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FIDELS 
ALS NOSTRES PRINCIPIS

En uns moments difícils, no només en l'economia 
sinó que també en la nostra cultura i la nostra llengua, 

l'AEC, fidel als principis de la seva fundació, 
Excursionisme, Cultura i País, fa ja més de 101 anys, 

va estar el passat 11 de setembre 
al costat de la societat civil participant 
en la Via Catalana que va organitzar 

l'Assemblea Nacional Catalana i Omnium, 
acudint al tram 250 a Tamarit (Tarragona).

L'objectiu és el suficientment important, per a des del nostre terreny, la mun-
tanya, mantenir la flama que fa uns mesos vàrem traslladar des de la tomba 
de Pompeu Fabra, a Montserrat i de la que en som garants fins que el proper 

mes de febrer, entitats de Reus agafin el relleu, i per aquest motiu participarem, 
amb les nostres eines, en la celebració del Tricentenari de 1714, recorrent la 
distància que separen Cardona de Barcelona, darreres ciutats perdudes a la guerra 
de successió.
Estiguem tots amatents al programa i participem en els actes especialment amb les 
propostes que des de l'Agrupa es faran molt aviat •
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c. VIA CATALANA 
DIMECRES, 11 DE SETEMBRE DE 2013

Per: Jordi Romagosa (soci 1224)

A 1/4 de 9 ja som una dotzena llarga que esperem 
l'autocar. Fa un moment que ha deixat de ploure 
i el cel és ben tapat de núvols amb mala ganya. 

Algú insinua que potser hi ha ciris encesos davant de 
sants i verges unionistes. Em sembla que els de dalt del 
Cel tenen altra feina que amoïnar-se pels afers nostrats.

A 2/4 de 9 es presenten els dos 
autocars a l'Agrupa, ens repar-
tim entre els dos vehicles, salu-

dem als qui venen de Sagrada Família i 
omplim tots els seients: 108 amics.

A l'àrea del Penedès parem a es-
morzar. Es ben ple de gent, les 

cues són llargues i el nostre temps 
limitat, alguns hem de renunciar al 
cafè. 
Sortim de l'autopista i se'ns presenten 
dubtes de com podrem entrar al Cat-
llar i arribar fins el seu castell. Els xo-
fers són espavilats i ho aconsegueixen 
sense problemes.

Tot plegat a les 10 som a dins del 
Castell. Ens dividim en tres grups 

i cada grup amb el seu guia anem vi-
sitant el que n'ha quedat al cap dels 
segles d'existència. El cel segueix en-
nuvolat. Crida l'atenció el pou de glaç 
en una cota tan baixa. Ens aclareixen 
que en el segle XVII hi va haver una 
glaciació i es podia treure glaç de les 
basses de la riera de Gaià. Després de 
visitar una col·lecció de troballes, pu-
jar i baixar d'una de les torres i admi-
rar una estesa de pedres de coloraines, 
s'acaba la visita i baixem cap el res-
taurant La Torre d'en Guiu. Trobem les 
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taules parades a fora. Ens serveixen el 
dinar. Grans converses amb els veïns 
de taula. Alguns companys i compan-
yes ajuden als cambrers que no donen 
abast. Quan arriben les postres algú 
demana on és el cava i resulta que s'ha 
quedat a l'Agrupa. Què hi farem...! 

A les 3 sortim a cercar els autocars, 
després de resoldre alguns dubtes 

d'ubicació “autocar A” o “autocar  B”  
Arrenquem i cap el Tram 250. Quan hi 
arribem ens ajuntem amb els que han 
vingut amb mitjans propis i tots plegats 
fem una colla de 118 “viaires”. Ens es-
campem, per intentar omplir el nostre 
tram. Va arribant més gent i es va om-
plint, la colla de l'Agrupació que se'ns 
coneix perquè molts duem la sama-
rreta del 100tenari, es va fragmen-
tant. El tram s'omple, quan s'acosta 
l'hora, fem assajos de donar-nos les 
mans i no podem desplegar els braços, 
és ben ple. Hi ha crits de: IN! INDE! 
INDEPENDENCIÀ! Fem l'onada que a 
vegades ve del nord i d'altres del sud. 
Amb el transistor que ha portat na Car-
me, escoltem parlaments i comentaris 
de tota la Via. Surt el Sol del darrera 
dels núvols. A les 17:14, una noia de 
l'organització ens avisa que repiquen 
les campanes de la Seu Vella de Llei-
da. Amb les mans agafades alcem el 
braços i llancem crits, cadascú allò 
que creu avinent. 

A les 6 entonem ELS SEGADORS. 
Seguint les instruccions dels nos-

tres organitzadors, xino, xano ens en-
caminem cap a una benzinera que hi 

ha, si fa no fa, a un quilòmetre i allà hi 
trobem els nostres autocars. Ens fem la 
foto de tota la colla. Uns quants hem 
de canviar d'autocar, perquè només 
un pararà a Pedralbes i un cop plens 
tots els seients arrenquem en direcció 
a l'autopista.

Hi ha un embús de ca l'U i enca-
ra rai que els mossos van donant 

pas alternatiu a les dues rotondes que 
s'han de passar per accedir al “pillat-
ge”, ens costa més d'una hora entrar 
a l'autopista. Aquí la circulació és es-
pessa però va rodant. A l'alçada del 
Vendrell una petita retenció, se suposa 
que provocada pels que s'incorporen. 
Passat el “pillatge” de Martorell, una 
retenció que descobrim que ha estat 
motivada per uns pobres motoristes 
que jauen a terra i que un parell de 
ciutadans els estan atenen amb el poc 
que es pot fer en aquests cassos.

Arribem a Pedralbes, l'autocar 
para davant de la boca del metro, 

baixem uns quants i cadascú s'espavila 
com pot per anar fins a casa seva.

Després, a casa, per la TV3 i a 
l'endemà pel diari, ens assaben-

tem de la magnitud de la manifestació: 
1.600.000 participants, de les menti-
des d'alguna premsa i de l'assalt d'uns 
ultradretans a un acte que se celebrava 
en el local de Blanquerna a Madrid.

Nosaltres, el poble, estem fent el 
que cal, ara és l'hora dels polí-

tics, els nostres representants, de fer 
allò que els estem demanant •
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c TOT REDESCOBRINT 
MALLORCA

LA VOLTA EN 14 DIES... NO!!!!!!!!!     10 REALS
Per: M. Cristina Fortuny

  Vacances d'agost 2013
Divendres X reunió de calendari de secció.

Bé i aquest agost on anem? Un moment de silenci, 
tots pensant amb les ganes de fer milers d'itineraris, 

valorant els dies, els diners i tot plegat. En Santi, el Jorge i 
la Yolanda havien fet una incursió a Mallorca l'estiu passat 

i no sé qui va proposar i si fem la volta a l'illa?...

DIA INICI PARADES DORMIR km

2 (TARDA) MARINELAND CALA FIGUERA CALA BLANCA 28

3 CALA BLANCA CALA BUBU 
SA DRAGONERA

SES ORTIGUES 29

4 SES ORTIGUES ESTALLENCS, BAÑALBUFAR, 
PORT DELCANONGE, 

VALLDEMOSA, S'ESTACA

DEIÀ 27

5 DEIÀ SÒLLER, SA CALOBRE CODOLAR 30

6 CODOLAR SOLLERIC, CASTELL, 
SANT VICENÇ

CALA MURTRA 50

7 CALA MURTRA CALA VALLS, 
CAP DE MENORCA,  

S'ARENALET 30

8,9,10 S'ARENALET S'ARENALET S'ARENALET

11 S'ARENALET ELS VERDANS, 
CALA PINS

CALA PETITA 
PORTO CRISTO

40

Comentaris: doncs la Costa de 
Tramuntana és preciosa. Més 
comentaris, que si al mes 

d'agost hi ha molta gent, que si sí, que 
si no, que si és una bona idea i que si 
naps i cols...
I tots ben il·lusionats escrivim:

Agost SORTIDA Volta a Mallorca
Ara ja ho hem fet i heus aquí el resultat: 
365 km a cop de pala, aquí sota teniu 
la llista dels llocs on hem parat on hem  
dinat i dormit. Si els sumeu en surten 
349, però hem fet un càlcul de 16 km 
de corbes, coves, freus i DERIVES.
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Si teniu un mapa a mà i hi feu un cop 
d'ull, crec que com jo direu Déu 

n'hi do, si que és gran aquesta illa!!!
Com que tots no teníem tants dies 
disponibles  vàrem començar En San-
ti, l'Olivier, en Roland, en David, en 
Manu i una servidora. A la Cala San 
Vicenç es va afegir la Teresa, ja n'érem 
7 i a la cala "los Pinos" els 3 darrers 
Linda, Lluís i Jorge.

Enfilàrem cap a la costa de tramun-
tana deixant enrera el soroll dels 

lloros del Show de Marineland amb 
ganes, vent i una mica de mar. Els pri-
mers dies, penya-segats, cabres i co-
ves alguna dorada pescada amb estris 
d'ultimíssima generació (ampolla de 
coca-cola xafada amb fil i falsa gamba) 
i banys d'aigua dolça a les deus que 
brollen arran de mar, malgrat que amb 
cada incendi en vagin desapareixent.

Quina ràbia, tristor i impotència 
veient cremar aquesta illa. Com 

va dir la Teresa a un dels mils whatsApp 
del grup: Els humans som uns estúpids. 
Ens estem carregant la nostra casa.
Cabres enfilades a llocs impensables, àli-
gues i falcons, estornells, sargantanes etc.

Com podeu veure, ens vàrem quedar 
atrapats sense sortida a S'Arenalet 

d'es verger, una platja paradisíaca del 
parc de la costa de Llevant, que ens va 
acollir durant 3 dies i 4 nits (la veritat es 
que tan no calia). Aquí si que jo diria 
que varem ser uns campions, perquè el 
mar i el vent no ens ho van posar fàcil. 
El primer dia una mica de turisme, ca-
minar que també és molt sà, el més va-
lent a córrer i caminar. El segon dia una 
mica de platja i una mica de pins. El 3er 
dia  de "vigilantes de la playa" amb res-
cats (2) inclosos. Això sí ben acompan-
yats pel grup de boy-scouts i les famílies 
del refugi que fins i tot ens varen convi-
dar a un sopar de fideuà amb sobrassa-
da de matances i herbes casolanes i ens 
varen dur el cafè el matí que finalment 
vàrem poder partir enfilant una bona 
serie d'onades que tot i que havien per-
dut força es volien fer notar.

A partir d'aquí és  on dic que va-
rem redescobrir l'illa, vàrem fer 

màgia, photoshop i vàrem obviar les 
aglomeracions. Això no vol dir que 
no ens creuéssim amb velers, motos 
d'aigua i vaixells amb vista panoràmi-
ca que fins que no viraven ens feien 
patir una mica. Però varem canviar 
aglomeracions per tres grans travesses 
de 6, 17 i 15 km  la badia de Pollença, 

12 CALA PETITA 
PORTO CRISTO

CALA VIRGILI
PORTO COLOM

MONDRAGÓ
PARC NATURAL

31

13 MONDRAGÓ
PARC NATURAL

CALA MÀRMOLS, ES 
CARGOL, SANT JORDI

SA  RÀPIDA 33

14 SA  RÀPIDA CALA PI CALA VELLA 31

15 (MATÍ) CALA VELLA MARINELAND 20

16 TORNADA BARCELONA
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la d'Alcúdia  i la de Palma. Tres grans 
experiències que ens varen fer sentir 
lo petits i ínfims que podem ser al bell 
mig del mar i ens varen deixar una pro-
funda sensació d'immensitat.
Tot fent la volta hem descobert llocs 
que bé es mereixen un monogràfic 
perquè... serà per coves, per racons i 
freus i si no fos que teníem una fita... 
encara seguiríem sense creuar Formen-
tor.

Ja hem arribat  on varem començar a 
Marineland i la última nit serà amb 

el so de les foques per donar-li un toc 
exòtic. Carregar el remolc i començar 
a somniar amb la propera tot recor-
dant sovint amb veu alta les anècdotes 
d'aquesta travessa.

Agraïments: Santi per tenir-ho tan 
ben planificat amb tantes opcions 

com sorpreses ens proporcionen les 
travesses, a Olivier, Roland, Manu, 
David, Teresa, Linda, Lluís i Jorge per 
haver fet d'aquest camí una gran expe-
riència, palada a palada, amb compli-
citat i humor (de vegades amb un toc 
Anglès)

A l'Alberto i la Lali que han sigut 
el nostre suport a l'Illa i amb els 

que vàrem compartir el darrer dia un 
fantàstic sopar degustació de cuina 
tradicional mallorquina amb "Tuna" 
inclosa.

Al Pedro per totes les seves infor-
macions prèvies sobre l'illa i a 

l'Anna que ha sigut la nostra dona del 
temps ancorada a la península amb 
l'ordinador i els seus "partes" diaris •

COMIAT 
DEL REFUGI 

I APARTAMENT DE 

LA MOLINA
Data de la sortida: 
Diumenge, 27 d’octubre de 2013
Hora de la sortida:  8:00 a.m. Re-
cordeu que aquest cap de setmana es 
canvia l’hora. 
Lloc: Meridiana cantonada Fabra i 
Puig. Estació RENFE         
Transport: Vehicles particulars, però 
en el supòsit de fer prou quòrum mira-
ríem de fer un autocar.
Informació: Esmorzar pel camí i di-
nar al Refugi de l’UEC. 
Preu del dinar: 12 Euros aproxima-
dament. 
Inscripcions: Cal inscriure’s el més 
aviat possible a la seu de ‘Agrupació.

Resum de l’activitat:

Sortirem de Barcelona direcció La Molina, fent una 
aturada pel camí per tal d’esmorzar. Cadascú pot 

portar-se’l o bé demanar-lo al bar on parem. En arri-
bar a La Molina, farem un senzill Acte de comiat al 
Refugi i retirarem la placa que du el nom d’aquest 
local, Refugi Jordi Creus i Ausó. També acomiadarem 
l’apartament i despenjarem la placa que hi ha a la 
entrada del Refugi apartament i que menciona el 
nom de la nostra Entitat.
Tot seguit, els qui ho desitgin, farem un dinar al 
Refugi de la UEC. Cal que al inscriure’s a la sortida 
es digui si participareu del dinar o no. Hi haurà un 
menú amb dos plats a escollir de primer i dos plats a 
escollir de segon. Pa vi, aigua i cafè •
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MONTGAT 1705
Per: M. Cristina Fortuny

El passat 10 de setembre 
la secció de caiac ha participat 

per segon any consecutiu 
en els actes commemoratius 

del desembarcament que van tenir lloc 
a la platja de Montgat en el 1705 

(Guerra de Successió).

AAquest és el segon any i puc do-
nar fe de que aquesta comme-
moració ha agafat pes i s'està 

convertint amb un acte de referència 
al poble.
En Xavier Kirchner que va desco-
brir el fet històric que havia que-
dat relegat a l'oblid ha aconseguit 
amb el seu entusiasme i treball que 
l'ajuntament i el veïnat es bolquin 
en aquesta festa.
Enguany els actes començaven a les 
18:00 hores i van durar fins a quarts 

d'onze donat que el concert que tam-
bé es feia a la platja es va haver de 
traslladar pel risc imminent de tem-
pesta. Senyors, a quarts de set va cau-
re una tempesta d'estiu considerable 
però  va tenir el detall de durar només 
mitja horeta i deixar una clariana que 
tots vam agrair tot mirant al cel com 
els llampecs s'esvaïen a la llunyania i 
recitant com en una lletania mental-
ment: Que no plogui, que no plogui, 
que no plogui, que no plogui...

Un grup de caiacs format per 
veïns del poble, del club ma-

rítim Montgat, companys de Pagaia 
i per l'equip de l'A.E.C. amb les 
torxes a la proa sortírem de la cala 
"Paquita" mar endins cap on fonde-
jats hi havien: el paquebot "Santa 
Eulàlia" de la ciutat de Barcelona, 
el queix "Ciutat de Badalona" i més 
tard va arribar un bou del club Be-
tulo. Es van afegir també nadadors i 
taules de paddle surf a quarts de nou 
es van començar a encendre torxes 
i al senyal d'un coet va començar 
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el desembarcament simultani, els 
veïns de la vil·la arribaven pel Nord 
i pel Sud torxa amb mà també a la 
platja del Turó.
El foc, el Teatre, els Miquelets amb els 
seus trabucs, els Ussars i tots nosal-
tres vam fer possible un cop més que 
l'acte fos un èxit de participació.
A la web teniu l'enllaç per si voleu 
saber una mica més d'aquesta festa i 
també podeu trobar fotografies; aquí 
us faig una petita nota històrica al res-
pecte:

El 22 d'agost de 1705 les tropes 
lleials a l'Arxiduc Carles varen des-

embarcar a la platja del turó que els va 
servir com a punt geogràfic de referèn-
cia i des d'allà varen atacar i ocupar la 
ciutat de Barcelona.
El capità Moragues que comandava 
l'expedició va acabar els seus dies de-
gollat i esquarterat, el seu cap va ro-
mandre dins d'una gàbia a la porta del 
mar de la muralla de Barcelona durant 
12 anys després de dedicar tota la seva 
vida militar a la lluita contra Felip V.

Com comentàvem ahir amb mem-
bres de la junta de l'Agrupa, el 

proper any hi podríem anar tots, torxa 
en mà a gaudir d'aquesta festa •

Senderisme per 

La Vall del Ter 
Setcases-Vilallonga de Ter
Dissabte, 9 de novembre

Activitat: de 4/5 hores, comptabilit-
zant les aturades.
Recorregut: 12,5 km.
Desnivells: +350 m  -400 m.
L’autocar ens deixarà a Setcases i d’aquí ens enfila-
rem pel marge esquerra del riu. Pujada continuada 
d'una hora generosa pel mig del bosc. Anirem pla-
nejant entre prats de muntanya. Molt bona vista de 
la vall. Descendirem cap a Vilallonga. L'autocar ens 
esperarà i ens portarà a Sant Joan de les Abadeses. 
Dinar i visita cultural al monestir.
Cal portar: Botes de muntanya, bas-
tons, roba d’abric, impermeable i aigua. 
Preus:
Soci: 35,00 €
Soci on line: 40,00 €
No soci: 50,00 € (inclou assegurança)
Cal facilitar el nom complert i el DNI.
Tots aquests preus inclouen autocar, menjar de res-
taurant, visita cultural i documentació.
Hora de sortida: (puntual)
- 7:00 des de Rosselló-Sardenya
- 7:15 des de Fabrai Puig 
Inscripcions: Fins dimarts 5 de no-
vembre, a les 21 hores, a secretaria 
i ingressar l’import corresponent: Al 
compte de l’Agrupa: La Caixa 2100 
0823 35 0200689123, només cal po-
sar el nom com a remitent.
Nota important:
Aquesta excursió no està lliure de riscos, per climato-
logia (insolacions, fred, pluja, llamps, etc.) morfolo-
gia (mal d’alçades, desnivells, terrenys pedregosos, 
etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació •
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a ALTA RUTA PIRINENCA
DARRER SECTOR: COLL D’ARES – PORT BOU

Text i fotos: Pep Molinos

Etapa 26

Arribem a coll d’Ares, punt on 
vàrem acabar la darrera etapa 
l’estiu passat. El dia és rúfol, 

ha plogut i el terreny és moll. Iniciem 
camí cap el SE; primer flanquejant el 
Montfalgars i després seguint la carena 
fronterera cap el coll de Malrem. Pros-
seguim fins el cim del Comanegra, on 
trobem una placa de l’AEC dels cims 
comarcals. Seguim per carena ben de-
finida cap a l’Est, i quan som al Pla de 
la Serra, girem 90º al Nord i baixem 
per una dreturera i esplendorosa fage-
da fins el coll de Falgueres. El nostre 
corriol continua sempre ben a prop o 
bé per sobre de la boscosa carena fins 
el pla de la Muga. Ara per les fagedes 
del vessant nord anem al petit llogarret 
de Vila-Roja. Prosseguim per camins 

més amples fins el petit poble de Cos-
toja. Remuntem metres fins el coll de 
Pedra Dreta i per pista arribem al coll 
Perillós, ja amb vistes al Mediterrani, 
i on instal·lem el bivac arrecerats del 
fort vent.
Desnivell: 1250 m / 10h30m

Etapa 27

El nou dia s’aixeca més clar i cal-
mat. Pugem carena amunt cap 

l’encimbellat cim del Roc de la Frausa 
i seguidament al proper Moixer coro-
nat per unes grans antenes. Al seu cim 
trobem una altra placa dels cims co-
marcals de l’Agrupa. Baixem per pista 
cap el coll de Salines, coll de Lli i el 
petit nucli de les Illes. Remuntem el 
Puig Forcat i prosseguim prop de la 
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carena fins al coll Priorat, on una bo-
nica drecera entre alzines ens porta al 
coll de Panissars. Passem a frec del Fort 
de Bellesguard i entrem a Le Pertus. Fi 
d’etapa.
Desnivell: 870 m / 5h45m

Etapa 28

Sortim de Le Pertus pel costat 
del Principat passant per sota 

l’autopista, per una pista que amb con-
tinua pujada s’enfila a la carena fronte-
rera, on retrobem el GR-10. Posterior-
ment seguim per corriols entre bosc i 
prats fins el cim del Puig Neulós amb 
molt bones panoràmiques. Baixem de 
ferm a la Font Tenyereda (darrera font 
fins a Portbou) i continuem per corriols 
careners, sovint pel costat francès fins 
el Puig de Sallfort. Baixem ja per te-
rreny més sec cap el coll de Banyuls. 
Tenim encara unes hores de claror i 
decidim guanyar un quants metres re-
muntant el Puig de la Calma. Muntem 
el bivac al coll de Torn.
Desnivell: 1.780 m / 9h25m

Etapa 29

El nou dia s’aixeca tranquil i calo-
rós. Continuem com no, propers a 

la carena axial i cap a l’est. Passem pel 
Puig de Tarabaus, el Querroig, coll de 
Farella i coll de Frare, des d’on per una 
pista i corriol baixem directament al 
nucli de Portbou i el Mediterrani!!
Fi de l’etapa i fi de l’Alta Ruta Pirinenca.
Desnivell: 254 m / 4h40m

NOTES

Era un projecte que barrinava fa 
més de 40 anys, quan en Daniel 
Cardona, bon pirineista i moni-

tor que em va il·lusionar amb aquesta 
travessa, però era difícil combinar les 
vacances. Amb l’amic Pere sempre 
dèiem: quan ens jubilem… Però això 
sempre ha estat una incògnita, o sia 
que el 2009 decidim fer-la per etapes. 
I si un dia arribem en condicions a la 
jubilació... doncs la farem seguida a 
l’inrevés!!

Vàrem començar aquesta ALTA 
RUTA PIRINENCA l’estiu del 

2009. Cada estiu hem fet un període de 
4 a 10 dies, fins a sumar 29 jornades, 
duració total de la travessa (inclosos 
els desplaçaments als punts d’enllaç). 
Cada any hem reiniciat la ruta al punt 
on havíem acabat l’anterior. De fer-la 
tota seguida sense interrupcions sorti-
rien 25 jornades.

Hem seguit el nostre propi itinera-
ri, sempre ben a prop de la partió 

d’aigües i la carena axial, tot cercant 
els colls, valls i carenes més adients o 
atractius. A estones hem coincidit amb 
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l’alta ruta descrita per Georges Veron, 
i molt poques amb el GR-11 o GR-10, 
els quals tenen l’inconvenient que so-
vint volten per anar a cercar refugis.
Hem fet nit a 10 refugis, 3 fondes, 5 
cabanes i 6 bivacs.

Pel que fa al material dúiem 
l’equip bàsic d’una excursió nor-

mal d’estiu d’un dia al Pirineu, més 
unes mudes, estris de neteja personal, 
lot, sac de dormir, funda de bivac, un 
petit matalasset i provisions per a dos 
dies. No dúiem ni tenda ni fogonet pel 
tema del pes; cal dir que no ho hem 
trobat a faltar, doncs és totalment fac-
tible adaptar la ruta de cada dia a la 
climatologia i als aprovisionaments.
Per norma hem trobat molt poca gent, 
a excepció del tram coincident amb 
Carros de Foc (Restanca a Saboredo).
Sempre cap a l’Est; al matí al sol de 
cara i la tarda al clatell... a cercar la 
Mediterrània.

A nivell personal les sensacions 
han estat inoblidables, i no tan 

sols per la satisfacció d’assolir un vell 
projecte, que també per la bellesa 
de l’itinerari, els canvis de paisatge, 
l’amplitud de noves vistes en saltar 
un coll, els sopars als refugis... i molts 
bons records. Entre molts: el bivac a 
dalt de la Rhune, la gran tempesta a la 
carena baixant al refugi d’Arlet, la visió 
del Midi d’Ossau, el civet de senglar 
al refugi d’Ull de Ter, la primera visió 
de la Mediterrània en apropar-nos a les 
Alberes… i el bany final a Portbou on 
ens esperaven les nostres parelles.

Dins de l’aigua observo el darrer 
tram de la carena per on hem 

baixat fa uns moments, i el cap ja bar-
rina... si potser d’aquí poc la faci de 
pujada tot iniciant una altra ALTA RUTA 
PIRINENCA, però cap al Cantàbric?

ETAPES
1. Hendaia, Biriatu, La Rhune
2. La Rhune, Dancharinea, Saroi Esteban
3. Saroi Esteban, Crestes d’Iparla, Coll Ispegi
4. Coll Ispegi, Abrokou, Lindux, Coll Ibañeta
5. Coll Ibañeta, Pic Errozate, Pic Okabe, Coll Bagargi
6. Coll Bagargi, Pic d’Ori, Refugi Belagua
7. Ref. Belagua, Coll Petrechema, Acherito, Ref. Arlet
8. Ref. Arlet, Somport, Coll Monges, Ref. Ayous
9. Ref. Ayous, Coll Peyreguet, El Portalet, Sallent
10. Sallent, Ref. Respumoso, Coll Fatxa, Ref. Wallon
11. Ref. Wallon, Ref. Baycelance, Gavarnie
12. Gavarnie, Bretxa Tucarroya, Pineta, Bielsa
13. Bielsa, Paso de Caballos, Biados.
14. Biadós, Coll de Gistain, Pont Cubere, Cab. Coronas
15. Cab. Coronas, Coll Vallhibierna, Hosp. de Viella
16. Hosp. De Viella, Estany Mar, Restanca, Ref. Colomers
17. Ref. Colomers, Ref. Saboredo, Ref. Gerber, Cab. Airoto
18. Cab. Airoto, Coll Airoto, Alos D’isil.
19. Alos D’isil, Coll Calberante, Cabana Mont-Roig
20. Cab. Montroig, Boavi, Coll Sallente, Ref. Vallfer-rera
21. Ref. Vallferrera, Port de Boet, Port de Rat, Sorteny
22. Sorteny, Coll de La Mina, Est. Siscaro, Pas de La Casa
23. Pas de La Casa, Pimorent, Llanos, Bulloses, Fontromeu
24. Fontromeu, Coll d’Eina, Ref. Ull de Ter
25. Ref. Ull de Ter, Roca Colom, Puig Clapa, Coll d’Ares
26. Coll d’Ares, Comanegra, Costoja, Coll Perillós
27. Coll Perillós, Roc de La Frausa, Les Illes, Le Pertus
28. Le Pertus, Puig Neulós, Coll de Banyuls, Coll de Torn
29. Coll de Torn, Querroig, Portbou •
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EXCURSIÓ-HOMENATGE a Mn. Cinto Verdaguer 
al Santuari de la Mare de Déu del Mont 

12 de juny del 1932
Organitzat per l'Agrupació.

Per: J. Montagut

Repassant la guía "Les ascensions de Verdaguer al Piri-
neu" de Bernat Gasull (Cossetània, Ed. 2008), a l'itinerai 

a la Mare de Déu del Mont, hi trobo aquest paràgraf: 

"El 12 de juny del 1932 
l'Agrupació Excursionis-
ta de Catalunya va reunir 

vint-i-vuit autocars a Beuda i una pila 
de cotxes en un homenatge al poeta 
que va consistir en una mutitudinària 
pujada a peu al santuari. Es colocà una 
placa commemorativa i un relleu de 

mossèn Cinto. D'ençà de llavors enca-
ra es pot visitar la cambra on sojornà 
l'escriptor. Més recentment ..." 

Encurosit per saber de què va anar 
la cosa, busco els butlletins de 

l'AEC de l'època i en el de maig-juny 
del 32, ja hi trobo un article d'Eliseu 
Panadès, glossant viatges, excursions i 
l'obra literària del poeta, com a preludi 
de l'acte d'homenatge que es prepara 
per una comissió d'entitats encapçala-
da per l'AEC i sota la presidència de la 
Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya. També hi ha el programa de 
l'acte i el preu probable del viatge en 
autocar: 18 ptes.(!!).
També trobo el tríptic que es va editar, 
amb el programa dels actes, les ins-
truccions del viatge i la descripció dels 
llocs de l'itinerari.
Al seguent butlletí, juliol-agost del 32, 
hi trobo, en set pàgines sense signar, la 
crònica, molt detallada i amb la florida 
prosa de l'època, de com es va desen-
volupar l'acte :

"En arribar a Beuda forem rebuts 
[…] L'església de vell estil romà-
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nic, envaïda tot seguit i durant la missa, 
un grup de socis nostres entonaren les 
belles notes del Cel Blau! Quina emo-
ció més corprenedora produí a tots els 
presents el ressò, dins d'aquelles peti-
tes mans (?), de les paraules escrites 
per Mossèn Cinto. Era la veu del poeta 
que ressonava en aquell acte de reco-
lliment!.
Muntanya amunt, Roca Pastora, Mo-
nestir de Sous i Santuari del Mont. Fa-
tigosa és la pujada, però reconforta al 
pensar que assolim un dels llocs més 
bells de l'Empordà, per tal d'assistir 
a un acte fervorós de l'excursionisme 
català..."

El cronista ens va explicant la visita 
dels presents a la cambra que va 

ocupar el poeta i d'amunt la porta de la 
qual s'ha colocat una placa  de marbre 
de 70x45 amb la inscripció: CAMBRA 
ON S'INSPIRÀ I ESCRIGUÈ EL POEMA 
"CANIGÓ" MOSSÈN JACINTO VER-
DAGUER – L'EXCURSIONISME CATA-
LÀ - XII-VI-MCMXXXII.

Segueix comentant els parlaments de 
les personalitats presents, encap-

çalades pel President  de l'AEC i Vice-
president de la FEEC, Emili Jové, que 
van culminar amb el cant de "Muntan-
yes del Canigó". Ens assabentem que 
aquell dia es van aplegar a l'entorn del  
Santuari més de 1500 persones vin-
gudes de les comarques del voltant, a 
més de comissions representatives de 
diverses contrades.

També hi apareix el llistat de les 
adhesions rebudes. Destaca la del 

President de la Generalitat, Francesc 
Macià i les d'altres prohoms i literats 
de l'època, com el mestre Lluís Millet, 
Maspons i Anglasell, Victor Català, 
Apel·les Mestres, Prudenci Bertrana,  
Opisso i un llarg etc.

D'entitats, al llistat n'hi consten 
un total de 56, de tota mena, 

encara que són majoria les excursio-
nistes, bastantes de les quals encara 
existeixen, però moltes o han desapa-
regut o bé han quedat absorbides per 
d'altres.  

La crònica acaba fent esment del 
capellà-custodi del Santuari "…

ell ha viscut uns moments de gran 
emoció […] Sia doncs per ell un mo-
ment de salutació i estimació digne 
de l'home humil, fidel guardador de 
l'espiritualitat d'un poble que vol és-
ser gran i lliure". 

Ara que ja hem acabat la comme-
moració del nostre 100tenari, 

amb  una pila d'actes oberts a tota la fa-
mília excursionista, constato que, com 
qui diu en els seus inicis, l'Agrupació 
ja era procliu a encapçalar o a parti-
cipar a comissions organitzatives de 
caire intersocial.

Tornant amb Mn. Cinto, l'any 1952, 
l'AEC  va formar part de la Comis-

sió d'homenatge dels excursionistes al 
poeta, que s'havia de fer a Vil·la Joa-
na, amb motiu del cinquantenari de la 
seva mort. Ja tot enllestit, un parell de 
dies abans, l'acte va ser prohibit per les 
autoritats de l'època. Però això, ja és 
una altra història… •
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1 octubre Dm. Reunió de junta directiva

2 octubre Dc. Reunió de mares/pares infantil Monitors

5 octubre Ds. Senderisme: Vall del Ter Xavier S.

8 octubre Dm. Reunió de veterans

12 octubre Ds. Sortida als Pirineus Pep Molinos

12-13 octubre Ds-Dg Caiac. Cap de Creus Santi R.

20 octubre Dg Sortida BTT recorregut riu Besòs Toni Villena

25 octubre Dv Audiovisual. Glacera Javier Aznar

26 octubre Ds. Semprepodem: Montsant Quim Llop

27 octubre Dg. Comiat Refugi La Molina Agrupació

28 octubre Dll.
Recollida Medalla d'Or per Mèrit 
Esportiu, Ajuntament

Junta

9 novembre Ds. Senderisme: Vall del Ter Xavier S.

10 novembre Dg. Cabrera-Aiats Pino i Cata

23 novembre Ds. Montsant Quim Llop

30 novembre Ds. Pessebre J. Bou

15 desembre Dg. Hospital de sang. Serra de l'Obac Pep Molinos

Tots els dimats Tallers de manualitats
Neus i 
M. Antònia

CURS 2013-2014

INFANTILS 
JUVENILS

CALENDARI SORTIDES
Octubre: 2. Reunió pares

Octubre: 19-20
Novembre: 23-24
Desembre: 14-15

Gener: 25-26

Febrer: 15-16
Març: 15-16
Abril: 26-27

Maig: 17-18 (txeiens: atzimut, data?)

Juny: 7-8
Juliol: 13-27 (campaments)

GRUPS
Txeiens: 2006-2004
Xerpes: 2003-2002

Trekings: 2001-1999
Juvenils: 1998-1996 •
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2013
El proper 30 de novem-
bre posarem el Pessebre 
de l’Agrupació al cim dels 
Pedrets que és el punt més 
alt del terme de Les Borges 
del Camp,  al costat de la 
muntanya de Rocabruna.

 

Per arribar-hi farem la ruta dels mi-
radors de les Borges del Camp. És 

un recorregut circular d’uns 8 km i 
250 m de desnivell. Hi trobarem 
tres miradors, el primer és el  de les 
Borges amb una gran vista sobre el 
poble i el Camp de Tarragona, des-
prés trobarem el mirador de les mun-
tanyes de Prades, des d’aquest punt 
surt el corriol que puja fins als Pedrets 
en uns 10 minuts, lloc de col·locació 
del Pessebre. Finalment trobarem el 
mirador d’Alforja amb vistes al poble 
d’Alforja.
Tota aquesta ruta es pot fer en 3 ho-
res i mitja, és una pista àmplia i 
l’acabarem a l’ermita modernista de 
la Mare de Déu de la Riera. 
La sortida es farà amb autocar.
Dinarem al restaurant del Poliespor-
tiu de les Borges. 
Ja podeu apuntar-vos i el preu serà de 
35€ pels socis (dinar + autocar) i Socis 
Online: 40€.
Vocals: Josep Bou i Francina Torrent•

GLACERA

AUDIOVISUAL
La cara Nord 

de la Pique Longue
(Via Barrio/Bellocq)

A càrrec de 
JAVIER AZNAR

Divendres, 25 d’octubre 
de 2013 a les 20 h.
Seu social A.E.C •
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PAGAMENTS 
Oficina La Caixa 0823 Padilla-Gaudí. C/ de Padilla, 271

COMPTES BANCARIS:
 100tenari:  2100 0823 39 0200688916
 AEC:  2100 0823 35 0200689123
 INFANTIL: 2100 0823 31 0200689236

Important: Comenceu sempre indicant el vostre nom i cognom •

CORREUS ELECTRÒNICS
aec@aec.cat
secretaria@aec.cat
comunicacio@aec.cat

butlleti@aec.cat
agrupactivitats@aec.cat
speleo.ere_aec@yahoo.es

escola@glacera.com
caiac@aec.cat
coordinacio.sij.aec@gmail.com

Caterina Riera Rubio
Jordi Jutglar Álvaro
Enric Lacaci Lerma
Albert Pérez Mayolas

ALTES DEL MES DE SETEMBRE
Montse Domínguez Domínguez
Teresa Induráin Domínguez
Jordi Serra Renom
Margarida Sánchez Linares 

CONDOL

Ja  fa uns quants dies ens va arribar la notícia de la mort de la nostra consòcia 
Elena Bombí i Poch, esposa del consoci i president del Comitè de Celebra-
ció del 100tenari, Josep Antoni Pujante; a ell, als seus fills i la família tota, 

els hi expressem el nostre més sentit condol •

CAMPAMENT SOCIAL

Hom informa que el Campament Social que havia de dur-se a terme els 
propers 12 i 13 d’octubre, per qüestió de dates, s’ha hagut d’ajornar fins 
la propera primavera.

Malgrat que aquesta encara queda lluny, us hi esperem •

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

LOTERIA DE NADAL
Participació de 2,5€. Les butlletes a 3€. Venda a secretaria

13.927
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AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 
“CATALUNYA”
Padilla, 255-263, primera planta
08013 Barcelona
tel: 933 024 529
e-mail: aec@aec.cat
butlleti@aec.cat
web: www.aec.cat
Edita: AEC
President: Jep Tapias

1912

Amb la col·laboració de:

Disseny i maquetació: Xavier Sánchez
Impressió: Empòrium
Coordinador: Manuel Cabanillas
En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa, Manuel Cabani-
llas, Jordi Pino, Catalina Rodríguez, Joan Tarruella, Xavier Sánchez, 
M. Cristina Fortuny, Pep Molinos, J. Montagut, Anna Vallès, Josep 
Bou, Francina Torrent i Javier Aznar.

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

SECCIONS
Secció de Muntanya i Senderisme (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

Et preocupa la teva salut?  El teu
patrimoni?

Pots dormir tranquil, tenim el
que necessites!

  Assegurances de salut  i
també

  D’accidents,  cotxes,

llar,     comunitats,

comerços...

  D’inversió  (...si no
estàs tranquil amb tenir els
teus   estalvis al banc).

Sóm  la Carme Collado  (669 759 936) i la Maria Espinosa (647
952 638)   Consulta’ns sense compromís!

Et preocupa la teva salut?
El teu patrimoni?

Pots dormir tranquil, 
tenim el que necessites! 

* Assegurances de salut  
    i també

* D’accidents,  cotxes,  llar,        
   comunitats, comerços...   

* D’inversió  
   (...si no estàs tranquil amb tenir 
     els teus estalvis al banc).

Sóm  la Carme Collado (669 759 936) i la Maria Espinosa (647 952 638)
Consulta’ns sense compromís!  


