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EDITORIAL
Benvolguts lectors, socis del CEM o simpatitzants, hem arribat a les
portes de la celebració del 50è aniversari. Aquest Butlletí entra de ple
en un any que serà de festa i valoració de mig segle d'existència del
Centre Excursionista Molins de Rei.
Haureu rebut a les vostres llars el programa d'actes institucionals i de
les diferents seccions, amb motiu d'aquesta commemoració, juntament amb l'agenda trimestral a la qual ja ens té acostumats de fa una
colla d'anys la Junta del CEM. Hi ha força coincidència amb els actes
estrella, habituals de la casa, entre una bona colla d'esdeveniments
celebratius. Tot i això caldria destacar un fet força interessant entre
tots: l'edició d'un llibre que resumeix la història més o menys coneguda de la vida d'aquesta entitat, abans com a delegació de la UEC i
després com a CEM, que ha anat fent feina de formigueta superantse constantment, fins arribar a un col· lectiu de gairebé 700 persones
actualment, i de moltes altres que han anat quedant pel camí perquè
les circumstàncies de les seves trajectòries personals les han dut per
altres camins o dedicacions.
En aquesta obra es recollirà gràficament i textual, a grans trets, perquè segurament totes les peculiaritats de cada època no hi haguessin
cabut, les trajectòries de 14 juntes directives que han conduït l'entitat
des del 1961 fins a les acaballes del 2010, amb totes les complicitats
de les persones que s'hi han destacat. Tot i així esperem que tothom
s'hi vegi representat directament o indirecta. Les persones que hi han
esmerçat el seu temps creuen que serà un dels regals d'aniversari que
més apreciareu.
De passada, agraïm totes aquelles aportacions que ens han fet arribar
els socis que s'han interessat pel projecte.
Creiem que tothom que ha viscut la coneixença d'aquesta casa celebrarà, amb el mateix entusiasme, aquest any en el qual es resumiran
totes aquestes vivències que en un moment o altre hauran compartit
amb nosaltres. I naturalment no podrem pas oblidar a tots aquells que
van fer possible totes les realitzacions de l'entitat des de la seva fundació, el 1961, i que ja no estan entre nosaltres. Tant els socis anònims fins els que van ser imprescindibles en el seu reeiximent, amb
els quals vàrem compartir neguits i esperances, i èxits corporatius. A
tots hem d'agrair, des de la seva aportació presencial fins al seu lliurament desinteressat en la tasca del dia a dia, al llarg de molts anys,
el sacrifici de les seves hores de lleure personal en benefici de tot el
col· lectiu. I ara més que mai, encoratgem les generacions que van
venint, perquè s'emmirallin en el seu exemple i siguin autors directes
del futur més immediat d'aquesta entitat que ha arribat fins avui.
Gràcies amics i consocis, des d'allà on sigueu!
Aprofitem aquesta oportunitat per desitjar Bones Festes a tothom!
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AGENDA
DESEMBRE

Collserola amb bones vistes sobre la ciutat de Barcelona
(Barri de Montbau). Sortida a les 9 del matí de la plaça dels
Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Alta Muntanya: els 3 Culfredas (3.031 m-3.027 m-3.032
m). Pujada per Tavernes i fer nit al Bado de Bachimala.
Organitzen: David, Àfrica, Pedro i Xavi.
Consulteu l'apartat d'Alta Muntanya de la web del CEM:
http://cem.molinsderei.net.

GENER
Alta Muntanya: circular Coma d'Or (2.826 m) i Puigpedrós de Lanós (2.842 m). Des del Coll de Puymorens
(Andorra). Organitzen: David, Àfrica, Pedro i Xavi. Consulteu l'apartat d'Alta Muntanya de la web del CEM:
http://cem.molinsderei.net.

Dia 11, dissabte, a l'Escola Alfons XIII de Molins de
Rei. Dinar d'agraïment per als voluntaris del CEM.
Cadascú s'ha de portar el seu plat, got i coberts. Confirmeu
la vostra assistència a Secretaria, si us plau.

Dia 16, diumenge. Secció de Senderisme: travessada a
peu del 4t tram del GR-7: de Fòrnols a la Seu d'Urgell
(Alt Urgell). Desplaçament amb autocar a les 7 del matí.
Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jesús Jiménez.

Dia 12, diumenge. Festa d'Hivern del CEM, amb la
Pujada del Pessebre al Puigmadrona. Sortida de l'entitat
a les 8 del matí. Esmorzar de botifarres i pa amb tomàquet
a l'ermita de la Salut, amb xocolatada, melindros i cava,
abans de pujar al cim per instal· lar el pessebre i fer la
tradicional Cantada de Nadales. Organitzen: Anton
Gómez, Joan Miró i Enric Solà. Inscripcions a la Secretaria
del CEM.

Dia 16, diumenge. Secció de Medi Ambient: l'església
de Sant Pere de Reixac, les fonts dels Caçadors i la dels
Avellaners. Matinal suau de 8 km per la Serra de Marina
(Montcada i Reixac). Vocal: Marià Caimo.
Dia 16, diumenge. Secció d'Escalada: sortida al Sector
de Margalef (Priorat). Reunió preparatòria dijous 13 de
gener a les 20 h, al local del CEM. Vocal: Mireia Sellarès.

Dia 12, diumenge. Secció d'Escalada: sortida al Sector
de la Facu (Vilanova i la Geltrú). Reunió preparatòria
dijous 9 de desembre a les 20 h, al local del CEM. Vocal:
Mireia Sellarès.

Dia 16, diumenge a les 8 del matí: recollida del pessebre
al cim del Puigmadrona. Sortida a peu des del local del
CEM. Cal portar-se l'esmorzar. Organitzen: Anton Gómez,
Joan Miró i Enric Solà.

Dia 19, diumenge. Secció de Medi Ambient: l'ermita i
la font de Sant Cebrià. Matinal suau de 8 km per

DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU
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AGENDA
Dia 22, dissabte, a les 19 h, al nostre local: Assemblea
General de socis i sòcies del CEM i canvi de Junta
Directiva. La candidatura que es presenti ha de lliurar a
Secretaria el nom de la persona que encapçala la llista en
un sobre tancat abans del dijous 20 de gener de 2011. Es
prega puntualitat el dia de l'assemblea.

"Ester Sabadell i la passió per la muntanya". A càrrec
de l'alpinista i càmera del programa de televisió Al filo de
lo imposible, Ester Sabadell. Entrada per la porta principal
del pavelló (carrer Sant Antoni Maria Claret, 1 bis). Acte
emmarcat en la 160a Fira de la Candelera. Organitza:
Comissió 50 anys del CEM (1961-2011).

Dia 23, diumenge. Sortida matinal amb transport
públic (RENFE) al Parc Arqueològic de les Mines de
Gavà. Les Mines Prehistòriques de Gavà són el conjunt
miner amb galeries més antic d'Europa. L'únic objectiu
d'aquesta enorme explotació minera era l'extracció d'un
mineral de color verd, la variscita, que s'utilitzava per fer
joies. Socis: 8 €. No socis: 10 €. Visita guiada i posterior
visita gratuïta al Museu de Gavà, inclosa en el preu. El
viatge en tren, a càrrec de cada participant. Inscripcions a
la Secretaria del CEM. Organitzen: Joan Miró i Enric
Solà.
Dissabtes 19 i 26, i el dissabte 5 de març a les 19 h, al
local del CEM: cafès tertúlia "Nostàlgies: de la delegació de la UEC - Molins de Rei, fins al CEM". Cicle de
projeccions de diapositives històriques de l'entitat, amb
imatges provinents dels arxius privats de Teodor Mateo i
Guiu, Jaume Costa i Marcé, Jaume Ferrer i Monné, Joan
Nicolau i Martí, i Enric Solà i Mira. Organitza: Comissió
50 anys del CEM (1961-2011).

Dia 29, dissabte. A les 19 hores, al local del CEM: inauguració de l'exposició dels "13 Premis CLIC de
Fotografia". Acte inclòs en la programació de la 160a edició de la Fira de la Candelera. L'exposició romandrà oberta dissabte 29, de 19 a 21 h, i diumenge 30, d'11 a 14 h.
Dies feiners, de 19 a 21 h, i els dies 4, 5 i 6 de febrer, de
10 a 14 h i de 16 a 20:30 h.
Dia 27, diumenge. "Grecs, ibers i romans". Sortida de
tot el dia al jaciment arqueològic d'Empúries. Transport
en autocar. Visita guiada a les ruïnes més interessants de la
nostra història de fa més de 1.000 anys. Porta d'entrada de
les cultures grega i romana a casa nostra i lloc a través del
qual s'inicia la romanització de la península Ibèrica; capital dels comtats carolingi i medieval d'Empúries entre els
segles VIII i XI; bressol de l'actual poble de l'Escala.
Empúries ha donat el nom a l'Empordà. Inscripcions a la
Secretaria del CEM. Dinar inclòs a Sant Martí d'Empúries.
Organitzen: Joan Miró i Enric Solà.

FEBRER
Divendres 4, dissabte 5, i diumenge 6 de febrer: 7a
Botifarrada del CEM a la Fira de la Candelera de
Molins de Rei, al recinte firal de tast de vins i
degustació de la Plaça de la Llibertat. Ja us podeu apuntar a Secretaria com a voluntaris per cobrir els torns dels
tres dies. L'economia del CEM us ho agrairà!!
Dissabte 12, a les 20 h, a la sala d'actes del pavelló
poliesportiu municipal, Conferència Audiovisual:
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AGENDA
ACTIVITATS DE CELEBRACIÓ DEL CINQUANTENARI (1r semestre)

molinenc Sebastià Pi. Organitza: Comissió 50 anys del
CEM (1961-2011).

ABRIL

MAIG

Diumenge 3. XV Travessada Molins de Rei - Montserrat. Amb dos recorreguts per triar, un de curt de 25 km, i
un de llarg de 48 km. Aquest darrer puntua per la Copa
Catalana de Marxes de Resistència de la Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada (FEEC). Organitza: Comissió
Molins - Montserrat.

Diumenge 8. XXVI Caminada de Molins de Rei - XXIX
Marxa i Aplec de Veterans de Catalunya. La tradicional
Caminada per la Serra de Collserola! Enguany hem convidat excursionistes de tot Catalunya per donar a conèixer el
cinquantenari del CEM a tot el país. Organitza: Comissió
Caminada i Comissió 50 anys del CEM (1961-2011).
Del 14 de maig al 4 de juny, al local del CEM. Exposició interactiva: "L'arbre, font de vida". Toca i experimenta tu mateix! A càrrec dels naturalistes Joan Condal i
Marià Caimo. Amb activitats didàctiques adreçades als
centres escolars de la vila. Sortida didàctica al bosc de la
Serra de Collserola el diumenge dia 5 de maig. Organitza:
Secció de Medi Ambient.
JUNY
Cap de setmana a Huesca-Siresa-Selva de Hoza. Amb
un programa d'activitats culturals i excursionistes aptes per
a tothom. Dissabte i diumenge 4 i 5 de juny. Organitza:
Anton Gómez, Enric Solà i Joan Miró.

Dissabte 16. Presentació del llibre “El Centre Excursionista Molins de Rei: cinquanta anys d'excursionisme i
cultura a Molins de Rei (1961-2011)”.

JULIOL

A la Sala Gòtica de l'antic Palau dels Requesens. Amb la
intervenció de Francesc Roma i Casanova, sociòleg, doctor en ciències de l'esport i redactor de la revista Vèrtex.
I després... recital de literatura de muntanya a càrrec de
l'actriu Sílvia Bel, acompanyada a la guitarra del cantautor

Dissabte 9 i diumenge 10. Senderisme d'alçada als
Pirineus! Excursió circular a peu al llac de Sant Maurici.
Organitza: Secció de Senderisme.

6

EL MOLINET

H

a arribat l'hora de la veri- autònoms de treball que progratat: tenim per davant totes mem activitats fora de la Junta
les activitats programades amb molta efectivitat, però amb
amb motiu del 50è aniversari, i una això, tot i tenir l'extraordinària
Assemblea importantíssima que ha importància que té, a darrere d'ade fer esbrinar quin equip de per- questes activitats hi ha d'haver els
sones està disposat a dirigir la nos- nostres representants d'Entitat amb
tra entitat.
majúscules, les cares i les veus
De moment, els actes de la cele- dels qui ens representen socialbració estan garantits; el que costa ment, i organitzativament, dintre i
més de saber és si hem fet els deu- fora del Centre Excursionista
res de cara a la continuïtat per Molins de Rei. No n'hi ha prou que
mitjà d'una
nova junta. La
solució la tindríem el 20 de
gener
de
2011. Encara
que
malament, si hem
hagut d'esperar
aquesta
data per saber
"si és mascle
o femella".
El corrent d'opinió general
és que mal- Ens cal travessar la incertesa amb decisió.
grat els esforços que hi posen en ajudem i col· laborem esporàdicacada legislatura els equips direc- ment, en el millor dels casos, i
tius amb el seu dia a dia a l'entitat, generalment per part de les mateihi ha una certa i gratuïta despreo- xes persones.
cupació quant a la seva continuïtat Convé el compromís personal d'aen el temps. Hi ha persones, sòcies quells membres del CEM, homes
del CEM, que es pensen que les i/o dones que creuen en aquest
coses funcionen per ciència infusa, projecte d'integració dels seus
o com el manà del desert bíblic, i associats per mitjà de l'esport i la
no és així.
cultura que és el CEM, i que al
Al CEM hi ha competents grups llarg d'aquests 50 anys ens ha dut

fins aquí, representant-nos molt
dignament entre el conjunt d'entitats de Molins de Rei.
Seria realment penós que precisament en l'any de la celebració del
50è aniversari, ens trobéssim en la
contradicció de posar en dubte la
importància transcendental de mig
segle d'excursionisme a la nostra
vila argumentant que els temps
estan canviant i que l'amistat, la
solidaritat, el diàleg, la convivència, la relació
personal i els
projectes en
comú, ja no
són prou "virtuals" i estan
passats
de
moda. Sense
negar en absolut el mèrit i
els avenços
importantíssims de la
nova o darrera
tecnologia
que tant ens
ajuda a tots nivells, tampoc cal ferho tot en soledat, darrere un ordinador, esperant que algú ens organitzi les coses des d'un altre ordinador. Molt social, molt integrador, i sobretot, molt generós... ?
Més aviat no.
Com diu aquell imitador:
Perdoneu... Però algú ho havia de
dir!
Enric Solà

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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E N T R E V I S TA

L

a Maria Albertí Capdevila
va néixer a Molins de Rei
l'any 1959, o sigui que és
de la mateixa quinta que la Barbie,
l'Asterix i el Caprabo! A la nostra
entitat és famosa perquè ha format
part de la Secció de Senderisme

endavant, moltes gràcies Maria! I
vosaltres, estimades i estimats lectors, continueu llegint que el què
ens explica val molt la pena!
Com et vas vincular amb el
CEM?

Llavors ell va anunciar que deixaria de dur a terme aquella tasca i el
Carles i jo vam valorar la possibilitat de fer-nos-en càrrec nosaltres,
i així ho vàrem fer durant els quatre anys següents. Malauradament
la necessitat d'ocupar-nos dels
pares els caps de setmana ens va
impedir poder continuar. Actualment, i si és un cap de setmana que
estem lliures, participo en les
caminades que prepara l'actual
equip, i fins i tot alguna vegada els
ajudo a preparar-ne alguna, sempre
amb el Carles.
Què t'han aportat a nivell humà
totes aquestes implicacions i
compromisos amb el CEM?

A les Meteores de Grècia. Agost del 2006.

quan el seu marit en Carles Bueno
Carol en va ser vocal entre el 2003
i el 2007.
Fa 25 anys que està casada amb
aquest gracienc integrat plenament
a la vila, i amb ell tenen un fill de
22 anys, l'Oriol. Tots dos són uns
assidus de les tertúlies que es fan
espontàniament cada divendres a
la tarda al local del CEM. Quan li
vam demanar per fer aquesta
entrevista al moment ho va entendre com una col· laboració i ens
va dir que sí. Aquest redactor no
s'ho podia creure. Amb el que
costa trobar dones al CEM que
vulguin ser entrevistades! Ja per

Tot i que ja havia participat en
alguna Marxeta, en vàries Caminades Populars i en alguna travessada Molins-Montserrat, la meva
veritable vinculació amb el CEM
no va començar fins la primavera
de l'any 2002, encara que ja era
sòcia des de finals del 2001. Primer vaig participar en les últimes
sortides del cicle del GR5, des
d'Aiguafreda fins a Montserrat,
que llavors eren preparades per
l'Anton Gómez. Després també
vaig seguir el nou cicle sobre els
Càters que va transcórrer per terres
de l'Alt Urgell seguint el GR7, i
que també va ser guiat per l'Anton.

L'època que vàrem ser els responsables de la preparació de la sortida mensual de senderisme del
CEM ha estat una de les més enriquidores de la meva vida. La
necessitat de trobar rutes que
poguessin ser atractives per a tot el
grup, va portar-nos a descobrir
molts i molt bonics racons de la
geografia catalana que desconeixíem.
Quan el Carles trobava una ruta
que li semblava interessant, ja fos
a Internet o en un llibre, a vegades
a la tele, sempre buscava més
informació, comprant el mapa de
la zona, o buscant llibres que en
parlessin més (hauríeu de veure la
quantitat de mapes i de llibres

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA
Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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E N T R E V I S TA
d'excursions que tenim a casa).
Llavors nosaltres anàvem a fer
l'excursió, i normalment ens acompanyava el Jaume.
Si la sortida era rodona anàvem
amb un cotxe, i si no anàvem amb
dos. En deixàvem un al final de la

Què tenieu en compte quan dissenyaveu el recorregut?
Normalment miràvem que fos un
recorregut apte per a la majoria de
persones que habitualment venien
a les sortides, i que tingués algun

Cim del Teide. Agost del 1986.

ruta i llavors amb l'altre anàvem al
principi, fèiem tota l'excursió, i
amb el cotxe que havíem deixat
tornàvem a buscar l'altre.
Si l'excursió estava descrita en
algun llibre ens limitàvem a
copiar-la per entregar la informació als caminaires el dia de la sortida. Si no, anàvem mesurant més
o menys el temps i les distancies
entre un punt i un altre, i després a
casa érem nosaltres mateixos els
qui elaboràvem el rutòmetre.
Comprovar que el dia oficial de
l'excursió el grup en gaudia tant
com nosaltres, era molt satisfactori. Un altre aspecte positiu d'aquella època és que em va permetre
conèixer molta gent.
D'entre tota aquesta gent en destacaria el Jaume Gallart, que a partir
del segon any es va convertir en un
inestimable col· laborador en la
preparació de les sortides i també
ha esdevingut un bon amic.

interès, ja fos històric, paisatgístic,
o simplement que passés per un
lloc singular. També intentàvem
que fossin llocs no gaire coneguts,
i teníem en compte que els punts
d'inici i final i la carretera per arri-

cas de pluja. Al principi també
havíem de fer coincidir els nostres
recorreguts amb les sortides de
Cultura i això en alguns casos va
ser una mica complicat.
Quantes sortides preparatòries
heu arribat a fer abans de definir l'itinerari final?
Mentre seguíem la Ruta del Meridià Verd, i per les rodalies de
Vidrà, hi va haver una sortida que
la vàrem anar a preparar quatre o
cinc vegades. Tal com venia descrita en la guia, aquesta ruta transcorria per moltes pistes i llocs que
paisatgísticament no eren massa
interessants i vam haver de buscar
moltes alternatives.
A més a més dos dies abans de la
sortida hi va haver una gran nevada, i el Carles i el Jaume hi van
anar el dissabte al matí per veure si
la neu permetia caminar. Haig de
dir que finalment la neu va ser un
valor afegit i que la gent s'ho va
passar molt bé.

A Venècia. Juliol del 2010.

bar-hi fossin accessibles en autocar. Igualment miràvem si el camí
es podia escurçar, o si hi havia
algun lloc on aixoplugar-nos en
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Com determinaveu si els participants complien els requisits
mínims per inscriure's a l'excursió?

E N T R E V I S TA
Malauradament, mai vàrem establir cap mena de barem per determinar si una persona era o no apta
per fer alguna caminada, i això ens
va portar algun problema. L'única
cosa que fèiem era deixar un full

dent i del lloc on ens trobàvem,
però la trucada es va tallar. Pensant
que no ens havien entès, uns
quants vam fer via cap a Vidrà per
veure si algú la podia anar a buscar
amb un 4X4. Ens van dir que pot-

bombers i una ambulància". Es
veu que tot i que la trucada s'hagués tallat, s'havia posat en marxa
tot el dispositiu d'emergències.
Afortunadament tot va quedar en
això.
L'any 2004 vàreu organitzar un
curs d'excursionisme per adults,
amb sessions teòriques i pràctiques a la muntanya. Per què el
vàreu fer?
En realitat va ser una idea de l'Enric Solà i nosaltres el vam ajudar a
portar-la a terme.
Quins eren els objectius?

Esquí de fons a la Cerdanya. Març de 2001.

amb la durada i el perfil de la sortida i les necessitats d'aigua, roba
d'abric o no, etc, a la secretaria del
CEM, així la gent quan anava a
apuntar-se podia decidir si venia o
no.
Ens expliques una anècdota
divertida que hagueu viscut?
Va ser també en la sortida de Vallfogona de Ripollès fins a Vidrà, la
de la nevada. Ens trobàvem al coll
de Cristòfol, a dos o tres quilòmetres de Vidrà, quan una de les
caminaires es va torçar el turmell.
Com que no podia seguir vàrem
trucar al 112 informant de l'acci-

ser l'alcalde podria. Vàrem anar a
casa seva, i es veu que el vam despertar de la migdiada. Va sortir
amb cara de son, i després d'assegurar-se del lloc, va dir que hi aniria.
Quan jo vaig arribar a l'autocar, on
el Jose, el conductor, ens esperava,
aquest em va dir: "Han pasado un
coche de bomberos, una ambulancia y los Mossos, no será por la
mujer esta que se ha hecho daño?".
Jo li vaig contestar que creia que
no. Però quan vaig trucar al Carles
per veure com anava el "rescat",
ell em va dir: "No vegis la que s'ha
"liat". Anem amb l'alcalde, però
ens acompanyen els Mossos, els

Es pretenia donar eines als participants per aconseguir que fossin
autosuficients a l'hora de preparar
sortides a la muntanya. Els vam
ensenyar com utilitzar els mapes,
la brúixola i l'altímetre per saber
orientar-se (els GPS encara no
estaven tan de moda).
Per una altra banda hi van haver
tres conferències a càrrec d'un
meteoròleg, el Francesc Mauri; un
historiador, l'Antoni Dalmau i un
naturalista, el Martí Boada, que
van servir per ensenyar-nos que
l'excursionisme té diversos vessants culturals.
Si no recordo malament vàrem ser
més o menys unes cinquanta persones. Els "professors" col· laboradors que varen guiar els diferents

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA
I TOTS ELS ESPORTS.
Major, 4
Molins de Rei
Tfn. 93 680 22 39
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E N T R E V I S TA
grups en la "classe" d'orientació
sobre el terreny van ser el Salvador
Ayala, l'Anton Gómez, el Carles
Bueno, l'Enric Solà i l'Oriol Pedrola. Vam quedar força contents perquè tot va sortir bé i pensem que

Quins dels viatges que has fet
t'han fascinat més?
El viatge que vàrem fer ja fa uns
anys a Islàndia va ser molt interessant. És un país ple de contrasts.

volts de Sant Joan, en aquell
moment, que coincidia amb el
solstici d'estiu, era de dia les vinti-quatre hores. Es feia molt estrany
haver-se'n d'anar a dormir quan hi
havia tanta claror. Independentment d'això una visita als fiords és
una cosa que no s'hauria de perdre
ningú.
Darrerament, i per celebrar les
Noces d'Argent hem estat a Venècia i penso que també és una ciutat
del tot recomanable.
Vols afegir alguna cosa a l'entrevista?

Dalt del Preikestolen a Noruega. Juny del 2008.

els participants també van gaudir
de l'experiència igual que nosaltres.

Per una banda hi pots trobar les
glaceres més grans d'Europa, i per
una altra banda pots sentir l'escal-

Sí, voldria dir que el CEM és un
centre on de seguida t'hi sents bé, i
en el que pots participar en una
gran diversitat d'activitats. És una
llàstima veure com actualment hi
ha poc jovent involucrat en centres
com el nostre que pugui garantir el

Amb la perspectiva que donen 6
anys després del curs, notes que
les persones que s'apunten a les
excursions de senderisme continuen amb la mateixa actitud de
"deixar-se portar"? Et consta
que algun dels cursetistes ja ha
estat capaç d'organitzar i fer
excursions a peu per la muntanya pel seu compte?
Vivim en una societat on tothom té
molta pressa i molt poc temps.
Suposo que és per això que molts
centres excursionistes s'han convertit en una mena d'agències de
viatges on la gent que hi va s'apunta a una sortida i com tu dius es
deixa portar.
Crec que no hi ha massa gent que
hagi preparat excursions, però
tampoc no he fet una enquesta
sobre el tema.

Cingles de Savassona. Excursió amb el CEM. Primavera de 2006.

for del vulcanisme ben viu a sota
els peus, sense oblidar-nos dels
seus impressionants salts d'aigua i
"géisers", dels llacs plens d'icebergs i dels seus rius i llacs d'aigua
calenta.
El viatge per terres de Noruega
també va ser inoblidable. Com que
vàrem arribar al Cap Nord pels
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relleu generacional. Sembla com si
la gent cada vegada vagi més a la
seva i els costi més prendre compromisos. Vist tot això, quin pot
ser el futur?
Moltes gràcies Maria, i ens
veiem el divendres per fer tertúlia al local del CEM!

A LTA M U N TA N YA

T

uc de Mauberne des de la
vall de Toran (17 i 18 de
juliol de 2010).

Dijous 15 de juliol. La neu que
encara queda a la Gran Diagonal
del Balaitous fa anul· lar la sortida
programada de la Secció d'Alta
Muntanya del CEM per al proper
cap de setmana. I ara, on anem?
Després de diverses possibilitats,
s'accepta la meva proposta de fer
un recorregut circular per la Vall

queta o Serra Nauta, i el Tuc d'Ermer.
Divendres 16 de juliol. Sembla que
el correu ha agradat. La proposta
s'ha acceptat de bon grat i la gent
està animada i amb ganes de
conèixer la Vall de Torán. Tant és
així, que decideixo enviar un nou
correu amb més detalls de l'excursió. El recorregut serà llarg i dur.
És la meva primera proposta al
grup del CEM i vull estar segur
que tots saben el què els espera...

Part alta de la Coma d'Arbe.

de Torán, un lloc que els nostres
amics no coneixen i del qual tenen
bones referències. El recorregut
està per concretar i ho deixen a les
meves mans...
A la nit la calor apreta i no puc
dormir. Cap a les dues de la matinada, m'aixeco i engego l'ordinador. Amb el plànol, la guia, els
records i relats dels altres cops que
hem anat a la Vall de Torán, planifico l'excursió i després envio un
correu electrònic. La idea és senzilla, però físicament exigent.
La intenció és més conèixer la
zona que fer ascensions; tot i així,
plantejo la possibilitat de pujar
alguns cims característics que no
tenen cap dificultat tècnica, com
ara el Tuc Blanc, el Tuc de la Hor-

Encara que estic segur que si algú
pot tenir algun problema, possiblement siguem l'Encarna i jo...
Dissabte 17 de juliol. Arribem a
Castellolí uns minuts després de
dos quarts de set del matí. Els nostres amics ja són allà. Després de
les salutacions, l'Aurora i en Josep
passen al nostre cotxe; l'Àfrica, el
David i en Xavi, aniran amb el del
Xavi. Hi ha pocs cotxes a la carretera, el viatge és ràpid i tranquil. A
mesura que ens apropem al nord,
el cel es va tapant de núvols cada
cop més densos. Intento oblidar la
predicció del Meteocat, que donava un temps més aviat dolent a la
Vall d'Aran.
Parem a esmorzar en un bar de
Pont de Suert. El David porta un
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entrepà embolicat amb paper de
diari, que aprofita per llegir mentre
menja. En un dels fulls hi ha una
foto de l'Elsa Pataki, que retalla i
guarda, com si fos un talismà.
Continuem el nostre viatge, a l'altre costat del túnel de Viella i es
confirmen els nostres temors: cel
gris, boires... Sort que no plou.
Passat Viella, seguim per la N-230
cap a França. Abans d'arribar a la
frontera, agafem a la dreta la carretera estreta que puja cap a Canejan.
Cal anar amb compte amb els cotxes que baixen de cara. Passades
les primeres corbes tancades i dretes, la carretera segueix a l'est pel
fons de la vall. Passem un pont i
deixem a l'esquerra l'entrada al
poble. Seguim pujant lleugerament
per la vall i, després de 4 km, arribem al refugi de l'Honería. Aparquem en una esplanada quasi
buida que hi ha al davant. Són les
11.10 h i estem a 1.015 m d'alçada.
La vall està tapada per les boires i
cau un plugim dels que van calant
sense que te n'adonis, quina putada...!
L'Encarna i jo vam descobrir la
Vall de Torán ara fa dos anys, gràcies a un article publicat a la revista Vèrtex a principis del 2008. Ens
va sorprendre no conèixer aquesta
zona de la Vall d'Aran, i quan en
vam tenir ocasió vam anar a visitar-la i vam quedar fascinats. El
primer que ens va cridar l'atenció
va ser l'orografia, valls estrets i
fondes amb aspecte salvatge, limitades per pendents d'herba i roca
de forta inclinació que finalitzen
amb crestes retallades 1.700
metres més amunt. Després vam
gaudir de la riquesa i varietat de la
vegetació, ens van parlar de la
fauna, on a les bestioles de sempre
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cal afegir els galls salvatges i
óssos. Per acabar, vam quedar
bocabadats amb els camins i caminets, ben escassos, amb enginyosos recorreguts que remunten
canals i valls secundàries, totes
elles iguals i alhora diferents.
Un entorn d'aquestes característiques és un somni per als muntanyencs que, com nosaltres, busquen
rutes poc transitades i amb un cert
component d'aventura. La majoria
dels recorreguts són llargs i amb

contra, si aquest "bon rotllo" no hi
és o és tot el contrari, difícilment
pots gaudir de la sortida per bonica que sigui. Des del començament, ja veiem clar que aquest cap
de setmana ens ho passarem bé:
fent les motxilles ja queda palès,
que aquests del CEM són molt,
però molt de la broma. Un dels
temes "calents" va lligat amb la
Pataki, el David i el Xavi, amb
posat seriós, no paren de fer
comentaris de la noia, mentre es

Iniciant el recorregut que ens durà als peus del Tuc de Mauberne, que es veu al fons.

forts desnivells. Per això cal tenir
una bona forma física i, molts
cops, una bona dosi de moral i
paciència, perquè hom pot acabar
baldat amb els peus llagats i els
genolls adolorits... però sempre
acaba l'excursió, feliç, satisfet, i
amb ganes de tornar-hi. Avui, l'Encarna i jo volem ensenyar als nostres amics aquesta meravella del
nostre estimat Pirineu, tan poc
coneguda i tan verge encara, però
sembla que ara per ara el temps no
vol col· laborar...
Sempre he pensat que a la muntanya, si l'entorn és important, la gent
amb qui hi vas encara ho és més.
Si hi ha "bon rotllo" entre la gent
del grup, un recorregut lleig o
mediocre, perd importància. Per

mengen amb la mirada el retall de
diari. L'Àfrica, a qui toca compartir tenda amb ells, no desaprofita
l'oportunitat de ficar-hi cullerada.
L'Aurora i en Josep també hi posen
llenya al foc; l'Encarna i jo, més
mesurats, observem l'escena divertits. Amb aquest ambient, no és
d'estranyar que es compleixi la dita
"al mal temps, bona cara" tot i que
plovisqueja, que no es veu un pam
de nas i que portem unes grans
motxilles. A les 11.33 h comencem a caminar convençuts que
l'esperit de la deessa Pataki ens
protegirà, fent que el mal temps
passi de llarg aviat i surti un sol
ben lluent...
Agafem el GR-211, que surt a l'esquerra del refugi i fa drecera entre
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dos corbes de la pista. A la segona,
trobem un pal indicador del GR211.3 direcció sud, que puja per la
vall de Bedreda i que, si tot va bé,
serà per on tornarem demà.
Seguim per la pista uns cent
metres més, fins a trobar un camí
amb pal indicador del GR-211 i
marques vermelles i blanques. Un
tros llarg, bastant recte i amb pujada lleugera però constant, ens
porta al riu Torán que creuem pel
pont de Barrier (12.05 h, 1.200 m).
A la dreta (E) tenim la paret de
l'embassament de Torán. Un cop a
la dreta del barranc, el camí que a
partir d'ara és el Camí de Barrier,
fa un ampli revolt per situar-se al
damunt de la presa, després s'estreny i es fa dret, s'ha acabat la
bona vida...
Com que sóc el que conec el recorregut vaig davant, coneixedor que
tenim molt de camí i desnivell per
endavant, i patint per si el cos no
m'aguanta (que un ja té una edat),
marco un ritme còmode que sembla que a la resta del grup també li
va bé. Alternant trams drets amb
altres de més planers, i de tant en
tant algun revolt, el camí ens va
portant per la gorja d'Ermer. De
tant en tant, fem una breu aturada
per relaxar les cames i fer alguna
foto, que amb aquesta meteo, no
podrà ser gaire bona. La vegetació
de fajos, avets, falgueres, rododendres i altres arbustos, és exuberant.
Per desgràcia el temps no millora:
la boira, cada cop més espessa i
humida, ens amaga l'escarpada
vessant N-NO del Tuc d'Ermer,
que a l'altre costat del barranc, i
amb un desnivell de més de mil
metres, s'enfila sobre les cascades i
tolls del riu Torán. Quina pena...
Passats uns quaranta minuts el
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bosc queda enrere, el barranc s'obre i aplana. Entrem a la zona de
pastures de Plan dels Grauers
(12.52 h, 1.500 m). Si fes bo, veuríem l'escarpada cara sud de la
cresta de Crabera, (Tucs de Crabera i de Canejan), i el llarguíssim
embut que forma la canal de la
Coma d'Arbe, per on haurem de
pujar, però avui no es veu res de
res, i segons com es miri, podria
ser un avantatge...
Algunes parades individuals fan

"Què passa?" Penso en diverses
possibilitats, però només una em
sembla probable... agafo el walkie
i intento parlar amb l'Encarna però
el té apagat. Després d'esperar un
llarg quart d'hora i quan sóc a punt
de tornar enrere, una fila de figures
apareixen d'entre la boira: problema resolt. Pregunto "Però què ha
passat?" Tots es mostren discrets i
l'Encarna es fa la despistada, o
sigui que ho havia encertat... sembla que el grup s'ha tornat a ajuntar

Arribant al cim del Tuc de Mauberne.

que el grup, fins ara compacte, se
separi, al davant vaig jo seguit per
l'Encarna, després l'Aurora i el
Josep, i a la cua, l'Àfrica, el Xavi i
el David. El camí fa un doble
revolt i planeja cap a l'est. Em
trobo bé, sense adonar-me'n accelero i l'Encarna es queda enrere.
Baixa la boira i la perdo de vista.
No m'amoïno, ja que el camí es
prou clar. Després de creuar tres
barrancs, trobo una fita que marca
el començament de la pujada per la
Coma d'Arbre (13.10 h, 1.620 m),
reculo uns metres fins a unes
roques, on farem una parada abans
de entrar a la que serà sens dubte la
part més dura de l'excursió. Em
trec la motxilla, m'assec, i espero...
Passen uns minuts i no ve ningú.

i al creuar un dels torrents s'ha despistat i ha tirat amunt en comptes
de seguir recte. Evidentment, la
meva dona anava la primera... És
ben conegut que d'entre les cultíssimes qualitats que té l'Encarna, no
destaca precisament per saber
orientar-se, però els del CEM això
no ho sabien...
La parada s'allarga quasi 25
minuts. A les 13.50 h ens carreguem els petates, deixem el camí i
comencem la pujada a la Coma
d'Arbe. La boira es manté i segur
que més amunt seguirà igual, però
no em preocupa gaire, ja que el
primer cop que vam fer aquesta
pujada tampoc teníem visibilitat i
vam trobar el camí sense problema; segur que avui passarà el
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mateix...
Fins al Coll d'Arbe hi ha més de
800 metres de desnivell, dels quals
700 són de forta pujada per un
terreny dolent, tota una prova per a
les cames i el "coco". Primer s'ha
de superar un llarg pendent d'herba, matolls i alguns trams pedregosos, sense visibilitat. Trobar el
camí és un joc divertit i emocionant: es tracta d'anar trobant les
fites petites i espaiades que possiblement marquen el recorregut. El
pendent és fort, tot està mullat, no
es veu gaire bé res... Pugem lentament. No hi ha punts de referència.
Com un rastrejador, exploro el
terreny per trobar el camí pràcticament inexistent que surt imprès al
mapa de l'Alpina, on cada fita és
una petita victòria i una dosi de
moral: anem bé. Tancant el grup,
impassibles davant la duresa de la
pujada, el Xavi i el David pugen
com si res, mantenint una animada
conversa i contínuament se'ls sent
riure, i de tant en tant, se sent anomenar la Pataki...
Un cop superat el pendent de
matolls, entrem en una canal
ampla de tartera -aquí la ruta és
evident i no hi ha problemes d'orientació-, pugem per la dreta
esquivant o creuant algunes glaceres residuals. La pujada és mantinguda i es fa eterna. Malgrat tot, cal
tenir paciència i no voler córrer, tot
arribarà. En una de les moltes
parades que fem, sentim un soroll
d'alguna bestiola que es desplaça
ràpida per la vessant que tenim al
davant. La boira ens impedeix
veure-la, però pel soroll sembla
gran i sona a prop. Algú fa broma
dient que potser és un ós. Llavors
veig algunes cares divertides i
altres de ben preocupades...
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Ja bastant amunt, passa el que tant
desitjàvem: per uns moments s'obre la boira i ens deixa veure part
de la cara sud de la cresta de Crabera, literalment a sobre nostre.
Quin tros de paret! La cortina es
torna a tancar i tornem a estar a
cegues. Ara sabem, però, que més
amunt hi ha cel blau i que en qualsevol moment sortirem d'aquest
purgatori. Un cop superat l'últim
tros dret de canal pedregosa, passant per una clapa de neu i un

joc-conversa en què cal endevinar
com es diuen en anglès les paraules i expressions que es plantegen,
que no són precisament tretes de
col· legi de capellans i posen a
prova els coneixements lingüístics
dels participants. Riem d'allò més i
a més a més ampliem el nostre
vocabulari saxó!
A les 16.32 h arribem al Coll d'Arbe (2.319 m). Per desgràcia, la
boira torna a engolir-nos i no
podem veure res. D'acord amb l'i-

Al cim del Tuc de Mauberne.

torrent, deixem enrere la part més
dura de la Coma d'Arbre. Han
sigut 700 metres de pujada ininterrompuda, en què les cames han
patit de valent. Ara el camí canvia
de caràcter. Entrem a la zona planera del Pla de la Coma d'Arbe.
Un vent fred arrossega la boira
amunt i avall: és el moment i el
lloc per fer una bona aturada
(15.32 h, 2.200 m).
Passada mitja hora llarga de descans, seguim la ruta (15.58 h).
Després del que hem passat, caminar per una vall planera amb petits
ressalts i algunes clapes de neu ens
sembla un luxe asiàtic. La boira es
va obrint, les cares relaxades i alegres, la moral alta. No sabria dir
quan ni com comença un curiós

tinerari previst, ara hem de pujar
pels escarpats pendents de roca i
herba de l'esquerra (N), per anar a
buscar els llacs del Port d'Arbe, on
tenim previst muntar les tendes i
passar la nit, a uns 2.450 m d'alçada. Aquest tros no el conec i tot i
que és curt, pot ser complicat, però
com que anem bé d'horari, proposo aturar-nos a esperar a que
escampi la boira per poder veure
per on hem de pujar. Tots hi estan
d'acord. Aquesta aturada comportarà importants canvis a la sortida... Còmodament asseguts a les
pedres de l'aresta que hi ha a la
dreta i uns metres per sota del coll,
esperem que s'obrin els núvols.
Aquest és un bon moment per
hidratar-se, menjar alguna cosa i

continuar amb el joc de les traduccions. També parlem de la Pataki,
del famós tros de diari on hi ha la
seva foto i de qui i on el guardarà
aquesta nit. Passada una estona
comença a aclarir la boira, poc a
poc apareix per sota a la dreta (S),
el llac de Liat; a l'esquerra (N), el
Tuc de la Horqueta i les pendents
per on es puja al Port d'Arbe.
Davant (E), bastant allunyat, la
mola sempre espectacular del Pic
de Mauberne, que deixa a tothom
bocabadat... Primer és el Xavi el
que manifesta la seva sorpresa per
la forma arrodonida del Tuc de la
Horqueta, un dels cims que tenim
previst fer. Després el David pregunta tímidament per on es puja al
Mauberne, mentre la resta del grup
escolta amb atenció. Quan els dic
que es puja des dels petits llacs que
hi ha a la base de la cara SO, i que
són a unes 2.30 hores d'on som,
per un terreny més o menys planer,
tot canvia. La possibilitat i les
ganes de pujar a un pic de renom
que no coneixen compensa amb
escreix l'inconvenient d'allargar un
dia dur de caminada que pràcticament ja s'acabava. Tampoc sembla
importar-los gaire que el camí de
demà sigui molt més llarg. "Ens
preguntes si ens faria res tornar a
fer el Mauberne" -jo ja l'he pujat 4
cops i l'Encarna 2-, i amb tota franquesa els diem que cap problema.
Hi ha quòrum; per tant, canviem
de plans. Després de mitja hora de
parada, seguim (són les 17.06 h).
Des del Coll d'Arbe anem a l'est
per una faixa d'herba inclinada que
sense perdre pràcticament alçada,
creua la vessant sud del Tuc de la
Horqueta.
...Continuarà
Enric Garcia
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SENDERISME

P

er la vall de la Vansa
La primera sortida Buscant
el GR 7 ens va donar una
gran empenta. El dia era ple en tots
els sentits. En primer lloc, després
d'un cafetó no gaire còmode, el
Francesc Serracanta va posar les

Pere de la Vansa, un clar exemple
de l'arquitectura rural del segle XII.
Encara hi queda una petita campana i tenia un bon aspecte. Vàrem
esmorzar i gaudir d'una gran pau.
De seguida vàrem tornar a la carretera, per creuar-la i començar la

Una filera ben ordenada.

quatre pedres per poder gaudir de
les quatre sortides.
Passant pels peus del sempre
impressionant Pedraforca i pel pintoresc poble de Gósol, sota les ruïnes del castell dels càtars, l'autocar
ens va portar fins al coll de Josa,
punt geogràfic de separació entre
les valls tributàries del Llobregat i
les del Segre. Vam entrar al territori de l'Alt Urgell seguint les aigües
del riu de Josa, mentre admiràvem
el seu castell, que ens porten a la
vall de la Vansa, després d'unir-se a
Tuixent amb les aigües del riu de
Mola, que baixa de la serra del
Vert. La vall de la Vansa ens va
donar la pau, el color, l'olor i el to
cultural per passar una setmana que
per dura que sigui la superarem
fàcilment.
No vàrem arribar fins al poble de
Sorribes de la Vansa. Travessàrem
el riu de la Vansa per pujar de
valent, com bons senderistes, a
veure l'església romànica de Sant

pujada de veritat, des de Montargull, situat a 945 m, fins a Fórnols

a la cua i, és clar, vaig haver de cridar perquè deixaven enrere l'ermita. No va costar gaire trobar el
camí.
Caminant, després d'abandonar
l'ermita, podíem veure com el
poble de Fórnols s'anava acostant.
Abans d'arribar, vàrem descobrir la
petita banderola blanca i vermella
que ens deia que, finalment, havíem trobat el buscat GR 7. Ara ens
acompanyaria fins a Tuixent.
Donàrem la volta de rigor al poble
de Fórnols i vam descobrir les
seves fonts i una petita església
romànica preciosa i molt ben conservada. Després de saludar dos
bons homes ja vàrem agafar el
camí de baixada: al principi era una
pista, però després de perdre i tornar a trobar el GR 7, vam trobar un
corriol preciós que ens permetia
anar mirant un paisatge pur i acollidor.

Tots ben retratats davant l’ermita de Sant Jaume.

de Cadí, a 1.292 m. Ho vam fer
molt bé.
Vàrem parar per veure l'ermita de
Sant Jaume, que va servir per a la
foto de grup, un instant per al
record. El grup respira joventut i
molt entusiasme. Com sabeu, vaig
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Una vegada a la carretera passàrem
el riu, el molí i el càmping. Tots
seguien molt bé. Ara ens quedaven
una mica més de 5 km fins a Tuixent i gaudírem de la frescor del
bosc i de la musicalitat de les
aigües del riu.

SENDERISME
Els estómacs ens van fer aurar per
recuperar forces. Va ser el moment
de compartir. Estàvem eufòrics i
disposats a arribar a Tuixent en un
tres i no res. Crec que eren les 15 h
passades; segur que no eren les 16
h. Havíem arribat molt bé. Ara, a
fer la cerveseta… i a visitar el

Després del cafetó fet a Solsona,
l'autocar envoltat per la boira ens
va dur travessant la serra de Port
del Comte fins al Coll de Port (pas
tradicional entre el Solsonès i l'Alt
Urgell). El cel es va obrir i un raig
de sol ens va donar els ànims suficients per començar amb alegria la

Franges de totes les edats es dónen cita a la sortida de La Coma.

museu de les Trementinaires. Realment eren unes senderistes dinàmiques i valentes.
Al pujar a l'autocar ens esperaven
unes vistes increïbles per poder
preparar les nostres ments per a les
properes sortides. El dia era espectacular. Després de la migdiadeta
vàrem poder veure el vídeo del
Francesc Serracanta que il· lustra
les quatre sortides. Per últim vàrem
gaudir del vídeo de la sortida a la
Gallina Pelada, que tan bons record
ens porta.
El Jesús ens va donar les informacions pertinents i cap a casa, que
l'endemà havíem de treballar.

travessa. Aquest cop sense la direcció del nostre cap, el benvolgut
Jesús, que per penoses circumstàncies no ens va poder acompanyar.

vall mentre caminàvem vers la
Serra del Verd.
Vàrem fer la paradeta per esmorzar
als camps de la Plana, sota la serra
que des de dalt ens estava esperant.
Deixàvem la pista seguint el Fernando que, agafant una drecera
amb fort pendent, ens va fer suar
de valent. Finalment, amb l'avi fet
pols, vàrem arribar al punt més alt
del recorregut, el pas de Prat
Major, situat a 1.845 m d'alçada.
D'aquí surt el camí que ens portaria
al punt culminant de la serra: el
Cap del Verd (2.284 m). Això seria
per un altre dia.
La baixada la vàrem fer pel vessant
de la Coma. Ens trobàvem al Solsonès, caminant per la ruta que
temps ençà seguien els contrabandistes que, tot portant els seus fardells, venien d'Andorra per evitar
el camí principal. El Fernando, de
nou, ens va fer córrer com si ens
empaites la guàrdia civil i no deixava ni collir els bolets que anaven

Les amenaces de mal temps no fan perdre el bon humor.
Per la Serra del Verd
Refugi del Port - La Coma - 24 El "sergent" Fernando va prendre apareixent aquí i allà.
la direcció de l'expedició. Amb Vàrem agafar forces fent una petide octubre de 2010.
La segona sortida del cicle Buscant autoritat va dir que havíem de ta parada per dinar, com sempre
el GR7 estava marcada per l'ame- córrer si no ens volíem mullar. La curteta, ja que havíem de córrer. La
naça de la pluja, però els valents sortida començava en terrenys del baixada va ser llarga però suau, trasenderistes no es van intimidar per municipi de Tuixent, poblet que vessant boscos i prats d'encisadora
les prediccions, ni pel cel emboirat. podíem contemplar al fons de la bellesa, mentre apareixien els pri-
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SENDERISME
mers rovellons que no podíem
collir, ja que el nostre cap deia que
retardava la marxa. Així, sense
adonar-nos-en, ens vàrem trobar al
poble de la Coma esperant que ens

La baixada fins a trobar el buscat
GR7 va ser més suau del que esperàvem. Les sorpreses vindrien més
tard. Sense grans dificultats vàrem
seguir fins trobar la pista que ens

Una simpàtica divisió femenina davant del pantà de la Llosa del Cavall.

vingués a buscar l'autocar. Això sí
que és veritat, malgrat tot no ens
vàrem mullar. L'objectiu estava
complert i tots contents i cansats
vàrem fer la "clapadeta" mentre
tornàvem a la base.

va conduir a la base de la Mola de
Lord. Seguint les escales del Via
Crucis vàrem arribar fins al Santuari de la Mare de Deu de Lord,
on es divisen unes esplèndides vistes sobre l'embassament de la
Llosa.
A la baixada ens vàrem aventurar

Per la Vall de Lord
Coll de Jou - Sant Llorenç de
Morunys.
La tercera sortida del cicle Buscant
el GR7 estava valorada amb dificultat alta, o sigui que era per als
més valents. El temps era magnífic
quan vàrem arribar al coll de Jou,
sota la serra del Port del Comte.
Aquesta vegada estàvem dirigits
pel nostre comandant, el Jesús de
Molins. Fent una plàcida passejada
vàrem arribar al mirador de la Creu
del Codó, des d'on vam gaudir d'unes magnífiques vistes de la vall La foto de grup, ben merescuda.
amb el pantà de la Llosa del seguint un sender marcat com el
Cavall, Sant Llorenç de Morunys, camí de Sant Jaume i la cosa va
les serres del Verd, d'Ensija, la sortir bé i amb esplèndids panorafamosa Gallina Pelada i el salvatge mes. Per no haver de seguir la pista
clot de Vilamala, una mena de del santuari per on passen els
Montserrat invertit.
autos, el nostre comandant va tro-
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bar un sender que ens portaria fins
a Sant Llorenç. El sender era
adient, no es pot negar, però les
dificultats començaven a aparèixer
després de passar tocant la roca de
Malagana, tot un avís.
Amb el nostre sergent amb baixa
forma, la baixada per una tartera
d'uns 120 m de desnivell va ser ben
difícil. Amb l'avi fet papilla es va
presentar la sorpresa: la pujada a la
Cinglera Roja pel pas del Colader,
una canal d'uns 40 m gairebé verticals. Al veure-la, l'avi va dir "per
aquí no pujo". El comandant replicà amb contundència, "per aquí
tots pujarem". Ja us ho podeu imaginar, tot un espectacle: l'avi pujant
com un mico, agafat de peus i
mans, amb el comandant empenyent-lo. Finalment es va aconseguir. Era el que s'esperava, la dificultat alta.
La resta va ser més fàcil i vam arribar a Sant Llorenç de Morunys
passades les cinc de la tarda per fer
la merescuda cerveseta, més bona
que mai. El comandant estava

satisfet, tots els objectius estaven
complerts i amb un silenci total
l'autocar ens va retornar a la nostra
base.
Francesc Serracanta
i Fernando Coronas

P E L F O R AT D E L PA N Y

No m'ensenyis pèls del pit...
...Jo sóc molt més presumit.

No li fa escarafalls...
...Retratar-se amb Maragalls.

Voluntaris ligüístics...
...Al CEM són terrorífics.

Síndrome del refugi...
...Perill per qui no fugi!!

Tal qual com les revistes...
...Bon sol i bones vistes !!

Des d'aquest "terapiari"...
...Feliç Aniversari !!
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P R O TO C O L C I M Ò M E T R E

P

rotocol del Cimòmetre (50 anys, 50 cims
diferents)

Primera acció:
Avisar al telèfon 680 36 44 01 i donar el nom del soci
titular de la sortida d’aquella setmana, el cim que es
pretén fer i la data de l'activitat.

Un cop confirmat l'assoliment del cim aconseguit,
s'inscriurà el nom del cim, el del soci sol· licitant i el
dels participants, com també la foto del grup, en el
panell CIMÒMETRE que hi haurà instal· lat a la
Secretaria del CEM perquè en gaudeixin els visitants
d'aquesta casa i els que hi hauran intervingut.
També es penjaran al web del CEM els progressos
que es vagin fent en aquest Cimòmetre commemoratiu dels 50 anys del CEM.

Segona acció:
El responsable de la inscripció anota la petició i no
admet cap més intenció de fer aquest cim fins que l'interessat sol· licitant no confirma que l'han assolit amb
una foto del grup i el nom i cognoms dels participants
in situ, siguin socis o no, en tornar de la sortida realitzada.
Aquest requisit s'ha de trametre al correu electrònic
cansoladelriu@gmail.com.
Val a dir que en aquest projecte, poden acompanyar el
peticionari, que sempre haurà de ser soci del CEM,
socis, convilatans i simpatitzants, sense cap mena de
límit de persones.
Per tant, queda clar que està obert a tothom. De tota
manera, el sol· licitant de "cim" serà l'únic interlocutor amb l'Organització.
En cas que no es fes la sortida, o s'hagués de confirmar l'abandó, aquest cim tornarà a estar a disposició
del següent peticionari que el demani.

Potser Sant Salvador?

Tercera acció:

Darreres recomanacions
No es poden repetir cims. Qualsevol alçada és vàlida.
No s'admeten itineraris sense cim nomenat que els
caracteritzi.
En una mateixa sortida no es poden fer diferents cims,
sempre prioritzarà el que hagin demanat prèviament,
encara que se n'hagin assolit d'altres de propers.
El territori a batre, és il· limitat i els mitjans per assolir-ho poden ser també escalada, esquís, raquetes i
BTT.
En tancar-se el Cimòmetre, i amb motiu del lliurament de premis de la Marxeta de l'any 2011, es farà
lliurament de diplomes a tots els socis sol· licitants i
participants, i també es lliuraran els diplomes d'acompanyant als participants no socis que hauran
col· laborat en aquest projecte.
Comissió del 50 Aniversari

...o potser el Turó de l’Home?
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MEDI AMBIENT

D

iumenge 31 d'octubre.
Sortida de tot el dia: la
tardor a l'Espai Natural
de la vall de Vallcàrquera (Figaró, Vallès oriental).

El matí despertava amb un plugim
intermitent i empipador, Temps de
tardor!, i el grup amb una mica

de la riera. Tot i ser un territori de
caràcter mediterrani (pins i alzines) el que més destaca d'aquesta
vall és la gran biodiversitat que
presenta en molts altres tipus d'espècies d'arbres com pollancres,
freixes, verns, castanyers, avellaners o roures. Aquest fet ve determinat per la humitat que generen

collir-les, no així les cireretes d'arboç que encara romanen als arbrets
i són un bon aliment per molts
ocells que aviat, quan comenci el
fred, iniciaran un viatge de milers
de kilòmetres. Poc desprès la pista
ens deixa a l'Escola de Natura de
Vallcàrquera, un equipament educatiu del parc per iniciar-se en el
coneixement del medi natural i on
també s'hi poden fer estades de cap
de setmana. Dinem a l'aire lliure
en aquest lloc i retornem desfent el
recorregut d'anada fins al Figaró
on fem el cafè abans de la tornada
a Molins.
Dissabte i diumenge 13 i 14 de
novembre. Jornades Micològiques.

El grup per la ruta de la riera de Vallcàrquera.

d'angoixa sobre la sortida: núvols
per aquí, cel clar per allà, en definitiva un temps variable. Amb
aquesta incertesa tirem cap al
Figaró, un poble de carretera situat
en un estret congost que enllaça la
plana de Vic i el Vallès oriental.
Situada en la vessant occidental
del Montseny la vall de Vallcàrquera és dels espais naturals més
desconeguts. El punt de partida
d'aquest itinerari el trobem al final
de la carretera de Ribes que travessa el poble. Un plafó indicatiu del
recorregut i els senyals del sender
PR-33 ens introdueixen per un
camí estret i ombrívol que remunta el marge dret de la riera de Vallcàrquera que neix al Tagamanent i
mor al riu Congost. És un dels cursos d'aigua més ben conservats,
amb petits salts d'aigua, fonts i
nombrosos gorgs. El camí també
ens permet d'accedir a llocs tranquils i encisadors sempre a la vora

els diversos cursos fluvials que travessen la vall. Més amunt el sender surt a una pista que al poc ens
deixa a tocar de la masia de can

En aquestes poques línies voldríem agrair la fidel col· laboració
que hem tingut durant aquests anys
per part de l'associació MYCOS,
més concretament del Miquel Tort
i el Joan Guitart que no només ens

La ja tradicional exposició micològica a l’aire lliure.

Xicola que darrera seu amaga l'església romànica de Sant Pere de
Vallcàrquera, ara deteriorada, però
que els veïns del Figaró pugen en
romeria un cop l'any. Durant el trajecte veiem força closques de castanyes, ja ha passat el temps de
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han ajudat a conèixer i de pasada
aficionar-nos en el mon dels bolets
sinó també en la de promoure el
respecte pel bosc i la necessitat de
conservar-lo. Gracies!
Marià Caimo

D E S C O B E RTA C U LT U R A L

E

ngegàvem la temporada el
dia 19 de setembre, amb
una sortida d'aquelles que
no s'acostumen a realitzar sovint,
principalment pel llarg desplaçament.
Amb l'excusa de la bruixeria i el
llibre d'en David Martí, fèiem cap
a Horta de Sant Joan i Arnes, per
copsar la bellesa i el contingut d'aquest entorn tant especial.
Amb l'autocar ple (56 persones),
varem fer realitat una assignatura
pendent, des de la nevada del 28 de
març del 2004, que ens va fer
modificar l'itinerari inicial.
Aquest cop, la destinació ha estat
coherent i satisfactòria.
Esperem que us hagin quedat
ganes de tornar-hi, ni que sigui a
títol particular.
Encara hi ha molt per descobrir a
La Terra Alta i el Matarranya, us
ho puc ben assegurar.
El dia 24, furgàvem en la postguerra civil a la Cerdanya, per conèixer la paranoia franquista, en aca-

aprofitant un projecte faraònic
inútil, per fomentar la nostra destrucció cultural en el rerefons.
La línia P, ens ha fet descobrir un

encantar a tots els assistents. Fins i
tot els més crítics.
I finalment, el dia 21 de novembre,
degut a les eleccions al Parlament

Sortida històrica per la Cerdanya de la postguerra.

tema força desconegut per al gran
públic i que ara, ben comentat, ens
dóna la idea de com sempre s'ha
manipulat la història del nostre
país.

de Catalunya, tot i haver previst la
sortida una setmana després,
varem cloure la tardor amb la sortida al Castell de Balsareny. Vam
començar la jornada amb una visita guiada al recinte medieval i una
posterior curiositat per complementar la sortida, a les Bodegues
ARTIUM, de la DO Pla de Bages,
on els participants tingueren l'oportunitat de resseguir el procés
d'elaboració de vins i caves, recórrer per grups les instal· lacions, i
qui ho va voler va fer rebost, per
gaudir d'aquestes properes festes
amb sucs de qualitat.
Us convidem a venir amb nosaltres
el trimestre vinent.
Veieu l'Agenda.

El grup a la sortida d’Arnes i Horta de Sant Joan.

bar la II guerra Mundial i el malbaratament d'energies i diners, i la
disseminació de població forana,

Deixant a banda la Història, us
hem de dir que el dinar al Restaurant La Rosaleda de Martinet, va
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Enric Solà

BTT

S

ortida de cap de setmana
al Capcir. Dies 3 i 4 de
setembre de 2010.

Itinerari
Inici i final: Matamala.
Recorregut: 40 km.
Desnivell acumulat: 700 m.
Mapa: Cerdagne-Capcir. 1:50.000.
Pyrénées carte 8. Rando Éditions.
Maig 2010.

la Perxa. El cap de comarca és el
poble de Formiguera i comprèn els
municipis dels Angles, Matamala,
Font-rabiosa, Ral, Puigbalador i la
Llaguna. El Capcir és lligat econòmicament als mercats de Montlluís
(Alta Cerdanya) i de Prada (Conflent). Fou una antiga demarcació
administrativa del comtat de Cerdanya, centrada ja des del s XIII al
castell de Puigbalador i que com-

Aprofitant les planúries de la comarca.

Assistents
Ferran Massana, Pere Carrera,
Salvi Vidal, Josep Julià, Víctor
Herrero, Jordi Noguero, Àngel
Beumala, Joan Vendrell, Josep
Castellví, Manel Sansalvador,
Jaume Bonaventura, Josep Domingo, Joan Domingo, Francesc
Domingo (vocal).
El Capcir
La comarca del Capcir es troba
situada al NE de la Cerdanya i al
NO del Conflent, a la vall alta de
l'Aude. S'estén entre els 1.500 i
1.700 m alt i voltada de muntanyes, és la plana més alta dels Països Catalans. Les gorges de l'Aude
l'obren al nord vers la plana del
Llenguadoc, però la sortida històrica del Capcir és al sud, a través de
l'ample coll de la Quillana (1.741
m), per on hom accedeix al pla de

prenia tota la vall del Capcir. Pertanyia a la jurisdicció del veguer
de Conflent i es mantingué després

una empremta d'instal· lacions per
a practicar esports de muntanya,
sobretot els esports d'hivern: l'esquí alpí i l'esquí de fons. Els vessants a on roman més temps la neu
constitueixen els vessants més
orientals esquiables del Pirineu.
Destaca el paisatge del vessant
dels Angles, a on es troba el bosc
amb una munió d'urbanitzacions.
El contrast es manifesta al comparar-lo, amb el dels pobles del fons
de la vall que han crescut relativament poc i que fàcilment es percep
l'herència de centenària de l'expansió medieval de la població de
muntanya. Pobles com Formigueres, Puigbalador, Matamala i Ral,
en són la millor mostra.
L'excursió
Com ja és tradició des de fa dos
anys, el grup de ciclistes del CEM
ha realitzat el primer cap de setmana de setembre d'enguany una sortida a la comarca nord catalana del
Capcir. L'itinerari no és complicat
però requereix un entrenament

Foto testimonial del grup al.... Coll de la Llosa, potser?

de l'annexió a França (1659) fins a
la Revolució, que fou incorporada
al districte de Prada del departament dels Pirineus Orientals.
El Capcir ofereix un paisatge amb
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mitjà, fet pel qual es va preferir
dedicar el primer dia a l'aproximació, d'unes dos hores i mitja en
cotxe des de Molins de Rei. L'allotjament el vam fer al centre de

BTT
vacances "La Capcinoise" de
Matamala, un hostal familiar que
ens va proveir de bons àpats, amb

bé literalment, per uns camins que
ells anomenen enllaç del circuit de
l'estany amb els circuits d'alçada.

Impressionant vista de l’estany des d’una part del recorregut.

un estil francès diferent al que
estem més acostumats. Al vespre
no se sentia ni una ànima, vam
creure que bona part de la població
encara estava de vacances.
Al matí, les campanes de l'església
ens van marcar l'hora de prepararnos. Després d'esmorzar, preparar
l'equip i la bicicleta, sortim de l'aparcament de davant l'Església, pel
camí del cementiri que va cap a
Formigueres. A uns cinc-cents
metres, creuem la carretera per un
túnel i ens endinsem als boscos de
la Mata. Seguint el camí de la Via
Reial s'arriba al centre BTT de l'estany de Matamala. El centre era
tancat però hi vam fer una parada
per fer-nos la foto oficial i per
veure les bones instal· lacions que
en disposa. Molt a prop hi ha altres
equipaments: d'equitació, de navegació, de tir a l'arc i d'altres instal· lacions esportives. Sense
parar gaire, vam reprendre el camí
que voreja l'estany fins la vora sud.
En un punt no gaire vistós però
senyalitzat, vam enfilar-nos, gaire-

Van ser cent vuitanta metres de
desnivell molt fort en un terreny
inestable que a tots ens va caldre
posar el peu a terra.
Un com a dalt i havent reprès l'alè,

Retencions evidents.

seguim per carretera fins el Coll
del Mel, i connectem amb un cir-
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cuit de pistes forestals fins el Coll
de la Quillana. En aquest coll hi ha
la "Maison du Capcir", casa que
figura com a centre d'informació
dels circuits de BTT. Continuem
per la carretera que porta a la
població de la Llaguna, però poc
abans d'arribar-hi, enfilem per una
altra carretera menor que ens porta
al Coll de la Llosa. Al coll ens
agrupem i comencem a treure
càmeres fotogràfiques. Semblava
que alguna cosa extraordinària
anava a passar. Crec que estàvem
joiosos d'haver arribar a un dels
punts més alts i volíem un record.
Del Coll de la Llosa vam seguir
per la pista forestal que va fins el
Refugi de Coll de Torn. D'allà
sabíem que hi havia una font amb
un bon doll d'aigua. Agafem aigua,
mengem una mica i comencem a
baixar fins el Coll de la Creu. L'excursió se'ns feia curta i després de
valorar la possibilitat d'allargar-la
una mica més, decidim aproparnos al poble de Ral per contemplar
l'estany de Puigbalador. El paisatge de l'altiplà del Capcir és espectacular pels amants de la muntanya, però la nostra petita decepció
fou trobar l'estany de Puigbalador
gairebé buit. I doncs, és com molts
estanys del Pirineu. De tots és
sabut que aquests estanys se'ls ha
incrementat la seva capacitat amb
una presa i els buiden segons
convé.
Ara sí que ja s'acostava l'hora de
tornar, i tot buscant els camins més
curts vam comprovar com la tecnologia GPS també ens va ser útil
per tornar a Matamala.
L'esport d'equip, un bon dinar i un
grapat d'anècdotes compartides va
ser el millor que ens hem endut
d'aquesta trobada.
Àngel Beumala

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
SETEMBRE

ALTA MUNTANYA

ACTIVITAT: Audiovisual "Els Cants
de la Sirena Blanca". Muntanya hivernal, a càrrec de Francesc Sànchez.
DATA: dijous 30.
ASSISTENTS: 65 persones.

ACTIVITAT: Ascensió al Monviso
3.841 m - Itàlia.
DATA: dimarts 31, dimecres 1 i
dijous 2.
ASSISTENTS: Xavi i Sílvia.

DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Ascensió a la Pica del
Canigó 2.784 m.
DATA: dissabte 4.
ASSISTENTS: Aurora, Encarna,
Josep i Enric.

ACTIVITAT: "Bruixes i inquisició" a
Horta de Sant Joan i Arnes.
DATA: diumenge 19.
ASSISTENTS: 56 persones.

ACTIVITAT: Curs teòric-pràctic
sobre el sistema d'orientació "Dufour"
de "LA MARXETA".
DATA: dissabte 9 i diumenge 10.
ASSISTENTS: 10 persones.
ACTIVITAT: 47ena "LA MARXETA".
DATA: diumenge 17.
ASSISTENTS: 204 persones.

ACTIVITAT: Ascensió al Balaitus
3.144 m.
DATA: dissabte 18 i diumenge 19.
ASSISTENTS: Àfrica, David, Aitor i
Andreu.
DESCOBERTA CULTURAL
ACTIVITAT: Sortida de Memòria
Històrica a Martinet i Montellà, amb
la Visita guiada pel Parc dels Búnquers franquistes de la "Línia P".
DATA: diumenge 24.
ASSISTENTS: 42 persones.

MEDI AMBIENT
ACTIVITAT: Matinal a Castellgallí.
DATA: diumenge 26.
ASSISTENTS: 14 persones.
SENDERISME
ACTIVITAT: Presentació del Cicle de
Travessades pel sender GR-7.
DATA: divendres 10.
ASSISTENTS: 12 persones.

ACTIVITAT: Ascensió al Pic d'Alba
3118 m i al Gendarme d'Alba 3054 m.
DATA: dimecres 29.
ASSISTENTS: Pedro Caballero.
ESCALADA
ACTIVITAT: Via Aresta Ribes - Pollego de la Vinya Nova, 330 m., 6a.
DATA: diumenge 19.
ASSISTENTS: Ivan, Juanma i Pedro.

MEDI AMBIENT
ACTIVITAT: La tardor a l'Espai Natural de la Vall Valcàrquera.
DATA: diumenge 31.
ASSISTENTS: 12 persones.
SENDERISME

ACTIVITAT: Via Pornostar - Vilanova de Meià, 6b, V+, A0.
DATA: dissabte 25.
ASSISTENTS: Carles i Ivan.
OCTUBRE
ACTIVITAT: Travessada pel sender
GR-7, primer tram: Sorribes - Coll de
Bancs - Tuixent.
DATA: diumenge 19.
ASSISTENTS: 42 persones.

ACTIVITAT: Cinema de Natura,
"L'anell de foc: mai hauràs estat tant a
prop d'un volcà".
DATA: dissabte 9.
ASSISTENTS: 35 persones.
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ACTIVITAT: Travessada pel sender
GR-7, segon tram: Tuixén - Sant
Llorenç de Morunys.
DATA: diumenge 24.
ASSISTENTS: 47 persones.

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
ALTA MUNTANYA
ACTIVITAT: Ascensió al Alt de
Juclar 3.588 m.
DATA: dissabte 16.
ASSISTENTS: Encarna, Enric i
Santi.
ESCALADA
ACTIVITAT: Via Aitor - Agulla de
l'Arbret, Montserrat.
DATA: dissabte 2.
ASSISTENTS: Aitor, Àfrica i Aurora.

"L'Antàrtida: un continent encara en
estat pur".
DATA: dissabte 6.
ASSISTENTS: 30 persones.
ACTIVITAT: Presentació del projecte
"50 anys, 50 cims".
DATA: dissabte 20.
ASSISTENTS: 80 persones.
ACTIVITAT: Lliurament de trofeus
de "La Marxeta".
Plaques commemoratives de 25 anys
de soci.
Medalles de primeres ascensions a
cims de 3.000 m o superiors.
DATA: dissabte 20.
ASSISTENTS: 80 persones.
DESCOBERTA CULTURAL

ACTIVITAT: Via Cami de l'Alsina Sant Benet, Montserrat.
DATA: dissabte 9.
ASSISTENTS: Juan Carlos, Aitor i
Àfrica.
ACTIVITAT: Cresta Urquiza Olmo Montrebei, Aragó, 600 m, V+/6a.
DATA: dissabte 23.
ASSISTENTS: Juan Carlos i Aitor.

ACTIVITAT: "Castells Catalans"
Visita guiada al Castell de Balsareny.
DATA: diumenge 21.
ASSISTENTS: 44 persones.

SENDERISME
ACTIVITAT: Travessada pel sender
GR-7, tercer tram: Sant Llorenç de
Morunys - Hostal del Pla.
DATA: diumenge 14.
ASSISTENTS: 33 persones.
ALTA MUNTANYA
ACTIVITAT: Ascensió al Mont Perdut 3.355 m.
DATA: dissabte 13 i diumenge 14.
ASSISTENTS: Juan Carlos, Aitor i
Àfrica.
ACTIVITAT: Ascensió al Clarabide
occ. 3.020 m , Clarabide or. 3.012 m i
Gias 3.011 m.
DATA: dissabte 13 i diumenge 14.
ASSISTENTS: Francesc, David,
Jordi, Isabelle i Carme.
ESCALADA

MEDI AMBIENT
ACTIVITAT: Jornades Micològiques.
DATA: dissabte 13 i diumenge 14.
ASSISTENTS: 25 persones.

ACTIVITAT: Via Gloria i Aresta
Brucs a l'Agulla de Can Jorba.
DATA: diumenge 24.
ASSISTENTS: Pedro i Juanma.

ACTIVITAT: Via de l'Aranya - Serrat de
les Garrigoses, Montserrat, 260 m, V+.
DATA: diumenge 7.
ASSISTENTS: Pedro i Juanma.

NOVEMBRE
ACTIVITAT: Cinema de Natura:
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iutadans de Catalunya, ja
sóc aquí!" Amb aquestes
emotives paraules, pronunciades el 30 de setembre de 1977,
el president de la Generalitat de
Catalunya Josep Tarradellas (18991988) s'adreçava a la multitud
aplegada a la plaça de Sant Jaume,

tim la proclama, però amb el terme
apropiat: "Ja està instal· lat el bloc
d'escalada a l'interior del Poliesportiu Municipal!"
Ens ve de gust explicar la història
de la renovació del nostre espai
d'escalada, perquè això ha estat
gairebé com la construcció de la

A la fi el resultat esperat...

just acabat de tornar de gairebé
quaranta anys d'exili. A l'exili,
Tarradellas havia mantingut viva la
flama de la Generalitat, la màxima
institució de govern de Catalunya.
Salvant totes les distàncies, la
Junta Directiva ja us podem dir:
"Socis i sòcies del CEM, ja el
tenim aquí!". Sí, ja està instal· lat
el rocòdrom a l'interior del Poliesportiu Municipal! Ja podeu anar-hi
i contemplar-lo!
Abans però, us volem fer una consideració terminològica: per unificar nomenclatura, tots plegats hauríem d'anomenar-lo "bloc d'entrenament d'escalada". Ho diem perquè, per poder anomenar-lo "rocòdrom", hauria de tenir 9 metres
d'alçada i seria necessari l'ús de
cordes per entrenar-hi. En aquest
cas, la instal.lació només té 3
metres d'alçada i per utilitzar-la, no
es fan servir cordes. Per tant, repe-

Sagrada Família... Si ens remuntem a la "prehistòria", l'any 1990 es
va construir al soterrani de l'entitat
un espai d'escalada en una fusta de

els escaladors del CEM van presentar un projecte al regidor d'Esports de l'època per instal· lar un
rocòdrom fix de 9 metres d'alçada i
6 vies d'escalada a la paret del
Poliesportiu. Els van contestar que
quan es construís el barri de la
Granja tindrien en compte un espai
per fer-hi aquesta instal· lació. Per
a qui no ho sàpiga, el barri de la
Granja fa deu anys que està construït i el rocòdrom encara el busquem. Com veieu, la precisió terminològica que hem fet abans és
important. Encara no hi ha rocòdrom municipal i mantenim la reivindicació ben ferma d'aquest
equipament esportiu per a la vila.
D'altra banda, tots aquests anys, les
diverses juntes del CEM s'han
encomanat a sant Bernat, patró dels
excursionistes, cada cop que un
jove baixava al soterrani a entrenar-se. La raó és molt senzilla: en
vint anys, la instal· lació del nostre
soterrani s'ha fet vella, ha patit
inundacions i, per descomptat, no
compleix cap normativa tècnica.

...Després d’un llarg i dur camí.

4 metres de llargada per 3 metres
d'alçada, i 30 preses artificials.
Fins ara ha estat l'únic espai d'entrenament per als practicants d'aquest esport que hi ha hagut a
Molins de Rei. També l'any 1990,
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Gràcies al déu que sigui ningú ha
pres mai cap mal. Com que tenim
experiència en els tractes amb l'Ajuntament i sabíem de sobra que
aquesta instal· lació mai no es
faria al Poliesportiu si no li donà-

L A J U N TA I N F O R M A
vem una empenteta, l'assemblea
del 23 de gener del 2010 va aprovar avançar el 100% del cost del
nou bloc d'escalada. A canvi, l'Ajuntament s'havia de comprometre
a retornar-nos durant el 2011 el
50% de l'import, com a mínim. El
juliol del 2010 vam rebre una carta
de la interventora municipal, Sandra Castelltort i Claramunt, amb el
compromís oficial de complir
aquest tracte i pocs dies abans de

s'han d'entrenar els esportistes, i
podran fer servir tots els seus serveis, com ara vestidors i dutxes.
Felicitem-nos-en, socis i sòcies del
CEM!
Canviant de tema, la Junta està
impressionada de la feina feta per
la Comissió Organitzadora per
celebrar el 50è aniversari del CEM
(1961-2011) i la felicita de forma
entusiasta. Les activitats són molt
atractives i n'hi ha que seran molt

Parlament del President en el lliurament de premis de la Marxeta.

la Festa Major (octubre del 2010),
vam signar el conveni. Per part de
l'Ajuntament hi havia l'alcalde,
Ivan Arcas, i el regidor d'Esports,
Victor Puntas, i per banda del
CEM, la Mireia Sellarès, el Jordi
Garcia i l'Àngel Beumala. Ara respirarem tranquils amb aquesta
nova instal· lació feta per l'empresa TOP30 i que compleix les normes de qualitat UNE, DIN, BSI,
EN, i ISO sobre disseny i fabricació d'estructures artificials d'escalada. A la fi, els escaladors de
Molins de Rei s'entrenaran en un
pavelló poliesportiu, que és on

divertides. El cinquantenari és un
moment per celebrar, per estar
contents i, sobretot, per passar-s'ho
bé! Us preguem que hi participeu i
que animeu persones que no siguin
sòcies a assistir-hi!
Us informem també que les sòcies
Maria Lluïsa Domingo i Magdalena Escala han participat, a l'illa de
Mallorca, al XXXIV Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Aquest aplec va tenir lloc a la localitat de Port de Sóller del 29 d'octubre fins al dia 1 de novembre.
L'aplec estava organitzat pel Grup
Excursionista de Mallorca, la

Federació Balear de Muntanyisme,
la Secció de Muntanya del Club
Pollença i els grups excursionistes
de Vilafranca i Esporles, i el Club
de Muntanya i Escalada de Sóller.
Durant quatre dies hi va haver un
munt d'activitats i excursions per
aquesta illa. Si voleu consultar la
documentació que van portar d'allà, en disposem d'una còpia al
local.
Aprofitem aquest espai que ens
cedeix el director del Butlletí per
acomiadar-nos de tots i totes
vosaltres. No és hora de fer cap
balanç, perquè això ja ho fem cada
any a l'Assemblea General. Només
volem recordar que el 20 de gener
del 2007 ens vam presentar amb la
idea de ser una Junta continuista i
creiem que ho hem aconseguit.
Com diu la sòcia entrevistada en
aquest número, aquests quatre
anys han estat per a nosaltres molt
enriquidors. És increïble el creixement personal que comporta l'experiència de ser membre d'una
Junta Directiva. Cap soci se l'hauria de perdre, de veritat. Esperem
poder-vos dir adéu en directe a
l'Assemblea del canvi de Junta del
dia 22 de gener del 2011! Recordeu que fins al dijous 20 de gener
teniu temps d'organitzar una candidatura i presentar-la en un sobre
tancat a Secretaria.
Com sempre, trobareu la resta d'acords presos en la Junta Directiva
al llibre d'actes de l'entitat.

Forn de Pa

“CAL CARDONA”
PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES
i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT
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El dia 22 d'octubre ens va deixar el Sr. Manolo, pare del nostre consoci i membre de la Junta, Jesús Jiménez, avi de les
sòcies Maria i la Marta Jiménez i sogre de la Teresa Canals.
Aprofitem aquest comunicat per transmetre'ls el condol del conjunt de socis/es de l'entitat i la seva Junta Directiva, i naturalment a la seva família i amics. Va ser acomiadat a l'església parroquial de la vila el dia 23 d'octubre a 2/4 de 4 de la
tarda. Descansi en pau.

En tancar l'edició d'aquest trimestre hem rebut una desagradable notícia: la mort de la
nostra consòcia Gertrudis Figueras, gran col· laboradora de sempre, com tota la seva
família, de les activitats multitudinàries del CEM. Tot i estant al cas de la seva malaltia,
hem rebut el cop de la seva desaparició, amb la consternació de les persones que l'admiràvem i l'apreciàvem. Aprofitem aquestes ratlles de darrera hora per traslladar a la família i amics el nostre més sincer suport en aquests moments de tristor. Especialment ho fem
a en Felip Vila i na Mònica Vila.

REPARTIMENT DE PREMIS DE LA MARXETA 2010

Premiats de la Marxeta.

Premiats dels primers 3000’s...

Homenatjats dels 25 anys de soci.

MOVIMENT DE SOCIS
ALTES

BAIXES

Soci

Cognoms i Nom

1703
1704
1705
1706
1707
1708

FERNANDEZ MARQUEZ, ANTON
BERNAL ATANES, ROSA Mª
COMAS DEL HOYO, CARLOS
RÀFOLS RAVENTÓS, HORTÈNSIA
GARCIA ALCALA, MIREIA
PARRA CARBONELL, FRANCISCO

d/m/a
14/09/2010
14/09/2010
20/09/2010
13/10/2010
05/11/2010
18/11/2010

Soci Cognoms i Nom
0302
0855
0856
0857
1242
1337
1553
1597
1643

ARMENTANO MORALES, JAUME
ARIAS CAPARROS, LLUIS
ARIAS ZARCO, LLUIS
ZARCO PINILLA, MA. ROSA
GARCIA GUEVARA, JOAN
MASSANA TUTUSAUS, SEBASTIÀ
MARTÍNEZ CÀNOVAS, JORDI
BLANCO PORRAS, JESÚS
CANYELLES ARMENGOL, ELOI

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 667
30

d/m/a
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
14/07/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010

