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EEDDIITTOORRIIAALL
"Darrerament es parla molt del "tercer sector". Per què tercer? Perquè
hi ha un sector públic, un sector privat i un tercer sector d'entitats i
organitzacions sense ànim de lucre, que ofereixen serveis socials,
amb una forta presència de voluntaris, i que són finançades per l'Ad-
ministració en forma de convenis o programes. Dins d'aquest calaix
de sastre hi ha, entre d'altres, les entitats de cooperació internacional
i les entitats socials benèfiques. El CEM no és en cap d'aquestes cate-
gories,  però hi ha una cosa que tenim en comú amb aquests ens: no
tenim ànim de lucre, ens basem en el voluntariat i l'objectiu que per-
seguim és completament altruista. Com s'ha dit manta vegada, per
anar a la muntanya i gaudir de la natura el CEM no fa cap falta.
Tothom hi pot anar pel seu compte. Per tant, les persones que s'aple-
guen al CEM i dediquen el seu escàs temps lliure a organitzar excur-
sions públiques, per al gaudi de tercers, i obertes a la participació de
tothom, creiem ben bé que les podríem catalogar de "tercer sector"?
En aquests temps tan difícils, moltes famílies no tenen més remei que
retallar les seves despeses i el primer que cauen són la cultura, l'oci,
i l'afiliació a entitats i associacions. Per això ens omple de satisfacció
veure que hi ha persones que a dia d'avui es fan sòcies de l'entitat. I
encara ens omple més de satisfacció veure com algunes d'aquestes
persones s'han implicat en les Seccions per organitzar les excursions
col·lectives que us oferim cada trimestre. A tots els nous socis i
sòcies, benvinguts al CEM! I a tots els que no ens heu deixat malgrat
la crisi: gràcies, gràcies, gràcies!"
Aquesta reflexió que acabeu de llegir entre cometes, i que compartim,
ens l'ha feta arribar algú que ha estat darrerament una peça clau en
moltes de les accions de divulgació de l'entitat. En trobareu una
modesta referència a la secció d'El Molinet d'aquest Butlletí. I la com-
partim perquè sabem el difícil moment que passen les entitats (que en
fa de temps que escoltem aquest enunciat), però ara encara més. Ens
imaginem que deu ser perquè la gent del nostre país cada cop neces-
sita més compartir coses (esport, lleure, cultura, coneixement del
país...), amb altra gent per reforçar una mica més el seu sentit de per-
tinença, sentir-se acollit, comprès, integrat, reconfortat...
La relació social és un mitjà extraordinàriament bo per relaxar les
cabòries del nostre temps. Fins i tot al CEM hi ha un grup de veterans
que fan servir un nom: Teràpia de Grup per titular les seves activitats
excursionistes, i uns altres es fan dir Els Xerrameca pel mateix motiu.
Alguna cosa hi deu tenir a veure això de la conversa i la relació inter-
personal. Les sortides de Senderisme, Alta Muntanya, Escalada, Medi
Ambient i Descoberta Cultural, així com les activitats de participació
multitudinària dins el calendari federatiu, llegeixi’s: Marxeta, Cami-
nada, Molins-Montserrat-Vilafranca... fan aquesta funció d'una forma
programada per a tothom. Aquest voluntariat dels seus promotors és
el referent, juntament amb tots els membres de la Junta del CEM que
hi donen suport. Com diu el comentari inicial: gràcies, gràcies, grà-
cies! Bones vacances!
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JUNY

Dissabte 2 i diumenge 3 de juny: "CAP DE SET-
MANA DEL SOCI". Dissabte: Molins de Rei-
Tremp (Esmorzar) - Salàs de Pallars (Visita a les
botigues del segle passat) - Pont de Suert (Fonda
Costa) -Vall de Boí.  Diumenge: excursió apta per
a tots els públics. Pont de Salenques GR 11, o camí
al refugi de Conangles. Inscripcions: del 21 fins al
25 de maig, només socis. I del 28 fins al dia 1 de juny,
els no socis. Vocals: Anton Gómez, Enric Solà i Joan
Miró.

Dia 9, dissabte, a les 7 de la tarda, al local del
CEM: Namíbia, la joia de l'Àfrica. Projecció de
diapositives i xerrada-col·loqui amb els viatgers
naturalistes Alícia Pubill i Jaume Parés. Namíbia
és el primer país del món amb una constitució que
protegeix el medi i l'ús controlat de la natura. Organ-
itza: Secció de Medi Ambient.

Dia 10, diumenge. Secció de Senderisme. Sortida
circular a la serra de Port del Compte (comarca
del Solsonès). Desplaçament amb autocar. Inscrip-
cions a la secretaria del CEM. Vocal: Jordi Martínez
Basté.

Dia 10, diumenge. Secció d'Escalada. Sortida a
Ogassa (Ripollès). Escalada de vies esportives.
Vocals: Aitor López i Carles Moyés.

Dia 17, diumenge. Secció de Medi Ambient. Itiner-
ari de l'Obaga (la Palma de Cervelló). Passejada
circular i suau de 8 km pel Parc Fluvial de la Riera
de Rafamans i les fonts dels Roures i del Marge.

Inscripcions a la secretaria del CEM. Sortida a les 9 h
matí de la plaça dels Països Catalans. Vocal: Marià
Caimo.

Cap de setmana 16 i 17 de juny. Secció d'Alta
Muntanya. Pic de la Maladeta (3.308 m), amb per-
noctació al refugi de la Renclusa. Vocals: Xavi
Armengol i Àfrica Cano.

JULIOL

Dia 15, diumenge. Secció de Senderisme. Ascensió
al cim del Taga (2.040 m) per la vessant de Ribes
de Freser (comarca del Ripollès). Desplaçament
amb autocar. Inscripcions a la secretaria del CEM.
Vocal: Jordi Martínez Basté.

Cap de setmana 14 i 15 de juliol. Secció d'Alta
Muntanya. Pic de Mont-Roig (2.864 m), per la ves-
sant de la Pleta Palomera. Vocals: Xavi Armengol i
Àfrica Cano. 

Dia 7, dissabte. Secció de Medi Ambient. Sortida
nocturna al Castell d'Eramprunyà (Gavà).
Caminem a la llum de la lluna plena! Passejada
suau de 6 km. Inscripcions a la secretaria del CEM.
Sortida a les 21 h de la plaça dels Països Catalans.
Vocal: Marià Caimo.

Dia 8, diumenge. Secció d'Escalada. Sortida a
Andorra.  Escalada de vies esportives i llargues.
Vocals: Aitor López i Carles Moyés.

Dia 8, diumenge. Sortides de Descoberta Cultural.
Moià (Osona). al matí, visita guiada a les coves del
Toll, joia del quaternari. 158 metres visitables de
100.000 anys d'història. Dinar al restaurant El Toll. A
la tarda, visita al Museu-Casa de Rafael Casanova.
Casa natal del Conseller en Cap de Barcelona i heroi
del setge de 1714. Inscripcions a secretaria. Desplaça-
ment amb autocar. Vocals: Enric Solà i Joan Miró.

AGOST

De l'1 al 31 d'agost l'entitat romandrà tancada per
vacances.



Montardo (2.833m) i Montardo
Petit (2.781m) per Cavallers

Dificultat: F (Fàcil)
Zona: Vall de Bohí - Vall d’Aran

Clàssica ascensió al Montardo des
de la presa de Cavallers, a la Vall
de Boí. La ruta que transcorre ínte-
grament dins el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, es divideix en dues jorna-
des. El primer dia es puja fins al
bonic refugi Ventosa i Calvell, i en
la segona jornada es realitza l'as-
censió fins al cim del Montardo.

A la zona de Cavallers hi ha nom-
broses possibilitats de fer rutes
interessants amb ascensions a dife-
rents "tresmils". Pot ser per això,
que aquesta zona, atreu a nombro-
sos muntanyencs amants de cims
com els Bessiberris, Punta Alta,
Comaloforno, Montardo, la Creu
de Colomers... Es tracta d'una zona
on hi ha desenes de llacs d'origen
glacial que es reparteixen sota la
tutela dels pics. El Montardo és un
dels grans pics de la zona. El seu
cim és un dels millors miradors de
la Vall d'Aran, no tant per la seva
altura, modesta en comparació a
altres cims propers, sinó per la
seva situació.

Mont Valier (2.838m), Petit
Mont Valier (2.736m) i Pic de la
Pala Clavera (2.721m)

Dificultat: F (Fàcil)
Zona: Vall d'Aran - Pallars - Ariè-
ge

Llarga ruta circular amb inici al
pàrquing del pont de Perosa, a la
vessant d'Alós d'Isil. Pujada per
l'estany i el coll de Clavera, realit-
zant tota la cresta fins al Mont
Valier, assolint també els cims del
pic de la Pala Clavera i el Petit
Mont Valier. El segon dia, pujada
al Port de Barlonguère per passar
altre cop cap a la Vall d'Aran, per
dirigir-se cap al pont de Perosa
seguint la vall de la Noguera Palla-
resa. Es tracta d'un itinerari difícil
pel que fa a l'orientació, ja que en
alguns trams es perd el camí i no
es troben fites.

El Mont Valier amb la seva silueta
inconfusible, és una muntanya
reconeguda i amb prestigi. És un
cim amb grans panoràmiques. La
bonica pujada des de territori cata-
là, transcorre entre el Parc Natural
de l'Alt Pirineu, a la comarca del
Pallars Sobirà, i la Reserva Natural
de Mont Valier. Aquesta última,
una de les més antigues dels Piri-
neus. 

Gallina Pelada (2.317m), per
Peguera

Dificultat: F (Fàcil)
Zona: Serra d’Ensija - Rasos de
Peguera

L’itinerari que us presentem és una
ruta circular que comença al Pla de
la Creu Fumanya, passa pel poble
de Peguera, s’enfila cap a l’Estret
passant per sota de la Roca Gran
de Ferrús, assoleix el cim de la
Roca Blanca per acabar coronant
el cim de la Gallina Pelada. De
baixada, es passa pel refugi d’En-
sija o Delgado Úbeda i es torna al
pla de la Creu de Fumanya, a on
tenim els cotxes, baixant pel
barranc entre la Creu de Ferro, el
Pla de les Tores i el Serrat del Pal.

La Gallina Pelada o anomenada
també Cap del Llitzet, és el cim
més elevat de la Serra d’Ensija,
que es troba a l’Alt Berguedà. Es
tracta d’una de les rutes més atrac-
tives que es poden fer a la zona.
Des del cim hi ha unes vistes mag-
nífiques al nord de tot el massís del
Pedraforca i del Cadí, i al sud, de
Rasos de Peguera. Aquesta ruta no
és la més habitual, ja que són més
freqüentades les que pujen per la
vessant nord des del coll de la
Trapa o des de la “Pleta de la
Vila”.

Xavi Armengol
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Últimes rampes del Montardo. Cim del Mont Valier. Arribant al refugi Serra d’Ensija.
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aria Eugènia Ripoll és
una persona molt popu-
lar a Molins de Rei pel

seu càrrec de directora del Museu
Municipal, i per les moltes confe-
rències i visites comentades en les
que hem tingut
el plaer d'es-
coltar-la. 
Especialista en
història de l'art,
avui coneixe-
rem la seva
vessant excur-
sionista gràcies
a aquesta
entrevista que
ha tingut l'ama-
bilitat de con-
cedir-nos.

En la teva infantesa els teus
pares et van apuntar a la llavors
UEC de Molins de Rei. Recordes
quines persones vas tenir com a
monitora a la secció infantil?
Quins records en tens?

Sí, recordo les meves monitores i
amb algunes d'elles ens veiem per
Molins. De l'època del UEC tinc
records fantàstics d'excursions a
Montserrat, al Pedraforca i altres
llocs. Records d'una sensació de
descobrir el món i de llibertat. Ara
penso, pobres monitores, quina
paciència havien de tenir amb tota
aquella mainada ja que per bé que
ens portéssim, a estones, érem
canalla.

En el llibre commemoratiu del
cinquantenari es veu com en els
primers anys de l'entitat, una
activitat que tenia molt d'èxit
era fer un campament a Santa

Creu d'Olorda o a La Rierada.
Avui ens fa gràcia que als anys
60 se'ls acudís anar d'acampada
a Collserola. En quin context
històric i social ho hem de situar
per entendre-ho? 

Suposo que era continuació d'una
tradició excursionista molt arrela-
da a Catalunya.

Vas participar en alguna d'aque-
lles acampades? Com eren?
Alguna anècdota divertida? 

Sí, a un parell. Els anys seixanta,
com experiència personal, els des-
conec, jo vaig anar a finals dels
anys setanta. M'agradaven els focs
d'acampada a la nit, però sobretot
recordo una acampada prop de
Can Santoi a la Rierada. Ens trobà-
vem acampats en una gran espla-
nada al costat de la riera. Era de
nit, i va començar a ploure. La
pluja cada vegada es va fer més i
més forta i la riera per minuts puja-
va el seu nivell de cabal. Nosaltres
estàvem dormint dins les tendes
d'acampada, però l'aigua va
començar a entrar i ens va desper-
tar. Vam posar les motxilles al mig

de la tenda i vam seure al damunt.
La gran foscor de la nit s'aclaria
amb l'impacte de la llum dels
llamps, i el soroll de la pluja era
molt intens, nomes esmorteït pels
forts trons. No van trigar a eva-

cuar-nos i ens
van portar a la
casa de colò-
nies de Can
Santoi que es
trobava allà
mateix. Jo no
recordo haver
passat por,
però si que
realment va ser
una situació
complicada i
tota una expe-
riència. 

L'any 2003 es va crear la Secció
de Medi Ambient del CEM. A la
pàgina 178 del llibre, per exem-
ple, surts a la foto inferior en
una acció de neteja del medi
natural que va fer aquesta Sec-
ció. Arremangar-se i treure la
brutícia que han deixat a la
natura els incívics ha de ser una
experiència dura. Com recordes
aquell dia? Creus que en l'edu-
cació mediambiental hem anat
endavant o endarrere? 

Recordo que pensava que costava
d'entendre com es podia maltractar
tant el bosc. Em produïa tristesa
tenir la certesa de que encara que
nosaltres netegéssim, darrera nos-
tre les actituds incíviques es torna-
ríen a produir, però aquest fet
també ens succeeix amb les restes
de patrimoni històric. Pel que fa al
comportament mediambiental  i
cívic pel que visc relacionat amb el

6

ENTREVISTA

M

La protagonista de l’edició d’estiu.
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patrimoni, tinc la percepció que
anem enrere.

L'incombustible Marià Caimo
ha impulsat moltes iniciatives i

ha involucrat moltes persones en
els seus projectes. Una d'elles
has estat tu. 
En la redacció dels "itineraris a
l'abast", la teva expertesa com a
historiadora va ser fonamental
per donar rigor als fragments
sobre patrimoni històric a Coll-
serola. En quins títols vas parti-
cipar concretament? De què et
vas cuidar? Com us vau organit-
zar per realitzar els "itinera-
ris"? Recordes alguna anècdota
divertida?

Amb el Marià hem col·laborat en
diferents activitats. Vaig participar
en l'itinerari medieval i històric i
entre tots dos vam pensar el reco-
rregut. Jo li vaig passar la informa-
ció dels continguts històrics i junts
el vam preparar. No recordo cap
anècdota en especial, però sí que el
resultat de sumar part de medi
natural i part històrica va resultar
molt interessant.

A part del CEM, ets membre
d'altres entitats en les que parti-
cipes activament. Ens pots dir
quines són i els seus objectius?

Com molts de vosaltres sabeu, des
de fa anys, col·laboro amb Amics
del Museu de Molins de Rei, enti-
tat de la qual en vaig ser presiden-
ta. Els Amics del Museu de Molins
de Rei tenim l'objectiu de vetllar
pel Museu i pel patrimoni històric
i artístic de la vila, per la seva con-
servació, estudi i divulgació.
També col·laboro amb escoles, la
parròquia i altres. Fora de Molins
de Rei amb l'Institut d'Estudis
Catalans, el qual m'ha publicat el
llibre que he fet sobre la Casa de la
moneda o Seca de Barcelona, la
Fundació Enciclopèdia Catalana
amb la qual també he col·laborat
en diferents publicacions i algunes
altres.

Ens vénen a la memòria moltes
sinergies creades entre el CEM i
l'Associació d'Amics del Museu.
Una de les més reeixides va ser la
descoberta a peu del romànic de
la Vall d'en Bac. En què va con-

sistir aquella excursió? Quines
esglésies es van visitar? A aques-
tes esglésies només s'hi podia
arribar a peu? 

La vall d'en Bac és un recó de món
de la comarca de la Garrotxa,
encara no massa sovintejada pels
visitants, però digna de ser cone-
guda i apreciada. Ha patit un gran
despoblament d'habitants,  tot i
que en els darrers anys s'ha dina-
mitzat a través del turisme rural.
Pel que fa al poblament, en aques-
ta vall més aviat estreta, s'ha cons-
tatat la presència humana des de
temps prehistòrics. 
Posteriorment ha mantingut un
assentament humà continuat a tra-
vés dels segles, encara que amb
alts i baixos. En la vall hi trobem
una arquitectura rural de rústiques
masies, i d'humils esglesioles
romàniques confoses entre la
vegetació, com la casa del Coll i
l'ermita de Santa Magdalena. Cal
destacar un interessant pont
medieval sobre la riera. Hi ha un
antic camí que creua la vall i els
camins que van a les masies, però
a alguns indrets només s'hi pot
arribar a peu.

Una altra col·laboració la tro-
bem en l'exposició de maquetes
del consoci Francesc Insensé.
Amb l'allargament de l'esperan-
ça de vida ha aparegut el con-
cepte de l'"envelliment actiu"
durant els 10 o 15 anys de lleure
que hi ha des de la jubilació fins
a l'autèntica vellesa depenent.
Quin paper poden jugar les enti-
tats i els "hobbies" creatius com
els d'en Francesc Insensé en
aquest repte que té la nostra
societat? Per què?

Caminant amb l’Eugènia.



L'esperança de vida s'ha allargat i
per viure-la amb qualitat es impor-
tant mantenir-se actiu. Tot i que
pesa la qüestió de la predisposició
i l'actitud de cada persona en front
les diferents etapes de la vida,  les
entitats possibiliten poder fer dife-
rents tipus d'activitats adequades
als interessos personals i a més
compartir-ho amb altres persones,
actitud també a tenir en compte.
Tenim exemples com el que cites
de Francesc Insensé o com el de
l'Albert Roig Serra, jubilat fa pocs
anys. L'Albert ha portat a terme un
magnífic i laboriós documental de
divulgació del patrimoni històric
sobre les antigues masies de Sant
Feliu de Llobregat conjuntament
amb Joan Nicolau i amb la
col·laboració d'altres persones i
institucions, entre elles el Museu
Municipal de Molins de Rei. Han
dedicat dos anys i mig a la seva
preparació i finalment es va estre-
nar el passat dia 17 de maig i ara
estan treballant en el documental
dedicat a les antigues masies de
Molins de Rei i com aquests exem-
ples em podríem esmentar molts
altres.

Tu abans t'havies apuntat a les
excursions de senderisme i
havies viscut les sortides des de
fora com una participant més.
Ara que ets dins del grup que les
organitza, hi ha alguna cosa que
t'hagi sorprès? 

És un grup molt variat entre els
que s'hi compten persones que
tenen una llarga trajectòria plena
d'experiències i anècdotes i són
uns grans coneixedors de la mun-
tanya i persones de més recent
incorporació que posen els seus
coneixements al servei de l'entitat.
Personalment trobo molt instructiu
quan es preparen les sortides de
senderisme i les sortides de prepa-
ració i molt gratificant quan al
final, desprès dels treballs previs,
es fa la sortida i els participants
s'ho passen bé.

Tens una filla i un fill. Com els
has transmès els valors d'amor
al país i a la natura que tu vas
rebre de petita?

No trencant el fil que jo mateixa
vaig heretar dels meus pares i fent
-los viure i compartir les experièn-
cies que per a mi eren importants,
com per exemple quan havia d'a-
nar a estudiar un castell, monestir,
etc., m'acompanyaven i m'ajuda-
ven i també venien amb mi a algu-
nes sortides del CEM. 
Després de grans ja desenvolupa-
ran les seves pròpies aficions, però
com que el que s'ha viscut a l'in-
fància deixa petjada desitjaria que
l'amor al país i a la natura el man-
tinguin i el transmetin quan els hi
pertoqui.

De totes les excursions que has

fet, de quina en guardes un
millor record? Per què?

La veritat es que em fas pensar i la
resposta és difícil. Et diré que totes
i cadascuna d'elles ha tingut aspec-
tes bonics i especials, però si n'he
de dir una podria dir per divertida,
ja que no ho havia fet mai, una sor-
tida a la neu amb raquetes, aquest
hivern passat.

De les moltes muntanyes que té
Catalunya quina és la teva prefe-
rida? Per què? 

La mateixa pregunta trampa que
l'anterior, és broma. Però em torna
a passar el mateix, no em decidei-
xo, respondria que totes a les que
he anat, ja que no he anat a totes
les de Catalunya, però per dir-ne
algunes, a mi em fascina la mun-
tanya de Montserrat i no em deixa-
rà mai de sorprendre la seva silue-
ta amb nom propi en mig d'un pai-
satge tant diferent que encara la fa
sobresortir més; Un altra és Coll-
serola, que és la nostra, d'on tinc
molts records de totes les èpoques
de la meva vida. També em va cap-
tivar l'imponent Canigó quan amb
motiu d'un curs d'art romànic vaig
fer una estada al monestir de
Cuixa.

Has fet mai alguna descoberta
inesperada de patrimoni històric
en una excursió a peu? 
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Quina? On? En què va consis-
tir? 

N'hi ha hagut unes quantes, per
exemple per citar-ne una d'un lloc
proper diré Collserola, ja que en
certs aspectes és una gran descone-
guda. Actualment la vegetació,
com un mantell protector, cobreix
les restes del passat, un passat que
ens remunta a l'època prehistòrica i

amb una continuïtat d'assentament
humà a traves dels temps. Restes i
rastres de segles sumats que enca-
rà ens falta molt per conèixer. Més
que una gran descoberta de patri-
moni històric, hi ha paratges no
tant coneguts com altres, com  per
exemple un antic forn de teules,
sant Marçal, la que podria ser una
antiga torre romànica anomenada
torre Sunyer, etc.

Com a experta en història de
l'art, ens pots recomanar algun
llibre assequible per millorar el
nostre coneixement sobre les
moltes ermites romàniques que
ens trobem anant d'excursió? 

El nostre patrimoni romànic, per

sort, és molt ric. Per aquest motiu,
més que un llibre utilitzo la
col·lecció  El Romànic català de
Fundació Enciclopèdia Catalana o
El Diccionari d'arquitectura
romànica catalana de Termcat,
com a obres  de referència i gene-
ralistes, i n'hi ha d'altres, però per
llocs o temes més específics exis-
teixen les monografies pròpies de
cada indret concret. 

Continuant amb les ermites, n'hi
ha moltes de construïdes dalt
dels turons, moltes vegades en
llocs escarpats i gairebé inacces-
sibles. Això s'entén amb els cas-
tells, per les seves funcions
defensives, però en les ermites
per a què ho feien? 

Les ermites es construïen en llocs
apartats  del centres poblacionals a
la cura d'un ermità  per afavorir el
retir espiritual. És cert que moltes
d'elles es trobaven en llocs enlai-
rats, però també n'hi havien cons-
truïdes en baumes o coves, les ano-
menades ermites troglodites, les
construïdes prop d'un camí, en un
lloc de culte tipus santuari, etc.

El dissabte 19 de novembre l'his-
toriador Oriol Junqueras va
inaugurar l'exposició del cin-
quantenari amb una conferència
sobre l'excursionisme català. El
relat de l'expedició de l'IEC a la
Vall de Boí feta l'any 1907 ens va
emocionar a tots. Avui tenim
molts més mitjans que en aque-
lla època. La salvaguarda del
nostre patrimoni està assegura-
da? Què hem de fer? 

En una valoració comparativa
entre fa uns anys i l'actualitat, avui
en dia existeix un cos de normati-
va legal que protegeix el patrimoni
així com també el grau de sensibi-
lització que garanteix la seva sal-
vaguarda ha augmentat. També hi
ha contribuït els nous usos actuals
donats al patrimoni i les possibili-
tats que ofereixen com a atractiu
turístic. Tot i així mai s'ha de bai-
xar la guàrdia i hem de continuar
millorant, sobretot en els temes  de
comportament cívic envers la
natura i el patrimoni. 

Vols afegir alguna cosa que no
t'haguem preguntat, Maria
Eugènia?

Sé que ja és un fet que gaudeix del
reconeixement que li pertoca, però
m'agradaria tornar a posar en valor
la tasca que fan moltes persones en
entitats com el CEM o Amics del
Museu i moltes altres de Molins de
Rei que contribueixen a la sensibi-
lització social envers el paisatge,
la natura, el patrimoni cultural i
artístic de la nostra terra. Tot ple-
gat ens ajuda a estimar més Cata-
lunya.

Moltes gràcies i fins sempre!
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l cinquantenari encara
belluga!

Com si fossin les rèpliques d'un
sisme, el cinquantenari celebrat
l'any 2011 continua tenint efectes
en aquest 2012. Primer va ser la
tria de Molins de Rei per acollir el
lliurament de premis de la tempo-
rada 2011 de la XIII Copa Catala-
na de Marxes Tècniques, i de la
XIV Copa Catalana de Caminades
de Resistència. L'acte es va fer el

passat dissabte 3 de març de 2012,
al teatre de la Joventut Catòlica, i
durant l'esdeveniment es van pre-
miar més de 100 esportistes de tot
Catalunya. Van presidir  Xavi Paz,
alcalde de Molins de Rei, Jordi
Merino, president de la FEEC, i
Ferran Estela, president del CEM.
En el seu parlament, l'alcalde va
assenyalar que per un dia Molins
de Rei s'havia convertit en la capi-
tal de l'excursionisme català, va
ressaltar que la natura que ens
envolta és el gran "estadi" del nos-
tre esport, i va remarcar el compro-
mís del consistori en la preservació
de Collserola.
Un dels moments més emotius va
ser quan van pujar a l'escenari els
dos guanyadors socis del CEM,
Emilia Ramos Giner en la catego-

ria de Caminades de Resistència, i
el jove Bernat Noguero Rigol, de
només 11 anys, en la categoria de
Marxes Tècniques i de Regularitat.
L'Emilia va exclamar: "Al darrere
d'aquest trofeu hi ha moltes hores
caminant!". I és que la seva classi-
ficació va ser possible gràcies als
punts obtinguts per la realització
de 8 de les 10 caminades de resis-
tència que tenia el calendari de la
Copa 2011. En total va caminar
428,5 km i va superar 28.964

metres de desnivell acumulat. La
nostra consòcia fa una crida a tots
els practicants d'aquesta modalitat
perquè es posin en contacte amb
ella a través del CEM per compar-
tir cotxe en les futures caminades
de la Copa 2012. 
Josep Segura, membre del Comitè
de Marxes de la FEEC, va agrair
públicament la feina feta per Jesús
Morera, el nostre director de "la
Marxeta". En Jesús va organitzar
tota la logística al teatre de la
Joventut i d'ell és el mèrit que el
pavelló del CEM quedés ben enlai-
re en l'organització d'aquest acte.
La segona rèplica del cinquantena-
ri va ser un guardó recollit el pas-
sat divendres 30 de març de 2012 a
l'Institut Nacional d'Educació Físi-
ca de Catalunya. En un acte presi-

dit per Ivan Tibau, Secretari Gene-
ral de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Massana i Joan
Miró, en nom de la Junta Directiva
del CEM, van recollir una placa
commemorativa amb el següent
text: "La Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya al
Centre Excursionista Molins de
Rei amb motiu del seu 50è aniver-
sari i en reconeixement per la seva
tasca de difusió de l'excursionisme
català al llarg de tots aquests
anys". Al nostre costat també van
rebre felicitacions d'altres entitats
excursionistes que el 2011 van
celebrar el seu aniversari, com ara
la Unió Excursionista de Vic, el
Grup Excursionista de Manlleu, el
Centre Excursionista Montcada i
Reixac, o la Unió Excursionista
Matadepera.
No són aquestes les úniques distin-
cions que ha rebut la nostra entitat
pels seus 50 anys. El divendres 25
de novembre de 2011, en el marc
dels premis biennals del Centre
d'Estudis Comarcals del Baix Llo-
bregat, el nostre president, Ferran
Estela, va recollir un diploma ator-
gat al CEM com a finalista del
Premi Ramon Farreras i Ollé de
Preservació dels Espais Rurals. I el
dia abans, el dijous 24 de novem-
bre, el CEM va ser convidat a la
celebració del 135è aniversari del
Centre Excursionista de Catalunya
(CEC). Aquesta entitat germana
ens va obsequiar amb una placa de
felicitació pels nostres 50 anys.
Com no podia ser d'una altra
manera, els vam correspondre amb
uns exemplars del llibre del nostre
cinquantenari. Tots aquests guar-
dons els trobareu exposats a la
vitrina de la sala d'actes del CEM.

EL CINQUANTENARI

E

Àngel Beumala

Els guardonats en plena efervescència.
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El jove soci del CEM Bernat Noguero Rigol va ser guardonat
en la categoria de Marxes Tècniques i de Regularitat.

Emília Ramos Giner rebent el trofeu de mans l’alcalde Xavi
Paz, flanquejat per Ferran Estela, president del CEM, i Jordi
Merino, president de la Federació Catalana d'Alpinisme.

Jesús Morera va ser l'artífex de l'organització de l'acte al Tea-
tre de la Joventut.

La Generalitat de Catalunya ens va reconèixer la feina feta
aquests 50 anys.

La medalla del Bernat. L’ambient va ser molt satisfactori.
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Ens trobem a les portes de l'estiu. Ens esperen tres mesos, pel
cap baix, de calor intensa que cadascú de nosaltres intentarà
superar de la millor manera. I, quina és la millor manera de supe-
rar la canícula estival per a un excursionista?
Aprofitant la diversitat d'ambients del nostre país i la proximi-
tat d'aquests a la nostra vila, se me n'acut una de molt bona,
que consisteix a fer un tomb per una de les avetoses que tenim
per Catalunya. Agradable als sentits per les formes arbòries,
pel tacte i les olors dels vegetals, i és clar, per la refrescant
atmosfera que s'hi pot respirar. Ens hi acompanyeu?

L'avetosa
Sabíeu que al món hi ha 33 espècies d'avet? Les diferents espè-
cies del gènere Abies formen boscos d'enormes extensions al
nord dels continents americà i asiàtic. Extenses zones de taigà
siberiana i americana es consideren boscos primigenis, encara
inalterats per la mà de l'home.
Més al sud, els avets són menys freqüents i queden restringits a
zones muntanyoses, testimoni de l'extensió que ocupaven en altres
èpoques geològiques més favorables. Si esteu pensant en els perí-
odes glacials, aneu ben encaminats. És exactament això. Així
doncs, les avetoses més meridionals del món les trobem a les
muntanyes Cuchumatanes a Guatemala i al massís de Babor
a Algèria. Admirable!
A l'Europa occidental l'avet més abundant és l'Abies alba. A la
Península Ibèrica es troba restringit al Pirineu i alguns enclava-
ments pròxims. La causa és que només en determinats indrets
d'aquesta serralada es troben les condicions ecològiques adequa-
des perquè pugui viure. A casa nostra constitueixen una massa
forestal on l'únic arbre dominant és l'avet, o bé es presenta barre-
jat amb el faig . L'avetosa se situa en el pis montà entre els

900 i 1.800 m aproximadament. Així doncs, avui hem posat rumb
cap a la Val d'Aran a la recerca del benestar físic i espiritual
que ens ofereix una de les seves avetoses, posem per cas, bari-
cauba, la mata de València o el gerdar de Sorpe.

L'avet (Abies alba)
A mesura que ens hi atansem, al bosc comencem a distingir els
individus que el formen.
Observem uns arbres de gran altura. Alguns atenyen els 45
metres. Tenen una capçada regular. Els peus joves són pirami-
dals, però veiem que amb l'edat esdevenen cònics. Per tant, la
deducció que podreu fer per classificar aquest arbre com una
conífera és del tot correcta. Els troncs són rectes, quasi cilíndrics.
Les branques són elàstiques, de manera que poden suportar el
pes de la neu sense trencar-s'hi, i apareixen per nivells regulars
tendint a ser horitzontals, sobretot en peus joves. La ramificació
és densa i abundant, cosa que fa que projecti una ombra molt
tancada.

Doncs sí, sembla que això són avets. Si ens endinsem a la
massa boscosa que formen, podrem comprovar de prop que no
ens equivoquem. Mentrestant us en faré algunes consideracions,
d'aquests gegants vegetals. 
Per què alba? El nom li ve del color blanquinós de la seva
escorça, tot i que en exemplars molt vells esdevé fosca.
L'avet és monoic, és a dir, cada avet desenvolupa flors femeni-
nes i masculines. Aquestes apareixen entre l'abril i el juny. Les
pinyes són les flors femenines fecundades que van desenvolu-

Àrea de distribució pirenaica d'avet. Font: Dupias, 1985.

Podeu comprovar com n'és d'ombrívola l'avetosa de la mata de València tot i ser un
dia radiant d'estiu. Foto: Josep A. Uroz.
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pant-se al llarg de l'estiu. Aquestes pinyes no pengen de les
branques sinó que jauen apuntant cap amunt. A la tardor es
comencen a desintegrar un cop són madures, quedant, a l'hivern,
l'eix de la pinya nu sobre les branques.

És un arbre amb un eficaç aprofitament de la llum que fa que
pugui habitar llocs amb molts dies coberts o boirosos al llarg
de l'any.
Li cal un repartiment generós i regular d'aigua al llarg de l'any:
entre 1.000 i 1.600 mm. Les temperatures també marquen la seva
àrea de distribució sent present, a grans trets, allà on la mitja-
na de les mínimes no baixa de -4ºC i les màximes no superen
els 16ºC. 
Passa les primeres etapes del seu creixement sota arbres o
arbusts ja que la llum directa els perjudica. En canvi, un cop
adult, quan ja no rep la protecció d'altres arbres, suporta els ele-
vats nivells d'insolació característics de l'alta muntanya pirinen-
ca.

Temps era temps, l'oli de trementina d'avet fou utilitzat àmplia-
ment com a base d'ungüents per combatre malalties pulmonars,
renals i dolències diverses. Aquesta era recol·lectada per les tre-
mentinaires a partir de la incisió que practicaven sobre les but-
llofes de l'escorça. Amb aquest i altres preuats productes medi-
cinals boscans, les trementinaires baixaven a pobles i ciutats per
vendre'ls.

La fauna de l'avetosa
La relativa baixa diversitat vegetal de les avetoses es veu com-
pensada per la bona qualitat ecològica, fet que aprofiten diver-
ses espècies animals per establir-s'hi. A les avetedes pirinenques
hi viuen aus emblemàtiques presents tot l'any com el Picot negre,
present en boscos madurs de coníferes, ja que li proporciona
arbres morts on trobar insectes i fusta de gran diàmetre on fer
els seus caus. També hi trobem la becada que, tot i ser molt
escassa es considera, incomprensiblement, espècie cinegètica. El
mussol pirinenc és la rapinyaire més destacada de l'avetosa.
La daina i el cabirol són alguns dels mamífers més abundants
en aquestes formacions boscoses .
Així mateix, podem trobar el tritó pirinenc i amfibis boreals com
la granota roja, que s'estén des del cercle polar fins als Pirineus.
Espero que amb aquesta petita transferència de coneixement

pugueu gaudir encara
més de futures excur-
sions a les avetoses.
Passat l'estiu rebreu un
nou lliurament del Qua-
dern de camp. 

Bones vacances a tothom!
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Josep A. Uroz                  www.naturepolitan.com

Picot negre atent als requeriments de les seves
afamades cries. Foto: Crotach.

Morfologia dels òrgans reproductors masculins i femenins, pinya, escates, llavors,
acícules i branquillons. Font: Thomas Schoepke, www.plant-pictures.de



l Paradís.
Corresponsal a Nova
Zelanda: David Pagès.

Si alguna cosa es pot fer en aques-
tes illes és ser feliç. Sempre que
t'agradi la natura, és clar. Perquè si
ets un cosmopolita rematat només
podràs viure a Auckland. La resta

de ciutats del país a nosaltres no
ens semblarien gaire una ciutat, tot
i que als mapes d'aquí surtin amb
un punt gros i tothom les conegui.
Després de fer un munt d'excur-
sions per l'illa sud de Nova Zelan-
da, em vaig passar un parell de set-
manes fent de guarda en un refugi.
L'experiència va ser extraordinària
i quan torni intentaré repetir-la, a
veure si algú em vol d'auxiliar de
cuina. Ni que sigui donant la ben-
vinguda a l'entrada i acomodant la
gent a mesura que arriba com si
fos un cinema.
El refugi de Welcome Flat és
enmig del camí que duu al
Copland Pass, el coll que connecta
la zona del Mount Cook amb la
costa oest. És a dir, un dels pocs
camins que et permet creuar els
Alps del Sud. Des de finals del
segle XIX que es va idear aquesta
ruta com una connexió interessant,
però després de tants anys, no ha

deixat de ser una excursió amanida
per certes dificultats, si bé és cert
que ara hi ha molts ponts que faci-
liten l'aventura i permeten dismi-
nuir el risc que se t'emporti una
riuada. Actualment, fer la ruta
completa només és accessible a
muntanyencs experts, perquè cal
creuar una glacera i perquè, fa uns

anys, el refugi que hi ha a la banda
est va quedar aïllat i no és accessi-
ble. Capricis de la natura austral.
És sorprenent que encara no hagin
fet un macrotúnel o una autopista
de quatre carrils, però és clar,
aquest país és un pèl diferent del
nostre. Si no, ja tindríem un tren
d'alta velocitat que connectaria tots
els pobles de menys de 1.000 habi-
tants. Aquí l'aire domina el trans-
port. És ple d'aeroports petits per-
tot arreu. Així doncs, vaig entendre
que, perquè aterri un avió, no cal
construir un macroedifici i una
pista per a jumbos.
La majoria dels que vénen al refu-
gi són turistes que caminen unes
sis horetes per gaudir de les excep-
cionals piscines naturals d'aigua
calenta que hi ha al costat del refu-
gi. És a dir, no són domingueros,
tot i que n'hi ha alguns que ho sem-
blen bastant. Com ara un francès
que va venir sense un maleït duro.

Visca la felicitat! Com pretenia
pagar? És una incògnita, però
espero que no fos amb alguns ser-
veis poc decorosos.
Les piscines són unes basses poc
profundes que s'alimenten amb
l'aigua que brolla d'unes fonts ter-
mals que hi ha a pocs metres. L'ai-
gua s'escalfa en una falla que hi ha
a uns 2 km de profunditat i triga
uns quants anys a aflorar. Evident-
ment, fa una mica de pudor d'ous
podrits, perquè conté sulfurs a més
de molts minerals beneficiosos per
al cutis. L'aigua surt a 57ºC i la
temperatura de les basses es pot
ajustar en funció de la quantitat
d'aigua que entra provinent de les
fonts. Només cal posar una pedra
que obturi l'entrada.
Les meves feines al refugi eren
comunicar-me per ràdio amb el
poble, registrar la precipitació,
netejar el refugi, netejar els lava-
bos (que bucòlic), explicar als
usuaris del "refu" algunes informa-
cions relacionades principalment
amb la seguretat, recollir els
diners, fer algunes reparacions...
De llarg, però de molt llarg, la
feina més complicada era la d'ano-
tar el pronòstic de la meteo. Enten-
dre els anglosaxons és complicat
perquè ho pronuncien tot com els
dóna la gana. Jo crec que és com si
intentessis aprendre castellà a
Cadis. Difícil. Però entendre els
kiwis per ràdio només és compara-
ble a intentar entendre l'Stephen
Hawking per una orella mentre la
Belén Esteban et crida com una
desesperada per l'altra i, a més, ets
enmig del Camp Nou quan surt el
Madrid a jugar.
Opcionalment també podíem
col·laborar vigilant les trampes per
caçar opòssums i fures, ja que aquí
són una plaga, perquè no tenen

NOVA ZELANDA

E
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depredadors i es mengen els ocells
autòctons. Els kiwis (vull dir els
habitants de Nova Zelanda) adoren
la natura, però no de la manera
bucòlica que entenem nosaltres,
sinó com si fos l'anell del Hobbit.
Per això els veus ben equipats i
informats, impregnats d'un gran
respecte per la natura. Però quan

veuen algun animal o planta que és
considerada una pesta (invasor o
invasora), es transformen. Els crei-
xen unes dents llargues, com les
dels vampirs, els ulls se'ls omplen
de sang, i la mirada se'ls torna
perillosa. Uargggg! Fins i tot el
més pacífic dels kiwis es transfor-
ma en un assassí d'opòssums en
sèrie. Els maten amb trampes, a
martellades, els atropellen... però
si són uns peluixos adorables!
He de reconèixer, però, que vaig
menjar carn d'opòssum. Ho con-
fesso. És com si m'hagués menjat
el meu gat. Espero que no em

senti. Que Déu em perdoni. No ho
volia fer. Em vaig veure obligat
per les circumstàncies. Vaig inten-
tar fugir, però no podia anar
enlloc. És increïble el que un pot
arribar a fer imbuït per l'ambient.
He de reconèixer, però, que no era
dolent. Glups!
No és normal que els kiwis es

mengin aquests animals, però sí
que els matin. De fet els kiwis
tenen gran tradició de caçar, espe-
cialment perquè tenen moltes pes-
tes per eradicar. Els isards que tant
estimem, allà s'han d'extingir,
igual que els cèrvols i els porcs
senglars, perquè malmeten el bosc.
Abans fins i tot els disparaven des
d'helicòpters (helihunting) com un
al·licient més a la cacera. La veri-
tat és que els caçadors poden ser
uns bons muntanyencs, especial-
ment perquè aquí són dels pocs
que s'atreveixen a sortir-se dels
pocs camins que hi ha. Ara, vés

alerta no et confonguin amb un
cèrvol i t'endinyin un tret entre
cella i cella.
He de reconèixer que les piscines
d'aigua calenta que hi havia al cos-
tat del refugi eren tot un al·licient.
T'hi podies banyar nit i dia. De fet,
era una de les poques distraccions
que tenia, a part de cuinar, fer pen-
jadors i tallar fusta. A primera hora
del matí no hi solia haver ningú i
podies gaudir de la magnífica vista
que hi havia sobre la Sierra Range.
A la nit, solies tenir alguna com-
panyia i podies contemplar les
estrelles de l'hemisferi sud. Quin
cel! Aquí no hi ha contaminació
lluminosa de cap tipus. Quin fart
de riure es farien si els expliqués
què és això.
Un pot pensar amb facilitat: què
collons fots dues setmanes en un
refugi? Doncs la veritat és que no
sé exactament què respondre. Par-
lar amb gent, llegir, cuinar, cami-
nar, contemplar... acostumat a
caminar com una rata com si em
perseguís un mal lleig quan vaig a
la muntanya, aquí tenia temps de
contemplar els canvis que es pro-
duïen al meu voltant: el riu que
creix, una nevada efímera, el
temps que canvia, el fred que s'a-
propa...
Després del refugi vaig continuar
per la costa oest fins trobar el pri-
mer poble amb certa activitat
humana. Aquesta costa no és
famosa pel sol que hi fa, és clar,
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perquè aquí hi plou moltíssim i el
mar de Tasman és molt salvatge.
Les platges són ventades molt
sovint i les ones són altes i perillo-
ses. Com per portar-hi la iaia.

Una de les coses típiques és el gre-
enstone, un tipus de jade verd que
els indígenes utilitzaven per a fer
eines i com a ornaments. Una altra
cosa famosa d'aquesta costa és el
White Bait, és a dir, un peixet molt
petit que mengen com si fos pesca-
íto frito. 
Pujant per la carretera que resse-
gueix la costa, que és molt maca,
plena de corbes i entapissada de
falgueres, es troben els famosos
Pancakes de Punakaiki. Són unes
formacions rocoses que tenen
forma d'estrats molt marcats, molt
diferenciats els uns dels altres,
com si fossin una lassanya, o una
pila de creps. No voldria ser massa
crític amb el tema, però crec que la
gent en fa un gra massa. És maco,
sí. Però tampoc per tirar tants
coets. Una parada de mitja hora és
suficient. No cal passar-hi dos o
tres dies com jo. Tot i que, cal
reconèixer que el mar i el bosc del
voltant són impressionants.
Aquí vaig prémer una mica l'acce-

lerador i vaig anar a parar a Pícton,
que és el poble on s'agafa el ferri
per travessar a l'illa nord per l'es-
tret de Cook. I l'endemà ja era a
Wellington! D'acord, és la capital,

però com passa amb altres països,
la capital no és la ciutat més gran.
No està malament pels estàndards
d'aquest país, però Auckland la
supera en mida. Però la mida no és
el més important. O almenys això
és el que intento fer entendre de
vegades a algunes persones.
La capital és una ciutat amb un
centre força estressant, però que es
torna tranquil·litat quan t'allunyes
uns quants carrers més enllà. Té
museus i una activitat cultural molt
important. És oberta al mar, i el
gaudeixen molt, però té un temps
amb fama de ser força brut durant
bona part de l'any.
Allà vaig assistir a la trobada men-
sual de la secció regional del Club
Alpí de Nova Zelanda de la mà del
meu amic Nigel, per veure si podia
extreure algunes coses bones. Va
ser curiós. També vaig visitar el
museu Te Papa. 
Paga la pena passejar-s'hi una esto-
na encara que no sigueu uns frea-
kies com jo només pel calamar

gegant que tenen en formol. A
més, és gratuït.
El camí em va portar per la costa
oest de l'illa nord, per Wanganui i
New Plymouth. Aquesta part de l'i-
lla està molt relacionada amb la
lluita dels indígenes maorís.
Aquesta gent eren polinesis i varen
arribar allà fa uns 800 anys (no és
segur perquè no tenen registres
escrits). Hi va haver diverses ona-
des migratòries que es varen esba-
tussar entre elles. Com sempre. Un
fet curiós és que uns dels primers
pobladors, els Moriori, eren una
gent totalment pacífica i varen ser
expulsats a les illes Catham. Poste-
riorment van ser quasi extingits
per altres maorís, però han aconse-
guit sobreviure, magrament, tot i
que mai utilitzen la violència per
resoldre cap conflicte. Curiós.
De fet els maorís eren tribus molt
diverses i no van tenir consciència
d'unitat fins que van arribar els
europeus i els van enredar. Tot i
que, sembla que al principi s'ente-
nien força bé amb els anglesos, cap
a mitjans del segle XIX van arribar
els primers colons en massa i van
fer uns tripijocs amb les terres.
Com sempre, els indígenes hi van
sortir perdent. Per això van
començar els moviments maorís
de resistència, primer armada i
després civil. I va ser en aquesta
zona on van ser més importants.
Però jo hi vaig anar per pujar al
mont Taranaki. Agafeu el Google-
Earth o l'Atles i feu un cop d'ull a
com es veu des de l'aire aquest
antic volcà. És totalment esfèric.
És perfecte. Per això volia anar-hi.
L'ascensió em va costar una mica
perquè el temps aquí sol ser quasi
sempre una mica dolent. És massa
a prop del mar. Però vaig tenir sort

Cape Farewell.
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i vaig poder pujar fins d'alt per
contemplar les vistes.
Hauria estat maco poder anar al
Parc Nacional de Tongariro també,
però calia triar, i vaig triar visitar
Rotorua i les seves fonts termals.
Menys cansat. I la veritat és que és
molt xulo, almenys si t'allunyes de
les atraccions turístiques.
Després vaig passar uns dies per la
península de Coromandel. A la
seva costa est les platges són llar-
gues i plenes de marisc. Perfectes
per al surf i altres esports aquàtics.
Molt agradable. M'hi podria haver
quedat més temps, és clar, però
vaig tirar cap al nord, fins a Bay of
Islands, un lloc ideal per gaudir del
sol i de les platges paradisíaques.
Aquí vaig provar de fer surf per
primera vegada: quina passada!
Seguint cap al nord s'arriba a
Northland, camí de Cape Reinga.

Aquí també es pot gaudir de les
platges solitàries. És com una
espècie de Delta de l'Ebre però
gegant, ple de dunes i poc habitat,
amb el mar a banda i banda. Cami-
nar pel 90 Mile Beach és una expe-
riència, i si a més reculls unes pet-
xines per sopar, ja podem plegar.
Ja tocava tornar a l'illa sud altra

vegada, tot i que m'hi hagués que-
dat més temps. A Christchurch
vaig llogar una bici híbrida per
rodar uns dies per l'illa abans de
volar cap a Austràlia. La veritat és

que vaig fer una mica de trampa i
vaig agafar alguns autobusos, però
si no, no hagués pogut veure tantes

coses, i potser un camió m'hauria
aixafat com un opòssum mentre
rodava per una carretera principal.
El primer destí va ser els Marlbo-
rough Sounds, on hi ha el famós
Queen Charlotte Track. És com les
ries de Galícia, és a dir, molt xulo.
Després vaig anar cap a l'extrem
nord oest per fer una mica de caiac

a les costes verdes i paradisíaques
del Parc Nacional d'Abel Tasman i
seguir cap a Takaka i el Cape Fare-
well, on vaig poder veure les
foques com aprenien a nedar en

una platja on s'hagués pogut rodar
perfectament El planeta dels simis.
Preciós!
El darrer destí em va dur fins a
Kaikorua, a la costa oriental, un
poble famós per la gran quantitat
de vida que hi ha a les seves cos-
tes, especialment llagostes i
foques. Des d'allà vaig fer la darre-
ra pedalada fins a Christchurch per
una carretera secundària plena de
boscos i corbes.
Després de 3 mesos a Nova Zelan-
da havia arribat el moment de par-
tir cap a un nou destí. Deixar enre-
re moltes experiències i molts
llocs. M'agradaria tornar algun dia,
sens dubte. Visitar els llocs que no
he pogut veure i fer allò que no he
pogut fer, com ara banyar-me amb
els dofins de Kaikoura, fer una
immersió a les Poor Knight Islands
o pujar algun cim xulo. El temps
dirà. Les ganes hi són. Ara toca la
Terra Australis Incognita!

David Pagès

Mount Taranaki.

Cape Reinga.
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PEL FORAT DEL PANY

La Cecília amb bona veu...
...Va historiejar un bé de Déu.

El Xavi va fer farcell...
...Amb el nyerro i el cadell.

Clar que amb aquesta atenció...
...Qui és que no es fa el "malaltó".

I per passar bé l'estiu...
...Cal gelat de viu en viu.

Per prevenir els accidents...
...Cal que estiguem molt atents.

La moda Primavera...
...De riu i de riera.



óc subscriptor d'El Llaç,
"La revista de Molins de
Rei". La promoció que en

faig és gratis, també perquè només
n'hi ha una, de revista a Molins de
Rei, i deixaré a banda el fet que
sigui més o menys plural el seu
contingut. Hi ha polítics que l'o-
dien aquesta publicació, és nor-
mal? 
Les publicacions oficials de la
Casa Gran, abans Casa de la Vila, i
ara amb això de la crisi, ja només
hi ha quedat un Balcó de la Vila en
aquella casa. Pel que es veu, tam-
poc m'informen gaire del que inte-
ressa, a menys que fos l'encens del
que fa cadascú dels que hi figuren,
i els que hi manen més, natural-
ment. A part del calendari de les
nostres obligacions impositives.
Aquesta introducció em serveix
per posar en solfa l'actuació d'una
persona de la casa (el CEM, no
penséssim altra cosa), quan sig-
nant i formant part de l'equip de la
revista (El Llaç, tampoc en pensés-
siu una altra), i on sense deixar les
seves obligacions de redactor sem-
pre ha aportat informació de l'enti-
tat amb una delicadesa i efectivitat
escaient, sense oblidar l'interès
vilatà que això comporta i aportant
al mateix temps les seves impres-
cindibles col·laboracions al Butlle-
tí del CEM.
Sí, ja sé que ho heu encertat, és
l'Àngel Beumala que, amb la seva
natural senzillesa i discreció, ha

proporcionat un elevat grau d'in-
formació de les coses del CEM als
mitjans gràfics, televisius i a les
xarxes molinenques i de fora vila.
No en va és dels mortals que podrà
dir que a més de tenir un fill, que
ja està venint, de plantar un arbre
(segur que més d'un), ha escrit un
llibre (molt ben estructurat i con-
cret el seu discurs, dit sigui de pas-

sada), que les generacions de socis
de l'entitat del futur podran gaudir
i s'estalviaran de recuperar una
part important de la memòria his-
tòrica de l'entitat sense haver de
picar pedra. 
Ara cada nou soci rep, en inscriu-
re's a l'entitat, un exemplar d'a-
quest llibre. Una decisió molt
encertada per fer conèixer als nous
associats, la vida i miracles d'a-
questa casa per posar-los en ante-
cedents de què ha estat el CEM
fins als nostres dies.
Per aquest motiu, des d'aquesta

pàgina, que des dels orígens de la
revista s'anomena El Molinet, allò
que serveix per trinxar els grans
del cafè, i molt sovint altres coses,
amb una certa ironia, avui serveixi
per agrair al nostre consoci i secre-
tari de la Junta Directiva actual, la
seva labor divulgativa, informativa
i promocional de les coses de la
casa. És allò que serveix a la causa

de l'excursionisme i la seva filoso-
fia de vida, amb complicitat amb la
natura, l'esport i la cultura. Sí, ja sé
que sona grandiloqüent, però és
que cal, i ara més que mai. I a més
ell ho fa amb solvència, que és una
de les coses que admiro més en les
persones, perquè a banda de la pre-
paració intel·lectual de cadascú, hi
ha la dedicació personal per les
coses, quan s'adquireix un com-
promís perfeccionista. Les coses
es fan bé o no val la pena comen-
çar-les. Gràcies Àngel!

El promocionador extern de l’entitat.

19

MOLINET

S

Enric Solà



a V Copa Catalana de Cur-
ses de Raquetes de Neu d'a-
quest any ha estat, una

vegada més, marcada per la manca
de neu pertot arreu de la geografia

catalana. És una situació que, des-
graciadament, es repeteix cada any
des que hi participo ara fa dues
temporades.  Malgrat tot, la moti-
vació, les ganes de participar, la
coneixença d'altres participants -
fet incommensurable en aquestes
proves- i conèixer racons de la
nostra estimada Catalunya fa que
sigui una de les proves més boni-
ques de tots els campionats que
organitza la FEEC. 
El campionat va començar a Boí.
Els participants, que érem deu,
vam sortir com sempre, puntuals,
a les 8 del matí sota una tempera-
tura de set graus sota zero, però
sobre un cel ben blau i bonic, on el
sol encara no es dignava a sortir
per il·luminar i donar calor a aquell
mantell blanc i gèlid de les terres
de les esglésies romàniques. La
pujada va ser molt dura, com de
costum, però el fet que em quedés

adormit i que vaig arribar molt just
i no vaig poder fer gaires estira-
ments va fer que em costés molt
arrencar. Però ja era massa tard, no
tenia prou temps per apropar-me al

grup. Al final, vaig acabar últim
amb un recorregut total de set qui-
lòmetres i un temps d'una hora i
tres minuts. El CEM va aconseguir
setanta-sis punts en aquesta cursa:
els mateixos que els que vaig
aconseguir jo.
La següent cursa va ser a la Moli-
na, que va ser puntuable a la copa
d'Europa, on per manca de neu, no
ens van fer pujar al cim del Puig-
llançada i el traçat va transcórrer
per pistes d'esquí. La temperatura
era molt agradable, uns tres o qua-
tre graus positius i l'estat de la neu
era molt bona segons com es miri:
per a mi va ser horrorós perquè era
neu completament dura i artificial.
El meus companys de cursa em
van comentar el mateix. 
La distància fou de nou quilòme-
tres i el temps va ser d'una hora i
sis minuts quedant en vint-i-cin-
quena posició. 

El CEM va acumular quaranta-sis
punts més.
L'altra cursa fou a Núria. La sorti-
da havia de fer-se al costat del san-
tuari, però la manca de neu va fer
que ens portessin fins per sota al
pla de l'embut a uns dos mil cent
metres d'altura. Fou una cursa molt
dura, amb una pujada molt forta,
però aquesta vegada, la neu era
boníssima, verge i el temps era
fantàstic. El circuit consistia a
pujar fins a la coma de l'embut, fer
un bucle i passar per sota el Puig-
mal a dos mil set-cents metres, en
un recorregut de prop de deu qui-
lòmetres en un temps d'una hora i
disset minuts, i on el CEM va acu-
mular seixanta-set punts més.
Malauradament, per causes fami-
liars no vaig poder participar a la
darrera de les curses del campionat
que se celebrava a les Valls d'À-
neu. 
Malgrat això, la FEEC va emetre,
una setmana més tard, els resultats
finals del campionat i vaig veure
amb gran satisfacció que vaig que-
dar en un meritori novè lloc a la
general, amb un total de cent nor-
anta-un punts i cinquè de la meva
categoria (veterà). Per altra banda,
estic content pel CEM perquè ha
quedat en vuitena posició per enti-
tats, (de setze) amb els mateixos
punts que jo.
Pel que fa al calendari de la FEEC,
quant a curses i marxes de resis-
tència, val a dir que no paro, que
segueixo fent coses i que convido
a tothom a fer pràctiques esporti-
ves d'aquest tipus i que l'any que
ve s'animin a fer curses de raquetes
amb mi i participar tant individual-
ment com per l'entitat que repre-
sentem, el CEM. Molts ànims i
força quilòmetres!!

RAQUETES DE NEU
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L’incansable raquetista.



l diumenge 6 de maig de
2012 es va dur a terme la
27a edició de la Caminada

o potser hauríem de dir "camina-
des", ja que vam repetir el model
emprat en l'organització de la 29a

Marxa-Aplec de Veterans de Cata-
lunya celebrat l'any passat, i vam
oferir un altre cop dos circuits per
escollir, un de 13 km i un de 8 km.
Dels 635 inscrits, 175 persones van
optar per fer aquest darrer, sobretot
molta mainada acompanyada dels
seus pares i mares.
Val a dir que aquest alt nombre de
participants suposa un punt d'infle-
xió en la Caminada, que sempre ha
tingut una afluència regular d'entre
400 i 500 persones. Una explicació
pot ser que aquest any s'ha fet una
enviada massiva de correus elec-
trònics a tothom qui ens va donar
la seva adreça a les butlletes d'ins-
cripció de l'any passat; d'altra
banda, també hem creat per primer
cop un grup al Facebook. Actual-
ment la gent es pot apuntar fins i
tot el mateix dia de la Caminada i
si segueix aquesta tendència a l'al-
ça, haurem de valorar si l'any que

ve posem un límit màxim de parti-
cipants. La comissió organitzadora
vam fer una previsió i quan vam
veure que les inscripcions augmen-
taven tant, sort en vam tenir de les
hores extres que Cal Manyet va fer

per poder-nos proveir de prou boti-
farres per a l'esmorzar, i també de
La Panificadora, que ens propor-
ciona el pa, que el mateix dia va
posar a corre-cuita més barres a
fermentar.
Enguany aquest àpat tant especial
al bell mig de Collserola es va fer
al coll de Ca n'Amigonet, després
d'un itinerari amb magnífiques vis-
tes sobre la Rierada i Molins de
Rei. El recorregut va continuar per
la serra de Can Julià, des d'on l'al-
çada va permetre albirar les mun-
tanyes de l'altra banda del riu. El
dia va ser ennuvolat i això va per-
metre caminar sense calor i a un
ritme viu, fet que es va notar en la
rapidesa d'alguns participants en
completar el recorregut. Això
també fa que ens plantegem l'am-
pliació del nombre de quilòmetres
del recorregut llarg en futures edi-
cions.

Aquest any l'obsequi que es va lliu-
rar va ser una bossa que es pot pen-
jar, i per l'alta participació no n'hi
va haver per a tothom. Hem previst
encarregar-ne més per a les perso-
nes que es van quedar sense, amb
la qual cosa podran passar a reco-
llir-les al local del CEM quan esti-
guin a punt. Una incidència de la
jornada va ser la bretolada que algú
va fer en un punt de l'itinerari con-
sistent a girar el sentit de les fletxes
que indicaven el camí a seguir.
Aquest fet va fer que un bon gruix
de participants caminessin un bon
tros extra fins que no es van adonar
de l'error. D'ençà que Collserola és
parc natural no podem posar mar-
ques fixes amb pintura com fèiem
abans. Ara hem de posar cartells
que després puguem retirar, i per
un brètol fer la gracieta de girar un
indicador és molt temptador. No
cal dir que l'any que ve pensarem
alguna estratègia perquè això no
torni a passar.
L'actual comissió organitzadora de
la Caminada està formada per
Francesc Haro, Anton Queraltó,
Felip Vila, Ferran Massana,
Miquel Casanovas, Joan Beumala i
Francesc Lucas. 
A part d'aquestes persones, el dia
de la Caminada es mobilitzen 50
voluntaris per garantir els controls
de pas, l'esmorzar popular i el
creuament de carreteres. A tots ells
moltes gràcies! Igualment volem
agrair el suport rebut de la Guàrdia
Urbana, la Creu Roja i el Parc
Natural de Collserola, així com la
difusió de l'acte que les setmanes
prèvies van fer els diferents mit-
jans de comunicació de la vila. Us
esperem a tots l'any que ve a la
propera edició de la Caminada de
Molins de Rei!

CAMINADA

La Comissió

21

E

Avituallament popular.
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iumenge 22 d'abril. Reci-
tal poètic al "tros del
Pere" i esmorzar cam-

pestre enmig dels arbres frui-
ters. 
De primer aquest escrit vol corres-
pondre amb gratitud l'oferiment
que ens havia fet en Pere Agra-
munt per fer un esmorzar campes-
tre en el seu tros. Molts no tenim la
possibilitat de gaudir sovint d'un
àpat en un indret tan mediterrani
com es el Parc Agrari del Baix
Llobregat, amb vistes al riu i
envoltats d'hortes que conreen ver-
dures, llegums i arbres fruiters.
Aquest espai és com un oasi de
ruralitat enmig de l'àrea metropoli-
tana que s'ha conservat tal i com
era anys enrera. Els més de trenta
comensals sortíem de la plaça de la
Vila per enfilar a peu el camí del
riu, un camí molt utilitzat per
ciclistes i caminants i des don es
pot contemplar alguns ocells que
hi fan vida a la llera, entre les
aigües i els canyissars. Alguns dels
més típics són el bernat pescaire, el
mosquiter o l'ànec collverd. Poc
abans d'arribar a l'hort del Pere
alguns ja aspiren les emanacions
oloroses de les botifarres i la can-
salada, només amoïna que encara
no veiem el cel obert, el clima nor-
mal de l'època. La passejada ens
ha fet agafar gana i cal dir que els
cuiners, també socis del CEM, el
Miquel Hermoso i l'Enric Padilla,
han estat a l'alçada així que no tri-

guem gaire a entaular-nos i fer
queixalada i si es amb un bon vi
del priorat encara millor ah! i per
arrodonir la menjada hem disposat
de cafè i licor per qui ha volgut.
Mes tard i amb la panxa plena

voregem amb precaució entre file-
res de verdures i fruiters tot
seguint el Pere que ens explica de
forma amena i singular algunes de
les plantes que ell conrea, un mon
de pagès que encara que no ho
sembli es força desconegut per a
molts de nosaltres. Tot seguit la
matinal, sense deixar el seu to fes-
tiu, va agafar una línia mes cultu-
ral: tothom varem seure en cercle a
la bora de l'hort per escoltar un
recital poètic amb motiu de la
Diada de Sant Jordi. Ha estat una
primera col·laboració amb la
biblioteca Pau Vila i on cal agrair

als socis de la nostra entitat Lluís
Pasqual, Mercè Charles i la Maria
Lluïsa Domingo  que ens van reci-
tar alguns poemes del llibre "Els
fruits saborosos" d'en Josep Car-
ner. La poesia en aquest ambient

més natural fa que agafi un altre
caire i ens arribi més endins amb
les diferents entonacions del Lluís,
una recitació cantada de la Mercè i
més si cal quan la Lluïsa ens va
oferir fora de programa un poema
de Salvador Perarnau titulat
"Col.loqui de Molins de Rei i el
Llobregat" premiat als Jocs Florals
de la nostra vila l'any 1951 que tots
desconeixíem i que ha estat el punt
i final a aquesta activitat primave-
ral que creiem tothom a pogut gau-
dir.                        

MEDI AMBIENT

D

Marià�Caimo

Recital poètico-gastronòmic. 

Forn de Pa
“CAL CARDONA”
PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES

i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT

Plaça de Catalunya, 16
Tel. 93 668 27 81

MOLINS DE REI



n cop més, la comissió de la
Molins-Vilafranca vol
agrair molt especialment la

col·laboració de totes les persones

que, altruistament,  han fet possible
que aquesta IV edició hagi estat un
èxit; tant als socis com a vilatans
de Molins de Rei, així com també a
diferents persones d'altres munici-
pis. A més, a les cases comercials
que any rere any confien en la nos-
tra travessada i que segueixen
col·laborant amb els seus produc-
tes, fent que els nostres avitualla-
ments es caracteritzin pel gran
assortiment de productes i ens feli-
citin especialment per aquest fet.
També ho fem extensiu als dife-
rents municipis per on ha passat la
travessada, que ens han facilitat el
permís i ens han permès dur a
terme l'activitat. Enguany, espe-
cialment a l'Ajuntament de Molins
de Rei. També al personal d'obres
públiques, Servei Català de Trànsit

i Carreteres, així com els particu-
lars de finques on s´han instal·lat
controls d'avituallament.
En aquesta edició, volem destacar

la col·laboració, per primer cop, de
l'esplai Clariana de Molins de Rei

(un esplai de lleure per a persones
amb discapacitat), que amb motiu
del seu 40 aniversari han col·labo-
rat amb nosaltres.
I també a la marca comercial
SALOMON, que enguany ha triat
tres entitats de la Copa Catalana de

Caminades de Resistència, per
donar a conèixer els seus produc-
tes.
La travessada va transcórrer sense
gaires incidències i amb un percen-
tatge molt baix d'abandonaments:
en total només 8 participants, fet
que ens fa pensar que la gent cada
vegada està més preparada o més
conscienciada del que significa
participar en una travessada d'a-
questes característiques.
La climatologia ens va acompan-
yar i ens va fer gaudir a tots ple-
gats, tant dels paisatges com de la
convivència de totes les persones
que hem tingut el plaer de poder-hi
participar. A tots i a cadascú de
vosaltres, enhorabona i ens veiem a
la Molins- Montserrat 2013.

Es van inscriure 825 partici-
pants.
A l'itinerari llarg: 647 persones.
A l'itinerari curt: 178 persones.
Van sortir 802 participants.
Van arribar 794 participants.
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Control de Sant Ponç.

La Comissió

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA 

I TOTS ELS ESPORTS.

10% descompte als socis del CEM

Major, 45
Molins de Rei

Tfn. 93 680 22 39
running2@shop.intersport.es (Només a Intersport)

Distribuïdor productes GPS

La sempre inestimable col·laboració dels intendents.



l resum de les activitats del
trimestre que ha finalitzat es
pot resumir amb aquesta

expressió, "dues festes i un xàfec".
Es van programar tres sortides. 

La primera, l'11 de març, denomi-
nada Volta al Torrent de la Cabana
i al Serrat dels Emprius, a la
comarca del Ripollès, va ser una
festa completa. 

En sortir de Campdevànol, vàrem
fer un recorregut suau per desco-
brir els gorgs de la Cabana, la
Tosca, l'Olla, la Bauma, el Forat i
el Colomé. 
Si l'ambient de la sortida el valo-
rem per les rialles, el bon humor i
l'alegria que es respirava i hi afe-
gim la clemència climatològica, les
ganes de sortir a la muntanya i una
nombrosa participació en la sorti-
da, el resultat va ser espectacular.

Hem d'agrair un altre cop al Carles
Bueno el seu bon saber fer i la pre-
paració de la sortida. Moltes grà-
cies, Carles.
Si voleu fer-vos una idea de la sor-
tida, des d'aquí us recomanen que
us connecteu a la pàgina de l'ajun-
tament de Campdevànol - el Jardí
del Pirineu:

http://www.campdevanol.org/sen-
der/itinerari_de_natura_pels_gorgs
_del_torrent_de_la_cabana.
De ben segur que després voldreu
comprovar-ho personalment. És
més, us podem avançar que ens
consta que versions de la sortida
que vàrem fer s'han aprofitat per
fer sortides familiars.

La segona sortida,  el 15 d'abril, va
ser l'inici d'un cicle de tres sortides

pel Parc Natural de Cap de Creus
on la primera es desenvolupava des
de Roses fins a Cadaqués.
Des de l'organització vàrem estar
patint fins a l'últim minut per l'evo-
lució del temps, per si la tramunta-
na ens deixaria un descans. Val a
dir que el déu Eolo, déu del vent, es
va comportar de forma clement i
ens va respectar durant tota la sor-
tida, i només quan ja tornàvem i
érem dins de l'autocar, unes gotes
de pluja varen refrescar l'ambient.
La massiva assistència de senderis-
tes, després d'una important cam-
panya de difusió amb vídeo inclòs
del nostre amic Francesc, va tenir
un efecte magnífic. El fet de desdo-
blar la sortida amb trajecte llarg i
curt va afavorir que tothom pogués
gaudir-ne dins de les seves possibi-
litats. Fins i tot cal comentar-vos
que el trajecte que diferenciava el
recorregut llarg del curt, el Cap de
Norfeu, una península allargada i
corbada entre la badia de Jóncols i
la badia de Montjoi, que s'endinsa
2 km dins de la mar Mediterrània,
és per si mateixa una oportunitat
per fer una petita escapada.
Si us animeu a visualitzar part d'a-
questa sortida i completar la infor-
mació, us deixem l'enllaç del parc
amb el fullet de la Generalitat de
Catalunya.

http://ca.elportdelaselva.cat/uplo-
ad/proposta/fulleto-parc.pdf
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ESPECIALISTES EN VISIÓ ESPORTIVA
PREUS ESPECIALS PER ALS SOCIS

Av. de Barcelona, 18 · 08750 Molins de Rei     
Tel. 93 668 04 41

http://www.bofillbassons.com - e-mail: optica@bofillbasssons.comFEDEROPTICS
BOFILL BASSONS

Plè absolut a la sortida de la Volta al Torrent de la Cabana.



Us el recomanem i desitgem que us
hi engresqueu.
D'altra banda,  cal dir que l'autocar,
en aquestes dues sortides, ha anat
ple a vessar i malauradament, hi ha
hagut persones que no han pogut
venir amb nosaltres.

La darrera sortida programada es
desenvolupà el 13 de maig per la
serra de Catllaràs a la comarca del
Berguedà, recorregut circular des
de la Pobla de Lillet. Si recordeu
l'inici d'aquest article, deia dues
festes i un xàfec, doncs, com us
esteu imaginant, va caure un xàfec.
Això sí, com que tenim "un pacte"
amb l'home del temps, el xàfec va
caure quan ja havíem iniciat el
retorn i havíem fet el punt més alt
de la sortida. 

Com era de preveure per un grup
avesat de senderistes, tothom va
treure el material de pluja i l'efecte
de l'aigua va ser menys dur del que
s'esperava.  
Fins i tot vaig sentir comentaris on
algú, i no direm noms, agraïa l'ai-
gua perquè li recordava altres
temps.
Aquesta sortida, malauradament,
va tenir un grup de senderistes més

reduït. L'amenaça de l'aigua, el bon
temps de la costa, les reunions
familiars i d'altres esdeveniments

no varen permetre convertir la sor-
tida en un èxit d'assistència. 

Però com que de tot se n'ha de treu-
re coses positives, per als que no en
vàreu poder gaudir o per als que
vulgueu fer una sortida més fami-
liar, tenim dues propostes des de la
Pobla de Lillet (Gaudí a la Pobla
de Lillet). 
La primera proposta és un recorre-
gut lineal des de la Pobla fins al
Castell; la segona proposta consis-
tiria a gaudir de l'àrea d'esbarjo del

Santuari dels Falgars, on s'hi pot
accedir amb cotxe i fer la correspo-
nent costellada. 

Aquí hi teniu l'enllaç d’Internet:
http://www.poblalillet.cat/catala/g
uia-de-turisme/que-visitar/
L'èxit d'assistència de les dues sor-
tides, l'ampliació de l'equip de l'or-
ganització de forma permanent o
de forma temporal i el cas del Car-
les, han tingut un efecte dinamitza-
dor en la preparació de les activi-
tats de la Secció. Concretament,
estem treballant en la preparació
de la segona part del Parc Natural
de Cap de Creus per poder-vos-en
anunciar la data en el proper But-
lletí.
També volem anunciar-vos les
properes dues sortides. Preneu-ne
nota:

Circular Port del Comte prevista
per al 10 de juny.

El Taga per Ribes de Freser per al
15 de juliol.

Us hi esperem.
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Jordi Martínez

Sortida per la Serra de Catllaràs.

El grup dalt del cim.
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MARÇ 2012

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
via Pícnic - Serrat dels Monjos -
Montserrat (140 m 6a - MD)
DATA: diumenge 26 de febrer.
ASSISTENTS: Aitor Lopez i Pau
Auge.

ACTIVITAT: Lliurament de
premis del Comitè Català de
Marxes de l'any 2011 al teatre de la
Joventut Catòlica.
DATA: dissabte 3.
ASSISTENTS: 300 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
via Lleida - La Roca dels Arcs -
Vilanova de Meià (165 m 6a -
MD).
DATA: diumenge 4.
ASSISTENTS: Aitor Lopez i Juan
Carlos Fernández.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
via pel davant sortint per Canaletes
- La Panxa del Bisbe - Montserrat
(160 m V+).
DATA: diumenge 4. 
ASSISTENTS: Esther Casals i
Àfrica Cano.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Castell de Centelles.  
DATA: dimarts 6.
ASSISTENTS: 13 socis (vocal:
Enric Fiestas; guia: Jaume Olivé).

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: volta al Torrent de la
Cabana i al Serrat dels Emprius
(Ripollès). 
DATA: diumenge 11.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
via Boy Roca - L'elefant - Sant

Benet - Montserrat (140 m 6a+).
DATA: diumenge 11.
ASSISTENTS: Aitor Lopez,
Àfrica Cano, Esther Casals i Pau
Auge.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Castellassa d'en Dalmau.
DATA: dimarts 13.
ASSISTENTS: 14 socis (vocal:
Josep Mariné).

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
curs d'Autorescat bàsic i avançat.
DATA: 17, 18, 24, 25 i 31 de març,
i 1 d'abril.
ASSISTENTS: Carles Moyes,
Albert Pinyol, Jordi Garcia, Aitor
Lopez, Africa Cano,  Cesar, Siscu i
Jordi Camps.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: Marganell (el Bages).
DATA: diumenge 18.
ASSISTENTS: 13 persones. 

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
(Per mal temps), Projecció "L'Ín-
dia desconeguda", de Josep Mar-
iné - esmorzar al CEM i
demostració gastronòmica rural.
Com es fa un Marmitako a l'aire
lliure, a l'hort de la Fina.
DATA: dimarts 20.
ASSISTENTS: 16 socis (vocal:
Jesús Zudaire).

ACTIVITAT: Secció d'Alta
Muntanya: Gallina Pelada ( 2.327
m).
DATA: dissabte 24.
ASSISTENTS: Xavi Armengol,
Silvia Romero, Francesc Parra,
Isabel, Esther Comella.

ACTIVITAT: "Secció de Veterans"
Descoberta Cultural: Castellnou

del Bages, "Els Maquis i Caracre-
mada".
DATA: diumenge 25.
ASSISTENTS: 42 persones
(vocals: Enric Solà i Joan Miró;
guia: Cecília Vila).

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Font del Llor - Carena dels
Emprius - Marquet de les Roques.
DATA: dimarts 27.
ASSISTENTS: 13 socis (vocal:
Josep Mariné).

ABRIL 2012

ACTIVITAT: IV edició biennal de
la Travessada Molins de Rei-
Vilafranca del Penedès.
DATA: diumenge 1.
ASSISTENTS: 800 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
(Per mal Temps), Visita al Museu
de la Ciència i la Tècnica de Ter-
rassa.
DATA: dimarts 3.
ASSISTENTS: 10 socis (vocal:
Josep Mariné).

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Via Magic Line - Gorros -
Montserrat (150 m V+).
DATA: diumenge 8. 
ASSISTENTS: Juan Carlos, Aitor
i Àfrica.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Via Badalona - Gorros - Montser-
rat (170 m V).
DATA: diumenge 8.
ASSISTENTS: Albert Pinyol,
Álvaro.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Montcau - Coll d'Eres - Carena del
Roure - Canal del Cellerot.

RESUM D’ACTIVITATS
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DATA: dimarts 10.
ASSISTENTS: 9 socis (vocals:
Josep Mariné i Jesús Zudaire).

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Escalada Esportiva a Cellecs.
DATA: dissabte 14. 
ASSISTENTS: 10 persones.

ACTIVITAT: Exposició fotogràfi-
ca 40 aniversari Esplai MIB.
DATA: del 14 al 29.

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: de Roses a Cadaqués
(Alt Empordà).
DATA: diumenge 15.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Coll de Grua - Coll de Mal Pas - Pi
del Vent - La Mola.
DATA: dimarts 17 socis.
ASSISTENTS: 11 (vocal: Josep
Mariné).

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Chachi Piruli a l´Elefantet  Difi-
cultat: 6a+ (MD+).
DATA: dissabte 21. 
ASSISTENTS: Ivan Coronas i
Aitor López.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: recital poètic al "tros del
Pere" arran de la Diada de Sant
Jordi.
DATA: diumenge 22.
ASSISTENTS: 33 persones. 

ACTIVITAT: Secció d'Alta
Muntanya: pic de Pedrons (2.715
m) Andorra - amb esquís.
DATA: dissabte 21. 
ASSISTENTS: 7 persones.

ACTIVITAT: Secció d'Alta
Muntanya: intent al pic de Cotiella
(2.912 m).
DATA: dissabte i diumenge 21 i
22. 
ASSISTENTS: Carme Valldosera,
Isabel, Francesc Parra i David
Pamplona.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Ruta del Timbaler 2, Santpedor.
DATA: dimarts 24.
ASSISTENTS: 12 persones
(vocal: Enric Solà; guia: Cecília
Vila).

ACTIVITAT: Taula rodona sobre
l'educació en el lleure organitzada
pel centre d'esplai MIB.
DATA: dissabte 28.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: "Secció de Veterans"
Descoberta Cultural: Viladrau,
"Serrallonga i el bandolerisme
Català".
DATA: diumenge 29.
ASSISTENTS: 42 (vocals: Enric
Solà i Joan Miró; guia: Xavier).

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Escalada Esportiva a Collegats -
Barranc de l'Infern
DATA: diumenge 29.
ASSISTENTS: 5 socis.

MAIG 2012

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup" El
Cec - Els Cortins - La Mata.
DATA: dimarts 1.
ASSISTENTS: 9 socis (vocal:
Josep Mariné).

ACTIVITAT: 27a Caminada de
Molins de Rei.
DATA: diumenge 6.

ASSISTENTS: 635 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Font Freda - Pujol de la Mata -
Collet de la Sabatera.
DATA: dimarts 8.
ASSISTENTS: 13 socis (vocal:
Josep Mariné).

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: la serra de Catllaràs
(Berguedà).
DATA: diumenge 13.
ASSISTENTS: 23 persones.

ACTIVITAT: Exposició fotogràfi-
ca "Els Tres Tombs de Sant Antoni
Abat".
DATA: del 14 al 20.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup" El
Camí Ral, de la Barata fins a Sant
Vicenç de Castellet (16 km).
DATA: dimarts 15.
ASSISTENTS: 14 socis (vocal:
Josep Mariné).

ACTIVITAT: "Darrera sortida
Conjunta" Descoberta Cultural i
Medi Ambient. Sils, "Passejada
Naturalística per l'Estany de Sils".
DATA: diumenge 20.
ASSISTENTS: 41 persones
(vocals: Enric Solà, Joan Miró i
Marià Caimo).

ACTIVITAT: Exposició fotogràfi-
ca de Joan Janés Cogul i Toni
Moreno.
DATA: del 21 al 3 de juny.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup"
Platja de la Mora - Platja Llarga -
Creixell.
DATA: dimarts 22.
ASSISTENTS: 16 socis (vocal:
Enric Solà).

RESUM D’ACTIVITATS
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DESCOBERTA

ia 25 de març. 
Els Maquis. 

Al cementiri de Sant Andreu de Cas-
tellnou fou enterrat Ramon Vila i Cap-
devila, maquis conegut com Caracre-
mada, un dels guerrillers més desta-
cats del maquis català.
Tota la seva trajectòria, la varem
conèixer al Museu del Maquis de Cas-
tellnou del Bages, amb un itinerari de
passejada d'1 hora d'anada i una altra
de tornada, en un entorn molt interes-
sant del qual ens va quedar un bon
record. Tot això gràcies al bon guiatge
de la Cecília Vila, que va fer el reco-
rregut força proper i distret, gràcies a
la seva espontaneïtat.

Dia 29 d'abril. 
Serrallonga (o el bandolerisme cata-
là).

Vam conèixer després d'un recorregut
força interessant de la mà d'en Xavier,
un dels millor guies que hem tingut
aquesta temporada, l'exterior de la
casa de Joan Sala (1594-1634), que va
ser un dels bandolers que més recor-
dem de la Catalunya del segle XVII.
Després d'una passejada guiada, d'1
hora i mitja d'anada i una altra de tor-
nada, ens assabentàrem de les veritats
i les llegendes (tot i que la cosa no va
quedar del tot clara) dels bandolers a
casa nostra, i l'entorn on es van pro-
duir alguns dels fets. 

Dia 20 de maig.
Combinada: Medi ambient - Desco-
berta Cultural a Sils.

Aquesta sortida de caire naturalístic i
cultural, va consistir en una passejada

guiada per l'estany de Sils, amb la par-
ticipació de la Secció de Medi
Ambient.

L'estany de Sils o llac de Sils és un
espai natural protegit, inclòs en el Pla
d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de

Catalunya,  era un antic llac natural
situat al terme municipal de Sils,
comarca de la Selva.
A la seva època era el llac més gran de

Catalunya. Guiats pels responsables
d'aquest espai vam poder gaudir del

seu mestratge i coneixements de l'en-
torn, a plena satisfacció. Ens n'hem
endut un bon record.

D

Enric Solà

Com sempre la foto de grup.

Aquest cop baixava ben plena.

Passejada pel Parc de Sant Salvador.

Després de la pluja.



LA JUNTA INFORMA

a Junta porta molts temes
entre mans, que de mica
en mica es van solucio-

nant. Per exemple, ja tenim net
l'antic espai del rocòdrom situat
als baixos del CEM. A la vega-
da, estem portant a terme la
neteja i classificació de tot el

contingut del despatx, d'on sur-
ten records, i el més important,
petits trossos d'història del CEM
que "piano-piano" recuperarem
perquè en pugueu gaudir.

D'una banda, l'equip informàtic
ja és una realitat. Només falta
"afinar" com els pianos, i trobar
l'afinador i el músic. Voluntaris?
Ja tenim alguna víctima. A més,
l'empresa instal·ladora ens pres-
ta tot el seu suport, però ens hem

de valdre per nosaltres matei-
xos.

De l'altra, la neteja del local del
CEM és a càrrec d'una empresa
de nova vinculació, cosa que ens
representa un estalvi significatiu
al cap de l'any.

A l'ultima Junta es va decidir de
comprar una cafetera. Ja la
tenim "dolce gusto" de… -no en
fem publicitat gratuïta-.

Pel que fa a la destructora de
documents, que estem obligats a
tenir per la llei de protecció de
dades, també està instal·lada.

En un altre ordre de "coses"…

Cal remarcar la magnífica

Molins-Vilafranca, de la qual
hem rebut moltíssimes felicita-
cions i la Caminada, que no va
quedar curta. Moltíssimes grà-
cies als organitzadors, coope-
rants i participants d'ambdues.

A més, l'escaneig de la nostra
història per part del sr. Josep
Gonzalez i la sra. Teresa Seguer,
continua a bon ritme, però
aquest nadó trigarà a veure la
llum, ja que és un procés lent.

Finalment, els afers encallats a
la Casa de La Vila, comencen a
avançar.
Mercès als socis i no socis per la
vostra participació en el dia a
dia del CEM. 

L
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La Junta

L’equip de l’escombra. Sempre eficients i imprescindibles. Voleu un cafè?
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MOVIMENT DE SOCIS

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 637

SECRETARIA

Us hem de comunicar la mort d'un dels socis fundadors de la UEC Molins de Rei. Es tracta de Joaquín Canalias Carbo-
nell, el soci número 3, com ell comentava orgullós, i que va arribar a assistir al dinar commemoratiu del 50 aniversari.
En nom de la Junta Directiva i el conjunt social transmetem des d'aquestes pàgines el nostre condol a tots els seus fami-
liars i amics.

ALTES
Num. Soci Cognoms. nom Data d'alta

1759 JIMÉNEZ MARTÍN, DANIEL 28/12/2012
1779 RIERA TORT, MARIA 27/02/2012
1780 LÓPEZ PULIDO, CARLOS 08/03/2012
1781 CHORNET HERNÁNDEZ, MIREIA 21/03/2012
1782 MARTÍN MORENO, CRISTINA 21/03/2012
1783 RIPOLL ROIG, Mª EUGENIA 23/03/2012
1784 MINGUEZ GOÑI, RAMON 11/04/2012
1785 CARRIÓ RENIU, ROSA 17/04/2012
1786 FARRE AYMERICH, JAUME 17/04/2012
1787 TORRE CASTELLANO, ALBERT 19/04/2012
1788 SILVA BONILLA, MAX 23/04/2012
1789 SANTAMANS MELICH, JOAN 09/05/2012

BAIXES
Num. Soci Cognoms. nom Data de baixa Data d'alta

3 CANALIAS CARBONELL, JOAQUIM 17/05/2012 21/06/1961
1147 SANZ NAVALON, MARIO 16/02/2012 07/01/1999
1406 GARCIA CALDERON, IVAN 15/03/2012 13/01/2005
1569 ZACARIAS SUAY, GUILLEM 03/04/2012 17/01/2008
1575 CAMPMANY PARROT, LLUÍS 01/03/2012 14/02/2008
1697 ALVAREZ FERNÁNDEZ, ENCARNA 22/03/2012 28/06/2010
1732 MARTINEZ GONZALEZ, DAVID 29/03/2012 10/05/2011
1738 SERRA PUIGVERT, SONIA 03/05/2012 16/06/2011
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