . Molts d’ells, fills d’exi-
liats republicans. Les parets i els racons de l’edifici estan impregnats de tot 
el que hi va passar, de les vivències d’éssers humans que en un moment 
molt difícil de la història d’Europa -i de Catalunya i Espanya, és clar -, van 
recuperar la dignitat.
 
Aquesta història va caure en l’oblit fins que Assumpta Montellà, historiadora i es-
criptora catalana, la va rescatar amb el llibre “La Maternitat d’Elna”. Publicat per 
primera vegada l’any 2005, es va convertir en un dels llibres més venuts de la his-
tòria de Catalunya. L’edifici de la Maternitat d’Elna va ser declarat, per l’estat fran-
cès, Monument Nacional l’any 2013, i és considerat un símbol d’esperança i de pau. 
 
Acabada la visita a la Maternitat, ens vàrem dirigir a la Catedral d’Elna, que fou fun-
dada al segle VI. Ens fa de guia el mateix jove que ha estat amb el grup a la Materni-
tat. Comencem la visita pel claustre medieval que es va construir entre els segles 

Maternitat d’Elna
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XII i XIV, del qual ens explica tota classe de detalls de les figures romàniques i gòti-
ques i dels capitells. Un cop fet el recorregut pel claustre, vàrem entrar a interior.

Va ser un matí entre nostàlgic, cultural i reivindicatiu. En sortir de la catedral, es 
notava que la tramuntana començava a bufar. Quan tothom va ser dalt de l’au-
tocar se’ns va dir que la caminada de Banyuls de Marenda a Cotlliure no es faria 
perquè estava previst que la tramuntana bufés més fort a la tarda.   
 
Vàrem anar a dinar a Cotlliure i amb els grups d’afinitats que sempre es for-
men, vàrem passar la tarda en aquest poble de pescadors i vinyataires, conegut 
per les seves anxoves. Caminant pels seus carrerons, anant al castell o a la 
seva església arran de mar. Van motivar la inspiració de pintors com: Chagall, 
Matisse, Picasso o Dalí, entre d’altres. Molts senderistes van visitar al cementiri, 
la tomba del poeta sevillà Antonio Machado.

Un cop feta la visita a Cotlliure, ens dirigim cap a Argelès-sur-mer, al càmping 
on havíem de passar la nit. Argelès, que pertany al cantó de La Marenda , està 
íntimament lligat amb la Maternitat d’Elna. En aquesta vila costanera al peu de 
l’Albera, s’hi va establir un camp de concentració vora el mar. Fou el primer que 
va acollir, a principis del mes de febrer de 1939, republicans catalans i espa-
nyols, que escapaven de l’exèrcit franquista que avançava inexorablement cap 
a la frontera francesa.
 
Arribats al càmping Taxo les Pins, repartiment dels bungalous. A l’hora de so-
par, fa molt de goig veure el menjador ple de companyes i companys, omplint 
l’estómac i comentant com ha anat la jornada. La tornada als bungalous, en 

alguns casos és accidentada, doncs 
hi ha un laberint de carrers, però fi-
nalment tothom troba del seu lloc per 
descansar; demà és dia de caminar.

A primera hora del matí el menjador 
del càmping és ple; cafè, croissants, 
pa amb tomàquet... Un cop tothom 
s’ha esmorzat, anem amb l’autocar a 
l’inici de la caminada. Tenim intenció 
de fer el tram del GR-10 francès de 
Banyuls de Marenda a Cotlliure per la 
Torre Madaloc.
 
Quan arribem a Banyuls, la tramun-
tana bufa fort. Així i tot tenim l’espe-
rança que no augmenti i després d’un 
petit tram pel poble comencem la pu-
jada, però en lloc de disminuir, la tra-
muntana augmenta; hi ha moments 
de dubte, però finalment es decideix 
no arribar a la Torre. Segons em va 
informar en Manel, vàrem arribar fins 
al coll dels Gascons, i a partir d’aquí, 
gràcies al GPS, es va decidir baixar un 
tros per carretera i altre tros per un 
camí encimentat que ens portà a Cot-
lliure. Vàrem quedar ben tocats per la 
tramuntana!!!!
 
En arribar a Cotlliure, l’autocar no va 
trigar gaire a arribar i ens portà de nou 
al càmping a dinar. Després de dinar, 
s’inicià la tornada cap a Barcelona. 
Va ser un cap de setmana molt pro-
fitós, vàrem gaudir dels paisatges del 
Rosselló i ens vàrem endinsar en un 
els capítols més dramàtics, tendres i 
desconeguts de la nostra postguerra.

Les vinyes de Cotlliure Claustre catedral d’Elna

Castell de sant Elm, Cotlliure
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MUNTANYA

Observar com el mapa de risc d’allaus 
a tot Andorra és de color vermell a pri-
mera hora d’un dissabte de desembre 
i, a mig camí d’Andorra, no és un bon 
auguri. Les prediccions i les precipita-
cions dels últims dies no acompanya-
ven. La previsió d’anar a fer el Font 
Blanca ja l’havíem descartat, mas-
sa exposat, massa neu i massa risc. 
Consultant per aquí i per allà, teníem 
una alternativa: el Coma de Varilles de 
2.759 m, a la vall de Ransol, a Canillo. 
Un cim amb poca exposició i lleuge-
rament més curt que el Font Blanca. 
Un cim ideal per un dia assolellat des-
prés d’unes bones nevades.

Sortir un dissabte 14 de desembre 
a primeríssima hora del matí, des-
plaçar-se fins a Ransol -amb l’in-
terrogant de com ens trobarem la 
frontera- per equipar-se i començar 
l’ascensió no és ràpid. Entre una cosa 
i l’altra a un quart de dotze, la Núria, la 
Júlia, la Leti, l’Anna, la Rosa, la Mont-
se, en David, en Jordi, en Ricard, en 
Martí, en Pere i l’Arnau, comencem a 
enfilar-nos seguint el riu del Planells 
de Caraup. Ens trobem un terreny 
amb un bon tou de neu, sense traça 
oberta i amb el brunzit d’alguna allau 
a la llunyania. La progressió, tot i que 
no és gens tècnica, s’endarrereix. Tot 

L’Alt del Griu i l’intent del 
Coma de Varilles 
Text: Arnau Guardiola | Fotos: Montse Criado 

i que anem guanyant metres a un bon ritme, a quarts de dues decidim fer un 
mos i fer mitja volta. El nostre objectiu, aquest pla B que havíem trobat, queda 
per una altra ocasió. Amb poques dificultats baixem cap al punt d’inici i d’allà a 
fer un beure i un mos per a fer temps per anar on passarem la nit: al Mountain 
Hostel el Tarter. Un lloc molt recomanable i a tenir present, on la Patrícia i la 
Mar tan sols van posar facilitats per fer la reserva i acollir-nos. Una antiga bor-
da adaptada amb una dotzena d’habitacions, una cuina comunitària i uns banys 
amb dutxes i, per rematar-ho, un petit espai a l’aire lliure, amb la seva petita 
sauna. Que més vols un cop feta una mica d’activitat?

El diumenge 15 de desembre ens vam plantejar una ascensió a l’Alt del Griu, 
el sisè cim més alt d’Andorra i un excel·lent mirador de tot el Pirineu, des de 
Portalets d’Encamp i per la Vall d’Ensagents. Les ressenyes l’assenyalen com 
una ruta molt apte quan hi ha un risc alt d’allaus. I és una esplèndida ruta sense 
cap dificultat. Tot i que, en el nostre cas, ens vam trobar un considerable gruix 
de neu sense compactar ni traça, que feia que a cada pas ens enfonséssim 50 
cm -alguns més que altres-. El que pot ser una ascensió d’un parell d’hores a 
l’estiu, es va convertir en una epopeia de gairebé cinc hores. Malgrat tot, les 
vistes des del cim van valdre la pena.
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EXPEDICIONS

El passat 18 de juny i organitzat pel GEDE, celebràvem els trenta anys de la 
pujada al Muztagata, amb la projecció d’una pel·lícula i un audiovisual. El 28 de 
juliol de 1989, un nombrós grup de muntanyencs aconseguia arribar al cim del 
Muztagata, de 7.546 m. Aquesta muntanya, el nom de la qual significa “Pare de 
les muntanyes de gel” en llengua uigur, forma part del massís del Kun Lun i es 
troba a la regió autònoma de Xinjiang, a l’oest de la Xina.

Va ser una expedició pràcticament sense problemes en la part alpinística, en canvi, 
abans que el grup es traslladés a la Xina, la incertesa de si es podria entrar al país 
asiàtic, va planar com una amenaça fins molt pocs dies abans de la data prevista.

Un any abans, dos socis del Club, Carme Aragó i Toni Vives, havien iniciat un 
llarg viatge. Varen emprendre el camí al Pakistan, per una carretera de recent 
creació que remunta el riu Indus i es dirigeix cap a la Xina. El recorregut de la 
Karakorum Highway segueix el que segles enrere era el camí principal de la 
Ruta de la Seda. Entrats a la Xina, després de passar el Khunjerab Pass, un coll 
de muntanya de 4.693 m, l’autobús en què anaven es va espatllar. L’oportunitat 
de l’avaria va fer que es passessin vàries hores davant d’una muntanya impo-
nent de la qual no sabien ni el nom. Algú els va dir que era el Muztagata. I mirant 
aquelles neus van veure que era molt viable pujar-hi i baixar amb esquís. Ja a 
Kashgar, ciutat de certa importància, varen intentar aconseguir més informació 
d’aquella muntanya, cosa problemàtica doncs poca gent d’allí parlava en an-
glès i després de molt buscar es van poder posar en contacte amb l’associació 
xinesa de muntanya. Van acabar comprant un permís d’ascensió, que compor-
tava arribar a la Xina a principis de juliol de l’any següent.

Es va conformar l’equip expedicionari, compost per 18 persones, del CEG eren 
9: Montserrat Freixas, Neus Vives, Frederic Lanzaco, Francesc Albesa, Carles 
Albesa, Enric Ripoll, Josep Pérez, Antoni Robert i Toni Vives, provenien de les 
seccions d’Esquí, GEDE i GIE. La resta de components eren del CEC, UEC, Cientí-
fics de Mataró, A.E. Catalunya, C.A.M. Montseny i R.S.E.A. Peñalara.

A finals de maig de 1989, milers d’estudiants xinesos ocupaven pacíficament 
la plaça Tian’anmen de Beijing. El 4 de juny l’exèrcit va entrar a sang i foc i 
es produí una carnisseria, de la qual encara avui dia no en tenim dades. Tots 
els països occidentals varen tallar les seves comunicacions amb la Xina i es 

30 Aniversari expedició Muztagata
 Text: Toni vives | Fotos: Carme Aragó 

varen tancar les fronteres. Nosaltres 
ens vàrem quedar sense poder rebre 
cap notícia dels amfitrions. El dubte 
estava en si trobaríem les fronteres 
obertes, o si ens esperaria algú a 
la frontera en cas de poder passar, 
doncs depeníem dels xinesos pel 
transport fins al camp base i el servei 
de cuina. Per sort sí que podíem 
telefonar a l’ambaixada d’Espanya a 
Beijing. Va resultar que l’ambaixador  
era un català de la Seu d’Urgell. 
Vam poder parlar amb ell, Eugeni 
Bregolat, i s’esforçà a contactar amb 
l’associació xinesa de muntanya. Quan 
faltava poc per marxar ens va arribar 
la resposta de la Xina: us esperen 
al Khunjerab Pass el dia convingut.

Després de pujar i baixar la muntanya 
amb èxit, el més destacable fou, que 
les dues noies del CEG passaven a la 
història de l’alpinisme en ser les do-
nes que havien assolit més altura de 
tot l’Estat.

La caravana inicia el camí del CB. 

Alguns dels expedicionaris 30 anys després
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GEDE

A les 20.00 hores del dijous 28 de novembre de 2019, a 
la Sala d’Actes del Club comença l’assemblea general 
extraordinària del GEDE en única convocatòria i amb els 
següents punts de l’ordre del dia:

1. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
2. Elecció de la nova Junta Directiva del GEDE.

1. Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. José Lloret intervé com a President explicant que el 
motiu de la seva renúncia com a President de la Secció 
d’Escalada és degut a la candidatura i nou càrrec de la 
Presidència del Club Excursionista de Gràcia.

Per aquest motiu es presenta al càrrec com a nova 
Presidenta del GEDE la Natàlia Núñez de Prado, qui pren 
la paraula. Agraeix l’empenta que està agafant el GEDE, 
valorant el treball en equip i la necessitat de seguir 
creixent, incrementant també la paritat entre sexes.

Després d’aquesta exposició, és acceptat el seu oferiment 
per unanimitat, restant la nova Junta de la següent manera:

Presidenta:    Natàlia Núñez de Prado Pujol  
Secretari:       Oriol Lecha Augé
Comptador:   Joan Manuel Alarcón Castillón
Vocal:             Sergi Díez i Cervera

Nova Presidenta 
del GEDE

NOTÍCIES

Participació del GEDE en l’acte reivindicatiu “Llum 
per la Llibertat”, celebrat el 30 i 31 de setembre de 
2019, pujant les llums a les agulles de la Miranda 
de l’Alba i Cor de be.

La nostra secció ha adquirit i instal·lat gran 
varietat de preses al rocòdrom, per oferir un 
ventall de graus de dificultat a les diverses opcions 
d’escalada. A més, s’han comprat unes màrfegues 
per fer l’entrenament.

Mitjançant la compra d’unes cintes especials, hem 
instal·lat sis línies d’escalada a la paret més alta 
del rocòdrom. Això permet de deixar fixe aquest 
material, preparat per a resistir l’acció exterior.

El passat 17 de desembre, a la seu social del 
Club vam celebrar el sopar de Nadal. Unes taules 
posades a la planta baixa i el variat menjar portat 
per cadascú de nosaltres, varen constituir un sopar 
diferent, alhora que, s’afavoria la comunicació i 
el contacte humà de tots els assistents. Esperem 
repetir, l’any vinent, aquest acte.

Junta del GEDE. Autor, José Lloret
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Resum trekking

Des del 12 fins al 18 d’agost d’enguany i dins del 
viatge al Kyrgyzstan amb Muztag, en el marc del 
conveni que té amb el CEG, el Toni Vives, l’Eduard 
Aguirre, el F. Javier Ros, el Tonyo Sánchez, la Rosa 
Miró, Joan Antoni Pera i l’Imma Tejero, a més quatre 
socis de la Secció Excursionista Ateneu Santjustenc, 
vam fer un trekking per la Glacera Inylchek Sur. La 
previsió era arribar al Camp Base Inylchek, situat a 
uns 4.100m, al cor del Tien Shan, per contemplar el 
Khan Tengri (7.010m) i el Poveda (7.439m) i endinsar-
nos a la glacera cap al Khan Tengri, però un canvi de 
temps sobtat amb pluja i molta neu va fer que el grup 
s’hagués de quedar al Camp 4, a Polyana, on hi ha 
l’estació científica de Merzbacher (a uns 3.400m) que 
estudia el moviment de la glacera, fins que l’helicòpter 
els va poder evacuar.

Imma Tejero

ACTIVITATS REALITZADES

26/06/19 Montserrat. 
  L’Escorpí, via GEDE.
29/08/19 Pakistan. Thalo Zom (6.050 m), via “Guide’s Way”. 
  Per pakistanesos, italians i Koki Gassiot. 
31/08/19 Ferrades, Cala Molí. 
  Per Pere Senar i Alba Senar.
31/08/19 Ferrades, Baumes Corcades. 
  Per Albert i Josep Maria.
31/08/19 Gorra Frígia, via Magic Line. 
  Per Manel López, Albert López i David.
01/09/19 Montserrat. Magdalena superior, via 98 octans. 
  Per Tigi i Oriol Lecha.
01/09/19 La Pastereta, via Vilbanbar. 
  Per Natàlia Núñez de Prado i Jordina Grau.
04/09/19 Miranda de les Boïgues, via Montpart. 
  Per David Senar, Manel López i amic.
06/09/19 Pedraforca. Orelles del Gat, via Homedes. 
  Per Sergi Sabaté i Joan Alarcón.
07/09/19 Terradets, via CADE fins la feixa.
  Per Imanol Montero, Anna i Oriol Lecha.
07/09/19 Terradets, via CADE fins la feixa. 
  Per Jordina Grau i Natàlia Núñez de Prado.
08/09/19 Terradets, via de l’Alba. 
  Per Anna i Oriol Lecha.
??/09/19 Pedraforca Vies: Font, Directíssima Estorach, 
  i Homedes al Gat; Maria Antònia Estrems al  
  Cabirol Superior. 
  Per Eduard Giménez.
14/09/19 Portè Puymorens. Pic de la Valleta, via Clàssica 
  Per Eduard Giménez.   
??/09/19 Ascensions a l’Aneto via Cadier; Punta Alta 
  aresta W; Posets per la  Cresta d’Espases.  
   Per Koki Gassiot.
14/09/19 Roca Regina, Aresta Ribas-Vidal. 
  Per Natàlia Núñez de Prado i Jordina Grau.
15/09/19 Paret de les Bagasses, via Cha-cha-cha. 
  Per Jordina Grau i Natàlia Núñez de Prado.
18/09/19 Collbató, via Natura. 
  Per Manel López i Joan Oliva.
07/10/19 Serrat dels Monjos, via Estereotip. 
  Per Manel López i amics.
12/10/19 Roca de Sant Cugat, via Territori Dakota. 
  Per Natàlia Núñez de Prado i amics.
12/10/19 Roca dels Col·leccionistes, via Infinity.
  Per Natàlia Núñez de Prado i amics.
13/10/19 Alòs de Balaguer, via Sadernes-Mon-Guef.
  Per Manel López i amic.
19/10/19 Paret de l’Esperança, via Derzu Uzala.
  Per Manel López, David Senar i amic.
04/12/19 Agulla de l’Arbret, via Cerdà-Riera.
  Per Mercè Benet i Martín.

Equipant el rocòdromo. Autor Joan Alarcón

Glacera Inylchek. Autor, Toni Vives
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CULTURA

Al Montseny també hi ha turmentes 
Text: Carles Albesa i Riba

Dos corresponsals i una carta.

Els corresponsals eren Ramon Ara-
bía, president de l’Associació d’Excur-
sions Catalana (AEC) i Artur Osona, 
consoci seu i autor de les  primeres 
guies excursionistes del país, encap-
çalades pel seu opuscle Excursió a 
la  muntanya del Montseny, amb tra-
ducció castellana i francesa, aparegut 
l’any 1879.

La carta, la va enviar Osona al presi-
dent Arabía des de la seva segona re-
sidència de Breda el 13 de febrer de 
1882 per explicar-li la seva anada del 
dia anterior acompanyat del guia bre-
denc Rafeló fins a Santa Fe, per tal de 
comprovar les lectures dels termò-
metres de màxima i mínima que havia 
instal·lat l’AEC a l’exterior de l’ermita.

Escriu Osona que a partir de la font de Corts començaren a trobar petites con-
gestes i en tramuntar el coll d’Alzinelles i entrar a la vall de Santa Fe, quedaren 
enlluernats per la blancor de la neu que destacava més el color cendrós del cel 
que començà a regalar-los grossos borrallons, que segons diu Osona amb una 
certa ingenuïtat li recordaven “les regions glacials descrites pels màrtirs de la 
ciència que les han explorades.”

Amb feines i treballs, perduts  camins i corriols, a les onze arribaren a Santa Fe 
on l’ermità els digué que feia vint dies que estava aïllat per la neu. A les tres de 
la tarda, tot i el problemàtic retorn, sortiren de l’ermita i  alternant neu glaçada 
amb masses de neu tova que els ensorrava fins al genoll i mitja cuixa, arribaren 
a Breda a quarts de vuit del vespre.

Aquesta excursió permeté a Osona assegurar que “al Montseny també hi ha 
turmentes com en els Alps, encara que en més petita escala, ja per la menor 
altitud com també per la diferència de latitud”.

Així ho explicità a la carta de referència que va reproduir el butlletí de l’AEC 
número 40-41 de gener-febrer del 1882.

Sàvia opinió, filla d’una experiència personal. 

C/ Sant Lluís, 44-48.
08024 BCN

tlf: 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
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Quelcom va quedar en el tinter...

SOCIS

Per fi la tasca de la confecció i edició del llibre del 75è Aniversari del GEDE 
finalitzà! I el darrer pas, el llibre a les nostres mans a la data convinguda. 
Bona feina!! I finalment agrair el treball i suport rebut dels germans Concep-
ció i Lluís Marco (Signes Comunicació), Jaume Altadill (muntatge audiovisual), 
Roger Marcet (exdirector del Museu Marítim de Barcelona), Marisa Carreño, 
Expresidenta del Club i la seva Junta i a en Ricard Martínez i la seva Junta que 
decididament continuà el camí de l’anterior en aquesta matèria. En aquest 
sentit, ressaltar la bona acollida que va tenir la realització d’una innovadora 
fórmula per a finançar el llibre, anomenada «Verkami o Crowdfunding» (pot-
ser en el futur convindria buscar una traducció al català d’aquesta positiva 
forma d’aconseguir recursos). 

La presentació a la Biblioteca Jaume Fuster, que comptà amb nombrosa assis-
tència, posà de manifest l’interès i expectació que suscità l’aparició d’aquest 
llibre dins de l’ambient de l’escalada i també va posar de manifest, mitjançant 
els comentaris directes o per les xarxes socials més tard, del perfil humà dels 
seus components, dels homes i dones del Grup Especial d’Escalada. El llibre, 
ple d’anècdotes i personatges del «Lo Furti» són les autèntiques vivències que 
ressalten les relacions humanes d’un Grup de referència i representen millor el 
tarannà dels seus escaladors/es que no pas una mera descripció cronològica 
d’escalades i expedicions.

L’emotivitat de l’acte va continuar al carrer (recordem que ens trobàvem en una 
biblioteca i es començaven a queixar del xivarri que fèiem més de dues-centes 
persones). Amigues i amics que es retrobaven després de temps; apassionades 
descripcions d’escalades i viatges i el consens general que el llibre permetia 
preservar la història del GEDE en la seva part més humana.

Com a colofó, senyalar que l’endemà de la presentació del llibre, apareixia a les 
xarxes socials un escrit de Grabiel Jaraba, escriptor, músic i doctor en comuni-
cació i periodisme. Les seves paraules descriuen perfectament els sentiments 
que varen planar a la biblioteca Jaume Fuster, alhora que demanava aprofun-
dir en la recerca històrica dels grups d’escalada: «Que gran és el GEDE! Algun 

historiador de l’excursionisme català 
hauria d’estudiar la peculiaritat cul-
tural que van representar els grups 
especialitzats d’escalada al sí dels 
centres excursionistes, el seu perfil 
generacional i antropològic, l’aporta-
ció al tarannà general del moviment, 
els personatges singulars... Ens cal 
un historiador amb coneixements 
d’antropologia cultural, o un antropò-
leg capaç de treballar amb elements 
històrics.»

Xavier Aymar presentant el llibre. Autor de la foto, Joan Alarcón

Text: Antoni Vives i Joan Alarcón



CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA 
www.cegracia.cat / cegracia@cegracia.cat
Passatge Mulet 4, 08006 Barcelona. 
Tel. 93 237 86 59 / Fax 93 237 31 48

clubexcursionistadegracia

@cegraciacat

@clubexcursionistadegracia


