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EDITORIAL

Ja hi tornem a ser!
De nou, passades les vacances estiuenques tornem a posar-nos a la vostra
disposició per omplir calendaris i refer compromisos en la nostra activitat:
l'excursionisme i la cultura, que és el que ens fa ocupar el lleure més important en la nostra, i en la vostra, si ho voleu així, vida quotidiana.
Començarem per ocupar les primeres pàgines de la revista amb una agenda
farcida de bones propostes. Totes les seccions, des del passat mes de juliol,
han estat confeccionant una programació prou acurada per satisfer tots els
gustos i especialitats dels socis i simpatitzants del centre de cara a aquesta
tardor, la qual ens convida amb ullades de panoràmiques rogenques de
vegetació caducifòlia i humides avetoses, a fer caminades fresques, de bon
matí, amb la flaire de la pinassa recent mullada, mentre compartim la conversa amb els nostres companys d'excursió, pedalada, escalada, ascensió, o
mentre preparem alguna activitat multitudinària de la casa, com per exemple és el cas de la 45a Marxeta, que ens farà tornar a viure l'emoció de participar en la primera i més antiga activitat del CEM. Precisament, un dels
continuadors molt important de La Marxeta, després de la seva creació, va
ser en Joan Nicolau, que és l'entrevistat estrella d'aquest Butlletí 58. I no
voldria deixar d'esmentar que la labor de seleccionar i interviuar els personatges del Butlletí, amb la precisió i efectivitat a què ens té acostumats,
corre a càrrec de l'Àngel Beumala des de fa una bona colla de butlletins.
Un nou apartat del Butlletí que teniu a les mans és el que hem anomenat
Racó del Soci, on hi podeu participar amb les vostres ofertes, demandes, reivindicacions, suggeriments, mercat de segona mà, intercanvis...
Moltes de les activitats de les seccions i grups de treball es veuran reflectides en els articles d'aquest número, que a part de fer d'altaveu de les sortides realitzades, documentalitza amb relats prou representatius el que han
estat els passats mesos, quant a projectes individuals i col·lectius, aconseguits amb eficiència i èxit. Felicitats pels cims assolits, els itineraris realitzats i l'experiència acumulada.
Una mostra de tot això la tindrem el dia del repartiment de premis de La
Marxeta, amb els lliuraments de medalles dels cims de 3.000 metres o més
i, naturalment, el reconeixement dels trofeus commemoratius dels 25 anys
de pertinença a l'entitat, que en els temps que corren no deixa de ser una
bona realització personal que cal admirar i agrair. Per molts anys a tots!
Creuem els dits també perquè aquest ha estat un any de baixes a la muntanya que hem pogut esquivar, no solament per la sort, sinó perquè també s'han
posat tots els mitjans possibles per evitar-ho, i em refereixo concretament a
les activitats multitudinàries, de les quals el CEM hi té un bon inventari.
Seguirem en aquest compromís de posar tot el capteniment perquè els nostre excursionistes vagin a practicar el seu esport amb el màxim de seguretat
i preparació i les organitzacions de la casa estem convençuts que recolliran
les indicacions de prevenció que la FEEC ha fet arribar a totes les entitats.
Recordem sempre aquella màxima que diu: "A la muntanya, vés-hi segur!".
Això val per a tothom, sense cap excepció.
Bona temporada a tothom!
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AGENDA
SETEMBRE

digital: "Everest: més enllà del límit" (part 2). Documental del 2006, dirigit pel neozelandès Russell Brice, que
explica pas a pas una ascensió moderna al cim de l'Everest. Organitza: Grup de Senders.

Dissabte i diumenge 6 i 7. Secció Escalada: Sortida
d'escalada esportiva al sector de les Gorges de Talteüll
(Rosselló, Catalunya Nord). Reunió preparatòria dijous 4
de setembre, a les 20h, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

OCTUBRE

Dia 7, diumenge. Secció Medi Ambient: Matinal per la
Serra de Collserola: La font d'En Ribes i la font de
l'Arrabassada. Situades en un dels indrets més obacs i
frondosos de la serra, aquestes fonts són una bona mostra
de l'arquitectura i les arts decoratives de principis del segle
XX. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Marià Caimo.

Dia 2, dijous, a les 21h, al local del CEM. Projecció digital: "Everest: més enllà del límit" (part 3). Documental
del 2006, dirigit pel neozelandès Russell Brice, que explica pas a pas una ascensió moderna al cim de l'Everest.
Organitza: Grup de Senders.

Dia 5, diumenge: "LA MARXETA", 45ena Marxa Sistema Dufour d'Orientació i Regularitat. Dissabte 4, a
les 13h, sorteig per establir l'ordre de sortida, i a partir de
les 18h, recollida de documentació i gràfics a la seu social
del CEM. Més informació en el reglament que trobareu a
l'apartat "Marxeta" de la nostra web: http://cem.molinsderei.net.

Dia 18, dijous, a les 21h, al local del CEM. Projecció
digital: "Everest: més enllà del límit" (part 1). Documental del 2006, dirigit pel neozelandès Russell Brice, que
explica pas a pas una ascensió moderna al cim de l'Everest. Organitza: Grup de Senders.
Dia 21, diumenge. Secció Senderisme: Darrera sortida
del Cicle "Cavalls del Vent" (5). Travessada de Bagà
fins a la cara nord del Túnel del Cadí. Desplaçament
amb autocar. Sortida de Molins de Rei a les 7h matí.
Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 21, diumenge, Descoberta Cultural: Sortida de tot
el dia a Santa Fe del Montseny. Passejada naturalista
guiada, planera i sense cap dificultat (3h). Esmorzar de
motxilla, a peu d'autocar (no cal carretejar les provisions).
Desplaçament amb autocar. Guiatge: 5,50 € socis, 6 € nosocis. Dinar: 20 €. Viatge: 14 € socis, 18 € no-socis.
Inscripcions i pagament de tots els serveis a Secretaria.
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dissabte i diumenge 4 i 5. Grup de Caminades de
Resistència: Participació a la 7a Marxa Trenkakames
(93 km), pel Baix Penedès. Vocal: Sebastià Pi.

Dia 21, diumenge. Secció BTT: La Ruta dels Volcans
(Garrotxa). Sortida circular des de la població d'Olot.
Desnivell 936 m (nivell mig). 32 km. Reunió preparatòria
dijous 18 de setembre, a les 20h, al CEM. Vocal: David
Blasco.

De l'11 al 19 d'octubre: Curs d'Iniciació a l'Escalada en
Roca. Els socis del CEM gaudiran de descompte. Menors
de 18 anys, cal autorització paterna. Coordinadora del
curs: Mireia Sellarès.

Dissabte i diumenge 20 i 21. Grup de Caminades de
Resistència: Participació a la 29ena Marxa MatagallsMontserrat (82,8 km). Vocal: Sebastià Pi.

De l'11 al 19 d'octubre: Curs d'Orientació amb GPS.
Classes teòriques al local de la Societat Atlètica de Corbera
de Llobregat. Més informació: Tel. 630 288 452.

Del 22 de setembre al 3 d'octubre: Inscripcions per a
"LA MARXETA". A la seu del CEM de 19 a 21h, o per
fax, o per correu electrònic. Més informació en el
reglament que trobareu a l'apartat "Marxeta" de la nostra
web: http://cem.molinsderei.net.
Dia 25, dijous, a les 21h, al local del CEM. Projecció
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Dia 12, diumenge. Secció Medi Ambient: Present i
futur dels Aiguamolls de Molins de Rei i de la ribera del
riu Llobregat del nostre terme municipal. Passejada
matinal guiada i comentada per la Regidoria de Medi Natural de la nostra vila. Inscripcions a Secretaria. Vocal:
Marià Caimo.

AGENDA
Del 27 d’octubre al 7 de novembre, al local del CEM:
Exposició "Pinceladas de la vida". Obres en oli i acrílic
de la pintora local: Andrea de la Serna. Horaris: De dilluns
a divendres de 18 a 21h. Dissabtes d'11 a 14h i de 18 a 21h.

Dia 12, diumenge. Secció BTT: Boscos, fonts, ermites i
natura de Les Guilleries (Osona-La Selva). Sortida circular des de la població de Sant Hilari Sacalm. Desnivell
1.080 m (nivell alt). 49 km. Reunió preparatòria, dijous 9
d'octubre, a les 20h, al CEM. Vocal: David Blasco.

NOVEMBRE

Dissabte i diumenge 11 i 12. Grup de Caminades de
Resistència: Participació a la 16a Rasos de PegueraManresa (79 km). Vocal: Sebastià Pi.

Dissabte i diumenge 8 i 9. Jornades Micològiques: Dissabte xerrada-àudiovisual, i diumenge, pràctiques de
collir bolets al bosc, classificació i exposició. Organitza:
Secció de Medi Ambient del CEM, i l'associació boletaire
MYCOS de Molins de Rei.

Dia 18, dissabte, a les 19h, al local del CEM: Projecció
digital "El Tour del Montblanc". Travessada de 7 etapes
de senderisme que fa la volta completa al massís del MontBlanc (4.810m), passant pels Alps francesos, suïsos i italians.

Dia 9, diumenge. Grup de Caminades de Resistència:
Participació a la 14a. Marxa del Garraf (45 km). Vocal:
Sebastià Pi.

Dia 19, diumenge. Secció Senderisme: La Vall del Ges:
de Torelló al Santuari de Bellmunt (Osona). Desplaçament en autocar. Sortida de Molins de Rei a les 7h matí.
Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 15, dissabte, a les 19h, a la seu social del CEM: Lliurament de premis de "La Marxeta", de plaques 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 25, dissabte. Grup de Caminades de Resistència:
Participació a la 15a. "Marxassa" (63 km), organitzada per l'Agrupació Científico-Excursionista de Mataró
(Maresme). Vocal: Sebastià Pi.

Dia 16, diumenge. Secció de Senderisme: Ascensió al
cim del Comanegra (1.557m), a la comarca de La Garrotxa. Desplaçament amb autocar. Sortida de Molins de
Rei a les 7h matí. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús
Jiménez.

Dia 26, diumenge, Descoberta Cultural: Visita del
Castell de Tamarit (Tarragonès), i passejada per la
reserva d'interès natural "Punta de la Mora" (2h).
Dinar al Restaurant Mora Mar. Desplaçament en autocar.
Guiatge: 4 € socis, 5 € no-socis. Viatge: 14 € socis, 18 €
no-socis. Dinar: 20€. Inscripcions a Secretaria. Vocals:
Joan Miró i Enric Solà.

Dia 16, diumenge. Secció BTT: Vorejant el Pantà de
Vallvidrera (Serra de Collserola). Sortida circular des de
l'ermita de Santa Maria de Vallvidrera (s X-XVI). Nivell
fàcil. 7 km. Reunió preparatòria, dijous 13 de novembre, a
les 20h, al CEM. Vocal: David Blasco.

Dia 23, diumenge, Descoberta Cultural: Visita de la
Torre de l'Amo de Viladomiu Nou (1h), i passejada pel
Parc Fluvial fins a Viladomiu Vell (2h). Dinar al Restaurant Cal Pajares (Gironella).
Desplaçament amb autocar. Guiatge: 4 € socis, 5 € nosocis. Viatge: 14 € socis, 18 € no-socis. Dinar: 20€.
Inscripcions i pagament de tots els serveis a Secretaria.
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Dia 26, diumenge. Secció Escalada: Sortida d'escalada
esportiva al sector de "La Facu" (Vilanova i la Geltrú,
Garraf). Reunió preparatòria, dijous 23 d'octubre, a les
20h, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

Dia 23, diumenge. Secció Escalada: Sortida d'escalada
al sector de "La Font de l'Ametller" (Moja, Alt
Penedès). Reunió preparatòria, dijous 20 de novembre, a
les 20h, al CEM. Vocal: Mireia Sellarès.
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Dia 30, diumenge. Grup de Marxes Tècniques: Participació a la 45a Marxa d'Orientació "El Cuc", de la
UEC-Cornellà de Llobregat. Vocal: Jesús Zudaire.

E

ENTREVISTA

n el número 56 del Butlletí perfecció de les obres, fruit de l'au(primavera 2008) vam toexigència de l'autor.
entrevistar el consoci Francesc Insensé i Marco. Quan li vam El muntanyisme actual és difepreguntar si volia afegir alguna rent del d'abans?
cosa més a l'entrevista, ens va respondre: "Abans d'acomiadar-nos, i Ara, com és natural, el muntanyisaprofitant l'avinentesa de sortir al me no és com en la meva joventut.
Butlletí, vull fer constància
d'un gran amic i company
excursionista i pirineïsta que,
en el decurs de grans recorreguts i ascensions, em va
ensenyar i em va fer entendre
la veritable essència de la
muntanya: en Joan Nicolau i
Martí." Qui és aquest senyor
que va ser tan elogiat pel
Francesc Insensé? Els més
veterans segur que ho sabeu,
però per als més joves,
començarem dient que va néixer a Torrelles de Llobregat el
9 de maig de 1915 i va venir a
Experiència vital d’una llegenda de l’entitat.
Molins de Rei als onze anys
procedent de Barcelona. Va ser un Tot ha canviat perquè les cirdels membres fundadors de la cumstàncies són molt diferents.
UEC-Molins de Rei, l'any 1961, i Els mitjans de transport, abunposteriorment va ser president dants, ràpids i còmodes, permeten
durant el període 1965-1969.
anar a un objectiu muntanyenc
Socis i sòcies, som davant d'una llunyà, d'una manera ràpida, fàcil i
llegenda viva de l'entitat! No us planera. En el meu temps aquestes
perdeu l'entrevista que li hem fet i facilitats no es tenien, el desplaçacontinueu llegint…
ment era molt costós i, fins i tot,
demanava sacrifici. Aquestes faciLa primera pregunta és obliga- litats d'avui, en canvi, han fet que
da: què vau sentir quan vau lle- l'excursionisme s'hagi massificat i,
gir els elogis que us va dedicar el davant d'aquesta realitat, un no pot
senyor Francesc Insensé?
menys que desitjar que aquesta
massificació no alteri i no afecti la
És el que volia dir només seva puresa. Que no es perdi el
començar l'entrevista: felicitar l'a- comportament ètic i cívic de l'exmic i consoci Francesc Insensé per cursionista a la muntanya. Que el
l'exposició d'obres d'art romànic prat florit, que el rierol d'aigua
en miniatura, construïdes per ell, pura i que el cim amb la seva pulque féu en el nostre local social. La critud no es vegin maltractats per
mostra fou admirable i digna d'elo- la irreverència d'unes culpables
gi. En ella poguérem apreciar la deixalles. Cal defensar aquests
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valors que, en tanta quantitat, posseeix la muntanya, i que són els
aliments morals de què es nodreix
l'excursionista. La muntanya és
acerada per la duresa de la roca i, a
la vegada, dolça en la suavitat dels
seus prats, la seva cultura, l'escultura del seu relleu, el seu art.
També és aventura, dificultat,
lliçó i formació perquè, en el
sentit humà, crea vivències i
amistats entre persones. Com
a magatzem d'aires purs i
garantia de salut física i moral,
hem de defensar totes aquestes
preuades qualitats que tant l'adornen i que fan gaudir plenament l'excursionista.
Sembla que els companys
d'excursió són molt importants per a vós...

El company o companya és
amb qui vius emocions,
mútuament compartides, i amb qui
pots confiar, sense cap mena de
dubte, en tot i per tot. Des dels
actes més senzills fins als més
complicats. És el puntal en qui et
recolzes, i el qui t'ajuda en un pas
difícil. És la companyia que et
parla i t'escolta. És l'ésser amb qui
vius moments inoblidables, que
solden una amistat que és molt
difícil de trencar. En el muntanyisme, el company o companya és
quasi la continuïtat d'un mateix. Jo
diria que és imprescindible. Sense
ell, l'excursió és molt buida. A la
meva edat, de 93 anys, sóc en un
moment de la vida en què els
records són fonamentals. En ells,
els companys de cordada hi tenen
un merescut lloc i una preferent
distinció. Permeteu-me que m'adreci a ells, i que els digui que tinc
gravades en lletres d'or inesborra-

ENTREVISTA
bles les nostres emotives vivències, i les vostres ajudes, la vostra
amistat i el vostre afecte mil vegades demostrat. Rebeu de la meva
persona, a través d'aquesta entrevista, el meu més profund reconeixement i agraïment, a tots, que sou
molts i de qui sóc deutor. No us
oblidaré mai, amics!

en l'organització de La Marxeta
fins a l'any 1985, quan ja tenia la
categoria d'intersocial (oberta a la
competició entre entitats excursionistes). Aprofito per aclarir que
s'anomena marxa Dufour perquè
es basa en un sistema d'orientació
ideat per un militar francès anomenat així. La principal virtut de La
Marxeta és que és alliçonadora en
l'ús de la brúixola, tant necessària
per a l'excursionista, la qual no ha
de mancar mai en el seu equip, al
costat del plànol de la regió en què
es fa l'excursió.

meteu-me, abans d'acabar el capítol de la Molins de Rei-Montserrat, que expliqui una anècdota de
la segona edició de la travessada.
L'Abat de Montserrat en aquell
moment era en Cassià Just, i ens
féu l'honor de venir a l'arribada,
per saludar-nos i estar uns
moments amb nosaltres. El seu

Però la travessada Molins de
Rei-Montserrat sí que va ser
idea vostra...

Al cim del Mont Perdut (1964) amb en
Jaume Ferrer i en Ramon Gómez.

Vós vau ser un dels iniciadors de
la popular Marxeta, oi?

No exactament. La primera la
varen organitzar en Ramon Gómez
i en Josep Maria Roglan, l'any
1963, en la categoria social (interna per als socis). Va ser batejada
amb el nom de La Marxeta perquè,
en ser només matinal, era més
curta que no pas la marxa Dufour
que organitzava llavors la UEC
d'Horta, que durava tot el dia.
Posar-li aquest nom va ser un
encert, ja que aquest diminutiu l'ha
feta molt popular. A la segona edició, l'any 1964, ja vaig formar part
de l'equip que marcava el recorregut, junt amb els senyors Gómez,
Xancó i Burgès. Vaig col·laborar

Era tradicional anar-hi a peu des
de Molins de Rei una vegada l'any.
Quan el trànsit per carretera va
començar a fer la caminada força
incòmoda i perillosa, vam tenir la
pensada de crear una travessada de
Molins de Rei a Montserrat per
camins de muntanya.
Recordo que la idea va venir un
dia mentre col·locàvem el pessebre
al cim del Puigmadrona, i des d'aquella talaia albiràvem la majestuosa muntanya de Montserrat.
Com he dit abans, vam dissenyar
una travessa per muntanya que li
donà un al·licient que abans, com
és natural, no tenia en fer-se per
carretera.
La primera edició va ser l'any
1983, i em satisfà molt veure com,
a través del temps, ha tingut tan
grata acceptació i participació. Em
consta que en el decurs de les
seves edicions l'itinerari s'ha anat
millorant, essent l'actual, que
passa totalment per muntanya, el
més adient per donar al recorregut
un valor que abans li faltava. Per-
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A la bretxa de Roland, amb l’Àngel
Homet, als anys 70.

gest i la seva atenció vers la gent
que feia la travessada va merèixer
el nostre més profund agraïment.
La conversa que vaig mantenir
amb ell la guardo en un lloc preferent dins dels meus records.
Era un home exemplar, que estimava i defensava la nostra llengua
i la nostra terra. Aquest 12 de març
de 2008 ens ha deixat i ha passat a
millor vida. En aquella MolinsMontserrat em digué "Adéu,
amic", i jo ara també li dic, acompanyat del sentiment, "Adéu, Amic
Cassià! Reposa en pau!".
La UEC-Molins de Rei es va fundar l'octubre del 1961, en plena
dictadura franquista. Com va

ENTREVISTA
ser possible, si llavors estava
prohibit, sense anar més lluny, el
dret de reunió?

Al Gorro Frigi, per cel·lebrar el 80è aniversari, amb en Francesc Insensé.

A Molins de Rei, per aquella
època, va venir per feina el senyor
Francesc Torres i Abril, de la
UEC-Mataró. Llavors, en veure
que aquí no hi havia cap entitat
excursionista, va reunir les persones que li van dir que teníem afició
a la muntanya, i ens va proposar de
fer una delegació a Molins de Rei
de la Unió Excursionista de Catalunya. En aquella època era molt
dificultós crear entitats noves. Per
tant, el més fàcil va ser fer una
delegació de la Unió Excursionista
de Catalunya a Molins de Rei, perquè la UEC ja tenia aquest escull
salvat, és a dir, ja tenia una personalitat oficialment reconeguda per
les autoritats franquistes. Fer-ne
una delegació en un poble com
Molins de Rei no implicava demanar res d'extraordinari. Tanmateix,
a mi em va tocar ser-ne el president entre el 1965 i el 1969, i el
pacte tàcit per poder sobreviure va
ser no parlar mai de política. I n'estic molt content, perquè dins de la
UEC-Molins de Rei, units per l'amor a la muntanya i l'excursionisme, van ser capaços de conviure
gent que era molt de dretes, del
franquisme fins i tot, amb d'altres
que se sabia que eren comunistes

declarats. La muntanya va unir
gent de totes les ideologies, i a mi
em van facilitar molt la presidència, en complir aquest pacte tàcit
de no parlar mai de política, ni en
les excursions, ni en les activitats
del local social.

La UEC-Molins de Rei, l'any
1979, s'independitza de la Unió
Excursionista de Catalunya i
passa a denominar-se Centre
Excursionista Molins de Rei
(CEM). Què va passar?

Si bé la UEC va facilitar-nos una
cobertura legal en els nostres orígens, va arribar un punt que ens

va evitar el perill de la nostra dissolució. Aquella penosa decisió
fou, tal com es preveia, la salut
econòmica de l'entitat, per a la
seva pervivència, com els fets i la
història ens han demostrat: a partir
d'aquell moment vam tenir un creixement sostingut fins als nostres
dies, fet que ha permès que el nou
Centre Excursionista Molins de
Rei tingui independència i personalitat pròpia. Primer compartíem
l'estatge social amb el Club
Fotogràfic, entitat avui desapareguda, fins que tinguérem l'oportunitat de traslladar-nos al local que
encara avui és la residència oficial
del CEM.

Equip de la Marxeta durant 20 anys (1965 - 1985): en Ramón Gómez, en Rafael
Xancó, en Joan Nicolau i en Baldiri Burgès.

creava un greu problema econòmic. No podíem suportar, sense
privacions, el pagament mensual
al Consell General de la UEC, que
equivalia al 70% de la quota que es
cobrava al soci, cosa que feia
insostenible econòmicament la
vida de la delegació UEC-Molins
de Rei. En aquella època no hi
havia subvencions, ni ajuts
públics, ni patrocinis, ja que la
penúria era general i la vida de
l'entitat, en aquest sentit, requeria
molts sacrificis. La separació va
ser amistosa, però molt dura per
als socis d'aquell moment. Les
necessitats ens hi van obligar. Tanmateix, sempre serem deutors a la
UEC per la seva comprensió, que
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Com era el Molins de Rei de la
vostra infantesa?

Era totalment diferent. Era una
vida molt diferent d'ara. És impossible fer comprendre al jovent
d'ara el que nosaltres vam patir.
Per desgràcia, vam haver de viure
una guerra, després una postguerra
sense diners, sense menjar, sense
llum perquè no hi havia electricitat, era racionada. Quan jo era
petit, per exemple, només hi havia
la tracció animal. El primer tractor
que hi va haver a Molins de Rei va
ser el del senyor Tort, de can Roca.
Als anys 70 vaig escriure uns articles sobre l'evolució de la Fira de
la Candelera, i llegint-los es veu

ENTREVISTA
com el canvi de productes firals es
correspon amb els canvis que s'anaven succeint a mesura que
avançava el progrés.

Com era la nostra comarca a
principi del segle XX?

Si observem la història de l'entitat, durant els anys 60 trobem
una important dedicació a la
música i a la cançó de muntanya.
En canvi, avui, només cantem
nadales quan pugem el pessebre
al Puigmadrona…

En el Ventosa i Calvell, amb el Bessiberri nord, Tumeneja, Pa de Sucre i pic de les
monges al fons, als anys 80.

Torna a ser molt difícil d'explicar
en poques paraules. Per començar,
imagina't que els camps agrícoles
anaven des del riu fins a la carretera que va a Sant Feliu de Llobregat, on ara hi ha el polígon del Pla.
Llavors el curs del riu era molt
diferent, i hi havia moltes riuades
perquè plovia més que ara, i no hi
havia els pantans de la Baells i
d'altres que retenen molt aquest
fenomen. Fixa't que al Pati del
Palau, en ple centre del poble, hi
ha un senyal que marca on va arribar l'aigua en una riuada del 1898.
Arran d'allò, es va decidir fer un
terraplè, des de la fàbrica del Molí
fins a la carretera.
Aquesta mena de muralla contra el
riu tenia dos metres d'alçada, i una
amplada de quatre o cinc metres.
Fins i tot hi passaven vehicles per
sobre!

En aquella època, el sentiment
muntanyenc era diferent d'ara, era
molt més romàntic i sentimental.
I es donava el cas que en el Consell General de la UEC de Barcelona hi havia un grup de cantaires,
dirigit pel mestre Sala, mitjançant
el qual nosaltres vam organitzar
tres cursets de cançons de muntanya a Molins de Rei.
Aquest senyor va escriure dos
cançoners, un de la Vall d'Aran i
un de Bagà.

Esteu a punt per tallar el pastís
d'aniversari aquest proper 2011,
quan celebrem 50 anys?

Falten tres anys, i jo no puc saber
si hi seré, no em puc comprometre.
(Rialles). Ara bé, si estic viu i em
conservo amb facultats, disposeu
de mi pel que necessiteu!
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Voleu afegir alguna cosa més a
l'entrevista, Sr. Nicolau?

És un plaer moral, i un gaudi profund i emotiu, veure com, aquella
entitat excursionista que vam crear
ara fa 47 anys amb el nom de
UEC-Molins de Rei, modesta en
els seus inicis, ha acabat tenint un
creixement sostingut fins arribar a
l'excel·lent situació actual, amb
l'activitat excursionista i cultural
que li són afins, i amb una personalitat pròpia. Som el Centre
Excursionista Molins de Rei, i
aquesta feliç realitat és una satisfacció per a tots els que vam viure
els seus primers passos. Aprofito
aquesta entrevista que la direcció
del Butlletí ha fet l'honor de concedir-me, per agrair als que han fet
possible tot això, que no són d'altres que tots els socis i sòcies en
general. Sí, vosaltres sou el distingit col·lectiu, sense destacar ningú
en particular, qui per mitjà d'un
ideal heu estat la saba que a través
dels anys ha anat alimentant i
construint aquest edifici de moral
excursionista i cultural, avui tan
robust i sòlid. Gràcies i felicitats
per tot el que heu aconseguit, i faig
vots perquè no perdeu la il·lusió, el
coratge, i l'ànim per fer el CEM
encara més gran. També vull acabar amb un record per a tots els
socis que, per llei de vida, ens han
deixat. Ells, en el seu moment, no
van estalviar esforços i treballs per
al CEM! Per a tots, absents i presents, el meu més profund agraïment!

Moltes gràcies a vostè, senyor
Joan Nicolau i Martí!
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PEL FORAT DEL PANY

Romàntica és la vista...
...I el tacte fa a l'artista.

Fixeu-vos tots, quanta gent!...
...Cap el cim, ansiosament.

Amb l'excusa del Camí...
...La "Morena" van gaudir.

Els de Bielsa es van mullar...
...Però diu que hi volen tornar.

Si no fos que pesa tant..!
...Cal un trípode, a l’instant!

Calenta està la cosa...?
...Això és el que suposa.
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E

l dissabte al matí em truca la
Mireia. Ella i la Carme
tenen previst fer alguna
activitat i em conviden a participar-hi. Encara no s'han decidit
entre la via ferrada de les Agulles
Rodones o anar al Pedraforca.
Els proposo, ja que la Mireia ha de
marxar al Cerví en els propers
dies, de fer la cresta est del Pedraforca. És una via sense gaire dificultat tècnica però força llarga i
amb un parell de ràpels, similar,
salvant les distàncies, al que es trobarà al Cerví. Quedem que em
recolliran l'endemà al matí, d'horeta -a les sis- per tenir temps suficient, evitar la calor i tornar abans.

Els Cabirols i el Gat.

Ens han parlat molt del Pedraforca, una muntanya insòlita per la
seva personalitat i bellesa. Tothom
que l'ha vist n'ha esdevingut un
enamorat i n'ha proclamat els
encisos. Per això sentim un viu
interès a veure aquesta muntanya,
que és un veritable massís per la

CRESTA DEL PEDRAFORCA
seva configuració i, sobretot, el
que desitgem és conèixer-la bé.
Car no n'hi ha prou de veure una
cosa per poder dir que la coneixem. Una vegada coneguda, és des
d'aquell moment que ens podem
sentir més o menys captivats per
ella, i arribar a estimar aquella
persona, cosa o paisatge....
Però no en tenim prou, de conèixer
un nom, volem endinsar-nos al cor
de la muntanya, copsar les seves
formes, caminar entre el bosc i els
vessants cisellats de canals, arestes i torrents...

Agustí Jolis i M.Antònia Simó de
Jolis "El Massís del Pedraforca"

El mateix diumenge, quan ja som
enfilant-nos tartera amunt, m'assabento que la Mireia té menys experiència en aquest tipus de terreny
de la que jo em pensava i que la
Carme, tot i tenir-ne més, fa força
anys que no la posa en pràctica.
Penso que possiblement no

podrem fer tota la cresta, perquè és
llarga, amb força grimpades i amb
trams bastant aeris i exposats; però
com que la conec bé i sé que té
diverses "escapatòries" possibles
no em preocupo massa.
Anem pujant el fatigós tram inferior de la tartera i del terreny descompost que porta a la bretxa de
les Bruixes, dalt de la cresta, i les
meves companyes, tot xerrant, em
van posant al dia de les diferents
activitats, grups i personalitats del
CEM. Fa només uns mesos que en
sóc soci i aquesta és la tercera sortida -sense comptar un parell de
caminades curtes entre setmanaque faig amb ells i la primera d'alta muntanya i amb certa dificultat.
Malgrat que sigui el tram més
monòton, la conversa el fa distret.
Després, dalt la cresta, sota una
canal que ens durà fins al Cabirols
inferior, ens equipem i comencem
l'ascensió per la cresta. Elles dues
es mouen en el terreny molt millor
del que m'esperava pel que m'havien dit a la tartera i, malgrat certa
lentitud, progressem sense problemes i sense que ens calgui ni tant
sols encordar-nos, tret de la curta
ascensió al Gat, que és el tram més
difícil i exposat.
Tota la llarga jornada transcorre
divertida i plàcida. En quasi onze
hores no només fem la cresta est
sencera -que acaba al Calderersinó que l'ampliem fent una "integral" que ens permet recórrer de
DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU
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cap a cap el Pollegó Superior,
anant-hi a baixar pel cantó oposat,
pel collet del Verdet, en un interes-

Cim del Cabirol Inferior.

sant recorregut circular -que sempre és més agradable que baixar
pel camí de pujada-.
Fem, doncs, alta muntanya, tot
xerrant al mateix temps de la nostra concepció de l'excursionisme,
l'alpinisme i fins i tot de la mateixa
vida. Parlem de records, vivències,
d'educació, de les actituds que
considerem -coincidint tots trescorrectes o no a la muntanya... I,
en parlar sobre què no s'ha de fer,
"prejudicis" sobre les persones, em
ve al cap un bonic poema d'en J.A.
Goytisolo:
Un home va entrar al bar. Jo estava repassant les proves d'aquell
llibre que havia de lliurar a la
meva editora. Em vaig fixar en ell:
molt pulcre i mesurat, pas curt i
cames tremoloses; va avançar fins
a la barra i va esperar sense gestos ni paraules la complaença
d'algun cambrer.
Perfecte el tipus: uns cabells clars
li creuen el front cuidats amb amor
i ell s'ajusta la jaqueta com qui
entra en un ball.
Camisa de llunes, rostre enrojolat,
cadena d'or -ho sospitava-, i un

aire de qui ha estat el primer de la
classe amb el seu col·legi: sempre
vaig desconfiar de gent així.

Va demanar la seva aigua mineral
amb un murmuri i llavors ho vaig
comprendre: el clàssic abstemi,
sens dubte un prestador o un gestor de la mateixa pasta que el boig
d'Àmsterdam o que el violador del
Mississipí.

La Mireia i la Carme, una pausa per la foto.

Fitxat. Ja tranquil vaig tornar a
les línies del llibre fins a escoltar
la veu de la meva editora davant
de la taula.
Donava el braç a aquell monstre.
El coneixes? Es van asseure i vam
parlar. Ell era un home encantador i un bon marit; es van fer
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nòvios en un parc públic, li encantava la música... Per fi va pagar i
jo vaig lliurar el text. Quan se n'anaven, remor d'adéus i batre d'ales. Des d'aquell dia trameto a la
meva editora totes les correccions
per un missatger i evito sempre el
bar, fent estranyes marrades, igual
que un delinqüent.
La jornada va donar força de si
"alpinísticament": per un "col·leccionista de cims" com jo, que a
cada sortida li agrada, per poc que
pugui, fer-ne entre "un com a
mínim" i "tants com pugui", sis
ascensions en una jornada són una
mitjana molt acceptable. El recorregut va ser circular, atractiu, amb
bones grimpades i ràpels curiosos,
i les vistes, en un dia clar i assolellat, espectaculars. He de reconèixer, però, que, tal com vaig dir a
les meves dues companyes de cor-

dada: "A vegades el més alt objectiu d'una sortida no és el cim sinó
una bona companyia". I si, com va
ser el cas, es poden aconseguir els
dos objectius en una mateixa sortida... ja és el "súmmum"!

Lluís Campmany

E

n començar el curs, farem
una petita ullada a les sortides del passat bimestre.
Una mica es tractava de lligar el

Una idíl·lica vista de la vila de Sitges.

modernisme amb dues activitats.
En primer lloc, cal esmentar la sor-

Els participants de la ruta modernista.

tida de Sitges del dia 29 de juny,
on sembla si més no inversemblant
que hi hagi tantes mancances de
serveis i climatització en les instal·lacions museístiques, sobretot
en una vila tan turística.
Això no va ser obstacle per poder
apreciar de primera mà la riquesa
del contingut, especialment en els

D E S C O B E R T A C U L TU R A L
recintes del Cau Ferrat i el Maricel.
I, naturalment, hem de destacar la
petjada espectacular que va deixar

Santiago Rusiñol en aquesta vila
marinera, famosa i tolerant. Els

carrers més emblemàtics ens van
dur, per lliure, a una passejada prèvia d'inici d'estiu per l'espigó i el
passeig de mar, abans de començar
el periple culturitzador que ens
esperava. Hi van assistir 29 persones.
La segona, que va ser una matinal
molt de la comarca, a Esplugues,
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va ser per veure el conjunt industrial Pujol i Bausís, gran centre
productor en la seva època de tota
la ceràmica que els grans arquitectes del modernisme feien servir per
culminar les seves obres: Gaudí,
Puig i Cadafalch i Domènech i
Montaner, entre molts d'altres, i la
Casa Museu de Can Tinturé, on es
recull una col·lecció especial de
rajola de mostra, molt ben resolta,
dit sigui de passada, pel ciutadà i
excursionista Salvador Miquel
(1900-1983), autèntic recuperador
del patrimoni ceramista, de peces
que van des del segle XIV al XIX.
Tot plegat ho van poder gaudir les
18 persones que hi van assistir.
De propina, i atès que el claustre
del convent dominic de Santa
Maria de Montsió, gòtic del segle
XIV, estava obert (només els
darrers diumenges de mes, d'11 a
13 hores), vàrem poder fer-hi una

La Casa Museu de Can Tinturé.

volta per contemplar la bellesa del
seu conjunt.
Ara ens espera un trimestre amb
opcions diverses i esperem que
sigui del gust dels participants, en
el qual no faltarà natura, història,
ecologia i cultura industrial.
Enric Solà

T

CAVALLS DEL VENT
ravessada de Bagà a
Gréixer. 11 de maig de
2008.

És època de sequera i alguns han
tret el santcrist gros i això, segons

lem el camí dels Empedrats, l'aigua
ens impedeix continuar, més que
res perquè ens hem deixat el banyador a casa.
Com que havia de fer mal temps,
l'hem canviat per l'equip de pluja. I

El patiment meteorològic va ser una constant en el recorregut.

els avantpassats, sempre dóna
resultats positius. Per això, a TV3
ja han començat a anunciar que
diumenge, dia que el CEM fa la
sortida de senderisme, serà passat
per aigua. Però l'organització no
s'espanta. Diu que si plou, té propostes alternatives, com ara un
campionat de parxís a l'autocar. Per
acabar de dissuadir els senderistes,
el dia abans ja plou a bots i barrals.
S'està bé al llit i la previsió meteorològica és una bona excusa per
quedar-s'hi.
Però no plou, de moment. Potser a
Bagà serà una altra cosa. Doncs no,
fins i tot fa un bon sol i aprofitem
per gaudir de l'abundància d'aigua
que acompanya l'inici del nostre
trajecte. Més endavant, quan enfi-

SERVEI OFICIAL

ara l'Organització també té alternativa: reculem i anem a trobar un

Ja ha començat a ennuvolar-se,
però no patim. De seguida serem al
refugi Sant Jordi. Aquesta vegada,
però, no ens espera aquell plat de
macarrons que un bon dia ens va
atipar tant que després fèiem figa.
Tot i així, és un bon lloc per fer la
xerradeta, fer un àpat a corre-cuita,
un glop d'aigua de la font, que ve la
pluja, que marxem corrents, potser
que ens posem la capelina, que no
val la pena, que fa suar. Vaja!, ara
que ens hem equipat, només ha caigut una gotellada. Travessem una
fageda d'un verd indescriptible
acabat d'estrenar. Saludem Gréixer,
un xic de lluny i ja veiem l'autocar.
La natura ens ha regalat, un cop
més, un dia d'aquells que mereixen
ser viscuts. Encara que diguin que
plourà.

El grup de caminaires davant el Refugi Sant Jordi.

altre camí, costerut, sí, però molt
panoràmic. L'esforç val la pena.
Veiem Ensija i el Pedraforca amb
la capa blanca. És que també diuen
que farà fred.

Refugi de Rebost - Masella
de juny de 2008.

Ja fa temps que penso que aquests
humans que veig passar són ben

Automotrac 3000 S.L.
C/ Juli Garreta, 1-3. Tel. 93 668 08 95

e-mail: ventas@automotrac.com
web: www.automotrac.com
08750 MOLINS DE REI (BARCELONA)
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CAVALLS DEL VENT
peculiars: van en ramats, com
nosaltres, però disfressats amb
colors llampants, caminant sobre

Hora d’esmorzar al Refugi del Rebost.

dues potes i xerrant, xerrant sense
parar. Quan em veuen, em contemplen encuriosits i em fan fotografies. Té, ja s'acosta un d'aquests
grups fent xerinola. Avui els aniré
al darrere per veure què fan.
Baixen a esmorzar al refugi de
Rebost i després, amb la panxa
plena, els costa de pujar. A l'inici
del camí, entre prats i bosc, n'hi ha
que busquen bolets, que es veu que
ja se'n troben, i d'altres fan fotografies a les flors o entre ells, amb el
Moixeró com a teló de fons. Tot
plegat els serveix per anar reposant, ja que l'ascens és força dur. A
mesura que es van enfilant, el camí
es torna més pedregós i un cop
superats els 2.000 metres, el bosc
desapareix. Quan ja gairebé són a
dalt de tot, troben dues clapes de

neu i s'entusiasmen com si no n'haguessin vist mai.
Amb aquesta boira, si no m'afanyo,

els perdré de vista ben aviat. El
Puigllançada ja s'ha tapat del tot,

De camí cap a la Masella.

però a l'horitzó encara destaca el
Puigmal tacat de neu. Ara sembla
que els empaiti la pluja perquè han
accelerat el pas. Ah!, és que han
vist el refugi Niu de l'Àliga, que ha
aparegut al capdamunt del rocam.
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S'hi fiquen. Jo no hi puc entrar,
però miro per la finestra i veig que
comencen a menjar amb delit. Al
cap d'una bona estona, inicien el
descens per les pistes d'esquí. Que
lleig que queda tot això a l'estiu!
Aquesta baixada és massa dreta i
no els puc seguir. Ara que tornen a
trepitjar brins d'herba, em quedo
amb les meves companyes i els
observo des d'aquí dalt. Continuen
avall en corrua i es van fent petits,
petits, fins que arriben a Masella.
Encara puc escoltar les seves converses. Diuen que ha valgut la pena
llevar-se d'hora i haver pogut recórrer aquesta diversitat de paisatges
en només 13 quilòmetres.
Ja pugen a l'autocar i se'n tornen al
seu poble. Jo, ben vist i mirat, pre-

fereixo ser vaca, gaudir dels prats
cada dia i pasturar l'herba ben tendra i fresca en comptes de menjar
ous durs o entrepans remollits com
els que es cruspeixen els humans
quan van d'excursió.

CAVALLS DEL VENT
Mirador del Gresolet - Nas
6 de juliol de 2008.

vistes del mirador del Gresolet,
prop del refugi Lluís Estasen, situat
a la cara nord del Pedraforca, cara
Ja tenim una bona, divertida i crea- que anirem veient fins al pas dels
tiva corresponsal de senderisme: la Gosolans i que, per a la majoria de
Maria Pujol. Però com que a la la gent, no és tan coneguda.
darrera sortida del 6 de juliol, la Podem dir que fins al pas dels
Maria no hi ha estat, la crònica Gosolans tot va anar força bé,
corresponent
us la torna a
fer el vocal
d'aquesta
secció. Penso
també que hi
poden haver
més senderistes amb
vocació de
periodistes o
amb esperit
d'escriptor
que s'ofereixin a fer els
resums de les
sortides. Ani- Aturada artística pel pas dels Gosolans.
meu-vos, ens ho dieu i endavant excepte una petita indigestió al
que el butlletí us espera!
començament quan érem al refugi,
Bé, cuando el rio suena, agua una aterrada sense més importànlleva. Efectivament, ja estava cia a l'inici de la primera pista i
anunciat que seria una sortida llar- una boira i uns núvols amenaçaga, però... tant? Sí. Gràcies al fet dors que ens feien patir força
que matinàrem i que el temps ens també en aquest primer tram.
va acompanyar, vàrem poder gau- La caminada anava seguint la seva
dir (durant les nou hores que va marxa, encara que una mica lenta:
durar la sortida) d'aquests paratges a l'inici, entre prats bucòlics plens
impressionants de les serres del de vaques (com la narradora de
Moixeró i del Cadí una vegada l'article anterior de la Maria) i desmés.
prés, trepitjant roques segures en
Aquest cop començarem amb les l'anomenada serra Pedregosa, des

Forn de Pa

“CAL CARDONA”

PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES
i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT
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d'on es divisava el pas dels Gosolans. Un cop arribats al pas (punt
de trobada entre el Bergadà i la
Cerdanya), ens vàrem fer la foto de
grup i gaudírem de les noves vistes
que aquest indret ens ofereix. Hi
vèiem la cara nord del Cadí, Prat
de Cadí, el refugi Prats d'Aguiló,
a l g u n s
poblets de la
Cerdanya,
etc.
Dels Gosolans al refugi
de Prats d'Aguiló, la cosa
no va anar
tan
bé.
Resulta que
la pedra no
estava tan
agafada com
a la serra
Pedregosa i,
a més, com
que feia força desnivell, ens calia
baixar amb molta precaució i per a
alguns senderistes va ser una bona
dosi de suplici.
Arribats al refugi, vàrem dinar i
recuperar forces per poder arribar a
Nas. Aquest tram va ser un passeig
llarg, però molt bonic i sense complicacions. Finalment a Nas, cansats i contens vàrem agafar l'autocar fins a casa. Ah!, malgrat que
era tard, encara férem la cervesa a
l'àrea de servei del túnel del Cadí.
Maria Pujol i Jesús Jiménez

Plaça de Catalunya, 16
Tel. 93 668 27 81
MOLINS DE REI
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D

E BANYOLES AL LLOGARRET DE CENTENYS (PLA DE L'ESTANY) (22 km). 13 d'abril de
2008.

El grup, a la vora del llac.

Assistents: Josep Campmajó,
Àngel Beumala, Rafi Galera, Joan
Garcia, Antonio, Jaume, Àngels i
David Blasco.

En aquesta ocasió va sortir un grup
reduït, però molt maco i compensat, en el qual ens vam trobar quatre dels clàssics de les sortides
BTT i quatre nous fitxatges que
espero que s'engresquin en aquesta
activitat.
Després d'un bon àpat en una cafeteria de Banyoles ens preparem per
començar la sortida i agafem la
carretereta en direcció a Melianta,
població comunicada amb Banyoles mitjançant un carril bici encara
en construcció. A partir d'aquest
nucli urbà començarem a rodar per
unes carreteretes comarcals de

molt poc trànsit i de marcat
ambient agrícola. Així vam fer uns
dos quilòmetres planers i envoltats
de camps de correu amb el verd
característic d'aquestes dates. En

una cruïlla d'aquest tram vam coincidir amb una marxa ciclista d'uns
300 participants organitzada per
un club local... I és que aquesta

Bones pistes al Pla de l'Estany.

zona és ideal per a la pràctica de
BTT. Arribem al llogarret de Centenys i ens aturem al voltant de
l'església de Sant Iscle, bona mos-

tra del romànic rural. Sortint de la
població ens comencem a endinsar
per pistes i trams de boscos que
coincideixen en bona part amb el
traçat del GR 1. Gaudirem d'un
parell de baixades ràpides que
compensaran els quilòmetres que
portem acumulats en pujada. Quan
arribem a la cruïlla amb la GIV5132, deixarem el GR abans
esmentat per començar la tornada
cap a Banyoles. I aprofitant la visita a aquesta població, iniciarem la
tradicional volta al seu llac, d'uns
set quilòmetres. És una volta planera i agradable, habilitada per a
tot tipus d'usuaris. Aquest és el
principal espai d'esbarjo a l'aire
lliure de la ciutat i, per tant, vam
coincidir amb altres grups que realitzaven activitats pròpies del llac,
com pot ser rem, etc.

A causa de la composició del grup,
reduït i amb bon nivell, vam acabar d'hora per tornar a casa a dinar.
Finalment, la ruta va sortir de

ESPECIALISTES EN VISIÓ ESPORTIVA
PREUS ESPECIALS PER ALS SOCIS

FEDEROPTICS
BOFILL BASSONS

C. Major, 58 - Av. de Barcelona, 18 · 08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 04 41 - 93 668 72 53
http://www.bofillbassons.com - e-mail: optica@bofillbasssons.com
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BTT
nivell baix i no mitjà com en un
principi vaig preveure, però més
val pecar de previsor i que la gent
gaudeixi de l'entorn i s'emporti un
bon record.

na. El punt de sortida va ser Castellet i la Gornal, població amb un
ric patrimoni arquitectònic i histò-

en el mirador, etc. Iniciem una
pujada suau cap al nucli de Torrelletes. A partir d'aquí ens endinsem

El pantà des de Castellet i la Gornal.

Vista del castell de Castellet i la Gornal.

PARC NATURAL DEL FOIX
(ALT PENEDÈS) (21 km). 18 de
maig de 2008.

Assistents: Marta Torà, Maribel
Milà, Coral Sanfeliu, Francesc
Comelles, Joan Garcia, Joan,
Jaume, Àngels i David Blasco.

Després d'una setmana de pluges
que van durar fins dissabte a última hora i van fer perillar l'activitat, ens arrisquem i engeguem la
sortida programada. Finalment, el
que vam trobar va ser un matí
assolellat i perfecte. Així doncs, la

El grup, a la resclosa.

meitat de la colla sortim puntuals
de la plaça dels Països Catalans a
les 8.30 h i recollim la resta de participants a la benzinera de Vallira-

ric. Destaquem el seu castell,
recentment restaurat, de gran
importància estratègica durant l'edat mitjana. Aquest ambient es veu
realçat per la presència del pantà
de Foix, inaugurat el 1928, que

genera una de les poques zones
humides del Penedès. Procedim a
muntar les bicicletes i sortim voltant pels carrers del poble, parant

pròpiament en el Parc del Foix,
característic per les seves pinedes
de pi blanc, margallons barrejats
amb sotabosc de romaní, etc. per la
cara obaga de l'embassament i, per
la cua, destaquen els camps de vinyes i altres conreus de secà. El
punt més alt de la sortida es troba
a 185 m i és de parada obligatòria
per les seves vistes a la costa, des
d'on observem Vilanova i la Geltrú, Cubelles, etc. Per finalitzar la
ruta tornem a buscar la vall del
Foix i, ja en el pantà, fem una
parada a la resclosa. Des d'aquí
només ens resta vorejar el pantà
per un corriolet encisador i molt
frondós que ens portarà fins al
punt de sortida de Castellet i la
Gornal.

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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David Blasco

A

mb els amics havíem sentit a parlar del Toubkal, un
dels cims per sobre del
4.000 m més assequibles i alhora
també atractiu pel seu emplaçament.

Espectaculars vistes des de l’avió.

És el cim més alt de la serralada de
l'Atles, situat a uns 60 km de la
turística ciutat de Marràqueix.
Per comoditat i per tal d'anar més
tranquils vam decidir contractar
els serveis d'un guia de muntanya.
El Xavi Metal, del Pont de Suert,
ens va posar en contacte amb l’Òscar Cadiach, que gestiona l'empresa K2-guies. A començaments de
març, ens va trucar dient que s'havia organitzat una sortida de grup
per al dia 31 d'aquell mes. Només
faltaven tres setmanes i ho vam
veure una mica a sobre, però ens hi
vam apuntar. Vam intercanviar
quatre correus electrònics amb la
resta del grup i amb el guia, Joan
Belmonte, per estar més informats.
Ens havíem d'espavilar ja que ho
teníem molt a sobre. Llavors, vam
anar a la Tossa d'Alp perquè feia
temps que no ens posàvem els
grampons ni tocàvem neu.
A les dues del migdia del dia 31 de
març ens recollien a Pallejà. Van
venir l'Òscar, el Joan i dos companys de Tarragona, el Jose i el
Lope. Seguidament vam passar per

TOUBKAL
l'àrea de Bellaterra a recollir el Pau
(de Tarragona, també) i la Natàlia
(del Pallars). Ja hi érem tots. L'Òscar ens deixà a l'aeroport.
Pel tema de l'avió d'anada no podíem portar gaire pes i la feina va ser

nostra per portar el mínim de coses
sense que ens faltés res d'important
a l'equipatge. Ryan Air és una
companyia aèria una mica estricta
amb el tema del pes, i a l'aeroport
ens va tocar buidar les bosses i

àrid, destacava de lluny la serralada de l'Atles amb les seves majestuoses muntanyes, la més alta era
la que nosaltres volíem assolir.
A l'aeroport ens esperava un taxi
que ens portaria cap a IMELIL,
situat a 60 km i a 1.740 m d'alçada.
Era ja de nit i el que més ens va
sorprendre al llarg del trajecte va
ser veure la gran quantitat de bicicletes i motos que circulaven molt
exposades als cotxes i camions, ja
que amb prou feines eren visibles i
enmig d'una circulació que als nostres ulls era caòtica.
En arribar a Imelil ens esperaven
unes mules que ens portarien l'equipatge guanyant un fort desnivell de 100 m a les fosques, entremig de rierols. Ens van facilitar l'arribada a la casa del Mohamed on
soparíem i dormiríem aquella primera nit.
L'endemà ens llevàvem d'hora i
sortíem en direcció al refugi de

Les mules van pujar els equipatges a través de forts desnivells.

repartir-nos material diverses
vegades per tal de no excedir-nos.
Després de superar el primer entrebanc, agafàvem l'avió rumb a
Marràqueix, sobrevolant Serra
Nevada, l'estret de Gibraltar i
trams de desert que s'apreciaven
força bé des de l'aire.
Contrastant amb el paisatge tan
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TAZARHART, situat a 3.000 m.
Ens acompanyava el Samir, el nostre cuiner, amb el seu fill de 12
anys i la mula amb el menjar per
als 3 dies. Era una jornada d'aclimatació a l'alçada en què faríem
1.600 m de desnivell de pujada i
400 de baixada.
L'itinerari transcorria per un bosc

TOUBKAL
de sabines molt vell, amb exemplars possiblement mil·lenaris. De
lluny es podien veure els ramats de
cabres que pasturaven per la zona.
Arribant a TIZI MZIK (2.489 m)
vam fer una parada de manteni-

Envejable paisatge a la zona de l’Atles.

ment. Allà vam veure taules parades a sobre d'estores i fins i tot
amb estovalles a punt, perquè un
grup de turistes/excursionistes
dinessin el que ja estaven preparant els traginers/guies locals que
havien contractat.
També va ser curiós veure una
paradeta de venda de begudes a
l'ombra d'una sabina. Vam continuar fins al refugi passant per un
salt d'aigua d'uns 40-50 m. En
aquest punt se'n tornarien el fill del
Samir amb la mula, ja que
començava a haver-hi neu.
Travessant les primeres pales,
sense gaire traça oberta, s'arribava
al refugi que està situat a l'obaga
de la carena. El dia havia estat
agradable, calorós i amb força sol
al llarg de tot el camí. Tot just arribant al refugi s'anava ennuvolant i
va fer un ruixat.
El refugi era senzill i atrotinat; tot
i això, ens va resultar acollidor.
A mitja tarda, un te i per sopar la
típica sopa bereber i un bon plat de
pasta ens van reconfortar del cansament de la jornada.

En Joan, el guia, ens va fer revisar
els grampons per tal de tenir-los a
punt per l'endemà i que no hi
haguessin sorpreses en aquest
tema. Vam anar a dormir ben d'hora.

Ens vam llevar a punta d'alba i en
aquesta jornada l'objectiu era arribar al refugi del Toubkal o Nellter.
Per arribar-hi havíem de canviar
de vall, i el lloc més accessible era
passar pel TIZI N'TADDATE; més
tard vam saber que tizi vol dir coll.

Pujades tècniques enmig d’un mar de neu.

La dificultat més destacable va ser
fer un parell de corredors amb neu
dura. Portàvem grampons però la
majoria de nosaltres anàvem amb
bastons i no amb piolet, i en algun
punt ens va semblar una mica
exposat.
Arribant a la cota 3.800 tot just al
nostre davant teníem a la vista el
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perfil del Toubkal i del Petit Toubkal o Toubkal W. Vam fer les fotos
de rigor. S'havia de baixar fins al
refugi per una tartera, amb pales
de neu i de molta inclinació amb
ressalts de 50/60º.
Al començament hi havia blocs de
pedres molt irregulars i relliscosos
i, en acabar, la neu era bastant tova
i dificultava la baixada. Arribàvem
al refugi cap a les 3 de la tarda i
ens vam dedicar a cuidar-nos.
Un te -el primer és el primer- i després cadascú el què necessitava,
una dutxa, migdiada, prendre el
sol, preparar les coses per a l'endemà... el gran dia. Estàvem a
3.200 m i la temperatura era molt
agradable. Sopar d'hora, el menú
habitual, sopa bereber i verdures
amb pollastre i cap al llit. A aquestes hores del dia alguns de nosaltres ja teníem símptomes del mal
d'alçada.
Sabíem que s'havia de menjar i
beure molta aigua però no teníem

ni gana ni set, i al mareig que sentíem l'acompanyava una forta
pressió al cap com si portéssim
una corona d'espines. Amb tot això
la nit va resultar llarga, dormint
estones curtes i despertant-nos
sovint.
(Continuarà...)
Emili Santiago

D

iumenge 8 de juny. Recorregut guiat de tot el dia
al Parc del Foix (Castellet i la Gornal) Baix Penedès.

Les abundoses pluges del mes de
maig han creat en el paisatge un
verd viu, ple de vitalitat. Apar-

MEDI AMBIENT
vegetació associada als ambients
de ribera. Després de caminar pel
costat del pantà iniciem una pujada
que passa entremig d'un magnífic
alzinar i que ens porta a la font
d'Horta. És una font de dos brocals
amb un safareig al davant i situats
en un lloc frondós on aprofitem

La Montse Janès, la nostre guia, en sabia molt de plantes.

quem els cotxes prop de l'ermita de
Sant Pere, S. XII, situada en un
petit turó sobre el poble de Castellet i la Gornal, esmorzem tot esperant la Montse Janés, la nostra guia
per aquestes contrades. Tornem a
agafar els cotxes i deixem enrera
l'ermita. Al poc arribem al davant
de la masia de la Creu on iniciem
un itinerari senyalitzat i a peu de
4,5 km anomenat la font d'Horta.
És un itinerari boscà que de baixada ens portarà just al costat de
l'embassament de Foix. La Montse
ens explica que el pantà, inaugurat
el 1928, no té garanties sanitàries
per poder-se banyar i ni tant sols es
pot menjar el peix que es pesca ja
que al llarg dels anys s'han acumulat en el fons del pantà uns llims
altament tòxics. Malgrat tot aquest
lloc és una de les poques zones
humides de la comarca, font d'aliment i refugi de moltes espècies
d'aus aquàtiques i manté una bona

per descansar una estona, fa calor,
l'aigua que brolla es bona. Repre-

de la marca hispànica. Aquest castell pertany des del 2003 a la Corporació Abertis i és un centre de
treball privat tot i que una part del
castell es pot visitar. Nosaltres
vam trobar que l'estada en el castell va ser molt curta i poc documentada per part dels guies, potser
es perquè era gratuïta. Enmig del
bon ambient del grup vam decidir
d'anar a dinar a una plaçeta del
poble, sota un magnífic lledoner
que ens va ombrar tota l'estona,
més tard al restaurant cal Barretet
vam fer els cafès i infusions en un
ambient distès i a vegades de rialles sonores. En aquest lloc s'hi
estava molt bé però encara ens faltava l'última part de la sortida: resseguir un tram del bosc de ribera
del riu Foix. En aquest recorregut
vam comprovar el bon cabal d'aigua que fluïa pel riu, tant que vam
haver de variar el recorregut en un
lloc on no podíem travessar la seva

L'embassament es va començar el 1910 i es va inaugurar el 1928.

nem el camí fins a l'inici de l'itinerari. De tornada a Castellet ens
acomiadem de la Montse Janés i
poc després fem una visita guiada
el seu castell conegut primer amb
el nom de Sant Esteve que fou una
de les fortaleses que al voltant de
l'any 1000 definien el límit comtal
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llera i continuar pel camí. Així que
vam enfilar per un caminet que
s'endinsava entre unes vinyes, una
passejada que valia la pena ja que
és l'element més característic del
Penedès. Poc desprès iniciàvem el
retorn a Molins.
Marià Caimo

ELS ARBUSTS
SANGUINYOL

CUA DE CAVALL

ESPARRAGUERA

Cornus sanguinea

Equisetum telmateia

Asparagus acutifolius

Arbust caducifoli d'1 a 4 m d'alçària. Les branques prenen sovint
una tonalitat vermellosa fosca.
Fulles una davant de l'altra i acabades en punta, amb els nervis secundaris arquejats, paral·lels i ben
marcats. A la tardor les fulles s'enrogeixen i cauen. Les flors, blanques i petites, s'agrupen fent
ramells a l'extrem de les branques.
El fruit és un xic carnós, rodó i
petit ; té un color blau molt intens,
gairebé negre quan és madur. La
fusta es fa servir en torneria per fer
mànecs d'eines. A Collserola el
podem trobar en llocs fondals i
obacs, prop de rieres i torrenteres.

Aquesta planta del grup de les falgueres destaca pel seu aspecte
delicat i evanescent i també per la
generositat amb que cobreix de
verd les vores de la riera de Vallvidrera. A la primavera destaca la
seva tija cilíndrica d'uns 80 cm
d'alçària que té una gran quantitat
de sílice, cosa que li atorga un
tacte aspre, fins al punt que tradicionalment la cua de cavall havia
estat utilitzada com a fregall. Soldades als brots de la tija surten verticils de branques filamentoses i
segmentades que porten a terme la
fotosíntesi. Aquesta planta és molt
primitiva i es pot considerar un
"fòssil vivent".

Castellà: Cornejo
Família: Cornàcies
Floració: de maig a juny

Castellà: Cola de caballo temprana
Família: Equisetàcees
Floració: sense flors

PERSIANES
CARMEN

Castellà: Espárrago amarguero
Família: Liliàcies
Floració: de juliol a setembre

Arbust lianoide que pot fer més d'1
m d'alçada. De les tiges surten
branquetes de creixement limitat
que vulgarment hom pren com a
fulles; són persistents, rígides i un
xic punxants. Les fulles veritables
són molt petites i gairebé no s'aprecien. Les flors són també molt
petites, de color groc verdós. El
fruit és carnós, d'uns 5 mm, primer
verd i negre quan és madur. Els
brots tendres que apareixen a
finals d'hivern són els espàrrecs
que es recol·lecten per consumir.
És una planta remeiera, típica de
l'alzinar de la terra baixa.

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

V

PEDALS DE FOC
olta a l'Aran en bici de
muntanya.

Uns quants dels habituals a les sortides en BTT del CEM ens vam
apuntar a fer la "Pedals de foc",
una excursió ja mítica que dóna la
volta a la Vall d'Aran i que per a
molts "beteters" significa una
mena de graduació...
La veritat és que 230 km en tres-

passa el túnel en bus (està prohibit
per a les bicis) i et deixa al refugi
de Conangles, des d'on baixes plàcidament fins a Vilaller seguint el
bonic curs de la Noguera...
És un simple escalfament: a partir
d'aquí el camí s'enravena cap al
coll de Serreres, (4 km al 9,3%!)
salta a la comarca contigua i arriba
a Llesp. Pujar el pedregós coll de
Peranera (9 km al 9%!) ja a les tres

El recorregut.

L’inconfusible estil aranès.

quatre díes i amb 5.200 metres de
desnivell reclamen un cert ànim...
Però abans de tot, deixeu-me presentar els protagonistes. El primer,
sens dubte, el recorregut en bicicleta, que corre en un 80% per pistes de muntanya pel perímetre del
Parc Nacional d'Aigüestortes.
El podràs fer del 30 d'abril al 2 de
novembre i a mida, adaptant-lo al
teu nivell, des de la versió més
suau en sis etapes i en companyia
d'un guia, fins al repte de fer-ho en
tres dies (únicament experts) i
seguint el road book o el GPS...
Pedals de Foc recorre quatre
comarques pirinenques: l'Aran,
Alta Ribagorça, Pallars Jussà i
Pallars Sobirà, i aprofita les infraestructures de turisme rural
(albergs, hotels) de la zona.
Partint de Vielha, l'organització et

tocades de la tarda va ser una
experiència religiosa... Però fer nit

dor, que puja des d'Espui cap a
Espot, on ja duiem 141 km, en una
inacabable successió de revolts on
acaba per faltar l'oxígen. Son 12
km i 1.000 metres de desnivell,
fins 2.140 m, d'un sol glop! Les
vistes sobre Llessui compensen... I
"beure les estrelles" -no ho he
escrit malament, estic parlant del
bar de l'hotel d'Espot- després de
tant triscar... Encara més! D'aquí
al final es pot fer en una sola etapa
-de fet, dos dels nostres valents, en
Xavi i en Marcel, se'ns van
avançar i van fer directament cap a
Vielha-, però nosaltres vam seguir
per Jou i Son fins al bellíssim Bosc
del Gerdar, i d'aquí en contínua
però suau pujada per Isil fins a
Montgarri, on vam fer la nostra
tercera nit en una tranquil·la revetlla de Sant Joan després de gaudir
de la magnífica cuina de l'alberg...
L'endemà, quedaven només 22 km
fins el Pla de Beret i una de les sorpreses del camí: la preciosa baixada per corriolets des de Vaquèira
fins celebrar, tots enjogassats, l'a-

Aturada davant l’ermita del Coll de Sant Salvador.

a Les Esglésies va ser ben reparador després dels primers 80 km.
La nostra segona etapa ens va dur
a passar del Pallars Jussà al Sobirà
a través del duríssim coll del Tria-
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rribada a l'Aran...
Com dic, presentar els protagonistes obliga a donar el torn als magnífics escenaris naturals que vam
sotjar durant la ruta: des de les pla-

PEDALS DE FOC
nes altes del Coll de la Portella, als
corriols a peu del coll d'Oli, el sorprenent Camí de l'Aigua, els salvatges racons entre els frondosos
avets del Gerdar, els boscos de
Malpàs, els camins que pugen "el
Calvari" -i no es broma-, els prats
oberts del Montgarri... Per això, es
clar, millor doneu un cop d'ull a les
fotos, que serviran també per fervos una idea dels altres actors,

així que per plantejar-se'ls, els
facis com els facis, es ben obligat
tenir un cert nivell en bici de muntanya.
Tot i així, sempre és bo sortir d'horeta i arribar a final d'etapa, com
fèiem nosaltres, abans de mitja
tarda, per tenir temps de repassar
les bicis, de descansar i de gaudir
de la bona companyia dels companys.

La diversió i la dificultat estaven assegurades.

secundaris en aquest cas, d'aquests
"Pedals": per una banda, vuit molinencs "beteters" de diversa condició física i moral, aplegats en un
curiós grupuscle esportista dedicat
a fer la seva particular interpretació de la bici de muntanya, "els
Cérvols".
Aquests van ser reforçats, fins a
ser tretze components a l'expedició, per un altre inclassificable
grup procedent de Sant Cugat i La
Rierada, autodenominat "els pepetes", que van competir amb ells a
veure qui la feia i la deia més grossa... I a veure qui no feia l'últim, es
clar... Ja se sap. Què és un ciclista?
Un ciclista. I dos? Un "pique"!... I
tres? Una cursa!
Òbviament, no cal dir-ho, Pedals
de Foc son 230 km. Puja de valent
i el camí es fa llarg i realment dur,

Recordem que els Pedals es poden
fer per lliure, equipant les bicis

El grup a l’arribada a Vielha.

amb alforges i portant-te tú mateix
l'equipatge, o el que et recomanem
i que vam fer nosaltres: contractant, a part de l'allotjament, un
assequible servei de transport que
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et duu una motxilla a final de cada
etapa.
El millor: els banys d'aigua glaçada a Espot i als gorgs de Montgarri, que tornen el to muscular perdut en la duresa de les pujades, el
paisatge, en molts casos "bocabadador" (guaita, aquells han de ser
els Beciberrris!... fixa't la glacera
de l'Aneto, encara amb neu!...) i,
sobre tot, el bon ambient entre
"banyuts" i "pepis". Tant que ja
estem planejant noves expedicions
conjuntes obertes, no cal dir-ho, a
qui li agradi pedalar de valent.
"Els Cérvols": Josep Obiols, Marcel Beumala, Jose Pajares, Ciscu
Carrera, Quim Fradera, Pep Dagà,
Xavier Carretero, Jordi Poch.
"Els Pepetes": Cristina Picazo,
Rafa Rueda, Miquel García, Joaquim García, Pere Casas.
230 km. Alçada máxima: 2.250 m.
Coll de la Portella. Alçada mitja:
1.600 m. 5.100 m desnivell positiu, 5.700 de negatiu. Es passa per
34 pobles, amb 60% pista forestal,

12% camí, un 28% pista ample.
Més informació a:
www.pedalsdefoc.com

Pere Casas

RESUM D’ACTIVITATS
MES DE JUNY

ACTIVITAT: Projecció del video "Talaia Sonora 7.0".
DATA: Divendres 6 de juny.
ASSISTENTS: 12 persones.
DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Sortida a Sitges, el Cau
Ferrat, el Maricel, i el Romàntic.
DATA: Diumenge 29 de juny.
ASSISTENTS: 32 persones.
MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Visita guiada al Parc de
Foix (Alt Penedès)
DATA: Diumenge 8 de juny.
ASSISTENTS: 11 persones.
SENDERISME

ACTIVITAT: Caminem entre setmana Itineraris a l'abast per Molins de Rei.
DATA: Dimecres 11 de juny.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Cicle "Cavalls del vent III
part) - Travessada del Refugi del Rebost
fins a la Masella.
DATA: Diumenge 15 de juny.
ASSISTENTS: 55 persones.
ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Tuca Forau de la Neu
3.080 m., Pavots 3.121 m., Diente Royo
3.010 m., i Posets 3.375 m.
DATA: Dissabte 7 i diumenge 8 de
juny.
ASSISTENTS: Isabelle Martinez,
Pedro Caballero, Jordi Garcia, Mireia
Sellarès, Claudi Tinoco i Àfrica Cano.

ACTIVITAT: Pic du Taillon 3.144 m.
per Serradets.
DATA: Dimarts 10 i dimecres 11 de
juny.
ASSISTENTS: Mireia Sellarès i
Miquel Mateu (fill)
ACTIVITAT: Punta Gabarró 3.114 m. i
Rodó de Canalbona 3.005 m.
DATA: Dissabte 14 i diumenge 15 de
juny.
ASSISTENTS: Isabelle Martinez, Aitor
Lopez i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: Muela de Alba i Pic
d´Alba (Aneto)
DATA: Diumenge 15 de juny.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco, Africa
Cano i Roberto (P3000)
ACTIVITAT: Punta de las Olas per
Goriz.
DATA: Dissabte 21 de juny.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco amb
Miguel i Jose Luis (P3000)
ACTIVITAT: Mont Perdut per Goriz.
DATA: Diumenge 22 de juny.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco.

ACTIVITAT: Mont Blanc de Tacul
4.187 m.
DATA: Diumenge 22 de juny.
ASSISTENTS: Isabelle Martinez, Jordi
Garcia, Ivan Coronas i Juanma Muñoz.

ACTIVITAT: Punta Oliveras Arenas
3.292 m. i Pic Abadías 3.292 m.
DATA: Diumenge 22 de juny.
ASSISTENTS: Pedro Caballero i Xavi
Armengol.
ACTIVITAT: Pic du Taillon, Gabieto
Oriental i Gabieto Occidental.
DATA: Dissabte 28 de juny.

ASSISTENTS: Claudio Tinoco amb
Roberto i Eugenio (P300)
ACTIVITAT: Gorra Frígia 1.141 m.,
Albarada Catellana 1.084 m., Sant
Jeroni 1.224 m. i Sant Salvador o l´Elefant 1.144 m.
DATA: Dissabte 28 de juny.
ASSISTENTS: Lluis Campmany,
Pedro Caballero i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: La Mola i el Montcau
(Sant Llorens de Munt i l´Obac)
DATA: Diumenge 29 de juny.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco i Africa
Cano.
ESCALADA

ACTIVITAT: Via ferrata Teresina
(Montserrat) baixant per la paret de
Santa Cecilia.
DATA: Dissabte 7 de juny.
ASSISTENTS: Lluis Campmany i Xavi
Armengol.
ACTIVITAT: La Momieta (Montserrat)
DATA: Dijous 12 de juny.
ASSISTENTS: Juanma Muñoz i Pedro
Caballero.

ACTIVITAT: Via ferrata de Les Dames
(Montserrat)
DATA: Divendres 13 de juny.
ASSISTENTS: Juanma Muñoz i Pedro
Caballero.

ACTIVITAT: Sortida al sector de Vinya
Nova - Montserrat.
DATA: Diumenge 15 de juny.
ASSISTENTS: Jordi Garcia, Carles
Moyès, Pol Moyès, Mireia Sellarès,
Mònica Yañez, Carme Valldosera,
David Pagès i Sergi Rasero.

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA

Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 93 6681956
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RESUM D’ACTIVITATS
ACTIVITAT: Cresta de Cabirols, baixant per la canal Verdet - Pedraforca.
DATA: Diumenge 22 de juny.
ASSISTENTS: Mireia Sellarès, Lluis
Campmany i Carme Valldosera.

ACTIVITAT: Via ferrata du Thaurac
(Montpellier)
DATA: Diumenge 29 de juny.
ASSISTENTS: Carles Moyès, Jordi
Garcia i Mireia Sellarès.
CAMINADES DE RESISTENCIA

ACTIVITAT: XII Marxa Reus - Prades
- Reus (55 Km)
DATA: Diumenge 1 de juny.
ASSISTENTS: Emili Santiago, Josepa
Massana i Sebastià Pi.
ACTIVITAT: V Marxa de Resistència
dels 7 Cims (Penedès) (60 km)
DATA: Diumenge 1 de juny.
ASSISTENTS: Emili Santiago i
Sebastià Pi.

ACTIVITAT: II Marxa Cap de Rec
(Cerdanya) (51 km)
DATA: Dissabte 14 de juny.
ASSISTENTS: Emili Santiago i Josepa
Massana.
MES DE JULIOL

ACTIVITAT: Projecció digital de "Les
Excursions de Senderisme del CEM de
l'any 2007".
DATA: Dissabte 5 de juliol.
ASSISTENTS: 60 persones.
DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Matinal guiada al món de
la ceràmica noucentista de la Fàbrica

Pujol i Bausís, i del Museu de la Rajola
de Mostra de Can Tinturé (Esplugues de
Llobregat)
DATA: Diumenge 27 de juliol.
ASSISTENTS: 18 persones.
MEDI AMBIENT

ACTIVITAT: Sortida nocturna al Turó
de Valldaura.
DATA: Dissabte 19 de juliol.
ASSISTENTS: 27 persones.
SENDERISME

ACTIVITAT: Cicle "Cavalls del vent
(III part) - Travessada des del Mirador
del Gresolet (Saldes) fins al Pas dels
Gosolans (Cerdanya)
DATA: Diumenge 6 de juliol.
ASSISTENTS: 47 persones.
ACTIVITAT: Caminem entre setmana Itineraris a l'abast per Molins de Rei.
DATA: Dimecres 9 de juliol.
ASSISTENTS: 6 persones.
ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Recorregut que volta el
llac de la Bullosa (Carlit)
DATA: Diumenge 13 de juliol.
ASSISTENTS: Sylvain Guillard,
Montse Vila, Jordi Garcia, Lluís Campmay, Carme Valldosera, Anna Villaplana, Montserrat Pastora i Sergi.

ACTIVITAT: Midi d´Ossau, via clàssica, pared NE.
DATA: Dissabte 19 de juliol.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco amb
Roberto, Eugenio i Sergio (P3000)

ACTIVITAT: Cresta Nord del Bachimala, amb els cims de Punta del Sabre,
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Bachimala, Ledormeur, Punta del Ibon,
Petit Bachimala, M. Feliu i Pic del
l´Abeille.
DATA: Dissabte 19 i diumenge 20 de
juliol.
ASSISTENTS: Jordi Garcia i Pedro
Caballero.

ACTIVITAT: Pic de Fontviva, per la
Portella de Lanós.
DATA: Dissabte 26 de juliol.
ASSISTENTS: Claudio Tinoco i Africa
Cano.
ESCALADA

ACTIVITAT: Via Homedes a la cara
Nord del Pedraforca.
DATA: Dissabte 5 de juliol.
ASSISTENTS: Carles Moyès i Jordi
Garcia.
CAMINADES DE RESISTENCIA

ACTIVITAT: XVIII Núria - Queralt (92
km)
DATA: Dissabte 5 i diumenge 6 de juliol.
ASSISTENTS: Emili Santiago i
Sebastià Pi.
MES D’AGOST

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Pic de Qüenca (2.638m)
DATA: 2 i 3 d'agost de 2008
ASSISTENTS: Claudio Tinoco, Africa
Cano, Isabelle Martinez, Mònica Yáñez
i Xavi Armengol.

R

RACÓ DEL SOCI

emolc tenda model YANKO
4 Places
Dimensions: Caixa 2 x 1 m, 40 x 0,35 m
Longitud total: 2,90 m. Amplada entre rodes: 1,40 m
Suspensió amb barra de torsió.
Rodes: 2 + Recanvi.
Tara de caixa: 140 kg. Pes de tenda: 60 kg.
Complements:
Tenda cuina; 2 armaris; bagul amb nevera, cuina amb
regulador i bombona; allargament amb interruptor i
dos endolls. Preu: 1.200 €.
Contacte: Fernando Coronas Salcedo 606826201
Plaça del Mas, 7 4t 4a Molins de Rei

H

istòria Natural dels Països Catalans. 16
volums, 22 X 28,5 cm. Nous. Fan falta 70 cm
de lleixa per ubicar-los. Es ven tota la col·lecció sencera. Molt interessant, científica i gràficament
parlant. ( Edició, Enciclopèdia Catalana ).
Per veure-la i valorar-la, 93 668 24 64. Enric.

C

******************************************

atalà amb extensa i variada experiència de més
de 20 anys en el camp de l'educació social,
salut mental i atenció a les persones, ofereix
acompanyament terapèutic a persona que necessiti
recolzament emocional. Amb possibilitat de viure-hi
al propi domicili. Zona Molins de Rei i rodalies.
Contacte: Sebastià 646876470 o
sebastia@evaeboli.es

D

******************************************

isposo d’una habitació per llogar, a la zona
de l’ambulatori.
Molins de Rei.

Contacte: Sebastià 646.876.470 o
sebastia@evaeboli.es

******************************************

******************************************

Recordeu que en aquest espai podeu publicar tot
allò que vulgueu vendre o comprar, o oferir o
demanar, si es tracta d'ofertes o demandes laborals.
Feu arribar els vostres textos a l'adreça electrònica del CEM (cem@molinsderei.net) o a la Secretaria de l'Entitat, de dilluns a divendres, de 19 a 21
hores.

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA
I TOTS ELS ESPORTS.

Major, 45
08750 - Molins de Rei
Tfn. 93 680 22 39

Descomptes especials en rellotges SUUNTO
10% de descompte
als socis del CEM
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(Només a Intersport)

running2@shop.intersport.es

A

LA JUNTA INFORMA
continuació us resumim els
principals acords presos per
la Junta:

Els dies 13 i 15 de maig del 2008, el
membre de Junta Jordi Garcia Laborda i la vicepresidenta de l'entitat,
Mireia Sellarès, van assistir a dues
sessions informatives sobre responsabilitat civil, penal i administrativa en
les activitats organitzades per centres
excursionistes. Aquesta formació es
va realitzar en el Club Excursionista
Pirenaic de Barcelona i estava organitzada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). La
xerrada va anar a càrrec de l'advocat
Eduard Borràs i Finestres.

El senyor Anton Gómez, director de
les marxes de resistència que organitza el CEM (Molins de Rei-Montserrat
i Molins de Rei-Vilafranca del
Penedès), va assistir el passat 28 de
juny de 2008 a una reunió de la FEEC
per debatre les mesures de seguretat
que es prenen en aquestes marxes. La
reunió va ser convocada arran dels
accidents mortals recents ocorreguts a
la Reus-Montserrat (atropellament
d'un participant) i a la Marxa del
Montseny (estimbament d'un participant en la grimpada dels Castellets de
les Agudes). La conclusió és que el
CEM ja pren fortes mesures de seguretat en les seves marxes: controls en
el pas de carreteres, desviació d'itineraris en cas d'aiguats o inundacions
(com va passar en l'edició de la
Molins-Montserrat de 2007), etc. La
Junta agraeix l'esforç dels organitzadors de les nostres marxes de resistència pel que fa a temes de seguretat dels
participants.

El 18 de juny de 2008, hi va haver a la
nostra seu social la tradicional reunió
de representants d'entitats excursionistes de la nostra vegueria. La FEEC
està formada per nou regions, o divisions territorials, o vegueries. Nosaltres pertanyem a la regió 1a, la qual

agrupa les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el
Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Cada regió té un veguer, però la primera en té cinc -un per comarca- perquè és la més poblada i la que té més
entitats excursionistes adherides a la
FEEC (146); així doncs, la FEEC té
13 veguers que formen el Consell
General de la FEEC. La vegueria del
Baix Llobregat està formada per 27
entitats excursionistes. El veguer
actual del Baix Llobregat és en Carles
Xavier Pons, que pertany al Centre
Excursionista d'Abrera. El més destacat de la reunió va ser la informació
que hi ha hagut un canvi en la Llei
sobre l'exercici de les professions de
l'esport a Catalunya. Ara la legislació
preveu l'excepció que signifiquen les
activitats "quan aquestes es desenvolupen en el marc de les relacions de
voluntariat, amistat, familiars i anàlogues". Així, ja és legal que en les sortides organitzades per centres excursionistes que són sense afany de lucre,
n'hi hagi prou amb què siguin dirigides per muntanyencs amb experiència, sense necessitat que tinguin una
titulació esportiva. La Junta es congratula per aquest canvi en la legislació i
felicita la pressió que ha fet la FEEC
per aconseguir-lo.

El 2 de juliol de 2008, el vocal de
Medi Ambient, Marià Caimo, i el president de l'entitat, Àngel Beumala, van
tenir una reunió amb la regidora de
Medi Natural, Sra. Mònica Santamans, i el tècnic de Medi Ambient
municipal, el senyor Jordi Boltà. En el
decurs de la reunió se'ns va fer saber
que la Unió Europea ha aprovat el
projecte de l'Escola Taller que vam
ajudar a definir (vegeu "La Junta
Informa" del butlletí número 55), i
vam mostrar la nostra voluntat decidida de fer-ne el seguiment. A la vegada,
vam obtenir per part de l'Ajuntament,
el guiatge en una visita oficial als
aiguamolls de Molins de Rei i la llera
del riu Llobregat, per conèixer de pri-
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mera mà els projectes que l'Ajuntament té previstos per aquesta zona. La
visita es farà en la sortida de la Secció
de Medi Ambient del diumenge 12
d'octubre (consulteu la nostra agenda
trimestral d'activitats al web:
http://cem.molinsderei.net).

El passat 28 de juliol del 2008, la
consòcia Maria Lluïsa Domingo, la
vicepresidenta Mireia Sellarès, i el
president, Àngel Beumala, van assistir
a una reunió amb la senyora Mercè
Montero, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Molins de
Rei. Arran de l'èxit de la participació
del CEM en els actes del Dia Internacional de la Dona del 8 de març passat
amb l'exposició sobre els safarejos
públics i l'antiga professió de les rentadores de roba, la regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament ens ha
proposat continuar col·laborant amb
activitats conjuntes. Els fruits de la
reunió van ser organitzar una caminada matinal per Collserola el diumenge
30 de novembre de 2008, per commemorar el Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere (25 de novembre). D'altra banda, amb el suport de
l'Ajuntament, i aprofitant l'avinentesa
de l'any internacional Dona i Muntanya, el primer trimestre del 2009 portarem al CEM una alpinista d'alt nivell
perquè ens faci una conferència: entre
les candidates hi ha la basca Edurne
Pasaban
(http://www.edurnepasaban.net) o la catalana Ester Sabadell,
càmera del programa de TV Al filo de
lo imposible (http://www.thinkingheads.com/fichas/Ficha_Ester_sabadell.asp).

Sobretot, no us ho perdeu!

Com sempre, trobareu la resta d'acords presos en la Junta Directiva al
llibre d'actes de l'entitat.

La Junta Directiva

SECRETARIA
L'organització de La Marxeta disposa d'un correu electrònic propi per poder fer les inscripcions separadament
de la bústia general del CEM. La propera edició de La Marxeta serà el 5 d'octubre de 2008. Preneu nota de la
nova adreça electrònica: marxeta.cem@molinsderei.net.
Altres dates que ja tenim definides són les següents: 21 de desembre de 2008, Festa d'Hivern i pujada del pessebre al cim del Puigmadrona; la Molins de Rei-Montserrat serà el 5 d'abril de 2009, i el Cap de Setmana del
Soci serà els dies 23 i 24 de maig de 2009.
Cal esmentar la pèrdua irreparable del pare dels nostres consocis, Joan, Josep i Xavier Tresserras,
també als familiars més propers i amics, als que transmetem el nostre més sincer condol.

Malauradament ha traspassat també, la mare del nostre consoci Pere Agramunt, al que des d'aquestes pàgines encoratgem a suportar el tràngol d'aquesta absència. Així mateix ho fem extensiu als seus
familiars.

I en tancar aquesta edició ens arriba la mala notícia de la mort del pare de la nostra consòcia Mercè
Rubió i sogre del nostre consoci Salvador Ayala (President de l'Agrupa). Els fem avinent el nostre
encoratjament davant aquesta sentida pèrdua.
Des d'aquestes pàgines, els ho trametem en nom del CEM i el seu conjunt social.

MOVIMENT DE SOCIS

ALTES

Soci

1591
1592
1593
1594
1595
1596

Cognoms i Nom

MAÑÉ SUÑÉ, ROSA
RUIZ GUILERA, MARIA ROSA
COSTA DARIA, SUSANA
PEIDRO LLOBET, LAIA
CANALS ROIG, JORDI
SASTRE ANGULO, MANEL

d/m/a

03/06/2008
09/06/2008
10/06/2008
03/07/2008
16/07/2008
18/07/2008

BAIXES

Soci Cognoms i Nom
1338
1339
1453
1519
1462

MALLEN FUENTES, ANTONIO
SANTIAGO MEDINA, JOSEFINA
VILA SOLÀ, ALEIX
JIMÉNEZ I BARGALLÓ, LAURA
LOPEZ MANZANO, ENRIC

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 622
30

d/m/a

23/05/2008
23/05/2008
02/06/2008
02/06/2008
17/07/2008

