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ENS N’HEM DE FELICITAR
Tal com aneu veient a les pàgines dels Butlletins, 
al calendari cada mes hi ha un munt de propostes 

per a tots els gustos: 
Excursions de tots tipus i nivells, de cap de setmana o entre setmana, 

sortides culturals i les activitats més específiques de cada secció.

Ens n’hem de felicitar. Això demostra que la nostra Agrupa és ben viva i que 
hi ha força socis “pencaires”, que amb les seves iniciatives aconsegueixin que 
a vegades “se’ns acumuli la feina”, i no siguem capaços d’arribar a totes les 

activitats que ens interessen.
Un cop fetes les activitats, és bonic veure com omplen els butlletins i la web en forma 
d’articles i fotografies que a tots ens agrada de mirar i llegir, tot recordant els bons mo-
ments passats, o permetent-nos gaudir una mica d’aquelles de les que no hem pogut 
participar directament.

Seguim així per molts anys!!
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Castell de Popa (foto: Pako Montes)
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DE CASTELLTERÇOL A CENTELLES
Per: Josep Maria Tello

Estem tots animats i quedem a diferents parades del bus e-9 Sagalés 
per anar fins a Castellterçol. 

Però un de nosaltres, en Lluís Torruella, es confon i arriba just 
a l'autocar, gràcies a que havíem avisat al conductor. 

Finalment tot s'arregla i sortim, Arri-
bem a Castellterçol, ens entaulem 
i esmorzem. També parlem de si 

plourà o no. La veritat és que vam tenir 
sort que només fos una "pluja pixanera" , 
cap al final de l'excursió. Però sí que el dia 
estava ennuvolat.

Comencem a caminar i arribem fins a 
Castellcir i més endavant Sant An-

dreu de Castellcir. Després pugem fins al 
Castell de la Popa; tanmateix estava barrat. 
Caminem entre el camí indicat i alguna 
drecera que porta al mateix lloc, però sem-

pre consultant-ho abans amb el vocal, en 
Xavier Domènech que orienta l'excursió.

Estava previst anar també al Castell de 
Sant Martí , però atesos els núvols i el 

dia que feia decidim dinar en una esplana-
da i després anar fins a Centelles, prendre 
un cafè o una beguda a l'estació i agafar el 
proper tren.

Va ser una excursió aventurera i 
molt agradable de fer i vàrem fer 

quinze quilòmetres com estava previst, 
encara que el final el vam fer per un lloc 
diferent.

En conclusió, una aventura més per 
gaudir de la muntanya.

Sant Andreu de Castellcir (foto: Pako Montes)



5abril  2022

Pep Molinos dirigint la visita al barri 
(foto: Jordi Ramon)
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4 de març de 2022

PASSEJADA PEL BARRI DE LA RIBERA 
I VISITA A L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
(exposició de fotografies de l’Esteve Luceron 

sobre “la Perona, l’espai i la gent”)
Per: Laura Grau

El passat divendres 4 de març, ens vam aplegar una vintena de socis 
més el vocal, en Jordi Ramon i el guia, en Pep Molinos, a les 9h 
del matí a la Plaça de l’Àngel per fer una passejada pel Barri de la 

Ribera, centre econòmic de Barcelona entre els s. XIII i XV.

“Bon dia, bon dia, què tal?, 
què, s’aguantarà el dia, 
avui?” així és com comença-

va aquesta sortida de divendres. I a les 
9h10, ja ens endinsàvem pels carrers i ca-
rrerons del Barri de la Ribera, el barri del 
Pep de tota la vida.

Ens va fer un recorregut laberíntic, 
descobrint  el carrer més curt – el de 

l’Anisadeta -, amb 4m de llarg; el més es-
tret – el de les Mosques-, on en una part 
fa 1m47 i segons la dita: “Al carrer de les 
mosques, hi ha funció a les fosques”, i el 
més pompós – el del Cap del Món-, un 

carrer sense sortida. Vam passar també pel 
carrer Barra de Ferro, el de les Trompetes, 
.... i ens anava explicant com en aquest 
barri la majoria dels carrers, enlloc de por-
tar nom de sants, porten els dels gremis, 
com: Argenteria, Sombrerers, Esparteria, 
Corders, etc..

També vam passar per la fàbrica de la 
Seca, l’encarregada de fabricar mone-

da des del s XIII. I per la Basílica de San-
ta Maria del Mar, el millor exemple del 
Gòtic Català, on vam entrar per compro-
var un cop més que és una gran meravella. 
També, per diferents palaus medievals.

Vam gaudir d’anècdotes de la seva 
infantesa i de la seva joventut. Tots 

recordarem la “carretilla”.... 

Però no voldria obviar el tema gastronò-
mic: Passant per la Pastisseria Brunells, 

del carrer Princesa, una de les pastisseries 
més antigues de la ciutat i que va guanyar 
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Visita a l'Arxiu Fotogràfic (foto: Jordi Ramon)

el concurs al millor croissant de mantega 
d’Espanya el 2020, va haver-hi la primera 
parada. I la segona, va ser a la pastisse-
ria Hoffmann, del carrer dels Flassaders, 
guanyadora del premi de Millor Pastisseria 
de Catalunya de 2020, per prendre’ns un 
croissant de mascarpone... una delícia....

I així ens vam plantar a  les 13h a l’Arxiu 
Fotogràfic, on ens estava esperant en 

Jordi Calafell, comissari de l’exposició 
sobre la Perona. 

Gràcies a ell, vam poder veure, gaudir  i 
entendre el treball fotogràfic que Lu-

ceron va fer en els anys 80 de La Perona, 
un barri de barraques on vivia una comuni-
tat gitana i que va ser enderrocat abans dels 
Jocs Olímpics. Hem de remarcar la qualitat 
de les fotografies, no tant sols a nivell tècnic 

sinó també, humà: la manera de seure, les 
mirades, les rialles, dels nens, dels joves, dels 
adults. Tot això ens mostra la complicitat que 
hi havia entre el fotògraf i els “actors”.

En Jordi també ens va fer cinc cèntims de 
la personalitat del Luceron per poder en-

tendre el perquè d’aquestes fotografies.

Evidentment, això és només un petit 
resum del matí tan esplèndid que vam 

passar. I voldria donar les gràcies al Pep 

Foto: Pilar Ventura

Molinos per fer la sortida tan amena, di-
dàctica i divertida i al  Jordi Calafell, per 
fer-nos entrar en el món fotogràfic de Lu-
ceron. I, com no, al vocal, en Jordi Ra-
mon, per organitzar-la.

Val a dir que aquesta convocatòria va 
tenir tant d’èxit, que s’ha tornat a re-

petir el dia 11 de març.

Fem Cutura!!

Foto: Pilar Ventura
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Foto: Mar Cedó

LA MORERA DEL MONTSANT
EN BUSCA DEL SOL

12 de març 2022
Per: Jordi Serra

Com sempre que tenim risc de pluja 
ens dirigim cap el Sud en busca del sol. 

Reservem el cim del Bassegoda per una jornada més serena 
que ens permeti gaudir-lo sense pressa (ni risc) 

com es mereix i el canviem pel Montsant 
(comodí que mai, o gairebé mai, falla). 

L ’ambiciosa idea inicial és arri-
bar a la Roca Corbatera des de 
La Morera del Montsant (cim 

triat per Raül Romeva en la múltiple 
excursió reivindicativa de “Cims per 
la Llibertat”). Arribem a La Morera 
just quan s’obre el cel, 18 valents/es 
que prefereixen desafiar la pluja que 
mirar-la des de la finestra. Pugem pel 
grau de l’Agnet. Seguint els consells 
d’en Pep Molinos evitem els graus 

propers, dels Barrots o del Carras-
clet,  no aptes per grups nombrosos i 

Baixant cap a la Morera (foto: Rosa M. Soler)
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menys després de tota l’aigua que ha 
caigut durant la nit  (els reservem per 
una nova aventura). 

Un cop a dalt la carena s’acaba 
la nostra sort I ens cau un bon 

xàfec a sobre que acompanyat de 
vent i poca visibilitat fa recomanable 
escurçar la ruta. Girem cap a l’oest I 
ens dirigim cap al Piló dels Senyalets. 
Abans d’arribar-hi uns quants deci-
dim pel fred, escurçar-la encara més 
i baixem cap a La Morera deixant als 
més agosarats arrambar-se al Piló. A la 

El Pilo dels Senyalets (foto: Toni Enseñat)

que baixem 200 m d’alçada, sortim de 
la tempesta i seiem una estona a gaudir 
de l’espectacle que ens regala el sol, 
els núvols i els camps amb l’herba bro-
tant del Montsant. 

Un cop al poble i ja eixuts ens regalem 
un bon dinar maridat amb el bon vi 

del Priorat.

Grau de l'Agnet (foto: Mar Cedó)

Sortint de la Morera (foto: Rosa M. Soler)
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CULTURA
24 de març 

RECOLLIDA DEL PESSEBRE DE L’AEC
Text: Domènec Palau. Fotos: Anna Tomàs

Com cada any després d’uns mesos ja toca recollir el pessebre.

Enguany, com sabeu, el pessebre es 
va instal·lar al castell de Montsoriu. 
Un petit grup de 13 socis ens dirigí-

rem al castell armats de l’instrumental ade-
quat per desmuntar-lo i procurar que no 
quedi cap alteració de la zona on ha estat 
instal·lat, cal no deixar motius de queixa 
per tal de que sempre siguem ben rebuts 
per a altres ocasions.

Un cop acabada la feina hem aprofi-
tat les circumstàncies del lloc i hem 

donat un tom per la part exterior de la 
muralla, admirant la seva magnitud, tot 

passejant ens hem acostat a la Torre de 
les Bruixes, torra de defensa exterior del 
castell, envoltada per un fossar i situada a 
l’extrem oriental de la esplanada del Turó 
de Montsoriu, ple d’excavacions arqueo-
lògiques, del que en el seu dia varen ser  
habitatges medievals de fora muralla.

Dirigits cap a Breda tot fent el xafarder 
a una tenda de plats i olles ubicada 

en una casa del 1545, hem pogut visitar 
l’antic forn de cuita de ceràmica i la cuina 
del segle XIX que resta intacta.

I com no, acabàrem la diada dinant a Bre-
da, allargant la sobre taula fins entrada 

la tarda, amb converses i xerrameques, 
fent projectes d’on posarem el pessebre 
d’enguany,  i cap  a l’Agrupa a deixar el 
pessebre que romandrà a l’espera d’un 
altre Nadal.
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SENDERISME

SERRA DEL POU 
(19 març 2022)
Per: Rosa Maria Soler

Remenant per les guies que hi ha per casa, vaig trobar 
aquesta excursió a la Serra del Pou, que  ni l'havia sentit anomenar 

i que cau en un sector de les Muntanyes de Prades, 
per a mi totalment desconegut. Em va semblar una bona opció 

per una sortida de Senderisme i a l’hora de muntar el Calendari, 
la hi vam incloure.
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És una ruta circular per camins de bosc, 
partint del petit poblet de l’Albiol.

Allà ens vam plantar una colla de 21 
socis  amb ganes de caminar, mal-

grat que el dia tan núvol feia pensar que 
en qualsevol moment ens engegaria un 
bon ruixat.  Però no va ser així.  Només 
unes gotetes al començament i després es 
va aguantar tot el dia. Gens de sol, però 
també gens de pluja, cosa que és d’agrair, 
perquè alguns ja en duem unes quantes 
de ben remullades!!

Després d’esmorzar, emprenem la 
ruta per la carretereta que va cap a la 

Mussara, que aviat deixem per prendre 
una pista de terra, que en suau baixada, 
voreja tot el vessant sud de la Serra del 
Pou, passant a la vora de diversos ma-
sos, fins a arribar al Mas d'en Tinet, ben 
enrunat.  

Una paradeta per fer quatre fotos i glo-
pet  d’aigua i seguim. El camí es va 

estrenyent i aviat comença a pujar cap a 
l’altiplà de la Serra del Pou, passant pel 

Altiplà de la Serra del Pou (foto: Conxita Güell)
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Grau del Malpàs. Resta algun petit tros 
d’empedrat, que fa suposar que el camí 
havia estat important.

Un cop a dalt, ja tenim feta la part més 
cansada del dia, ja que pràcticament 

no hi ha cap més pujada.  La part alta de 
la Serra del Pou està coberta de bosc i  no 
tenim cap visió dels voltants. Hi ha alguna 
opció d’apartar-se de la ruta, per anar a 
cercar algun punt de mirador, però repre-
senta una marrada massa gran i tal com està 
el temps, pensem que tampoc veuríem 
gran cosa i ho deixem córrer.

Una anècdota: alguns de la colla que 
anaven un pèl més avançats es van 

trobar en aquesta zona amb uns ciclistes... 
de la Secció de BTT de l’Agrupa!!  Re-
sulta una bona casualitat, tenint en comp-

te que en tota l’excursió no hem trobat a 
ningú més...

Seguim caminant tot planejant per bos-
cos ben bonics fins  arribar a una cruï-

lla que ens fa dubtar. Hi ha qui diu que 
cal agafar el camí que gira a l’esquerra per 
anar al  Grau de l’Estelada, per on vo-
lem baixar.  D’altres diuen que el grau ha 
d’estar més endavant i que cal seguir un 
tros més pel camí que venim...

Els mapes de què disposem en els mò-
bils, són poc precisos en aquest punt.  

Per postres hi ha un cartell que diu “Grau 
de l’Estelada”, però està tombat a terra i 
no es pot saber cap a on indica...

Veient els mapes, ens adonem que 
encara que no trobem el grau,  tam-

bé arribarem a l’Albiol, però fent una 

El mas de Tinet (foto: Lucia Martínez)
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mica més de volta i finalment guanyen els 
partidaris de seguir  el camí.     

Continuem doncs planejant i en suau 
baixada.  Aviat ens adonem però, 

que la desviació que hem deixat era la 
bona.  

És igual, anem bé de temps i seguim 
avançant per anar a trobar un GR que 

porta cap a l’Albiol.  El camí per on anem 
es perd a estones i ens costa una mica fer-
hi cap, però ho aconseguim, encara que 
fent un trosset de bosc a través... (la “mini 

aventura del dia”).

Un cop al GR, baixem pel pas 
del Grauet, tot veien  al davant 

l’encimbellat poblet de l’Albiol i el seu 
castell.  

Hi arribem a quarts de tres i anem de 
pet al Restaurant, on ens espera un 

bon dinar per recuperar forces i fer petar 
la xerrada.

Ha estat una bona passejada per una 
zona força desconeguda, però ben 

interessant.

Pujant pel Grau del Mal Pas (foto: Rosa M. Soler)

Sortint de l'Albiol (foto: Anna Viola)
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Font Nova de Can Catà ( foto: Montse Pérez)

Sortida a Collserola
5-3-2022

“ESPECIAL DIA DE LA DONA”
Per: Rosa Maria Soler

Per celebrar el dia de la Dona enguany l’Agrupa, 
en col·laboració amb DECATHLON, 

va programar una matinal de dones a Collserola.

Hi vam participar 11 dones... i un 
parell d’infiltrats mascles. La 
majoria érem gent de l’Agrupa, 

però també  algunes que hi van acudir per 
la convocatòria de Decathlon.

La vocal de la sortida va ser l’Ana 
Gonzàlez, que ens va sorprendre a 

tots pel coneixement profund que té de 
tots els camins i caminets de la zona que 
vam recórrer.

L’itinerari va començar al Metro de Mun-
det, per pujar cap a la Font de la Mar-

quesa, Portell de Valldaura i baixar fins a Can 
Coll.  Aquí vam fer una bona parada per es-

morzar, aprofitant que hi ha un petit bar per 
fer un cafetó, i vam aprofitar per fer-nos una 
foto de grup amb la bonica samarreta com-
memorativa del 8-m, regal de Decathlon.

De tornada vam visitar el bosc de Can 
Catà i la Font Nova, on vam fer una 

altra paradeta, per gaudir de l’indret. Des-
prés vam pujar cap al Coll de la Ventosa, 
per baixar per la Font de Sta. Eulàlia, fins 
al barri de Canyelles, on ens vam acomia-
dar, contentes del bonic recorregut fet i 
cadascú va fer cap a casa seva, amb metro 
o bus i fins i tot a peu (que es veu que no 
n’havien tingut prou!!).
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HOMENATGE A TOTES LES DONES

(continuació)
Per: Isabel Adell  

Montserrat Capdevila d’Oriola 
(1910- 2011) Astrònoma - Matemàtica
Va ser Pionera de les matemàtiques. En-
voltada de persones que creien que les 
ciències  exactes eren cosa d’homes i no 
estaven fetes per al cervell d’una dona, no 
va fer cas del que diran i es va convertir 
en una de les primeres professores univer-
sitàries de  Casa Nostra.  
Aurora Bertrana Girona (1892 - 
Berga 1974) Violoncel·lista, escriptora, 
política 
Escriptora i violoncel·lista i de vocació aven-
turera. Va estudiar fins a convertir-se en una 
bona violoncel·lista, i va guanyar el seu pri-
mer sou tocant en un cafè de la Rambla de 
Barcelona. Més endavant va anar a estudiar 
a Ginebra i es va guanyar la vida treballant 
en un trio femení de jazz que actuava en 
hotels dels Alps, tot i ser una gran intèrpret 
de jazz, la vida estàndard no era per a ella, 
inconformista res no l’aturava.
Bertrana era forta i independent, però no 
era fàcil, ser una dona sola als anys vint, 
i ja a la trentena va acceptar de casar-se 
amb un enginyer suís que la festejava. Amb 
això no va pas començar una vida conven-
cional: ella i el seu monsieur Choffat van 
viatjar a la Polinèsia, on van treballar durant 
tres anys. Per fi podia conèixer nous mons 

i cultures exòtiques de primera mà! I amb 
aquest somni fet realitat en va venir un altre: 
el d’escriure. Es va estrenar amb Paradisos 
oceànics, que va tenir un gran èxit i gairebé 
va inaugurar el gènere de llibres de viatges 
en català. Al cap de pocs anys va fer un 
altre viatge, ara en solitari, pel Marroc més 
amagat (va visitar harems, bordells i presons 
de dones) i el va explicar a El Marroc sen-
sual i fanàtic. La Guerra Civil va comportar 
un final amarg per a la seva intensa activitat 
cultural i política (es va presentar a les elec-
cions del 1933 per ERC). L’exili va ser molt 
dur, i quan va poder tornar a Catalunya, el 
1949, ni el país ni ella no eren els mateixos. 
MARIA PI I SUNYER  (BCN 1884 
–1912) Pionera del feminisme
Pionera del feminisme tot i les constants 
dificultats personals, mai no va deixar de 
militar a favor de l’educació de les dones i 
va aportar la seva visió oberta al món quan 
va entrar en contacte amb el primer femi-
nisme a Catalunya.
En un article del 1910 en què defensava 
l’educació de les dones, Maria Pi escrivia: 
“La dona sàvia pot ser una calamitat, o mi-
llor dit: un cas rar de calamitat. Però confes-
sem que la dona ignorant és una calamitat 
vivent, palpitant, absorbent arreu i estesa a 
totes les classes socials”. Ella era coherent 
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amb el que predicava en aquells articles de 
feminisme primerenc: als vint-i-sis anys estu-
diava anglès, música i magisteri, i tot plegat 
sense deixar de treballar per viure i mantenir 
els seus dos fills. Tot i que va néixer en una 
família d’un alt nivell cultural, la seva vida va 
estar marcada per greus dificultats: la mort 
prematura del pare, la ruïna de la família i 
la mort del seu marit, Lluís Sunyer, només 
quatre anys després de casar-se. 
Però davant de les adversitats, Maria, que 
llavors tenia vint-i-dos anys, i els seus ger-
mans petits (entre ells, el futur polític Car-
les), van saber treure partit de l’educació 
que els havien llegat. Lectora insaciable, 
va col·laborar en la revista ‘Feminal’ amb 
articles i contes, alguns d’ells signats amb 
el pseudònim de Roser de Lacosta.
Eulàlia Ferrer Ribot  (BCN 1776- 
1850) Impressora.
Eulàlia era filla d’un llibreter de Barcelona. 
Es va casar l’any 1799 amb Antoni Brusi 
que també era llibreter, a més d’impressor 
i aviat va quedar clar que aquell seria un 
matrimoni molt fructífer, tant en l’esfera 
personal —van tenir set fills— com en 
la dels negocis. El pare d’Eulàlia va mo-
rir quan ella encara era petita, i la noia va 
heretar l’empresa familiar. De la suma dels 
dos negocis en va sortir una nova empresa 
amb seu al carrer de la Llibreteria, i que, 
insòlitament per a l’època en la qual vivien, 
van decidir registrar a nom de tots dos. Van  
introduir la litografia a Catalunya. 

Tot sovint es diu que darrere d’un gran home 
sempre hi ha una gran dona. En aquest cas, 
però, Eulàlia Ferrer no va estar darrere de nin-
gú. Ella va treballar colze a colze al costat del 
seu marit per junts, dirigir amb èxit el diari més 
influent de l’època “Diario de Barcelona” 
anomenat “El Brusi”. Avui en dia es parlaria 
d’ells com a uns bons emprenedors.
Lluïsa Vidal i Puig (BCN 1876-1918) 
Pintora del modernisme.
Va ser una artista modernista que va tenir 
una notable carrera. El tema primordial va 
ser la figura humana representada a través 
de retrats i escenes de gènere.
El seu pare era Francesc Vidal i Jevelli, 
ebenista, decorador i fonedor dedicat a 
l’art i home de negocis. Família acomoda-
da i culta, va créixer  en un ambient pro-
pici a les creacions artístiques relacionada 
amb tot el ambient modernista.
Va ser l’única dona de la seva època que es 
va dedicar professionalment a la pintura i l’única 
que va anar a Paris a estudiar. La seva partici-
pació en el món artístic s’inicia en els Quatre 
Gats, on fou l’única dona que va exposar.
La seva carrera artística la va alternar amb la 
docència, a partir de la creació d’una acadè-
mia femenina de dibuix i pintura a Barcelona, 
i va formar part dels projectes més importants 
del moviment feminista de l’època encapça-
lats per la periodista Carme Karr o la peda-
goga Francesca Bonnemaison. Va gaudir de 
reconeixement en vida, però la seva figura va 
quedar oblidada arran de la seva mort.
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La via

PIC DE L’INFERN 
(2.869 m) Cara Nord

Couloir del Gendarme 250 m AD
Per: Javier Aznar

De totes les ascensions de la zona d'Ull de Ter és la que representa 
millor el que significa una cara Nord, soledat garantida, 

una llarga aproximació, tots els itineraris són molt estètics 
línies de neu i de gel que omplen els diedres inclinats 

d'aquest vessant i garantits fins ben entrada la primavera.

Dels itineraris de la paret, un dels 
que habitualment sempre està en 
bones condicions sense dubtar-

ho és el Couloir del Gendarme, no és 
especialment difícil, però si és molt com-
pleta, als llargs de sortida, tindrem oportu-
nitat d'escalar en terreny mixt amb un ter-
reny molt apte per col·locar assegurances, 
Friends, encastadors.

La millor època acostuma a ser a mitjans 
de març, abril i maig, la neu ha desaparegut 
en bona part de l'aproximació, i la restant a 
la cara Nord presenta un estat òptim per a 
la tècnica del piolet tracció i progressió amb 
puntes davanteres dels grampons.
Aproximació: Partint del Refugi d'Ull 
de Ter, haurem de passar per tres colls, 
Coll de la Marrana, Coll de Comamitjana 
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i el Coll de la Coma de l'Infern. Des del 
Coll de la Marrana flanquegem tot el ves-
sant SE del Pic de Bastiments, per zones 
de pedreres fins al Coll de Comamitjana i 
ja per vessant Nord arribem al darrer coll 
que dóna accés a Carançà i tota l'amplitud 
de la cara Nord. El couloir del Gendarme 
és el que es troba a la dreta de la Canal 
Central, fàcilment localitzable perquè aca-

ba en un coll a l'esquerra d'un gendarme 
de la carena NO. De 2 h ½ a 3 h.
Itinerari: Situats a l'inici del couloir supe-
rem els primers pendents fins a una mena 
d'aresta de neu, que un cop superada 
dóna accés a la part central de l'itinerari, 
en tot aquest tram el pendent no supera 
els 60º, tot seguit prenem com a referència 
un perfecte diedre inclinat que servirà de 
referència en diversos llargs i que ens di-
positarà al coll de sortida de la paret tenint 
a la dreta el Gendarme de la carena NO, 
a tots els llargs del diedre podrem col·locar 
assegurances intermèdies sense problemes, 
màxim algun pas de IV en roca o mixt, totes 
les reunions les hem de muntar.

Goulotte de sortida

Material: A més del propi d'alpinisme 
(piolets tècnics, grampons…..), portar 
encastadors i alguns friens, (aconsellable 
algun pitó de roca).
Descens: Seguir l'aresta esmolada caracte-
rística de la via normal i seguir posteriorment 
la carena (fàcil) fins al Pic del Freser, i des 
d'aquí reprendre el camí de l'aproximació 
anterior, comptar de 2h a 2h1/2.Panorama de la cara Nord

Diedre de sortida
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Després de molts anys amb nosaltres en Xavier Sánchez soci, 
company i administratiu es jubila.

Vull agrair-te tot el temps que has dedicat a l’entitat estant al front de la secretaria 
i fent la feina el millor que has pogut.
El temps que he coincidit amb tu com a company i després com a president 

ha estat un plaer, hem passat estones bones i no tan bones, però sempre hem arribat a 
entendre’ns. 

Temps difícils, sobre tot amb els dos anys de pandèmia força difícils, però en els que 
hem sabut posar tot el que ha calgut per a que l’entitat, tot i estar tancada,no perdés 

ni tan sols un soci o una sòcia.  “TELETREBALLAR” no ha estat fàcil, sé que no, però 
ho has fet i has entès i acceptat la situació econòmica.

Desitjo de tot cor que gaudeixis al màxim de tot el temps que d’ara en endavant 
disposaràs.

No vull que aquestes lletres s’entenguin com un comiat, tan sols com un final de 
relació laboral, tan sols això, de ben segur que la relació d’amistat i de company 

dins i fora de  l’entitat serà duradora. Voldria , si vols, que continuessis  com a soci i 
participar amb tots nosaltres.

Pere Mansilla, un amic.

NOU ADMINISTRATIU

El nou administratiu que substituirà a en Xavi és en Mateu Lucas, a qui trobareu 
al despatx de l’Entitat ja des d’aquest mes d’abril.
Li donem la benvinguda i li desitgem una estada ben agradable entre nosaltres.

TORNEN ELS SOPARS DELS DIJOUS

Recordem que les normes actuals de la Covid, ja ho permeten, tornarem a fer els 
sopars dels primers i tercers dijous de mes.
Només cal que cadascú es dugui el sopar i les ganes de compartir una bona 

estona amb els amics.
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CALENDARI ACTIVITATS ABRIL
Totes les activitats queden supeditades a les normes per la Covid 

que en cada moment 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

1 dv Cultura
Sant Sadurní d’Anoia 

(Cava i xocolata)
Jordi Ramon

2 i 3 ds i dg SIJ Sortida SIJ

4 dl AEC Assemblea General Ordinària Junta

5 dm AEC Reunió Junta Directiva Junta

5 dm Muntanya
Trescar travesses en tren: 
Calella - Pineda de Mar

Llorenç Nasarre 
i Xavier Domènech

6 dc Muntanya Projecció: LLUM I LLIBERTAT

9 ds Muntanya Semprepodem: Serra de Curull
Mar Cardona 

i Toni P.

9 i 10 ds i dg SEM Bessiverri Sud Pere Carrascal

16 ds Grup Jove Cursa Orientació Miguel, Jordi

21 dj Veterans Trobada Frederic Planas

23 i 24 
ds. i dg

SEAM
Escalada i excursions  
als Ports de Beseit

SEAM

27 dc Muntanya
Dimecres al sol: 

Puig Rodó Xenacs
Pep Molinos         

30 ds ERE
Avenc de l’Esquerrà 

(Olesa de Bonexvalls)
ERE

30 ds Muntanya
Senderisme: 

Turó de Matalonga
Anna Tomàs 

i Domènec Palau

Tots els dimecres AEC Labors
Núria Gómez 
i  Mari Guillén

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

SANT SADURNÍ D’ANOIA
Divendres, 1 d’abril

Pel proper 1 d’abril hem preparat una sortida en tren a Sant Sadurní d’Anoia per a visitar 
unes caves i l’espai de la xocolata. El motiu de la data, primer d’abril, es perquè coinci-
deix amb els 4 dies que fan el tiratge del cava.
CAVES CELLER VELL: Empresa familiar fundada al 1954 per la família Estruch, en 
primer lloc al centre de la vila i després traslladats a les actuals vinyes on s’ofereixen unes 
vistes privilegiades sobre Sant Sadurní. Els premis més rellevants han sigut, el Premi Vinari 
al cava Estruch Gran Reserva Ecològic i la medalla d’or als “50 Great Cavas del 2016 
pel Celler Vell Cuvée les Solanes. També es podrà veure una atracció enoturística que 
es basa en una maqueta de tren H0 que reprodueix lliurement el paisatge del Penedès.
ESPAI XOCOLATA SIMON COLL: Des de 1840 es dediquen a l’elaboració de 
la xocolata.  Durant la visita guiada podrem veure la planta de fabricació, l’antic obrador 
i com no, degustar la xocolata.
Preu total (entrades + dinar de restaurant) 21 €.  Es cobrarà el mateix dia de la sortida. 
Es prega portar-ho just.
Transport: Tren Línia R-4 de Renfe. Més endavant concretarem horaris i possibles 
punts de sortida i trobada.
Vocal: Jordi Ramon
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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, despreni-
ments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació. 
- Les persones participants han de tenir la llicència en vigor de la federació corresponent a l’activitat (FEEC; 
Espeleologia, etc), si no, és obligatori contractar una assegurança per a la sortida. 
- Cadascú és responsable de si mateix, del que pugui fer, o del que pugui passar. 
- 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. 
- SÓN D’OBLIGAT COMPLIMENT LES MESURES SANITÀRIES DAVANT EL COVID-19, i portar mascareta als llocs on sigui obligatori. 
- L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació 
- El fet d’apuntar-se a les activitats de l’A.E.C, comporta l’acceptació automàtica 
d’aquestes normes generals.
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SECCIÓ DE MUNTANYA 
TRESCAR TRAVESSES AMB TREN

DE CALELLA A PINEDA DE MAR 
PER LA RUTA DE LES QUATRE ERMITES 

I EL CASTELL DE MONTPALAU
Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies 
Dia: dimarts, 5 d’abril de 2022
Lloc i hora de trobada: Estació del Clot, davant de les taquilles de la Renfe a les 
7’45 hores (més endavant s’especificaran altres parades on poder prendre el tren)
Transport: Línia R1 de la Renfe.
Inscripcions:  Mitjançant grup de Whatsapp de Trescar Travesses en Tren.
Distància: 14 km. 
Desnivell:  400 m. 
Horari aprox. 5 h. 
Dificultat: Moderada
Itinerari: Calella, Ermita de Sant Rafael, Montpalau (ruïnes del castell), Coll dels 
Altars, Forn de calç i molí de Can Marquès, riera de Pineda, Font de Ferro, Sant Pere 
de Riu, Turó de La Guàrdia, Bosc dels artistes, Ermita de Ntra. Sra. de Gràcia, ermita 
de Sant Antoni, ja a Pineda de Mar, Església de Santa Maria i Estació Renfe de Pineda 
de Mar.
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya, 
crema solar, aigua, esmorzar i dinar . 
Vocals: Llorenç Nasarre i Xavier Domènech (Tel: 659359698) 
Normativa: És obligatori llegir les Normes Generals de les sortides de l’A.E.C. pu-
blicades en el Butlletí. El fet d’apuntar-se a aquesta sortida, comporta l’acceptació de les 
mateixes.

Projecció LLUM I LLIBERTAT
Dimecres 6 d’abril, a les 8 del vespre, al nostre local social, es projectarà la 
pel·lícula LLUM I LLIBERTAT, filmada durant l’acció que va il·luminar 131 agulles de 
Montserrat, durant la nit del 30 de setembre al 1 d’octubre del 2019.
No us ho perdeu!!
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SECCIÓ DE MUNTANYA – SEMPREPODEM

SERRA DE CURULL
Activitat: Excursió de muntanya per a sòcies i socis
Dia: dissabte 9 d’abril de 2022
Hora i lloc de trobada: 7 h a l’Agrupa (Padilla/Provença) - 7:15 h a Fabra i Puig/
Meridiana
Transport: Autocar. Si no s’arriba a un mínim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: socis/sòcies 25€, socis/sòcies online 35€. 
Data límit d’inscripció: el dimecres 6 a les 19 h, mitjançant un missatge al grup de 
whatsapp de Semprepodem o un correu electrònic a secretaria@aec.cat. Cal indicar 
nom de la sortida, nom i cognoms de qui hi participi, confirmació de pagament i lloc de 
pujada a l’autocar. 
Cal ingressar l’import: al compte de l’Agrupa: Caixa d’Enginyers ES72 3025 0017 
4114 0003 1058, indicant nom, cognom i “Serra de Curull”.
Desnivell: + 700 m / - 850 m. Recorregut: 14 km aprox.
Horari aproximat: 6 hores.
Dificultat: Moderada.
Itinerari: Collada de Bracons (1132 m), Puig de l’Àliga (1361 m), Puig de Curull (1314 
m), Tosca de Degollats (800 m), Bellmunt (1248 m) i Vidrà (985 m).
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i la pluja, calçat de muntanya, 
crema solar, aigua i menjar per a tot el dia.
Vocals: Mar C. i Toni P.
Normativa: És obligatori llegir les Normes Generals de les sortides de l’A.E.C. publicades 
en el Butlletí. El fet d’apuntar-se a aquesta sortida, comporta l’acceptació de les mateixes. 
Apunts de la sortida: La serra de Curull està situada entre el Puigsacalm i la serra de 
Bellmunt. Resseguirem aquesta carena fent els cims més panoràmics, per baixar després 
fins a la vall del Ges; remuntarem fins al Santuari de Bellmunt i acabarem a Vidrà.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Recordeu que el dilluns dia 4 a les 8 del vespre se celebrarà l’Assemblea General 
Ordinària de La nostra Entitat, com ja sabeu per la convocatòria que heu rebut.
US HI ESPEREM A TOTS I TOTES. NO HI FALTEU!!
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SECCIÓ DE MUNTANYA
DIMECRES AL SOL

EXCURSIÓ AL 
PUIG RODÓ I XENACS

(GARROTXA VOLCÀNICA)

Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies 
Dia: Dimecres, 27 d’abril de 2022
Lloc i hora de trobada: C/ Padilla, 255 a les 07 hores, 
Fabra i Puig / Meridiana 07:15 hores.
Transport i inscripcions: Cotxes particulars. Cal apuntar-se pel grup de Whatsapp.  
També dieu qui pot portar cotxe per anar omplint places.
Distància: 7,5 km. 
Desnivell:  450 m. 
Horari aprox.: 4 h. 
Dificultat: Moderada (corriols amb desnivell)
Itinerari: Les Preses (Garrotxa), Volcà Recò, cingle de les Aulines, Àrea de Xenacs, 
Puig Rodó, Xenacs, camí de Barrincoles, Les Preses 
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya, 
crema solar, aigua, esmorzar. Dinar en un restaurant a concretar.
Vocal: Pep Molinos (T/ 666 086 052)
Normativa: És obligatori llegir les Normes Generals de les sortides de l’A.E.C. pu-
blicades en el Butlletí. El fet d’apuntar-se a aquesta sortida, comporta l’acceptació de les 
mateixes. 
Apunts de l’excursió: Sortim del poble de Les Preses, per apropar-nos al 
Volcà El Recó, per carena resseguim els cingles de les Aulines, fins a l’àrea de 
Xenacs. Aquí per terreny més suau pugem al mirador de Puig Rodó, amb amplís-
simes panoràmiques. Tornem a l’àrea de Xenacs i per corriol ben pendent baixem 
a les Preses pel camí de Barrincoles. Està previst dinar de menú en un restaurant 
de Les Preses.
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SECCIÓ DE MUNTANYA – SENDERISME

TURÓ DE MATALONGA 
I CARENA DE L’ILLA

Sant Llorenç del Munt
Dia: Dissabte, 30 d’abril 2022
Activitat: Excursió de muntanya per a 
sòcies i socis.
Lloc i Hora de Sortida: 07:45 h. 
Local Agrupa. 08:00 Fabra i Puig
Transport: Autocar. Si no s’arriba a un mí-
nim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: Import: 22 euros socis/es; 
32 euros socis/es on-line (autocar). Fins di-
mecres 27 d’abril a les 19h. Mitjançant grup 
de Whatsapp de Senderisme o per mail a 
secretaria@aec.cat. En qualsevol dels dos 
casos cal indicar: nom de la sortida, nom i 
cognoms del participant, confirmació de pa-
gament, lloc de pujada de l’autocar. Cal in-
gressar l’import al compte de l’Agrupa: Caixa 
d’Enginyers (ES72 3025 0017 4114 0003 
1058) Indicant el nom i «Matalonga».  
Recorregut: 7 km aprox. Desnivell:  
320 m Horari aproximat: 4 h.
Dificultat: Fàcil/moderat.   
Recorregut: Mare de Déu de les Arenes, 
Torrent de Matalonga,Carena de l’Illa, Turó 
de Matalonga (658m), font de l’Arç, Sot de 
Matalonga, Mare de Déu de les Arenes.
Material: Calçat i roba de muntanya 
apropiada (segons la climatologia espe-
rada), pals, crema solar, aigua per tot el 

recorregut, mascareta.     
Àpats: Esmorzar al bar (restaurant Vie-
na, Castellar del Vallès, Ctrª de Sabadell 
60), dinar de carmanyola.
Vocals: Anna Tomàs i Domènec Palau, 
tel. 671 40 60 30
Altra informació: per WhatsApp,  
(Senderisme - AEC)
Normativa: És obligatori llegir les Normes 
Generals de les sortides de l’A.E.C. publica-
des en el Butlletí. El fet d’apuntar-se a aquesta 
sortida, comporta l’acceptació de les mateixes. 
Apunts de la sortida: Sortida de 
l’aparcament de l’ermita de la Mare de Déu de les 
Arenes carretera  B124 (passat el km13), agafem el 
torrent del Matalonga, un trencall a  mà esquerra 
ben marcat  amb forta pujada, i de forma continua-
da  ens porta a dalt de la carena  de l’Illa, on po-
drem gaudir d’una magnifica vista, el camí segueix 
prou ample a voltes planeja i a voltes puja. Davant 
nostre veurem La Mola, la Castellassa de Can Torres 
com un far ens servirà de punt de referència durant 
tota l’excursió. A la part final el camí s’estreny i 
puja una mica fins arribar al Turó de Matalonga, 
seguirem fins al coll Llarg al peu de la Castellassa; 
per retornar seguirem per un trencall que trobarem 
a la dreta del coll i que ens porta per una canal que 
baixa cap a la font de l’Arç, i al Sot de Matalonga, 
per tornar al torrent que hem fet al començament 
de l’excursió, el seguirem fins retornar a l’ermita 
de les Arenes.
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COMARCALS DE CATALUNYA
Una de les activitats del 100tenari va ser la campanya 

“L’Agrupa als sostres comarcals de Catalunya”, que va consistir, 
com molts ja sabeu, en la col·locació d’una placa a tots i cadascun 

dels cims més alts de cada comarca.

Ja han passat 10 anys i com és lògic, 
el pas del temps ha afectat de for-
ma diversa les plaques col·locades. 

Sabem que algunes estan força malmeses 
i d’altres fins i tot han desaparegut, però 
també n’hi ha que han resistit amb força 
dignitat. A més, durant aquests anys s’ha 
reconegut alguna nova comarca i hi ha ha-
gut alguns canvis en les alçades establertes 
per l’Institut Cartogràfic.

Durant aquests 10 anys hem anat com-
provant, per diverses comunicacions 

rebudes, que la iniciativa de marcar els 
sostres comarcals, ha tingut, en general, 
força bona acollida dins del món excur-
sionista.

Tenint en compte tot això, la Junta va 
decidir de posar en marxa una cam-

panya de revisió i actualització, per mirar 
de substituir les plaques que faltin o esti-
guin molt fetes malbé i/o fer els canvis que 
siguin necessaris.  

Hem muntat una comissió, per co-
mençar a posar fil a l’agulla, però 

volem demanar la col·laboració de tots els 
socis. Per començar, demanar-vos que si 
durant les vostres activitats, trobeu alguna 
de les plaques, ens n’envieu una foto i si 
detecteu que falta, ens ho feu saber, en-
viant un correu electrònic a butlleti@aec.
cat o muntanya@aec.cat.

Anirem informant de totes les nove-
tats al respecte... i també demanant 

ajuda quan calgui.
Moltes gràcies per la vostra 

col·laboració!
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SECCIÓ DE MUNTANYA 

CALENDARI PROVISIONAL CURS 2021 – 2022

NOTA: recordem que tots els socis poden participar a les excursions de la Secció de 
Muntanya (Senderisme, Semprepodem i Dimecres al sol). Només cal que estiguin en 
condicions de fer l’activitat escollida, les característiques de la qual s’especifiquen prèvia-
ment a la programació.

SENDERISME

30 d’abril
Turó de la Matalonga 

(Sant Llorenç del Munt)
Vocal: Domènec Palau

21 de maig
Estany d'Ivars

i Vila-sana
Vocal: Àngel Porras

11 de juny Les ermites del Corb (La Garrotxa) Vocal: Domènec Palau

18-19 de juny La Ribalera

SEMPREPODEM
9 d'abril Serra de Curull Vocals: Mar Cardona i Toni 

14 de maig Serra d’Ensija Vocal: Jordi Secall

11 de juny Ulldeter-Mantet Vocal: Xavier Domenech

18-19 de juny La Ribalera

12 de juliol Perafita - Monturull Vocal: Pere Mansilla
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ERE
30 d’abril: Avenc de l’Esquerrà (Olesa de Bonesvalls)

28-29 maig: Avenc Montserrat Ubach (Solsonès)
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CALENDARI 2021-2022

DATA SORTIDA VOCAL

9-10 abril Besiberri Sud Pere Carrascal

Setmana Santa Alps * per confirmar

30 abril – 1 maig Culfredes Amat Botines

21-22 maig Tapou Rafa Alacuart

4-6 juny Zona Maladeta Bernat Ruiz

*Proposem realitzar un campament hivernal als Alps per Setmana Santa.
En les sortides més tècniques s’intentarà proposar una sortida alternativa per la zona.

Des de la vocalia us podem assessorar en realitzar cursos d’iniciació 
o cursos especialitzats de seguretat. Salut i neu! sem@aec.cat

CALENDARI GRUP JOVE

Abril 16 Cursa Orientació (Miguel, Jordi)

Maig 14-15 Barrancs (Jordi, Bria*)

Juny 18 i 19 Cursa de Muntanya La Ribalera 
(organització o participació)

DIMECRES AL SOL
Les sortides de Dimecres al Sol, es faran el quart dimecres de mes. 

En cas de coincidir en festiu o vigília de festiu, es proposarà nova data.
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CALENDARI ESCOLA GLACERA
ALPINISME

FORMACIÓ TEÒRICA PRÀCTICA

CURS NIVELL II 30 de març, 6 i 12 d’abril 2 i 3, 9 i 10 d’abril CEE

TÉCN. PROG.
GLACIAR i AUT. 20 d’abril 23 i 24 d’abril AEC

ESQUÍ DE MUNTANYA
MONOGRÀFIC 

FORA PISTA 14 de desembre 17 i 18 de desembre UECG

PROGRESSIÓ PER CRESTES
MONOGRÀFIC 18 de maig 21 i 22 de maig FEB

MONOGRÀFIC 27 de setbre 1 i 2 d’octubre FEB

ESCALADA EN ROCA
CURS NIVELL I 11, 18, i 25 de maig 14 i 15, 21 i 22 de maig UECG

CURS NIVELL II 28 setbre, 5 i 13 d’oct. 1 i 2, 8 i 9 d’octubre CEE

MONOGRÀFIC 27 d’abril 30 d’abril i 1 de maig UECH

EXCURSIONISME
CURS NIVELL I 27 setbre, 4 i 11 d’octubre 1 i 2, 8 i 9 d’ octubre AEC

DESCENS DE BARRANCS
MONOGRÀFIC 29 de juny 2 i 3 de juliol FEB

FERRADES
MONOGRÀFIC 15 juny 18 i 19 de juny CEE
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CALENDARI SORTIDES FAMILIARS
DATA VOCAL

8 de maig Pere Carrascal

12 de juny Francesc Estañol

9 i 10 de juliol Bernat Ruiz

Contacte: Bernat Ruiz: bernatrs@gmail.com

CALENDARI BTT
DATA VOCAL LLOC / ACTIVITAT

Per concretar Roger S Volta al Montsec

Per concretar Jordi M Cursa orientació en BTT

25-26 juny Roger S Vall Fosca

"CALENDARI SIJ CURS 2021-2022"
Abril 2/3 Maig: 14/15 Juny 11/12

CALENDARI SORTIDES SEAM
DATA ACTIVITAT VOCAL

23-24 d’abril escalada i excursionisme als Ports de Beseit a determinar

21-22 de maig escalada al Pedraforca o Montsec Gustavo Máñez

11-12 de juny alta muntanya i escalada 
en lloc a determinar segons condicions Santi Rodrígue

16-17 de juliol alta muntanya al Pic de Mulleres Bernat Ruíz
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CORREUS ELECTRÒNICS
aec@aec.cat

agrupactivitats@aec.cat
btt@aec.cat

butlleti@aec.cat

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

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 •

a
.e

.c
. ALTES DEL MES DE FEBRER

Jonatan Abadia Castelló
Abril Abadia Comalrena

Matias Abadia Comalrena
Natalia Comalrena de Sobregrau Humet

Quenán Garcia Porcel

Anna Gomar Faus
Salvador Peiró Palmer 

Maria Noel Rodríguez Pacheco
Xavier Solà Albareda

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

CONDOL
Ens ha arribat la trista notícia de la mort de la companya Núria Garcia López, s'havia fet 

sòcia el juliol de l'any passat. El nostre més sentit condol a tota la seva família 

PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
Us volem recordar, que procureu fer els pagaments a l’Entitat per transferència bancària, 

ja que ens estalvia molta feina i ens proporciona un control molt més fàcil.
Agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Fe d’errates

A la versió física del darrer butlletí (març) vam titular aquest apartat com a “ALTES 
DEL MES DE DESEMBRE”, quan en realitat corresponien al mes de GENER. La 

versió digital està correcta.
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AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 

“CATALUNYA”
Padilla, 255-263, primera planta

08013 Barcelona
tel: 933 024 529

e-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCCb4ymO48bGSVxewPerIa3Q

1912

Amb la col·laboració de:

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, Pep Molinos, Montse Pérez, Isabel Adell, 
Domènec Palau, Anna Tomàs, Xavier Domènech, Jordi Ramon, Joan 
Juncosa, Pilar Ventura, Jordi Serra, Clàudia Puigderrajols, Anna Vio-
la, Josep M. Tello, Pako Montes, Laura Grau, Mar Cedó, Toni Enseñat, 
Conxita Güell, Lucía Martínez, Javier Aznar, Llorenç Nasarre, Mar Car-
dona i Toni Pugventós.

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

2013
FACEBOOK: www.facebook.com/AgrupaAEC

INSTAGRAM: www.instagram.com/agrupacioexctacatalunya
Edita: AEC

President: Pere Mansilla

SERRA DEL POU. L'Albiol, baixant pel Grauet (foto: Rosa M. Soler)


