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Aquesta edició ens apropa a l'inici de la temporada excursionista per excel·lència: els mesos de la tardor, que han estat sempre
els més interessants a efectes esportius, fotogràfics, boletaires i,
per què no dir-ho, quan sembla que tot torna a la normalitat
social i quotidiana i els calendaris tornen a treure fum per enquibir-ho tot i procurar no trencar res que es pugui saber amb el
temps suficient. En el butlletí que teniu a les mans trobareu, a la
secció de l'entrevista, una conversa amb l'Anton Gómez; a l'apartat de les seccions de BTT, Senderisme, etc, cròniques de les
darreres excursions respectives, el resum del curs de GPS i la
crònica del repte de la Núria-Queralt. Finalment, no deixeu de
llegir l'article de "La Junta Informa", on s'anuncien canvis
importants que ens afecten a tots i a totes.
No esmentarem una per una les activitats que hi ha programades, perquè a la doble pàgina de l'agenda les teniu àmpliament
detallades i haureu rebut amb el temps suficient el díptic previ a
la sortida d'aquest exemplar número 54 de la nova època, que és
com es coneix el format actual del Butlletí. Això no obstant, sí
que caldria destacar una festa social interessant, i que ha fet
història com un clàssic de la tardor, amb motiu de la celebració
de la MARXETA Dufour, la competició més veterana de la casa.
No oblidem que ja portarà 44 anyets a les seves espatlles i que
és valorada com un clàssic molt eficient de les marxes tècniques
regulades del nostre país, dins el campionat de la Copa Catalana. Hi haurà un abundós lliurament de premis, aprofitarem per
oferir als nostres socis el reconeixement dels seus meritoris i
generosos 25 anys de constància, i, en un apartat més distès,
però no per això menys meritori, esportivament parlant, les
medalles dels primers cims conquerits com a socis del CEM: de
3.000, 4.000, 5.000 metres, etc. Tindrà lloc el dia 17 de novembre i hi haurà un piscolabis final per celebrar-ho, fer-la petar i
tenir aquell contacte intersocial de totes les franges d'edat existents a les seccions del Centre, exemple que tanta falta fa a les
entitats en els dies que corren. Aquest nivell de relació i convivència és el que proporciona la complicitat suficient per sentir-se part d'un tot en el qual volem integrar-nos, en aquest esperit excursionista que és una mixtura de naturalisme, esport, cultura, respecte i sentit de pertinença i coneixement territorial. Tot
plegat són els ingredients d'una poció màgica que remenem
constantment en el calder comú que és el local social del CEM,
la casa dels excursionistes de Molins de Rei i, cada cop, de més
llocs diferents que ens fan confiança i creuen en la nostra manera de fer. Que per molts anys!
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AGENDA
SETEMBRE

Dia 23, diumenge, Sortides de Descoberta Cultural.
Visita al Castell de Montsonís i passejada al Santuari de
Salgar, (Artesa de Segre). Desplaçament amb autocar.
Inscripcions a Secretaria. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dia 9, diumenge. Secció Medi Ambient. Matinal guiada
al Parc Fluvial del riu Ripoll (Sabadell). Inscripcions a
Secretaria. Vocal: Marià Caimo.

Dia 23, diumenge. Secció BTT. D'Arbúcies al Castell de
Montsoriu (La Selva). Nivell mig, 30 km. Reunió
preparatòria dijous 20 de setembre, a les 20 hores, al CEM.
Vocal: Pere Casas.

Dia 15, dissabte, a les 19 hores, al local del CEM. Projecció de l'audiovisual "Euskadi a vista d'ocell" (part 8).
Organitza: Grup de Senders.
Dia 16, diumenge. Secció de Senderisme. La plana de
Vic: de Santa Llúcia a Santa Cecília (sender PRC-49 de
Voltregà). Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

OCTUBRE
Dia 7, diumenge: "LA MARXETA", 44ena Marxa Sistema Dufour d'Orientació i Regularitat. Inscripcions a
partir del 24 de setembre. Dissabte 6, a les 13 hores, es farà
el sorteig per establir l'ordre de sortida, i a partir de les 18
hores, recollida de documentació i gràfics a la seu social
del CEM.

Dia 16, diumenge. Secció Escalada. Sortida al sector de
La Facu (Vilanova i la Geltrú). Reunió preparatòria dijous
13 de setembre, a les 20 hores, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

Del 20 de setembre al 4 d'octubre. Curs de progressió
en crestes d'Alta Muntanya. Organitza: Unió
Muntanyenca Erampunyà (Gavà). Més informació: Tel. 93
662 01 24.

Dia 14, diumenge. Secció Medi Ambient. Matinal per les
Valls de Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern
(serra de Collserola). Inscripcions a Secretaria. Vocal:
Marià Caimo.

Dia 22, dissabte, a les 19 hores, a l'Aula de Cultura de
la Caixa del Penedès. Conferència audiovisual sobre
música i senderisme, a càrrec del Sr. Francesc Serracanta.
Amb l'audició de la Simfonia Alpina de Richard Strauss
il·lustrada amb imatges de les sortides de senderisme del
CEM.

Dia 20, dissabte, a les 19 hores, al local del CEM. Projecció de l'audiovisual "Euskadi a vista d'ocell" (part 9).
Organitza: Grup de Senders.
Dia 21, diumenge. Secció de Senderisme. La Roca del
Corb i la Serra de Sant Honorat (Alt Urgell, a l'oest del
pantà d'Oliana). Desplaçament amb autocar. Inscripcions a
Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dissabte i diumenge 22 i 23. Secció d'Alta Muntanya,
Cicle de Crestes. Ascensió al Pic de Posets (3.375 m), per
la cresta d'Espases. Dificultat alta. Material necessari:
grampons, piolet, casc i talabard. Reunió preparatòria
dijous 6 de setembre, a les 20 hores, al CEM. Vocal: Xavi
Sànchez.

Dia 21, diumenge. Secció Escalada. Sortida a Vilanova
de Meià (La Noguera). Reunió preparatòria dijous 18 d'octubre, a les 20 hores, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.
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AGENDA

Dia 21, diumenge. Secció BTT. Ruta pels entorns de
Castellcir (Moianès). Nivell mig, 40 km. Reunió
preparatòria dijous 18 d'octubre, a les 20 hores, al CEM.
Vocal: David Blasco.

Del 12 al 25, al local del CEM. Exposició col·lectiva
d'art 2007. Dibuix i pintura d'artistes locals. Horaris: De
dilluns a divendres de 18 a 21 hores. Dissabtes d'11 a 14
hores i de 18 a 21 hores.

Dissabte i diumenge 27 i 28. Secció d'Alta Muntanya.
Ascensió al Pic Le Bondidier (3.146 m). Nivell fàcil.
Material necessari: grampons, piolet, i casc. Reunió
preparatòria dijous 18 d'octubre, a les 20 hores, al CEM.
Vocal: Xavi Sànchez.

Dia 17, dissabte, a les 19 hores, a la seu social del CEM.
Lliurament de premis de "La Marxeta", de medalles
commemoratives de 25 anys de soci, i de primeres ascensions a cims de 3.000 m, 4.000 m, 5.000 m, ... Aperitiu
final per a tots els assistents.

Dia 28, diumenge, Sortides de Descoberta Cultural.
"Cervera intensiva", amb la visita a la Universitat del
segle XVIII (interior i exterior), església de Santa Maria
(interior i exterior), carrer Major, carreró de les Bruixes i
a d'altres llocs d'interès de la capital de La Segarra.
Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria.
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dia 18, diumenge. Secció Escalada. Sortida a Cap del
Ras (Àger, La Noguera). Reunió preparatòria dijous 15 de
novembre, a les 20 hores, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.
Dia 18, diumenge. Secció BTT. Ruta pels meandres del
Ter (Osona). Nivell fàcil. 10 km. Reunió preparatòria
dijous 15 de novembre, a les 20 hores, al CEM. Vocals:
Anna Roca i Àngel Beumala.
Dia 21, dimecres. Ruta guiada (especial veterans), per
Collserola i els seus ambients forestals: Torrent de la font
dels Casats-Castellciuró-Can Tintorer-Santa Creu-Can
Portell-Can Ribes-plana dels Pins-IES Lluís de
Requessens. Organitza: Grup de Senders del CEM, i el
Palau Robert - Centre d'Informació Turística de la Generalitat de Catalunya.
Dia 24, dissabte, a les 19 hores, al CEM. Projecció de
l'audiovisual "Euskadi a vista d'ocell" (part 10). Organitza: Grup de Senders.

NOVEMBRE
Dissabte i diumenge 3 i 4. Jornades Micològiques. Dissabte 3 de novembre, xerrada-audiovisual. Diumenge 4 de
novembre, pràctiques de buscar bolets al bosc. Més informació i inscripcions a Secretaria. Organitza: Secció de
Medi Ambient del CEM, i l'associació micològica
"MYCOS Molins de Rei".
Dissabte i diumenge 10 i 11. Secció d'Alta Muntanya.
Ascensió al Pic Russell (3.205 m). Dificultat mitjana.
Material necessari: talabard i casc. Reunió preparatòria
dijous 25 d'octubre, a les 20 hores, al CEM. Vocal: Xavi
Sànchez.

Dia 25, diumenge, Sortides de Descoberta Cultural.
"La Bruixeria a la comarca del LLuçanès". Passejada
per camins, pobles, masies i castells, escenaris d'antigues
històries de bruixes, bandolers, pastors i soldats. Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocals: Joan
Miró i Enric Solà.

Dia 11, diumenge. Secció de Senderisme. La Roca Forcada (tram del GR-92 que transcorre per la comarca del
Montsià). Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

5

E N T R E V I S TA
'Anton Gómez i Xancó
actualment és el director de
les dues grans travessades
que organitza el CEM: la Molins
de Rei-Vilafranca, i la Molins de
Rei-Montserrat.
A part, disposa del carnet de Man-

L

Vaig participar en la Junta que es
va crear el 1981, en la qual vaig ser
vicepresident durant quatre anys.
L'any 1986 va ser la meva segona
Junta, de la que vaig ser vocal de
Muntanya i, finalment, també vaig
formar part de la Junta constituïda

Presentant el Cingles i Valls el 2001.

tenidor de Senders de Gran Recorregut expedit per la FEEC i, gràcies a ell, es mantenen els trams
dels dos senders oficials que passen pel nostre terme: el GR92 i el
PR-C171. Però l'Anton té una dilatada trajectòria a la nostra entitat,
soci des de l'any 1961. Va néixer a
Molins de Rei l'any 1945. No us
perdeu l'entrevista que li hem fet i
continueu llegint!
Se'ns fa difícil fer el teu currículum dins les diverses Juntes que
ha tingut l'entitat. Sabem que
vas organitzar el cicle de senderisme d'"El camí dels bons
homes", que durant molts anys
vas ser responsable de la secció
de Material, de la secció de Muntanya… Per què no ens ajudes?
Què és el més important per a
què una Junta funcioni bé?

el 1999 com a vicepresident. Cada
una ha estat importat en la seva
mesura per la feina feta, que ha
permès dur a terme activitats que
han acostat la gent de la vila a la
muntanya, que la gent que en
forma part estigui disposada a
sacrificar el seu temps per fer totes
les activitats que una entitat com
aquesta porta a terme.
Un altre punt important és que
cada persona de la Junta sàpiga
quina és la seva tasca a fer.
En l'anterior Junta vas coordinar les marxes tècniques regulades. Hem sentit a dir que al
CEM hi havia hagut una gran
tradició de participació en
aquesta mena de marxes i que
fins i tot s'havien omplert autocars sencers per anar a participar en les marxes organitzades
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per altres centres excursionistes.
Quan va ser aquesta època daurada? Per què va anar de baixa?
L'època daurada va ser durant la
dècada dels 70 i el començament
dels 80, tot i que durant els primers
anys de la dècada dels 80 ja no
s'omplien autocars. Amb tanta gent
del CEM a les marxes és lògic que
hi féssim un bon paper. És per això
que hi ha aquesta quantitat de
copes a les vitrines de l'entitat. La
causa de la devallada podria ser
que tot i que hi ha molt de jovent
interessat en la muntanya, està
motivat per les llarges caminades
de resistència i per l'alta muntanya, no per les marxes tècniques.
Gràcies a tu, estem gaudint del
cicle de documentals Euskadi a
vista d'ocell que mensualment
programa la nostra entitat i que
tu t'encarregues de projectar.
Com vas aconseguir els DVD
d'aquesta sèrie?
Després de veure'n l'emissió per
televisió, vaig buscar els DVD,
primer, durant el meu primer camí
de Santiago, d'Irun a Bilbao, però
estaven exhaurits i en una segona
excursió a Euskadi els vaig trobar
en un centre comercial.
Per a qualsevol amant de la muntanya i la natura, Euskadi té un
paissatge meravellós, a més d'una
gent amable que saben cuidar d'aquesta natura excepcional. Per a
mi, és el més semblant a Suïssa, un
altre paradís per als excursionistes.
Parlem de les grans travessades.
La Molins de Rei-Montserrat té
una forta tradició, però la
Molins de Rei-Vilafranca es va

E N T R E V I S TA
fer per primer cop l'any 2006.
Per què cap a Vilafranca i no cap
a un altre lloc?

comuniquem fins que no estiguin
més madurs. Amb relació als trossos de carretera asfaltada, és un

El nostre Robert Redford xiuxiuejant als cavalls del Pirineu.

L'any 2003, el Centre Excursionista del Penedès va celebrar els seus
150 anys i va fer una caminada
popular de Molins de Rei a Vilafranca en la qual el CEM va ser
convidat a participar-hi. Ens va
agradar el recorregut i vam pensar
que l'any que no es fes la MolinsMontserrat, podríem fer la MolinsVilafranca. Així, cada any tindríem
una travessada.
La propera edició de la MolinsVilafranca serà el 6 d'abril del
2008.
Quines novetats hi haurà respecte de la primera edició?
Sí, hi haurà alguns canvis, però
encara hi estem treballant; així
que, de moment, encara no els

tema en què hi hem pensat molt,
però tenim l'inconvenient que

També heu aconseguit que
aquestes dues travessades entrin
a la Copa Catalana de marxes de
resistència.
Com funciona aquesta competició?
Ho pregunto perquè en les nostres travessades no hi ha cap
classificació d'arribada, ni premis per als guanyadors… A partir d'ara n'hi haurà?
La Copa Catalana funciona per
punts acumulats en totes les travessades que formen part de la
competició; per tant, no hi ha primer ni últim en cap travessada. Els
punts s'aconsegueixen per quilòmetres recorreguts i per desnivells
acumulats en cada travessada.

Amb la Teresa a Tuixen (1999).

només hi ha un pont que traspassi
l'autopista i aquest ens marca el
camí a seguir.

El sender de petit recorregut
PR-C171 passa a prop de la font
de l'Espinagar, de la font de Can
DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU

QUADS

Concessionari Oficial
Av. València, 25 Molins de Rei Tel. 93 668 16 42 - Fax 93 668 94 61 - mail:fcosta@motoscosta.com
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E N T R E V I S TA
Preciós, de la font del Bon Pastor
i per la font de Can Mallol. El
problema és que cap d'aquestes
fonts raja.
El problema de les fonts de Collserola és el mateix que el de totes les
zones de muntanya i és que no
plou i, per tant, les fonts no ragen.
El problema de la manca de cura
que s'hi dedica és que el Parc prefereix fer i mantenir àrees de pícnic, que són fàcils de controlar a
l'hora de prevenir el risc d'incendis.
Però per a mi, això últim no és justificable, ja que si les fonts es perden, perquè el terreny no és practicable, vol dir que el sotabosc és
brut i això també incrementa el
risc d'incendis i la dificultat dels
equips d'extinció per arribar-hi.
La Teresa i tu teniu quatre fills i
dos néts. Aprofitem per fer-te
preguntes de les que s'anomenen
"intergeneracionals". Com era
la vida a Molins de Rei quan eres
jove?
La vida era molt tranquil·la, la gent
s'ajudava els uns als altres; a l'estiu, les portes de les cases eren
obertes mentre la gent prenia la
fresca asseguda en cadires al
carrer. Eren temps dificils: la gent
treballava per menjar, ja que acabava de passar la guerra. La meva
família eren pagesos. Jo vaig anar

al col·legi fins als 12 anys; després, vaig haver d'anar al camp a
ajudar el meu pare. També criàvem
porcs i conills; així, entre les dues

Molins de Rei i moltes més activitats que va dur a terme dins l'entitat.
Quan encara jo no havia nascut, ja

Amb el seu pare Ramon i el seu tiet Rafel a Saldes. (temps era temps...)

coses podíem viure tot l'any.
A casa, per sortir el diumenge em
donaven 25 pessetes, anava al cine
a la Federació, després comprava
l'entrada per anar al ball de la pista
i, quan sortia, amb el que em
sobrava comprava un tros de coca
per als meus pares.
Teníem menys coses que avui dia,
però vivíem més tranquils.
El teu pare, Ramon Gómez i Florensa, va jugar un paper rellevant dins l'entitat, oi?
Als principis de la UEC, ell també
va ser de Junta, vicepresident,
vocal de Marxes, va fer la primera
Marxeta, va fer un llibret de totes
les fonts del terme municipal de

em duien a la muntanya dins la
panxa de la meva mare i així, per
força, t'ha d'agradar la natura. Això
és una cosa que també he fet amb
els meus fills i actualment amb els
meus néts. Tinc la sort que la meva
dona té la mateixa afició que jo.
De fet, en la vostra família hi ha
una gran tradició d'esportistes.
El pare de la teva esposa, la
Teresa Monfort, va ser un gran
atleta i esquiador. I, de fet, la
cursa de Sant Miquel que se
celebra cada any per la Festa
Major porta el seu nom a títol
honorífic. Com recordes la persona de Francesc Monfort?

Vols anar de vacances a la Galícia rural?

"O lar de Neus"

A 25 km de Santiago,
ideal per a famílies amb nens.
Capacitat per a 8 o 10 persones + bressol.
Tel. 93 668 31 12 - 679 965 652
http://es.geocities.com/neusantiago/
Preus especials per a socis del CEM
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E N T R E V I S TA
El 1961, quan es va fundar la
UEC, és quan vaig conèixer el
Paquito i la Teresa. A ell li agradava tot el que tenia a veure amb l'esport, tant si era anar a marxes o a
esquiar com el ciclisme, córrer a
peu o fer una petita excursió.
Ell es va dedicar a l'atletisme en un
temps en què això no estava de
moda i requeria força de voluntat i
molt d'entrenament.
Durant diverses temporades va ser
escollit per representar Catalunya
als campionats d'Espanya per
regions i també en competicions
internacionals, on corria en proves
de 800 i 1.500 metres i en relleus,
formant equip amb destacats atletes. El més destacat de la seva trajectòria va ser el primer lloc tant al

A part de treballar a la rellotgeria, has fet feines vinculades
amb la protecció de la natura,
oi?
Sí, vaig treballar per l'Ajuntament
de Molins de Rei en la prevenció
d'incendis, fent tasques de neteja
dels marges de carreteres i per trobar i fer desaparèixer abocadors
incontrolats que, desgraciadament,
hi ha per la muntanya.
No ens podem arribar a imaginar
com d'incívica pot arribar a ser la
gent, llençant tota mena d'objectes
de manera descontrolada a la natura: des d'un abocador on hi havia
65 rodes de cotxes fins a racons
plens d'ampolles de vidre...

Sí, vaig estar 13 anys de voluntari
a la Creu Roja de Molins de Rei
fent moltes guàrdies, però totes
totalment recompensades: quan
per Nadal venia algú a portar-te
una taula de turrons com a agraïment i et creuaves unes paraules
amb ells amb les quals et feien
referència a un accident que
havien tingut i on tu havies ajudat
en les feines de rescat, aquestes
paraules d'agraïment i reconeixement per la feina feta de manera
totalment voluntària compensaven
totes les guàrdies fetes durant
l'any.
També vaig estar de voluntari a
Protecció Civil i als ADF de
Molins de Rei. Si t'agrada la muntanya i la natura, t'impliques de
seguida en aquestes entitats.
Vols afegir alguna cosa que no
t'haguem preguntat a l'entrevista, Anton?

Ja se li veia un aire...Com passa el temps, oi?

Festival de Relleus Olímpics com
al campionat de Barcelona en la
cursa de 1.500 celebrada l'any
1931.

A part del CEM, has estat vinculat a alguna altra entitat del
poble?

Si. Voldria afegir-hi una cosa i és
que durant tots aquests anys he tingut la sort de conèixer gent d'aquesta entitat amb qui ens ho hem
passat molt bé gaudint de la muntanya i treballant molt estretament,
i hem acabat sent molt bons amics.
Alguns d'ells, malauradament ja
no són entre nosaltres, però per
sempre més seran en el meu
record.
Moltes gràcies i fins sempre!

Automotrac
C/ Juli Garreta, 1-3. Tel. 93 668 08 95

SERVEI OFICIAL

e-mail: automotrac@automotrac.com
WEB: www.automotrac.com
08750 MOLINS DE REI (BARCELONA)
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BTT

P

els camins agrícoles del
Baix Penedès (20 km)
Diumenge 20 de maig del

2007
Participants: Mari Borràs, José
Manuel Cáceres, Blanca Mas,
Mònica Palomeras, Miquel Pellicer, Rosa Raventós, Josep Campmajó, Àngel Beumala, Anna Roca,
Joan Beumala, Carme Raventós.
L'interior del Baix Penedès conserva un món rural on els camps de
conreu de vinya, ametllers, garrofers i oliveres dominen el paisatge.
El punt de partida de l'excursió va
ser la població de l'Arboç, des d'on
vam anar fins al Vendrell, per visitar les cases natals de Pau Casals
(1876-1973) i del dramaturg Àngel
Guimerà (1845-1924). Abans,
però, pel camí ens vam aturar a
l'ermita de la Mare de Déu del
Priorat, del segle XII. La tornada a

tell de Santa Oliva, o castell del
Remei, format per dues torres laterals que delimiten un cos central de
forma rectangular rematat per merlets. Des de Santa Oliva, el recorregut va continuar per un camí on
les vinyes alternen amb petits boscos i camps de blat, que en plena
primavera estaven esquitxats del

Foto de grup davant el Castell de Santa Oliva.

vermell de les roselles. Aquest va
ser un tram de gran bellesa durant
el qual vam carenejar un petit llom

Pels camins rurals del Baix Penedès.

l'Arboç la vam fer per la població
de Santa Oliva, on destaca el cas-

corriol, amb parets de pedra seca
als dos costats. Finalment, vam
acabar el recorregut al mateix punt
de partida, l'Arboç. Aquest és un
municipi que no arriba als 5.000
habitants, però que té molts punts
d'interès. Molts visitants han definit l'Arboç com "aquell poble de
les cases maques" perquè hi desta-

molt estratègic. La pista de terra,
més endavant es va convertir en

ca una casa d'indianos amb una
còpia de la Giralda de Sevilla, una
fantasia d'estil historicista neoàrab
edificada a principi del segle XX.
El carrer Major i la plaça de la Vila
reuneixen bona part de la resta d'atractius arquitectònics: l'església
parroquial de Sant Julià, d'estil
renaixentista, les façanes d'estil
modernista amb les cases porticades de la plaça, el Palau Gener i
Batet, i, finalment, l'Hospital de
Sant Antoni Abat. Documentat al
segle XIV, va servir d'hospital
durant l'edat mitjana, però fou
enderrocat el 1905 per bastir-hi
l'actual edifici modernista, inaugurat l'any 1911, que actualment
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alberga una residència geriàtrica
de titularitat municipal i la llar de
jubilats. I si entrem en l'apartat
d'arbocencs il·lustres, tampoc es
queden curts. Hi ha un abat de
Montserrat molt famós que hi va
néixer, l'Abat Escarré, nascut a
l'Arboç el 15 d'abril de 1908, i que
es va convertir en una figura popular de l'antifranquisme. Un altre
arbocenc il·lustre, però més prosaic, va ser Salvador Sadurní. Nascut a l'Arboç el 3 d'abril de 1941,
va ser un dels grans porters de la
història del Barça, amb 16 anys al
club. Després d'aquests apunts
històrics, acabo la crònica dient
que va ser una pedalada ideal per
iniciar-se en la bicicleta de muntanya, tot i que, com sempre passa
en aquests casos, les persones que
no estan acostumades a anar en
bicicleta es van cansar una miqueta. Val a dir que l'ambient del grup
va ser molt bo, el temps va acompanyar i, un cop acabada la ruta,
fins i tot vam tenir temps de fer el
vermut, al qual ens va convidar el
José Manuel Cáceres en un acte de
generositat que l'honora. Moltes
gràcies, José Manuel!
Molins de Rei - Montserrat (63
km)
Assistents: 24 persones
Vocal: Anton Català
El passat 22 d'abril vam fer en
bicicleta una de les sortides que

tradicionalment fa el CEM caminant. En aquesta ocasió, la sortida

Aquí vam fer la deguda parada a
una terrasseta per descansar una

Així de maca va ser la pujada.

va ser des de la plaça dels Països
Catalans. Cal destacar la diversitat
de participants que ens vam aple-

Els participants, després d'esmorzar.

gar: gent de totes les edats, nivell
físic, famílies, parelles o grups d'amics que volien gaudir de la natura fent aquesta típica sortida del btt
català.
La marxa es va desenvolupar amb
tota normalitat, resseguint el curs
del riu Llobregat fins a Monistrol.

mica i recuperar forces menjant i
bevent alguna cosa. En aquell
moment, aprofitant la possibilitat
d'agafar els Ferrocarrils Catalans,
els ciclistes que van voler van tornar còmodament a Molins. La
majoria del grup, per a sorpresa
meva, va optar per pujar a aquesta
emblemàtica muntanya. Així,
doncs, vam posar "el molinet" i
cap amunt!, i vam redescobrir
noves perspectives de la muntanya
de Montserrat.
Un cop arribats a l'ermita de Santa
Cecília, vam descansar un estona
per iniciar després la frenètica baixada que ens retorna a Monistrol
on vam agafar els FGC per tornar
a Molins de Rei.

Àngel Beumala i David Blasco
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T

ornem il·lusionats, en Joan
Miró i un servidor de vosaltres, a la planificació de les

continuïtat al llarg de tota la temporada.
Procurarem que hi hagi de tot i

gitó de la visita a l'ermita de Sant
Salvador del Quer.
Aquest cop amb la complicitat dels
Amics del Museu de Molins de Rei
que ens van acompanyar en el projecte per una coincidència en el
lloc i en la data de les programa-

Foto del grup a Sant Salvador Nou.

sortides de Descoberta Cultural.
Ja haureu vist les tres propostes del
trimestre que esperem que siguin
ben aprofitades i us engresquin

variat: viles i llocs interessants
amb passejades intermitents, i,
temes culturals que ens motivin,
encara que de moment sense crear
un cicle de continuïtat.
I als veterans/es que us agradi
caminar una mica més i pugueu,
dimecres 21 de novembre, sortirem a cercar, de forma matinal,
els ambients forestals de Collserola, dins el calendari de sortides
del Palau Robert.

Idíl·lic aspecte de l'ermita vella.

tant com per practicar aquell esport
tan de la vila que s'anomena bocaorella i, així, fer possible la seva

I tot seguit, donarem una ullada a
la darrera sortida de Descoberta
Cultural de la passada edició, el
dia 17 de juny, que ens va dur a
Súria i al seu poble vell, amb l'afe-
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Des de la terrassa del casal.

cions respectives. Tot té solució en
aquest món. Els agraïm des d'aquí
la seva participació.
Tot i que vam haver de fer dos
grups, el guiatge va estar força bé i
la passejada a Sant Salvador, un
motiu per fer obrir la gana dels
participants. Us oferim unes imatges de record de l'esdeveniment.
Enric Solà

N Ú R I A - Q U E R A LT
a uns quants anys, vaig
assabentar-me de l'existència d'una travessada que
deien que era espectacular per la

F

mem el Grup d'Atletisme i Marxes
de Resistència, ens trobàrem al
local de CEM per preparar l'esdeveniment. Érem l'Emili, en Marc i

desnivells i sobre tot, la distància,
els noranta-dos quilòmetres de
recorregut.
- Ara sí que no l'acabaré - em deia
mentre mirava aquell desgavell de
la orografia catalana, aquella disbauxa de corbes de nivell en fondalades i divisòries, aquell frenesí
de camins.
Va arribar el dia. El dissabte, vam
pujar pel cremallera cap a Núria
l'Eulàlia, les nenes i uns amics.
Més tard, ens trobem amb l'Emili i
en Marc.
Cap a les quatre de la tarda, vaig
anar cap el punt de sortida on s'havia de recollir el dorsal i la samarreta. Ens van dir que hi havia inscrites quatre-centes cinquanta persones. Em vaig posar a fer estiraments fins l'hora de la sortida.
A dos quarts de cinc en punt, el tret
de sortida, donava pas a l'inici

Els tres protagonistes de l’aventura.

seva duresa: la Núria-Queralt. Per
una cosa o altra, "coses de la vida",
mai he pogut fer-la, fins aquest
any.
La veritat és que, a priori, estava
força insegur de mi mateix a l'hora
de realitzar-la i que no l'acabaria ni
em somnis. Potser desconfiava de
les meves possibilitats, no tan sols
físiques, sinó també psicològiques,
però finalment, vaig decidir apuntar-m'hi. Era el trenta de juny i u de
juliol d'enguany.
Dies abans, amb la colla que for-

el que escriu aquest reportatge.
L'Emili es va oferir per fer-nos el
seguiment, aquest gest li agraïm
amb tota la nostra estima, perquè
ens va anar molt bé. En Marc i jo,
la fèiem caminant i corrent.
L'Emili es coneix el traçat amb
molta destresa, sap els punts dels
controls, les cruïlles i els desnivells... ho sap tot! I això, és molt
important per nosaltres perquè
afrontàvem la marxa des d'una
altra perspectiva.
Ens va ensenyar amb els mapes els

La gent iniciant el dur recorregut.

d'una aventura que preveia molt
interessant.
Fins arribar a Fontalba, l'aglome-

Forn de Pa
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N Ú R I A - Q U E R A LT
ració era com de costum en els primers quilòmetres.
Vaig decidir apretar la marxa. Li

lats que sorgien rere les muntanyes.
Quan vaig arribar al següent con-

Des de la sortida a Núria.

vaig dir a en Marc que jo anava
tirant i ell em va contestar que aniria més tranquil.
El tram fins arribar a la collada de
Tosses va ser preciós.
El dia acompanyava amb un sol
lleu i càlid i un vent molt agradable que lliscava per tot el meu cos
com si fos una carícia, rebent una
sensació de frescor i serenitat que
les altes muntanyes m'oferien i que
només es trencava per la remor de
les persones i de com respiraven,
després de pujar durant més d'una
hora per un desnivell molt fort. Era
al Pas dels Lladres a dos mil cinccents metres d'altura, el punt més
alt de la travessada.
En arribar a la collada de Tosses,
l'Emili m'estava esperant. Després
de menjar alguna cosa, vaig continuar el camí.
Ara tocava pujar fins a Tossa d'Alp
per la pista. Això em va representar una hora de pujada. Encara era
clar, però el sol ja insinuava la seva
posta, amb els últims raigs perfi-

trol, ja era fosc. El cel era tenyit
d'aquell color blau marí fosc, com

vaig demanar si tenia alguna
pomada per posar-me al genoll
esquerra, doncs sentia un dolor
que vaig començar a notar baixant
de Tossa d'Alp, doncs la baixada
era increïble, amb una inclinació
molt pronunciada. Al coll de Pal,
la travessada continuava per la
carretera, potser van ser sis o set
quilòmetres de baixada fins arribar
al refugi de Rebost, on deien que
donaven sopar.
La lluna plena, acompanyava els
meus passos decidits, juntament
amb la companyia molt agradable
d'en Salomón, un home d'Algecires, que va venir expressament per
fer aquesta travessada.
Com que vam estar unes quantes
hores junts, parlàvem de tot, de
Catalunya, d'Andalusia, de política, d'esports...
Després del refugi de Rebost, els

El cap de la secció de curses encara sencer.

si la nit fos mandrosa i no ens volgués ensenyar els seus primers
estels.
Era al coll de Pal. L'Emili, com
sempre, m'oferia el seu suport amb
tota mena de menjar i begudes. Li
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camins i corriols continuaven
éssent sinuosos i amb un terreny
molt tècnic. Les baixades i les
pujades amb desnivells com
aquests, comportava una concentració especial i més encara de nit.

N Ú R I A - Q U E R A LT
En Salomon i jo, ens vam perdre
diverses vegades a dins del parc
del Cadí Moixeró, on els senyals
eren cintes blanques i alguns cartells, però tot i així, ens vam equivocar fent-nos perdre més d'una
hora de temps.
No érem els únics, molta gent es
perdia, però acabàvem per trobar
els senyals.
A la zona dels empedrats, baixant
un riu per un canó, l'aigua no arribava més amunt dels turmells,
però les relliscades eren molt fre-

que, aquella pujada tant forta, no
era una estoneta, sinó que va durar
gairebé una hora i mitja. Però vaig
portar un bon ritme d'ascens i em
va anar molt bé. De seguida vaig
començar a córrer.
A Gréixer, a la meitat de la travessada, l'Emili em va dir que en
Marc havia abandonat i que l'acompanyava a l'hostal i que ens
veuríem al següent control.
Ja eren les sis del matí. El cel
començava a obrir-se de llum, deixant les estrelles i la lluna fins la

Vetllant les armes abans de l’escomesa.

qüents per part de tots els qui
passàvem pel damunt. Eren les tres
del matí. Estava molt bé, el genoll
no em feia gaire mal i el meu estat
d'ànim era molt bo.
De sobte, va començar una pujada
que va durar tres quarts d'hora. La
baixada va ser bona, continuava
aprofitant aquests moments per
córrer.
Poc després, va començar una altra
pujada. Hi havia força gent. En
Salomón, va començar a quedar-se
enrere i jo, vaig començar a apretar. Les pujades se'm donen bé i la
vaig aprofitar deixant a molta gent
darrera. La meva sorpresa va ser

propera nit i Venus, que tant ens
havia acompanyat, ja no es veia.
Potser la son i la fatiga, que ja es
feia sentir, em va recordar aquella
cançó que tantes vegades havia
cantat a les colònies i en alguna
actuació i que diu: "lluna amaga't,
que el sol ja és aquí, cuita que arriba el matí, fes l'equipatge i emprèn
el camí, has d'anar a un altre país".
De cop i volta, com per art d'encantament, va aparèixer majestuosa, una de les muntanyes més boniques que he pujat: el Pedraforca.
Amb aquell encant tant especial,
lluïa el sol dels primers minuts del
dia.

A les set matí, em trobava amb l'Emili en el que seria l'últim control
en què ens veuríem. Me'l vaig trobar adormit dins del seu cotxe. Si
d'un altre persona es tractés, s'emprenyaria que el despertessin, però
l'Emili no.
Ja quedava menys de camí.
A dos quarts de nou, vaig arribar al
control nou. A partir d'aquí, vaig
començar a córrer amb un ritme
tranquil fins que vaig arribar a
Espinalbet. Eren quasi bé les deu.
Era l'últim control abans d'arribar
al Santuari de Queralt. Vaig menjar
alguna cosa, vaig beure aigua i
vaig seguir corrents fins arribar a
Queralt.
Eren dos quarts d'onze i havia fet
divuit hores de recorregut.
Tornant cap a casa, vaig pensar en
totes aquelles coses que havia viscut en aquella nit de "marxa", en el
got de llet amb cacau i unes galetes sucadetes, en el què passaria al
capítol de Ventdelplà, en aquella
cançó que havia pensat de fer, a
l'escola, en la propera marxa de
resistència, i sobre tot, amb l'Eulàlia, la Júlia i la Berta.
També pensava que malgrat et trobis persones pel camí i xerris amb
elles, sempre hi ha un moment de
soledat en tu mateix i que el camí
l'has de fer tu, que l'has de superar
tot sol i que ningú et pot ajudar en
una tasca com aquesta, perquè el
repte personal ve de molt endins.
I al cap i a la fi, va ser un repte que
volia superar i que al final va ser
reeixit. Va ser un repte que es va
convertir en un fet extraordinari i
que l'any que ve, si tot va bé, el
tornaré a repetir.

Sebastià Pi
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SENDERISME
en sabut és que el temps no
s'atura i, a ser possible,
nosaltres tampoc. Qui més
qui menys, d'un temps ençà, ha fet
diferents activitats. Algunes d'a-

B

de ronda que va des de l'Ametlla de
Mar fins a l'Ampolla.
Totes quatre sortides han tingut en
comú el temps atmosfèric: ens ha
fet bo. Sols petites incidències com

Font de la Pola.

questes les hem protagonitzat una
quarantena de persones amants de
la natura, tot el personal que hem
caminat a les últimes sortides de
senderisme del CEM.
Mireu si el temps passa sense parar
que ja podem recopilar en aquest
nou butlletí el comentari de quatre
sortides del segon trimestre de
l'any. La del dia 22 d'abril, de
Rellinars al coll d'Estenalles i
Montcau; la del 13 de maig, de
Sant Martí de l'Albera fins a Cantallops; la del 10 de juny, d'Ulldeter, passant per Coma de Vaca, fins
a Queralbs; i la darrera, el 8 de

la de quan tornàvem del refugi de
Coma de Vaca on ens van caure

sovint, un cop equipats, les gotes
van preferir mantenir-se als núvols.
I tornem-hi! Anoracs, cangurs o
capelines van haver de recuperar
novament el seu lloc. Seguint amb
la bonança us destaco que, a la
darrera sortida, l'excés de sol ens
va fer escurçar-ne la llargada, perquè malgrat els banys refrescants
en dues de les moltes cales, seguir
caminant resultava asfixiant.
Un altre aspecte a remarcar és la
bona relació entre els senderistes.
Em refereixo, sobretot, al fet que
els més ràpids esperen els més
lents i els més lents s'esforcen per
no fer esperar massa els més
ràpids. Així el temps passa, mentre
ens comuniquem tot comentant,

l'Ametlla-l'Ampolla.

quatre gotes que ens obligaren a
treure de les motxilles la indu-

Puigneulós.

juliol (entrat el tercer trimestre mentària adient per protegir-nos de
anual), avançant pel tram de camí l'estimada pluja i, tal com passa
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entre altres coses, les excel·lències
que la natura ens té preparades i
que nosaltres sabem apreciar.
Afortunadament, només hi ha
hagut un fet que no ha estat comú a
totes les sortides: l'accident. Si bé
en les dues primeres i en la darrera
no ens va caldre treure la farmaciola de la motxilla, en la tercera, sí.
(Ulldeter. Coma de Vaca - Queralbs). La Maria Albertí, iniciant la
pujada al refugi d'Ulldeter, es va
fer un trau al cap amb una branca
de pi. La ràpida i encertada intervenció dels molts "infermers/es"
que sortiren esporàdicament entre

SENDERISME
els senderistes i, en especial, de la
infermera real, Anna M. C., que li
va atendre la ferida, van fer agafar
a la Maria els ànims suficients per
continuar caminant, però el seny i

esgarrapades. En aquet cas no calgueren punts addicionals. I, valgui
la redundància, els companys la
reanimaren donant-li ànims.
Deixant les "anomalies", i esperant

Distància total: 22,80 km. Temps:
7,2 h
(Sortida pensada i organitzada pel
Carles i el seu equip)
Ulldeter - Coma de Vaca - Queralbs
Distància total: 17,46 km. Temps:
7,18 h
(Sortida pensada i organitzada per
la vocalia de senderisme)

Camí de Ronda: l'Ametlla de
Mar - l'Ampolla
Distància total prevista: 16,55 km,
però a causa de l'excés solar la
Refugi Coma Coma de vaca.
vàrem finalitzar a la platja Morro
el consell de la professional la va que no es repeteixin, passo a recor- de Gos i, per tant, vàrem fer 12,45
fer desistir. En conseqüència, amb dar, amb força exactitud, gràcies a km (segons programa preparat pel
el seu company varen tornar a l'auCarles. En aquesta sortida, en
tocar per dirigir-se a l'ambulatori
Serracanta no ens va poder acommés pròxim. Abans d'arribar a
panyar).
Queralbs, en Carles ens va notifi(Sortida pensada i organitzada pel
car que malgrat els cinc punts que
Carles, la Maria, i la Nuria)
li havien posat, la Maria estava bé,
Per finalitzar l'article, dos consells
cosa que ens va alegrar moltíssim i
o suggeriments:
varem poder comprovar quan a l'arribada a Molins ens va venir a
1. Que continueu fent viva aquesta
rebre.
secció participant a les sortides
Però, com a cosa curiosa, en aquesprogramades, tot gaudint en bona
Moncau.
ta sortida aquest accident no va ser
companyia de les meravelles de la
l'únic. A la capçalera del Fresser hi les noves tecnologies, les distàn- natura i fent coneixement d'indrets
va haver qui va caure al riu, afortu- cies i temps emprats a fer les sorti- encantadors del nostre país.
nadament, solament va patir una des. Les dades del GPS són gentiremullada que el calentíssim sol es lesa del nostre senderista-musicò- 2. Que us animeu a participar, si
va encarregar d'eixugar i de fer leg Serracanta.
encara no ho feu, a d'altres activioblidar ràpidament la mala passatats organitzades pel CEM.
Rellinars - coll d'Estenalles da.
I per si no en teníem prou, cap al Montcau
I un darrer comentari molt imporfinal de la sortida, al Salt del Grill, Distància total: 21,70 km. Temps: tant:
hi va haver qui, cansada com esta- 7,43 h
Que aneu pensant a disposar d'una
va, va caure damunt d'un jaç d'orti- (Sortida pensada i organitzada per assegurança personal com a sendegues i esbarzers. Aquesta caiguda la vocalia de senderisme)
ristes. Aniria bé que tots la tinguéses va saldar amb unes quantes
siu. El Josep us pot donar informaesgarrapades als braços i la tocada Sant Martí de l'Albera - Canta- ció, de dilluns a divendres en horade moral corresponent. També, una llops (Puig Neulós i Castell de ri de 7 a 9 de la tarda.
aportació de iode va guarir les Requesens)
Jesús Jiménez
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P E L F O R AT D E L PA N Y

És sorprenent i molt fort...
...No acabo de veure el nord!

Què és el que estan buscant...
I que no acaben trobant...?

Fins penjat com un mico...
...Aquest noi valdrà un "picu".

Tanquen la temporada...
...Amb la feina quadrada.

Què fa enfilada aquí dalt...
...Una "secre" tan formal?

Ves per on, mira què tal...!
...Ja tenim la creu que cal.
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CURS GPS
osaltres, evidentment, ens
vàrem apuntar a aquest
curs perquè ens hem fet un
fart de perdre'ns per la muntanya
(fins i tot ens perdem a les caminades senyalitzades!!).
Pensàvem que potser seria un curs
molt teòric, a on se'ns ennuegarien
molts conceptes, però molt lluny
d'això. Els monitors del curs, en
Dani, l'Ernest i en Josep M., van

saber-nos ubicar dins del plànol (a
on som).

"Si no sabem exactament a on som,
ho podem esbrinar si som capaços
de reconèixer dos punts al terreny i
al plànol. Així, amb l'ajuda de la
brúixola podrem determinar la nostra posició.

així, si en cada cruïlla tenim un
punt marcat al GPS, és fàcil arribar
al destí.
"També té molta importància un
plànol, ja que en tot moment
podem veure què ens podem trobar
pel camí i, si hem d'evitar algun
pic, alguna riera... Amb l'ajuda de
la brúixola i el plànol, en tot
moment sabrem la direcció que
hem de prendre.

Els participants frisant per començar.

Teoritzant sobre el paper.

Els estris s’han de conèixer.

ser capaços de tenir-nos entretinguts, com a nens que fan una gimcana, alhora que ens ensenyaven a

"Amb el GPS aquesta operació és Bé, aquestes són algunes de les
molt més fàcil i més precisa, atès coses que vàrem poder aprendre.
que podem saber les coordenades Només ens queda agrair la predis-

Sempre amb un bon assessorament.

Dubtes?

Treball sobre el terreny.

orientar-nos. Jocs, sortida nocturna
i una mica de teoria, és clar.
Hem après moltes coses, entre d'altres, a no sortir de casa (si anem a
la muntanya, és clar) sense un
PLÀNOL, UNA BRÚIXOLA I
UN GPS (això últim és opcional,
però ens pot salvar d'algun ensurt,
com ara en situacions de poca visibilitat).
Mai ens perdrem si sabem ON
SOM i CAP ON ANEM. Però de
vegades, tot i tenir el plànol a les
nostres mans, no sempre és fàcil

exactes en les que ens trobem i,
així només hem de buscar-les al
plànol.

posició i l'entusiasme dels monitors, que en tot moment van saber
transmetre coneixements interessants i mantenir engrescats a un
grup molt heterogeni.

N

ON SOM

A ON ANEM

"Al GPS podem introduir les coor- Molt agraïts!
denades del lloc a on volem anar,
però el GPS només ens indicarà la
direcció cap a on es troba aquest
punt.
Per facilitar aquesta tasca, el millor
és seguir un TRACK, un conjunt
de punts marcats de la ruta a seguir, Montse Casals i Albert Cabestany
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ESCALADA

é amics. Finalitzem un trimestre curt però no per
això menys reeixit d'activitats ja que la gent de la secció es
belluga fora de les sortides programades. A continuació us faré un
resum de les activitats, de les quals
en tinc constància, dutes a terme
per membres de la secció:
4 de Juny. L'Emili Fuentes i el
Xavi Sànchez es proposen fer la
via Anglada a Terradets. Malaura-

B

rapelàrem, ja que havíem
començat tard, volíem tornar d'hora a casa i la reunió estava equipada per poder-ho fer.
15 de Juliol. Jo no vaig poder anar
a la sortida i els assistents que eren
2, el Jordi Garcia i el Carles Moyés
també decidiren modificar el destí
i van optar per anar a fer una via al
Pedraforca tot preparant-se per les
seves futures escalades a Dolomites, ja que aquest any les seccions

canal herbosa que no va presentar
massa complicacions i desgrimpàrem fins a la 4a. que seria la més
difícil.
Ens enfilem a un replà tirant a l'oest i ens trobem amb un pitó.
Comencem a escalar la placa amb
una dificultat de III, IV i autoprotegint la tirada fins que arribem a
una 2a. placa on hi trobem un
"friend" abandonat a la fissura que
va pel díedre i nosaltres superarem
aquesta placa en bavaresa per tant
a la fissura encara hi posarem
algun tascó de protecció.
Un cop superat aquest pas, que és
el més complicat, arribem sense
dificultats al cim de l'agulla. Aquí
decidim muntar un curt ràpel per
arribar a la bretxa ja que la desgrimpada és delicada i anem molt
cansats.
A la bretxa hi ha una instal·lació de

El Jordi i la Carme assegurant.

dament pateixen un accident en
deixar-se anar una llastra de la
paret, i el primer cau uns 20
metres. Per sort no hi van haver
conseqüències greus i l'Emili
"només" va patir dues fractures.
Ens consta que la seva força de
voluntat i el seu ànim, sempre optimista l'ajudaran a tenir una ràpida
recuperació. Des de la secció l'encoratgem perquè sigui així i ben
aviat puguem gaudir de la seva
companyia a les escalades.
ÀNIMS EMILI !!
17 de Juny. Fem la sortida programada però canviant el destí. Com
que érem poquets (4) optàrem per
anar a fer una via de diversos llargs
a Montserrat. La triada va ser la
Mickey Mouse 6a+ (màxim V+), a
la Roca Gris. Només férem els 2
primers llargs (els més difícils), i

d'escalada i d'alta muntanya van
programar un campament d'estiu a
aquella zona dels Alps. En el
moment d'escriure aquestes ratlles
encara hi són i esperem que tornin
amb moltes coses per explicar-nos.
A l'agost, de moment, us puc
avançar que el dia 4, el Marc
Rodrigo i jo mateixa vam anar a
escalar la cresta de les agulles de
Travessani. Una successió de 6
escarpades agulles. Iniciàvem l'ascensió a la 1a. agulla per una via
que hi puja directament totalment
equipada amb parabolts "Ja fa 12
anys", amb un primer llarg de V i
un 2on. llarg de V+. Desgrimpem
la 1a. agulla i pugem a la 2a. amb
passos de fins a III grau molt aeris.
Per baixar d'aquesta 2a. agulla vam
fer un ràpel des d'una reunió equipada. Vam pujar a la 2a. per una
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El Carles a la “Via del Carles”.

ràpel per si es vol abandonar la
cresta i ho decidim fer, ja que se'ns
tira el temps a sobre i hem de baixar fins a Cavallers, passant pel
refugi, la qual cosa significarà
unes 4-5 hores de descens.
Estem molt contents doncs és una
ascensió mixta de muntanya i
escalada amb molt d'ambient i en
un marc incomparable.
Mireia Sellarès

ELS ARBUSTS

GARRIC

ARGELAGA NEGRA

GALZERÀN

Quercus coccifera
Castellà: Coscoja
Família: Fagàcies
Floració: abril a maig

Calycotome spinosa
Castellà: Aulaga negra
Família: Papilionàcies
Floració: primavera

Ruscus acuelatus
Castellà: Rusco
Família: Liliàcies
Floració: primavera

Molt distribuït en forma d'arbust al
nostre territori en indrets àrids i
pedregosos, acostuma a reemplaçar l'alzina. És perennnifoli, de
fulles petites i endurides de color
verd fosc i limbe ondulat amb
dents espinoses que punxen molt.
Fructifica per l'agost. El seu fruit
és una aglà que té un peduncle
molt curt i la cúpula amb escames
espinoses. La seva fusta és semblant a la de l'alzina però per les
seves petites dimensions tan sols
s'utilitza com a fusta per cremar o
per obtenir carbonet.

Arbust d'un a dos metres d'alçada
molt espinós que es caracteritza
per les punxes gruixudes i llargues
en què acaben totes les branques i
branquillons. A la primavera té
unes flors grogues molt vistoses
que sovint creixen solitàries. Les
fulles són compostes amb tres
foliols arrodonits a l'extrem superior. Floreix en llocs molt assolellats i aconsegueix major altura si
no hi ha massa vegetació al seu
voltant. El fruit és un llegum de 3
a 5 cm de llargada lluent i negre
quan és madur.

Arbust tot ell verd, inconfunsible
gràcies als fruits rodons d'un cm
d'amplada i de color vermell quan
són madurs i penjen de les fulles.
És curiós observar que les falses
fulles acabades en punta rígida i
punxant són en realitat tiges planes, les fulles veritables surten de
l'axil-la de les falses fulles i es desprenen ràpidament de la planta.
Les plantes femenines fructifiquen
a la tardor-hivern. Les arrels d'aquesta planta s'utilitzen en aplicacions medicinals pel reumatisme
crònic. Tot i que és una espècie
protegida es fa servir en l'ornamentació de les festes de Nadal.
Marià Caimo

PERSIANES
CARMEN

Cortines, Tendals, Persianes,...
Sistemes de comandament
elèctrics i automàtics.

La protecció solar al seu abast
C/ Miquel Tort, 4

Telèfon 93 668 24 53
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Molins de Rei

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
MES DE JUNY

CULTURA

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Exposició "40 anys de
l'Escola Estel, recordant Marta Mata".
DATA: Del 13 de maig al 3 de juny.

ACTIVITAT: Visita teatralitzada al
Castell de Súria i la seva vila
medieval.
DATA: Diumenge 17 de juny.
ASSISTENTS: 44 persones.

ACTIVITAT: Cicle de Crestes:
Ascensió al Pic la Forqueta 3007 m.
DATA: Dissabte 9 i diumenge 10 de
juny.
ASSISTENTS: 7 persones.

ACTIVITAT: Presentació del llibre
"Excursions escollides per Catalunya".
DATA: Divendres 8 de juny.
ASSISTENTS: 35 persones.

MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Projecció de l'audiovisual "El Pic Lenin 7.134 m, una aventura a les muntanyes del Pamir - Tadjikistan".
DATA: Divendres 15 de juny.
ASSISTENTS: 30 persones.

ACTIVITAT: Visita al Museu de les
Trementinaires de Tuixén i itinerari
guiat per conèixer plantes remeieres.
DATA: Diumenge 3 de juny.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Tuca de Vallivierna,
3.056 m.
DATA: Dissabte 30 de juny.
ASSISTENTS: Joan Malleu, Josep
Mª Rodrigo i Ferran Massana.

SENDERISME
ACTIVITAT: Travessada Ull de Ter Coma de vaca - Queralbs.
DATA: Diumenge 10 de juny.
ASSISTENTS: 49 persones.

ACTIVITAT: Curs d'Orientació a la
Muntanya. Introducció al GPS.
DATA: 30 de juny i 31 de juliol.
ASSISTENTS: 13 persones.

ACTIVITAT: Projecció de l'audiovisual "Euskadi a vista d'ocell" (part 5).
DATA: Dissabte 16 de juny.
ASSISTENTS: 20 persones.

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA
Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 93 6681956
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R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
ESCALADA

MES DE JULIOL

ESCALADA

ACTIVITAT: Escalada a Montserrat,
via Micky Mouse.
DATA: Diumenge 17 de juny.
ASSISTENTS: Mireia Sellarès, Jordi
Garcia, Jordi Madurell i Carme Valldosera.

ACTIVITAT: Projecció de l'audiovisual "Euskadi a vista d'ocell" (part 6).
DATA: Dissabte 7 de juliol.
ASSISTENTS: 18 persones.

ACTIVITAT: Escalada al Pedraforca.
DATA: Diumenge 15 de juliol.
ASSISTENTS: Jordi Garcia i Carles
Moyés.

MEDI AMBIENT

ALTA MUNTANYA I ESCALADA

ACTIVITAT: Sortida nocturna a la
muntanya de Sant Antoni (Baix Llobregat).
DATA: Divendres 27 de juliol.
ASSISTENTS: 18 persones.

ACTIVITAT: Estada a Dolomitas Italia.
DATA: Del 22 de juliol al 12 d'agost.
ASSISTENTS: Jordi Garcia, Josepa
Massana, Emili Santiago, Albert Santiago, Carles Moyés, Maria Ulloa i
Pol Moyés.

SENDERISME

BTT

ACTIVITAT: Excursió a peu pel camí
de ronda de l’Ametlla de Mar fins a
l’Ampolla.
DATA: Diumenge 8 de juliol.
ASSISTENTS: 47 persones.

ACTIVITAT: Ruta pel Moianès, 30
km.
DATA: Diumenge 17 de juny.
ASSISTENTS: 6 persones.

ALTA MUNTANYA
ACTIVITAT: Cicle de Crestes: ascensió als Pics de Clarabide.
DATA: Dissabte 7 i diumenge 8 de
juliol.
ASSISTENTS: Xavi Sanchez, Pedro
Caballero i Jordi Garcia.
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BTT
ACTIVITAT: Ruta pel Parc Volcànic
de la Garrotxa, 22 km.
DATA: Aquesta sortida ha quedat
ajornada.

MEDI AMBIENT

iumenge, 3 de juny. Sortida a Tuixén: Museu de les
Trementinaires i itinerari
naturalista per conèixer plantes
remeieres. Al juny la primavera
llueix els seus millors colors en el
paisatge del pre-Pirineu. Ens

D

ba blava o l'orella d'os. Descobrir
tantes plantes va ser molt maco i
enriquidor però cal reconèixer que
costa assimilar tanta informació.
Més tard vam tornar a agafar els
cotxes per anar a dinar al coll de
Port, en un restaurant enlairat i

Descans en el recinte de les Fonts del Cardener.

sorprèn el verd tendre que cobreix
els prats i fondals que formen les
valls. Aquest punt de serena pau al
que no estem acostumats no ens va
deixar indiferents quan ens acostàvem a Tuixén.
Ja al poble vam visitar el Museu de
les Trementinaires, inaugurat el
1998, per conservar el record d'un
ofici exercit per les dones d'aquesta vall que es dedicaven a la venda
ambulant d'herbes i remeis que
recollien i elaboraven per vendreles gairebé per tota la geografia
catalana. En acabar la visita vam
iniciar un recorregut a peu de 3 km
pel rodal de la vila guiat per en
Josep Badia, gran coneixedor de
les plantes que creixen per la zona.
Sobretot vam parar atenció en les
remeieres i els seus usos medicinals així com les que tenen un ús
culinari. Entre les moltes plantes
que vam conèixer hi havien el
gerd, l'espernallac, la sàlvia, l'her-

amb extenses vistes sobre la serra
del Cadí situat arran de la carretera que mena a Sant Llorenç de
Morunys. Desprès de deixar enrere
els veïnats de La Pedra i La Coma

En realitat aquesta muntanya veïna
situada entre els termes de Torrelles, Sant Vicenç dels Horts i Santa
Coloma de Cervelló s'anomena
Montpedrós, el nom popular de
Sant Antoni li ve per l'ermita que
hi ha en l'esplanada allargassada
que hi ha en el seu cim. Val la pena
ressenyar que entre els 18 noctàmbuls que vam fer la sortida la meitat eren joves que no passaven de
la trentena i que van aportar una
alenada de frescor al grup. Baixem
dels cotxes als peus de la muntanya per la banda de Torrelles i iniciem la caminada de dos km fins al
cim, el sol ja fa estona que s'ha
amagat darrere les muntanyes de
ponent. No és gens estrany notar
una sensació entre inquietant i
enigmàtica quan un s'endinsa a
caminar pel bosc i de nit. Impedits
de l'observació amb llum solar, les
olors o els sons agafen més
rellevància, ens hem de refiar d'altres sentits per sentir-nos més
segurs. Arribats al cim ens relaxa

El grup al cim de Sant Antoni.

vam fer parada a Les Fonts del
Cardener, un indret net i endreçat
amb una àrea de lleure on l'aigua
és el principal protagonista sempre
voltada per força arbres caducifolis que en aquesta època despleguen el verd lluminós de les fulles.
Divendres, 27 de juliol. Sortida
nocturna a la muntanya de Sant
Antoni, 357 m.
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la quietud que regna en aquest
indret on tenim la sensació de sentir-nos aïllats de tot i de tothom.
Les vistes nocturnes s'estenen des
de la il·luminada torre Agbar de
Barcelona fins a la basílica de
Montserrat. Algú diu per fer-hi nit
en aquest lloc, potser l'any que ve
en un altre paratge enlairat de la
comarca?
Marià Caimo

L A J U N TA I N F O R M A
continuació us resumim estat renovat com a representant
els principals acords presos del CEM al Consell Consultiu del
per la Junta Directiva :
Consorci del Parc de Collserola
Les travessades Molins de Rei - durant quatre anys més. Per qualseMontserrat, i Molins de Rei - Vila- vol consulta, queixa, reivindicació,
franca del Penedès, que se celebren us podeu adreçar a ell, i la farà arrien anys alterns, han passat a formar bar a les autoritats del Parc.
part de la Copa Catalana de Mar- Els dies 28 i 30 de juny, i 1 de
xes de Resistència. D'altra banda, juliol, es va celebrar a la nostra
el consoci Anton Gómez passa a entitat un curs d'orientació i introser el nou director de la "Molins- ducció als aparells GPS (Global
Montserrat". La segona edició de Positioning System), a càrrec de
la "Molins de Rei - Vilafranca del l'especialista Josep Giralt. El curs,
Penedès" es farà el 6 d'abril del que formava part dels cursos que
2008, la 23ena
Caminada Popular
serà el 4 de maig del
2008, i la 44a edició
de "La Marxeta" serà
el 5 d'octubre del
2008.
Us haureu fixat que
el Consell Comarcal
del Baix Llobregat
ha instal·lat un pal
indicador del sender
de petit recorregut
PR-C171 en un racó
El nou bibliotecari.
del carrer Verdaguer,
a l'alçada de la plaça dels Països organitza la Vegueria del Baix LloCatalans. Aquest sender va de la bregat de la FEEC, va comptar
riera de Vallvidrera fins al coll de amb la participació de persones de
Can Mallol, però els responsables Molins de Rei, Cornellà, i Besalú,
del Parc de Collserola encara no que en van quedar molt satisfetes.
l'han senyalitzat amb les pertinents Les pràctiques d'orientació es van
marques grogues i blanques. fer a Collserola, tant les de dia com
Només ells tenen competència per les de nit. Es disposa del material
senyalitzar senders homologats teòric del curs per a qui el vulgui
dins del Parc. Des del CEM estem consultar.
insistint a les autoritats del Parc per En l'anterior butlletí insistíem en la
a que ho facin el més aviat possi- recomanació de que tots els particible, ja que és un contrasentit pants en les activitats esportives
adreçar la gent a fer un sender que del CEM disposin de la pertinent
no està marcat!
llicència federativa. A partir de l'1
En la mateixa línia, us fem saber de gener del 2008, tots els particique el membre de Junta i Vocal de pants hauran d'estar federats, o
Medi Ambient, Marià Caimo, ha pagar una assegurança temporal

A
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d'un dia (4,5 euros) per l'activitat
que vagin a realitzar en una de les
Seccions del CEM (escalada, alta
muntanya, senderisme). Aquesta
mesura, a part de complir la legislació vigent, permetrà a l'entitat
adherir-se gratuitament al conveni
que la FEEC té signat amb el Grup
Assegurador Banc de Sabadell.
Això ens donarà una cobertura
molt potent, especialment per als
casos de responsabilitat civil que
puguin succeir en danys a tercers.
El nou bibliotecari, Jordi Garcia
Laborda, ha realitzat
un inventari dels
mapes de l'editorial
Alpina que hauríem
de tenir a la Biblioteca. El resultat és que
en falten molts. Preguem als socis i
sòcies que respectin
les normes de préstec
i els retornin com
més aviat millor.
Totes aquelles persones que vulguin
endur-se mapes Alpina durant el cap de setmana, hauran de tramitar el servei de préstec
pertinent amb el Jordi Garcia el
divendres, i fer-ne la devolució el
dilluns, personalment al Jesús
Jiménez, vocal de Senderisme.
Finalment, volem recordar que tots
els socis i sòcies que facin el seu
primer cim de 3.000 metres, 4.000
metres, etc, ho facin saber a la
Secretaria del CEM abans del 31
d'octubre del 2007 per poder-los
fer lliurament de la corresponent
medalla commemorativa.
Com sempre, trobareu la resta d'acords presos en la Junta Directiva
al llibre d'actes de l'entitat.
La Junta

S E C R E TA R I A

Recordem que queden pocs exemplars a la venda a Secretaria del llibre "Excursions escollides per Catalunya"
30 itineraris d'una jornada, publicat pel Centre Excursionista d'Esplugues.
ATENCIÓ !
Us recordem que el CEM lliura als seus socis i sòcies una medalla commemorativa pel primer cim de 3.000 metres
assolit, primer 4.000, etc. Per poder tenir dret a aquesta medalla, cal que l'interessat o interessada ho comuniqui a la Secretaria de l'entitat abans del 31 d'octubre del 2007, i lliuri una fotografia acreditativa de l'ascensió realitzada. Moltes gràcies!
Centre Excursionista Molins de Rei
C/ Major, 109 - 08750 Molins de Rei (Apartat de Correus 45)
Horari: de dilluns a divendres, de 19 a 21 hores
Telèfon: 93 668 79 01
Web: http://www.molinsderei.net/cem
Bústies electròniques:
cem@cem.molinsderei.net
btt@cem.molinsderei.net
altamuntanya@cem.molinsderei.net
escalada@cem.molinsderei.net
SECCIÓ DE MATERIAL: LLOGUER I DEVOLUCIÓ ELS DIJOUS DE 19 A 21 HORES
BIBLIOTECA: PRÉSTEC DE MAPES ELS DIVENDRES, I RETORN ELS DILLUNS

Hem de lamentar la mort del pare de la nostra consòcia Elena Roy.
Nosaltres, des d'aquesta redacció, li trametem el nostre condol, en nom de la Junta directiva i tot el
conjunt social.
En tancar aquesta edició, ens hem assabentat de la mort de la mare dels nostres consocis, Josep, Rosa
i Carme Raventós, als qui fem arribar el nostre condol en nom de l'Entitat, la Junta i les persones que
fem aquest Butlletí.
MOVIMENT DE SOCIS
ALTES

BAIXES

Soci

Cognoms i Nom

1526
1527
1528
1529

COLLADO MUÑOZ, ANNA Mª
GONZÁLEZ ANDUCAS, ALBA
ANDUCAS POUS, MARGARIDA
ANDUCAS POUS, CARLES

d/m/a
01/06/2007
03/07/2007
03/07/2007
06/07/2007

Soci Cognoms i Nom
0977 MIRANDA SANCHEZ, SERGI

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 593
26

d/m/a
21/06/2007

