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editorial

MORIR A LA MUNTANYA

Quantes vegades hem fet la reflexió de que el millor lloc
per marxar d’aquest món es fer-ho en l’entorn que tantes vegades
i durant molts anys ha sigut el nostre refugi, la nostra manera
de viure la vida, potser per això tenim aquest somni...

“M

P

orir a la Muntanya” allà
on hem gaudit tant i
molts cops patir de valent per dur fins al final les nostres fites, de
vegades un xic obsessives, però al cap i la
fi les nostres decisions.
Per sort, o no, no sabem on ens tocarà
acabar l’últim sospir de vida.
n el transcurs del temps, hi han hagut
persones que han tingut el coratge
de posar el seu cos a descansar sobre
els brins d’herba, la frescor de l’albada i
la foscor de les nits fins arribar a complir
aquest somni... “Morir a la Muntanya”.

erò no sempre és així, no sempre escollim el lloc ni el moment molt sovint
ens agafa per traïció sense demanar-ho...
Sí morim a la muntanya quan encara tenim
molta vida per davant, sense que ningú
ens avisi, sabem que estem molt a prop
de traspassar la fina línia de l’últim sospir.
es d'aquesta editorial, volem tenir un
record per tots els muntanyencs, alpinistes i a tot el món de l’excursionisme
que d’una manera o un altre el seu somni
s'ha fet realitat.
Sergi, el K2 ha estat el teu somni... el món
de l’alpinisme et trobarà a faltar.
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PREMIS DE LA DIADA DEL SOCI

A

primers de gener es va fer l’entrega dels premis de la Diada del Soci d’enguany, en
una trobada dels premiats amb una petita representació de la Junta, al nostre local.
A tots ells moltes felicitats!

Premi especial de la Junta a Josep Bou i Francina torrent

Insignia 50 anys a M. A. Martínez (Miquei)

Premi Montagut (butlletí) a Javier Aznar

Insignia 50 anys a Manel Navarro

Insignia 50 anys a Caterina Rodríguez
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SORTIDA DE SOL A COLLSEROLA
(o un Dimecres al Sol en dissabte)
23-1-2021

Per: Rosa M. Soler

La sortida prevista per dimecres 17, no es pot fer, ja que
la normativa Covid no ens permet sortir del terme municipal.
Per altra banda el vocal no podia ser-hi tampoc el dia 17.
Decidim doncs passar-ho al dissabte i en Joan Guiu
ens proposa llevar-nos “ben d’hora, ben d’hora”
per anar a Collserola a veure la sortida de sol.

D

Foto: Joan Guiu

esprés d’un munt de whatsapps
amunt i avall ens posem d’acord
per sortir de Barna a quarts de
set, per arribar amb temps suficient i anem
tots fent cap a l’aparcament del turó d’en
Corts, a la carretera de Vallvidrera.
l punt triat per veure sortir el sol es
troba a la Carena entre el Turó d’en
Corts i St. Pere Màrtir. Quan comencem
a caminar és negra nit, però aviat apa-

reixen llums rosades i ataronjades sobre el
mar, que unides a les llums de la ciutat,
conformen una vista ben bonica i malgrat
que fa un ventet ben gelat, no ens podem
estar d’anar parant per badar i fer fotos.
Hem de vigilar però amb les bicicletes
que malgrat el d’hora que és, ja circulen
per aquests verals.
empre seguint la carena, ens aturem en
un petit turó rocós. La vista, que fins
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ara teníem mig oculta pels arbres, s’obre
totalment i veiem a sota nostre tota la ciutat
i al fons el mar i un cel amb uns colors
cada vegada més pujats de to.
esprés d’uns minuts d’espera, finalment el sol es decideix a sortir i ens
posem tan contents que fins i tot ens cantem el “Bon dia” dels Pets!
ots fem fotos i per acabar, en Joan
ens en fa una del grup. Tot seguit decidim buscar un lloc arrecerat per esmorzar
i ho fem en una zona amb pins, que ens
protegeixen de la ventada. Ens asseiem
ben espaiats per menjar els entrepans.
Alguns duem termos amb begudes calentones, que ens van la mar de bé.
n cop tips, continuem carena cap al
proper St. Pere Màrtir on fem una
altra aturada per mirar el paisatge, que ara
s’obre cap el Baix Llobregat i que cap el
nord ens deixa veure Sant Llorenç del
Munt, La Tosa i el Puigllançada ben nevats.
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Foto: Joan Tarruella

er tornar, baixem cap a la carretera de
les aigües, que anem resseguint un
bon tros, com no, entre bicicletes, fins
que trobem un corriol, que remunta de
nou fins a la carena, prop d un petit monument o capelleta dedicada a Sta. Maria
de Collserola.
’alla fins als cotxes és un moment.
Encara no són ni les 11 i ja hem acabat!! Millor, per que cada cop hi circula
més gent per aquestes contrades i com
més tard serà pitjor...
ns acomiadem, contents de la sortida,
fàcil i curteta, però ben agradable.
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Baixant de sant Pere Mârtir (foto: Rosa M. Soler)
febrer

6

2021

muntanya

Secció de Muntanya: Semprepodem

TRES TURONS-COLLSEROLASANT CUGAT
Diumenge, 19 de desembre de 2020
Per: Miquel Insausti

No hem pogut anar a Montroig, per la situació actual del covid,
però, com diu la Carme al retrobar-nos a la sortida del metro de St
Pau, punt sortida, a les 8h, estem bé, tenim ganes de muntanya i
Collserola és un privilegi que tenim a mà, cal viure’l, cal gaudir-lo.

A

ixí ens sentim tots i totes, amb
ganes de passar el dia caminant
“per la muntanya”. Som 21, no
està malament. Amb un itinerari més o
menys previst anem fent camí, plaça del
Nen de la Rutlla, algú la recorda com ”nen
de l’aro”, eren altres “temps”Pugem pel
parc del Guinardó , mentre el sol acaba
de sortir per sobre del mar, els bunkers
del turó de la Rovira és el primer punt de
parada, vistes al mar i a la muntanya, encara que els núvols amb prou feines ens
deixen veure el perfil de Collserola que
febrer

anem a fer, però sí veiem el Tibidabo. Seguim, cap a la carretera del Carmel, i davant del “Tres Delicias” fem un recompte i
ens falta el Xavi, no està fent cap tapa, els
temps que corren no permeten caure en
la temptació i el mític bar està tancat. Finalment apareix, i enfilem cap el turó del Carmel (muntanya pelada), ara ja amb menys
núvols podem veure la cresta de Collserola per on passarem d'aquí una estona.
Mirades al mar, ja ha acabat de sortir el
sol, seguim i ,per entre carrers d’antigues
barraques, ara totalment restaurades, case-
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tes ben boniques i dignes, passem per la
plaça de Salvador Allende i l’ermita del
la mare de Déu del Coll, on els barcelonins i portaven ofrenes temps enllà.
Creuem la carretera del Coll i ens enfilem
al tercer turó del dia, el del la Creuera
del Coll, Sorpresa!!! La Cata i el Jordi
Pino ens venen a veure, no ens podem
abraçar però tots contents de veure’ns.
Resseguim el parc, monument penjat del
Xillida allà baix, l’Angel, pensant temps
propers fa una bona culada, que queda
en rés. Ara tenim un tros “lleig”, creuar la
Ronda de Dalt i canvi d’itinerari respecte
l’inicial. Agafem a l’esquerra, carrer/escales de Canaan, travessem la Ctra de
l’Arrabassada, carrer Navata, Vallparc,
i drecera amb forta pujada, ja entre pins
fins el camí de Can Borni, amb ganes
de menjar alguna cosa, paradeta, fem un
mos, tot respectant distàncies. Seguim per
la pista de la dreta cap els jardins dels vivers municipals de can Borni i carretera de
l’Arrabassada que recorrem uns 100 metres, agafem un trencall tot tranquil i molt
bonic, per arribar a la residència Vista
Rica, habitada i amb serveis culturals i de
bar. Ja hem fet la màxima alçada, ara tot
serà pla i de baixada, Agafem la pista de la
Font Groga, i per sota d’arbres frondosos,
per on hi penetren els raigs solars seguim
el torrent de la Salamandra que porta força aigua, fins arribar a Sant Medir, ja amb
gent i sol. Uns ens deixen per no tornar
febrer

amb tren, la resta seguim fins Sant Cugat,
ja per pistes més amples. Can Borrell ens
tempta amb olor a carn a la brasa i tauletes a l’exterior, però seguim i arribem al
pi d'en Xandri, amb els suports de fusta i
cables que l’aguanten i protegeixen de la
malifeta que un dia van intentar fer-li, tot
amb el rerefons de l’especulació urbanística de la zona, Font Negra, que tant de
bo es mantingui verda i amb natura com
està fins ara.
“Feina” feta, quasi feta, travessem St Cugat, són les 14:45, unes patatones i cerveseta al bar de l’estació. El covid no ens
deixa gaudir massa d’aquest final, en taules separades i poc temps, (tanquen a les
15h), ens acomiadem sense abraçades, tot
desitjant-nos bones festes.
ls ferrocarrils ens porten cap a casa. Son
les 15:15, hem caminat unes 6 horetes,
uns 18kms, 400 m de desnivell. Hem fet
el que volíem, ens hem vist i ens desitgem
bones festes i que aviat puguem tornar a
sortir on sigui, però sortit a caminar....
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LES FAMÍLIES, COM TOTHOM,
HAN ANAT A COLLSEROLA
SORTIDA FAMILIAR, DIUMENGE 24-1-2021
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ESQUIADES DE CAP D'ANY
Per: Roger Sant

No hi ha res com començar l'any esquiant.
Com que el 2020 ha sigut un any ben rar i privat d'allò que més
ens agrada vam decidir intentar començar el nou any de la millor
manera possible. Així que seguint totes les normes i restriccions
l'única manera va ser reservant nit al refugi de la Pleta del Prat,
a Tavascan, sense poder tenir en compte la meteo ni condicions de neu;
ja ens ho trobaríem i adaptaríem un cop allà.
tenir sort que vingués perquè el dia era rúfol, ventós, emboirat i gèlid, i coneixedor
del sector anava guiant.
a ruta inicial era seguir la carena per
la Roca Cigalera i després la Llança,
però les condicions ens feien més partidaris de seguir les valls per no posar-nos
en perill de desorientació o de pales pocs
estables per la neu.
stava clar que al cim no arribaríem,
però ens vam arribar al coll previ al
cim per fer el descens, amb poca visibilitat, però amb una neu increïble, pols fins
al genoll, que et feien surfejar sobre ella
com àngels.
etall: el coll ens el vam passar de llarg
i vam anar a petar a un altre degut el
mal temps, però sempre amb l'estació de
referència com a mínim.
am aprofitar que un "arrossegador"
de l'estació no tenia vigilància per
pujar i fer uns "metrillos" més de baixada,
ara sí per una pala que no ens vam atrevir
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Foto: Amat Botines

E

ense canvis d'última hora, el dissabte 2 de gener ens vam trobar al Port
de la Bonaigua per fer el Tuc de la
Llança. La meteo pintava "pse" però no
podíem modificar massa res.
ot i nevar a cotes molt baixes les carenes estaven molt malmeses a causa dels forts vents. El fred era vent viu
(-11 °C) i les cadenes per poder arribar
van haver de fer presència. Vam calçar
esquís i cap amunt.
rem l'Amat, l'Auri i jo que veníem de
lluny i en Pere Carrascal que es va afegir, ja que estava a la Vall d'Aran. Ja vam
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treure esquís, ja que la carena estava més
pelada i un xic gelada.
l dia era espectacular i més venint del
dia anterior. Res a veure, sol, poc
vent, sol i més sol. Fora de les aglomeracions de pistes, estàvem sols, tota la muntanya per nosaltres.
ixí que després d'un final que es va
fer un pèl llarg, però amb unes vistes boníssimes ens esperava una baixada
ben llarga.
mb la filmació corresponent vam començar a baixar amb neu canviant.

E
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a pujar per la poca visibilitat i el paquet de
neu que hi havia, però baixar-lo quin gust
donava i fins i tot amb millors vistes, ja que
començava a marxar la boira.
iumenge dia 3: després de la nit passada al refugi, ens vam llevar, preparar esquís i com que les carenes les veiem
ventoses no vam tenir més remei que tirar
cap al Ventolau. Avui acompanyats d'en
Jordi Gavaldà, que resulta que feia nit allà
també.
profitant que hi havia neu des del
pàrquing, ens vam dirigir cap a la
cabana de Crestuis per atacar des d'aquell
costat. A la part final ens vam haver de
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Dissabte va fer dia rúfol (foto: Roger Sant)

El vent havia fet de les seves i es notaven
al pas les plaques que s'havien format i
zones més dures a causa de l'erosió del
vent; i on no hi havia tocat el vent una
neu ben pols.
ns vam tirar pel torrent de la Coma del
Forn ben ple de neu i podent gaudir
de les formacions de gel de les petites cascades que hi havia pel voltant. Es notava
que el fred és ben viu aquests dies i que
segueixi així per quan hi tornem encara ho
podrem tornar a gaudir. Seguim SEM!

E
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ROCA CANALDA I PUIG SOBIRÀ
desembre 2020
Per: Pep Molinos

Al sud del massís de Port de Comte destaca una gran paret visible
quilometres enllà. És la Roca Canalda, una muntanya amb personalitat pròpia, sovint desconeguda a l’estar envoltada de massíssos més
altius com són al propi Port de Comte, Serra del Verd, Busa, etc..

P

Serra d'Aubenç

erò avui aprofitant que no tenim
confinament, enfilem directe cap
a Solsona fins el coll de Jou. Fem
uns pocs quilometres direcció Cambrils
per l’estreta carretera fins aparcar al voral
per sobre del petit nucli de Canalda.
l nostre itinerari, primer per pista i després per corriol va a cercar la base de
la paret. La característica d’aquesta paret,
és que la seva base està farcida de petites
coves i restes de construccions aprofitant
les baumes, així com nombrosos voltors
que hi tenen els seu nius.
a a frec de la gran paret trobem les
cavitats de l’Espluga Melera. El nos-

tre petit corriol va resseguint la gran paret
cap el SW. Aviat trobem les runes de Ca
l’Andreu, i tot seguit les ja més ben conservades de Ca la Rita, casa habitada fins
el anys 80 i on encara resten portes, fines-
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tres, la llar, el malmés pis superior, i ben a
prop una gran pica que recull les aigües.
nem voltant la roca fins situar-nos
per corriols fonedissos a la seva part
occidental creuant el sector del Matagà.
A partir d’aquí el nostre cami per bosc
força més aclarit s’enfila cap a llevant fins
el Puig Sobirà (vèrtex geodesic), però
nosaltres continuem per bosc net fins la
punta oriental del Puig Sobirà (1.938m)
amb més bones vistes de la comarca.
partir del cim, els descens pel
vessant oriental és més complicat,
doncs al principi cal orientar-se bé i anar
trobant les escasses fites per no quedar
penjat entre el rocam i petites cingleres.
Ja més avall la ruta és més evident fins
situar-nos a l’extrem NE de la Roca Canalda, que resseguim de nou, passant per
la cova dels Moros, també amb restes de
construccions, algunes a metres d’alçada.

A

A

Ca la Rita

A
H

rribats de nou a l’Espluga Melera,
baixem pel camí per on hem començat fins a la carretera on tenim el cotxe.
a resultat una excursió circular, feréstega, agradable i curiosa degut a dos
components: recorrer les baumes antigament habitades i les vistes panoràmiques
al sud des de Puig Sobirà.

Baumes
febrer
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ROC COLOM
o PIC MARFAING

2.686 m Aresta Sud 90 m III +, IV
Per: Javier Aznar

Si busqueu una escalada difícil, llarga de centenars de metres,
en un entorn concorregut, amb una aproximació a peu de via de 10
minuts, ho sento, aquesta escalada no compleix cap d'aquests
paràmetres, en canvi si busqueu una escalada fàcil, gaudir
d'una qualitat de granit pirinenc, solitària, amb amplis i fantàstics
panorames, amb un cim tal com es dibuixa a l'escola, llavors .........
aquesta escalada no us deixarà indiferents.
més de recorregut, i que tingui una llarga
aproximació, d'altra banda aquest context,
presenta l'avantatge de ser poc freqüentat
i al mateix temps, la qualitat del granit assegura el gaudi .
s coneix també com Pic Marfaing en
honor al guia que va acompanyar al
vescomte Jean Ussel l'any 1899, quan
van realitzar la primera ascensió per la
aresta NE.
es del nostre costat de la Cerdanya, tenim dues opcions per a
l'aproximació:
Des de Meranges, seguir la carretera en direcció al Ref. De
Malniu, fins a una àmplia esplanada (Pla
de Campllong), just en un revolt molt
pronunciat, aparquem i seguim un sender
ben marcat i després amb lleugera pujada,
seguint el curs del riu Duran amb estrets
i boniques cascades, fins al Ref. J.Folch
i Girona, propietat de la FEEC i habilitat

E
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I

mpressiona la seva visió per primera vegada quan arribes a la Portella
de Meranges, la seva forma esvelta
d'agulla de granit, situada just a l'N del
conegut Puigpedrós, forma part de l'últim
ressalt de la cresta Peiraforca - Roc Colom
a la Vall de Campquerdós a la Cerdanya
Francesa .
a meva opinió particular, és que és
una pena que no tingui cent metres

L
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parabolt. 20 m III +, IV.
on. Llarg Superem el ressalt i flanquegem ascendint a l'esq. fins a un
mur vertical 1 parabolt ens indica per on
superar-lo, un cop a sobre, ja veiem la següent reunió, entrem en un diedre una
mica vertical fins que un volada ens barra
el pas, flanquegem a la dreta i entrem a la
reunió en una petita cornisa, 1 pitó i un
parabolt, aquest llarg és una mica vertical,
amb ambient.
er. Llarg Comencem per la dreta de
la reunió i després escalonadament
per grans blocs i plaques, seguim amb tendència a l'esq., Buscant el camí més lògic,
de seguida veurem la reunió d'un parabolt
i un pont de roca amb moltes bagues.
ins al cim només ens quedaran uns deu
metres de grimpada fàcil fins al petit estret i allargad cim. Panorama esplèndid, la
Vall de Campcardós, el Circ d'Engorgs,
el coll de Port d'Envalira, i el Puigpedrós.
Descens: S'efectua mitjançant 3 rapels
sobre parabolts amb anelles procurant
que siguin curts ja que hi ha possibilitat
de quedar la corda travada en els ressalts i
blocs al llarg del descens.
Material: La configuració de la roca i
la qualitat, ens permet multitud de possibilitats per Friends, encastadors i fins i
tot ponts de roca, pel que considero de
manera molt particular que l'equipament
existent és excessiu i que busca un component eminentment comercial.

2

3

com a refugi lliure, a prop hi ha el GR11, no el seguirem i ens dirigim al N a la
Portella de Meranges, demarcació de la
frontera amb França, la vista sobre el Roc
Colom és espectacular flanquegem per
pedregars fins al coll Marfaing o coll Sud.
Des del pàrquing del Ref. De
Malniu seguim el GR-11 en la seva
major part és un sender amb molt poques
pujades, va planejant fins al Ref. Folch i
Girona, a partir d'aquest punt el camí és
comú fins al coll Marfaing .
Horari de l'aproximació: Comptar
de 3 a 3h 30 la primera opció i 2h 30 la
segona opció.
er. Llarg Inici en una gran placa d'un
to ataronjat amb dos grans fissures
paral·leles, agafarem la de l'esq. i en la que
hi veiem un parabolt, superem la fissura
un xic vertical, fins a unes grades d'herba
i blocs, la reunió es troba a la base d'un
ressalt, s'albira bé, trobarem un pitó i un

F
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al voltant de 100 anys

1ª EXCURSIÓ A CAPELLADES
Excursió a Capellades, Capelló, Vallbona,
Badorc i Piera
Per: Jaume Jorba i Estiarte

Després de tota la setmana de pluges, poguérem per fi fer
la desitjada excursió a Capellades.

A

Novembre 1918

les 5 i 12 del matí ens trobàvem
a l'Estació de la Riera de Magòria els companys: Jové (E.),
Domenech (J.), Roca, Viader, Badia, Giberga, Gracia, Besses, Ferran, Jorba (j.) i
el que inscriu.
les 5:49 sortí el trén, començant
entre nosaltres la acostumada xerinola, fent comentaris del bell paisatge que
oviraba nostra vista, destacant-se majestuosament les serres de Montserrat.
ntre mig de fresquívola i bona gana
esmorzarem dintre el tren, qui arriba a
Capellades bo i mitja hora de retràs.
Capellades ens esperaven uns jóvens del Centre Moral, qui, després dels saludos corresponents, s'oferiren
galantment ha acompanyar-nos a visitar
quiscuna fabrica i els contorns de la vila.
l lloc primer de visitar fou el gran molí
de paper de fumar vegetal (palla),
propietat dels Srs. Miquel, Costas i Miquel, S. en C., l'encarregat ens ensenya
tot quant se necessita pel funcionament
de les maquines, quedant nosaltres prendats de tal novetat i agraïts de tantes aten-

cions, i fórem obsequiats amb paper fabricat. Mercés.
esprés visitarem Capelló, situat
al peu del riu Noia, d'un aspecte meravellós, fantàstic, destacant-se
l'anomenat vulgarment «Barret de Capelló", com si deixés caure melindrosament ses puntes. Enfilant-se vers un
caminet i a regular altitud veiérem les
coves del «Pau Antón» quines, totes
elles semblen altars, i en qualcun costat
s'hi veuen uns hermosíssims degotalls
colorits verdosament.
egons la tradició, Capelló havia sigut
paret d'un salt d'aigua, car dins la vila
existeix actualment una bassa on amb gran
abundor hi neix aigua, que en èpoques
molt llunyanes no era recollida, essent el
motiu que s'anés petrificant, trobant-se estalactites.
eguirem uns altres carrers, després de
visitar sa important església, anàrem a
veure l'esmentada bassa, quedant estranyats de la abundor d'aigua que hi neix i
que mai arriba a secar-se, hi ha qui creu
que podria vindre d'una vena del mar.
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inalment visitarem una important fabrica
de Filats i Teixits dels senyors Guasch
germans i fills. L'encarregat, un jove molt
intel·ligent en la matèria ens explica tots
els funcionaments de les maquines, totes
elles de les mes modernes, ensenyant-nos
totes les dependències, quedant altament
satisfets de totes les atencions rebudes i
a més de la netedat de dita fàbrica que
honra a Capellades.
mb una gran recança, emprenguérem el camí vers el poble de Vallbona.
mb molt de gust ens acompanya a
seguir l'excursió el Sr. Manel Ros,
fill del poble i conegut meu, qui accepta
guiar-rnos.
ortirem de Capellades a les 12 del
migdia, i portant el pas un xic llarg i
amb una forta pujada en pocs minuts arribarem a Vallbona fen tot seguit provisions
de queviures, recorreguérem lo poc que
té, seguits de la Mainada del poble.
ltre cop amb el pas seguit, ens dirigírem a la barriada de Badorc.
el camí ens encantarem de les belleses d'aquells contorns, passant per
espessor de pins, romanins i farigoles que
deixaven sentir una flaira encisadora tot
ovirant el riu Noia que passa per un marge
sobresortint al fons les mai prou alabades
crestes del Montserrat
la 1:20 passàvem per la gran masia
de can Farré del Coll, lloc molt

pintoresc; pocs minuts després arribarem
a Badorc, on dinarem, al peu del molí paperer de can Mata.
avent dinat i pres cafè ens encaminarem a Piera, guiats per En Manel
Ros, qui no ens deixa ni un moment,
arribant-hi a les 4:45 i rebent-nos Mossèn
Pere, director del Orfeó.
isitarem l'església romànica i la rectoria; vegérem dugues banderes blanques del rei D. Jaurne, quedant admirats
de tan bell tresor històric
isitarem la venerada imatge del
St. Crist, digne de veure's per
la majestuosa fé que inspira, i agraint
Ies atencions de Mossèn Pere, ens
despedírem d'ell anant a visitar el
Castell on habità una nit el Rei Don
Jaume, avui restaurat i propietat del
Baró d'Almenar, no sent-nos possible
visitar-lo; tot seguit passàrem per un
carrer mal empedrat i travessat per un
arc romànic que en diuen "Arc d'en
Romanyà", havent-hi al damunt un atrevit i antiquíssim balcó de fusta d' una
època molt llunyana.
ot seguit baixarem a la font del Prat,
de molta abundor d'aigua, amb tres
formosos dolls anomenats, el rector i els
dos vicaris, berenarem i de retorn a la estació vegérem una artística creu de terme.
les 6:29 retornàvem a la ciutat
Comtal, tenint un grat record tots
els que férem aquesta excursió.
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Pasqua Granada-1961
Per: Jordi Romagosa (soci 1224)

Sortim el dissabte a la tarda, amb el tren de les 4.35
cap a Puigcerdà. Hem projectat fer l'itinerari: Prullans, Pessons,
Envalires, Puigpedrós i Meranges.
A Planoles baixen uns companys que van a Coma Ermada.
A cada poble hi ha parada: baixen càntirs
buits i pugen càntirs plens. Pensàvem que
arribaríem a Meranges a les 9 i per mor de
les parades, una avaria i altres mandangues
que ara no recordo, desembarquem a Meranges a les 12. Paguem el viatge, ensenyem la documentació als "Civiles" i sortim a
«tota màquina" pel dreturer camí que duu a
l'estany de Malniu. Al cap de poca estona
ens traiem els roccis i ens posem els curts,
el Sol i la pujada ens ho aconsellen.
a fa estona que faríem un traguet però
s'ha acabat l'aigua. Per fi a un torrentet
ens podem rentar la cara, (oi que nets?)
beure i carregar les cantimplores. El camí
continua amb un bon pendent, passem
per un bosc d'avets, (benvinguts!) i trobem l'estany de Malniu, descansem i estudiem la manera pujar al Puigpedrós.
e-emprenem la marxa per un fort pendent herbat i anem a parar al mig d'un
caos de blocs grossos pels que hem d'anar
saltant, pujant i baixant, per fi (res no és
per sempre) som al peu d'unes canals
que ens duran (al menys així ho crec) al

A

J

rribem a Puigcerdà, ens assabentem que no hi ha mitjà de
transport fins a demà al matí, comencem bé! Carreguem les motxilles i xinoxano ens anem cap a Bolvir, que és a 5 km.
En arribar-hi cerquem lloc per a dormir i ens
informem de l'hora que passa el camió de
la llet -únic sistema de transport regular amb
Meranges- Tot caminant havíem decidit
canviar l'itinerari, el farem del revés.
les sis del matí, fotuts de fred, pugem
al camió. N'hi anem 12 de moment,
ens aposentem damunt de la cabina, calantnos les caputxes dels anoracs i els guants.
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Puigpedrós. N'agafem una de bastant descomposta i amb una llengua de neu al mig,
quan sortim -en Llorenç va al davant- m'està
ensenyant on para el cim, hi tenim una mitja
hora llarga de trepitjar neu, sortosament en
bon estat, ja que no portem ni grampons
ni piolet. Arribem al pic de Puigpedrós
(2911m) Assaborim la superba visió: al
NO els Envalires, més lluny la Pica d'Estats
i l'Aneto sortint de les onades i onades de
cims i serres nevades que contrasten amb
aquest cel tant blau que només aquí dalt
es pot trobar, al darrera, la Serra del Cadí
i Pedraforca, Carlit i Puigmal, d'alguns en
tenim tants bons records... Tot plegat que
com que no fa gaire vent i la cosa s'ho val,
ens quedem a dinar recolzats a les pedres
del padró cimal. Signem al llibre de registre
i comencem a baixar cap a la Portella de
Meranges, amb la intenció de seguir cap
baix a Camquerdós.
n cop som a la Portella veiem que està
plena de neu gelada i ens manca material per arriscar-nos a baixar. Decidim canviar
sobre la marxa l'itinerari i ens dirigim vers la
Portella d'Engorgs. Després d'uns 500 ó
600 metres de baixada, trobem un collet
amb el vessant Nord amb poca neu. El pendent és fort i anem baixant, més avall la neu
ens barra el pas, traiem el cordino i instal·lem
una mena de rapel de pit, s'acaba abans la
corda que la neu i cal asseure's i permetre la
refrescada de l'entrecuix damunt de la neu i
sotragada final amb les pedres de més avall.

eguim baixant, ja veiem el torrent de'n
Gait, hi arribem, en seguim el seu curs
i arribem a les cabanes dels Esparvers. Són
ocupades (més o menys) i els estadants
diuen que no tenen cap mena de recança
a que ens quedem fent bivac per allà el
voltant. Regraciem els "niñus i niñas" per
llur "amabilitat" i un cop celebrada consulta d'urgència, decidim baixar a cal Jan, tot
plegat són unes dues hores més. Abans
d'arribar a cal Jan descobrim una magnífica
cabana d'obra, amb capacitat per a 3 ó 4
persones. Ens hi quedem, recollim llenya i
fem foc a la llar. Encenem el "Primus" i fem
el sopar, sopem, filosofem i anem a dormir.
l'endemà em desperto a 2/4 de 10,
en Llorenç dorm. Vaig a buscar aigua
i preparo l'esmorzar, mentrestant van baixant
unes boires que des d'ahir nit ens amenaçaven. Desperto al company, mengem i després anem baixant per la pista vers Prullans,
tot seguint aquesta bonica vall, passem per
Coborriu de la Llosa, seguim el camí.
Prullans bevem la darrera aigua
d'aquestes regalades valls i anem a la
carretera de la Seu a Puigcerdà. Esperem el
cotxe de línia que ens porta a Puigcerdà,
passem els tràmits duaners i agafem el tren.
Potser l'estrofa no és perfecta, però és
gràfica: Meitat de França,

A
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meitat d'Espanya,
no hi ha altra terra
com la Cerdanya.

ASSISTENTS. Llorenç Nasarre i jo
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CALENDARI D’ACTIVITATS FEBRER

Totes les sortides queden supeditades a les normes
per la Covid que en cada moments estiguin vigents i per tant podran
ser anul·lades o canviades de data a última hora, segons la situació.
DATA

SECCIÓ

LLOC O ACTIVITAT

VOCAL

2 dm

AEC

Reunió Junta directiva

Junta

4 dj

Cultura

Jardins i Parcs de Barcelona

Domènec Palau

17 dc

Muntanya

Dimecres al sol: Castelladral

Pere Mansilla

18 dj

Cultura

Jardins i Parcs de Barcelona

Domènec Palau

20 ds

Muntanya

Semprepodem: Raquetes.
Pedró dels Quatre Batlles

Pep Molinos

21 dg

ERE

Avenc Pérez i Cova Mitjaville a Rià (Conflent)

ERE

27 ds

BTT

Moianès

Anna Vallès

27/28 ds i dg

SEM

Pic de la Cabaneta

Jordi Villena

30 ds

Muntanya

Senderisme:
Sta. Bàrbara de Pruneres

Rosa M. Soler

Tots els dimecres

AEC

Labors

Núria Gómez i
Mari Guillén

Vegeu a continuació informacions més detallades d’algunes de les activitats.
febrer
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CULTURA

SENDERISME CULTURAL

U

Coneixem els jardins i els parcs de dins de Barcelona.
Caminades per a gent gran de l’entitat, amics i veïns.

s proposem que ens acompanyeu
a descobrir arbres monumentals,
escultures, racons i història dels
jardins i parcs de Barcelona. Passejades
tranquil·les i pendents suaus. Farem salut
física i millorarem l’estat anímic i psíquic,
que tant ens convé.
ropòsit: degut al llarg confinament
que portem a causa de la pandèmia,
proposem fer caminades per a gent gran
de l’Agrupació, amics i veïns del barri,
aprofitant el espais enjardinats oberts i
parcs de la Ciutat de Barcelona, ens desplaçarem a peu o amb transport públics
depenent del recorregut.
BJECTIUS: Estimular passejades per millorar la salut mitjançant
l’exercici físic.

P

Jardins Palau Reial

Estimular les relacions socials que degut a
l’aïllament s’hagin pogut afeblir.
Millorar l’estat anímic i psíquic de les
persones, gaudint de la natura i els espais
oberts que ens ofereixen els jardins i parcs
de la Ciutat de Barcelona
Us hi esperem !!!!!
aminades matinals en dijous. (adaptades en tot moment a les normatives vigents del confinament per causa de
la pandèmia del Corona Virus).
alendari (llocs a determinar)
Febrer: 4 i 18
Març: 4 i 18
oordinació: Domènec Palau. 671
406 030

O

C

Jardins Palau Reial
febrer
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Secció de Muntanya - Senderisme

STA. BÀRBARA DE PRUNERES
dissabte, 27 de febrer de 2021

(No es va poder fer al gener i la tornarem a programar
amb l'esperança que es pugui fer)
Lloc i hora de sortida: 7:30 Local Agrupa, 7:45 Fabra i Puig.
Transport: cotxes particulars.
Preu: El cost de la benzina serà repartit entre tots els assistents, exceptuant els xofers.
Recorregut: 9,0 km.
Desnivell: +350 m, -350 m.
Horari aproximat: 4:00 h.
Dificultat: Fàcil.
Recorregut: Ruta circular pels voltants d´Oix, per arribar a l´església de Santa Bàrbara de
Pruneres, que ens permet gaudir d´esplèndides vistes d´aquest entorn de l´Alta Gar-rotxa.
Material: Calçat i roba de muntanya apropiada, pals, aigua per a tot el recorregut,
esmorzar a peu de cotxe dinar de carmanyola.
Inscripcions: Per inscriure’s cal notificar-ho al vocal, indicant disponibilitat de vehicle i places.
Vocal: Rosa Maria Soler (699537419)
Informació addicional: L'església de Santa Bárbara de Pruneres és d´origen romànic, datada del segle XII o principis del XIII, tot i que sembla que ja hi havia alguna
edificació anteriorment, al mateix lloc. Ha sigut objecte d´una restauració als darrers anys.
Important:
La sortida queda subjecta a les normes vigent del Coronavirus, i pot ser suspesa o
canviada de data a última hora segons la situació.
És obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’A.E.C. i el fet d’apuntar-se a
aquesta sortida, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recordeu també que
cal estar en possessió de la targeta de la FEEC.

Activitats ERE

21/02/2021 Diumenge
Avenc Pérez (- 90 m.p ) i Cova Mitjaville (275 m.r.) a Rià (Conflent).
Possible activitat per a acompanyants/es: Cova turística de les Grans Canaletes a
Vilafranca de Conflent.
febrer
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SECCIÓ DE MUNTANYA
Semprepodem

RAQUETES DE NEU
PEDRÓ QUATRE BATLLES

Activitat: Muntanya per a socis i sòcies
Categoria: RAQUETES DE NEU
Data: Dissabte, 20 de febrer 2021
Lloc de Trobada: 6:45h a l'Agrupa – 7:00h a Fabra i Puig
Transport: en cotxes particulars.
Inscripcions: fins dijous 18 de febrer a les 8 del vespre.
Itinerari: Port del Comte, pàrquing Estivella, portell del Llop, Coma condesa, Pedró
dels Quatre Batlles, Tossal de l’Estivella, Clot Rodó, pàrquing Estivella.
Desnivell: 580 m
Recorregut: 12 aprox
Horari: 5,30 h aprox.
Dificultat: moderada.
Material: motxilla, barret, roba de protecció pel vent, pluja i neu, crema solar, ulleres
de sol, calçat de muntanya adequat per a la neu i raquetes, aigua i menjar per tot el dia,
raquetes, bastons i guants. Recomanable bastons, paraneus, guants i opcional grampons.
L’AEC disposa de raquetes en lloguer si algú en necessita, reserveu-les a secretaria.
Vocal: Pep Molinos (T/ 666 086 052))
Apunts de l'Excursió: Estigueu atents a les noticies sobre Covid i confinaments.
Potser es modifica la ruta. Els vocals es reserven el dret de modificar la ruta/itinerari i
d’altres característiques segons criteri i en funció de la neu i confinament
Normativa: és obligat llegir les Normes generals de les sortides de l'AEC; el fet
d'apuntar-se a aquesta activitat, comporta l'acceptació automàtica de les mateixes.
Per a aquesta activitat els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, és OBLIGATORI ESTAR EN POSSESSIÓ DE LLICÈNCIA FEDERATIVA
QUE CUBREIXI L’ACTIVITAT DE RAQUETES (FEEC MODALITAT C o D ),
poseu-vos en contacte amb secretaria per tramitar una llicència temporal si la vostra
llicència és inferior. Cadascú és responsable de si mateix, del que pugui fer, o del
que li pugui passar.
febrer
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DIMECRES AL SOL 17/02/21

(No es va poder fer al gener i la tornarem a programar
amb l'esperança que es pugui fer)

Castelladrall - Bauma Comaposada - Can Filaborres
- Tines de Can Reixes - Tomba antropomòrfica Font de l’Arç - (Pujada Turó dels Oliver, opcional)
- Mas Ronec-Castelladral
Temps: 3h.
Distància: 6,5 km
Desnivell: 320 m
Recorregut fàcil, apta per tots els públics
Trobada: 7:30 h Padilla, 7:45 h Fabra i Puig
Vocal: Pere Mansilla 601 110 287
Portar: esmorzar, dinar a concretar
Transport cotxes particulars. El cost de la benzina serà repartit entre tots els
assistents, exceptuant els xofers.
Inscripcions: Cal notificar-ho al vocal, indicant si es disposa o no de vehicle i quantes places.
Material: Calçat i roba de muntanya apropiada, pals, aigua per a tot el recorregut.
Important: La sortida queda subjecta a les normes vigents del Coronavirus, i pot ser
suspesa o canviada de data a última hora segons la situació.
És obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’A.E.C. i el fet d’apuntar-se a
aquesta sortida, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recordeu també que
cal estar en possessió de la targeta de la FEEC.

NORMES GENERALS

PER A TOTES LES SORTIDES DE L’A.E.C.

- La dificultat, les edats, les condicions mínimes, l’equip i material així com l’horari previst i desnivell,
s’indicaran sempre en la informació de cada sortida.
- No obstant, cal tenir en compte que, com a activitats a l’aire lliure que són, les excursions no estan lliures
de riscos per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps, allaus, etc.), morfologia (mal d’alçada,
desnivells, despreniments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.
- Els participants estan obligats a respectar durant tot el recorregut el medi natural.
- Les sortides disposen d’un pla d’emergència en base als telèfons mòbils dels participants i les instruccions dels
vocals, que per raons de seguretat poden modificar la ruta i els horaris.
- L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació •
febrer

24

2021

activitats programades

PROGRAMA PROVISIONAL 2021

SENDERISME
DATA

LLOC

27 de febrer

Castell de Gurb

27 de març

Els Emprius

24 d’abril

Rasos de Tubau

22 de maig

Puig de la Clapa

5 de juny

Collsuspina – Roc de Guàrdia

19 de juny

La Ribalera

SEMPREPODEM
DATA

LLOC

17 d’abril

Els Empedrats a Moixeró

15 de maig

Puig Moscós – Puig Sistra

12 de juny

Vallter – Mantet

19 de juny

La Ribalera

17 de juliol

Pics de Coll-Roig

febrer
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GRUP JOVE A.E.C. 2020-21
DATA

VOCALS

ACTIVITATS

Febrer

6-7

Pau N, Xavi C.

Esquí de muntanya

Març

13 - 14

Miguel, Bernat B.

Calçotada
(Ferrata Patacons, Bici, Escalada...)

Maig

22 - 23 Mar G, Xavi C, Pol B

Juny

20

Cursa La Ribalera

Juny

22 - 23

Cristina, Núria V.

Barranquisme

Flama del Canigó

*** Els vocals convocaran les reunions prèvies de cada sortida entre una o dues
setmanes abans de la realització d’aquesta, via grup de mail
(grupjoveaec@googlegroups.com) i via WhatsApp.
Les reunions seràn online o presencials, segons la normativa vigent.

CALENDARI BTT
MES

DATA

LLOC

VOCAL

FEBRER

Dissabte 27

Moianès

Anna

ABRIL

Dissabte 17
i diumenge 18

Montsant

Miquel I

Dissabte 26
VALL FOSCA
Roger
i diumenge 27
ls vocals enviaran mail 15 dies abans recordant les dates, explicant les característiques
de la sortida, horaris i transport.  
És important que confirmem l'assistència a la sortida el més aviat possible per tal de poder
organitzar la logística. Qualsevol proposta o modificació ho podem anar comentant.
Telèfons de contacte: Anna: 650 178 949, Núria: 627 614 885
JUNY

E

Ciclistes, reserveu-vos les dates!!
febrer

26

2021

activitats programades

CALENDARI DE SORTIDES

D'ESQUÍ DE MUNTANYA 2021
DATA

SORTIDA

VOCAL

6/7 febrer

Conjunta grup Jove

Pau (pakystani91@gmail.com)

27/28 febrer

Cabaneta

Jordi (jvillea32@gmail.com)

20/21 març

Posets

Miquel
(miqueltaverna@gmail.com)

10/11 abril

Culfredes

Amat (amat92@gmail.com)

8/9 maig

Maladeta

Jordi (jvillea32@gmail.com)

22/24 maig

Vignemale

Bernat (bernatrs@gmail.com)

5/6 juny

Tapou

Rafa (alalbos@yahoo.es)

S

i podem també organitzarem alguna cosa per Setmana Santa amb activitats de tot
tipus. Ja us n'anirem informant.
Engresqueu-vos, que com més serem més riurem!!
Per aquells que comenceu, o que ja teniu una colla d'anys i esquiades a les cames, a les
sortides més tècniques s'intentarà oferir alternatives més tranquil·les per la mateixa zona.
Recordem que per poder assistir a les sortides cal disposar d’ARVA, pala i sonda i que
a l’Agrupa en tenim per llogar (15€ el cap de setmana + 30€ de fiança)
VOCALIA D’ESQUÍ DE MUNTANYA
febrer
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CALENDARI 2021
ALPINISME
FORMACIÓ
MONOGRÀFIC
MONOGRÀFIC
CASCADES GLAÇ
CURS NIVELL I
CURS NIVELL II
CÀPSULA
us piolet/grampons
TÉCN. PROG.
GLACIAR I AUT.

TEÒRICA
10 de febrer

PRÀCTICA
13 i 14 de febrer

LOCAL
UECH
CEE

17 de febrer

20 i 21 febrer

3,10 i 17 de març
7, 14 i 21 d’abril

6 i 7, 13 i 14 demarç
10 i 11, 17 i 18 d’abril

UECG
CEE

3 de febrer

6 de febrer

UECH

28 d’abril

1 i 2 de maig

AEC

ESQUÍ DE MUNTANYA
CURS NIVELL I
CURS NIVELL II
MONOGRÀFIC
FORA PISTA

10, 17 i 24 de febrer
10, 17 i 24 de març

13 i 14, 20 i 21 de febrer
13 i 14, 20 i 21 de març

UECG
AEC

15 de desembre

18 i 19 de desembre

UECG

PROGRESSIÓ PER CRESTES
MONOGRÀFIC
MONOGRÀFIC

9 de juny
29 de setbre

12 i 13 de juny
2 i 3 d’octubre

FEB
FEB

ESCALADA EN ROCA
CURS NIVELL I
CURS NIVELL II

5, 12, i 19 de maig
8 i 9, 15 i 16 de maig
13, 20 i 27 d’octubre 16 i 17, 23 i 24 d’octubre

UECG
CEE

EXCURSIONISME
CURS NIVELL I 29 setbre, 6 i 13 d’octubre

2 i 3, 9 i 10 d’ octubre

DESCENS DE BARRANCS
MONOGRÀFIC

30 de juny

3 i 4 de juliol

FEB

FERRADES
MONOGRÀFIC

16 juny
febrer

19 i 20 de juny

28
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CALENDARI SORTIDES FAMILIARS

A la reunió que es va fer el passat 29 de setembre, es va decidir el calendari de sortides
per aquesta temporada, que us presentem a continuació:
DATA

VOCAL

14 de març

David Ortiz

25 d'abril

Francesc Estanyol

6 de juny

Pere Carrascal

A més vam parlar que, de cara a finals de juny o inicis de juliol,
potser podríem buscar algun lloc per anar a passar un parell de dies.
Per a mes informació, poseu-vos en contacte amb en Bernat Ruiz (bernatrs@gmail.com),
que coordina aquestes activitats.

AVÍS IMPORTANT:
BUTLLETÍ ONLINE

Les actuals circumstàncies de la pandèmia
estan ocasionant a l’Agrupació una notable disminució
dels ingressos, això fa que haguem de ser especialment
curosos en la economia.

P

er això hem pensat que ara és un
bon moment per a potenciar més
el Butlletí online per tal de reduir
despeses d'impremta i enviament.
er altra banda, així també col·laborem
amb la reducció de residus i protecció
de la natura.
reneu nota doncs, que a partir del
proper mes d’abril, el butlletí serà per
defecte, només online per a tothom.

P
P

febrer

N

o obstant no volem privar als socis que
ho desitgin, de seguir rebent-lo en paper. Qui així ho vulgui caldrà que ho comuniqui de forma expressa per correu electrònic
a butlleti@aec.cat abans del 15 de març.
er tant, si en aquesta data no hem rebut el vostre avís en contra, entendrem
que esteu d’acord en deixar de rebre el
butlletí en paper.
Agraïm per avançat la vostra comprensió.

P
29

2021

a.e.c.

ALTES DEL MES DE DESEMBRE
Auri Botines Puertas
Manel Pons Mir
DolorsTebé Castellà

La nostra més cordial benvinguda i el desig d’una ben profitosa estada a l’Agrupació

•

PAGAMENTS

CAIXA D’ENGINYERS
AEC: ES72 3025 0017 4114 0003 1058
SIJ: ES34 3025 0017 4514 0003 1061
MOLT IMPORTANT: Al fer l'ingrés, cal indicar SEMPRE
nom, cognom i l’activitat o concepte pel qual es fa el pagament •

CORREUS ELECTRÒNICS
aec@aec.cat
agrupactivitats@aec.cat
btt@aec.cat
butlleti@aec.cat

A

ere@aec.cat
caiac@aec.cat
comunicacio@aec.cat
coordinacio.sij@aec.cat
grupjove@aec.cat

laribalera@aec.cat
seam@aec.cat
secretaria@aec.cat
web@aec.cat

CONDOL

quest 20 de gener ens va deixar Antoni Martín Gràcia a l'edat de 74 anys. S'havia
fet soci, junt amb el seu company de caminades, el setembre del 2020.
El nostre més sentit condol a la seva dona, família i amics.

COMUNICAT IMPORTANT

NOU HORARI

DEGUT A L’ACTUAL COJUNTURA I REESTRUTURACIÓ SETMANAL

ELS DIVENDRES L’ENTITAT ROMANDRÀ TANCADA
L’HORARI SERÀ DONCS

DE DILLUNS A DIJOUS: 06:30 h A 21:00 h
febrer

30

2021

febrer

Ventolau (foto: Amat Botines)
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Semprepodem. Collserola

Surt el sol a Barcelona. Caminada per Collserola (foto: Joan Guiu)

HORARI SECRETARIA A.E.C.
De dilluns a dijous de les 18:30 a 21:00 h.

SECCIONS

Secció de Muntanya, Senderisme i curses per muntanya (SM); Secció d'Escalada i
Alta Muntanya (SEAM); Secció d'Esquí de Muntanya (SEM); Equip de Recerques
Espeleològiques (ERE); Secció d'Esquí (SE); Secció de BTT; Secció Infantil i Juvenil
(SIJ); Secció de Caiac; Secció de Cultura (SC); Secció de Turisme Eqüestre i Escola
d'Esports de Muntanya Glacera •
AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
“CATALUNYA”

1912

Amb la col·laboració de:

Padilla, 255-263, primera planta
08013 Barcelona
tel: 933 024 529
e-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

Coordinació: Rosa Maria Soler
Correcció lingüística: Jordi Romagosa
Disseny i maquetació: Xavier Sánchez
Impressió: Empòrium
Dipòsit Legal: B 11805-2015
En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa, Pere
Mansilla, Rosa M. Soler, Domènec Palau, Joan Guiu, Javier Aznar, Carme Collado, Amat Botines, Roger Sant, Joan Tarruella, Miquel Insausti,
grup familiar, Pep Molinos, Domènec Palau

YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCCb4ymO48bGSVxewPerIa3Q
FACEBOOK: www.facebook.com/AgrupaAEC

2013

INSTAGRAM: www.instagram.com/agrupacioexctacatalunya
Edita: AEC
President: Pere Mansilla
febrer

•
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