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EDITORIAL
Quan arriben les diades nadalenques, el CEM desenvolupa tot un
seguit d'activitats que ja formen part del costumari molinenc.
A banda del dinar homenatge que organitza la Junta Directiva per a
tots aquells que col·laboren puntualment en les activitats de l'entitat,
i que enguany tindrà lloc el 15 de desembre, l'endemà, i obert a tota
la vila, hi ha la Festa d'Hivern: la tradicional pujada del pessebre al
Puigmadrona, un clàssic de la història del CEM, que ja és en boca i
costum dels molinencs amants de la muntanya. Una festa que cada
cop té més participació i que convoca grans i petits en una activitat
molt excursionista: dipositar la representació d'un naixement, en multitud de llocs emblemàtics del territori català.
La tradició i l'herència judeocristiana de Catalunya ha anat repetint
aquest fet al llarg dels anys, i ha quedat com un exponent més de la
proximitat nadalenca, encara que sigui duta a terme per creients i no
creients que, al llarg de la vida, en un moment o altre ho han viscut o
ho han practicat.
En diferents relleus, parelles de nois i noies, nens o nenes, enlairen la
representació d'aquest fet històric o mitològic, amb una motxilla d'atac o una portadora, fins al cim del Puigmadrona, després d'un complet i reconfortant esmorzar, amb la col·laboració del nostre imprescindible Miquel Casanovas i el seu eficient equip.
Un peu de ferro, construït als anys 60, sostindrà aquesta representació subjectat al terra amb quatre vents, amb un llibre de registre on,
any rere any, la gent que puja repetidament al cim hi deixen testimoniatge del seu pas.
Un cop més el nostre soci dissenyador del pessebre serà en Jesús
Jiménez.
Naturalment esperem que tu, siguis soci o no, pugis amb nosaltres el
dia 16, i puguem compartir la jornada matinal amb aquell bon clima
al qual ja estem acostumats.
Enguany també sembla que un Pare Noel força molinenc vindrà a
visitar la sala d'actes de l'entitat per saludar els nens i nenes de Molins
de Rei, dit sigui de passada, tot un nou esdeveniment.
Sembla que com que ara hem d'internacionalitzar algunes de les nostres aspiracions, serà bo que tots els benefactors de l'espai desconegut, especialment europeus estrangers, ens facin costat en tots els nostres desitjos per al futur de la nostra terra.
Benvingut sigui doncs també, el Pare Noel i que faci el que pugui.
Per altra banda, a l'agenda hi trobareu totes les activitats que us hem
preparat les diferents seccions de la casa i els seus voluntaris per a
aquest proper trimestre.
No us les perdeu, perquè la gent que hi treballa hi ha posat tot el seu
interès.
Sobretot passeu unes bones festes i rebeu "amb il·lusió", el nou any i
tot el que ens ha de portar.
Felicitats!
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AGENDA
Dia 16 de desembre, diumenge, a les 8 h del matí:
Festa d'Hivern del CEM! Pujada del pessebre al
cim del Puigmadrona (340 m). Sortida a peu a les 8
h del matí des del local del CEM. Esmorzar de botifarra, xocolatada, melindros, cava i cafè, gràcies a la
inestimable col·laboració de l'equip d'en Miquel
Casanovas.
Cal inscriure-s'hi a Secretaria. Organitza: Secció de
Veterans.

DESEMBRE 2012
Dia 30 de novembre, divendres. A les 9 h del
vespre, al local del CEM: projecció audiovisual i
conferència: "De la pana al goretex: 30 anys de
cascades de gel", per l'alpinista Rafa Vadillo. Organitza: Vocalia de Cultura.
Dia 2 de desembre, diumenge. Sortides de
Descoberta Cultural: "Una de romans". Visita
guiada a la Tarraco romana: el Fòrum, muralles, Pretori, Circ Romà i l'Amfiteatre. També es farà un
guiatge exterior de la catedral.
En acabar, farem cap a la platja de la Mora per dinar
al Restaurant Mora Mar. Inscripcions a la Secretaria
del CEM. Vocals: Enric Solà i Joan Miró.

Dia 23 de desembre, diumenge. Secció de Medi
Ambient: Matinal pel Parc de la Serralada Litoral
(Teià, Maresme). Passejada circular i suau de 7 km
amb una vegetació variada d'arbres i matolls que
viuen entre les formacions granítiques de la zona i
unes magnífiques panoràmiques típicament mediterrànies. Sortida a les 9 h del matí de la plaça dels Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Dia 9 de desembre, diumenge. Secció d'Escalada:
sortida de via llarga a Vilanova de Meià (serra del
Montsec, comarca de la Noguera). Més informació
a l'apartat d'Escalada del web del CEM o els dijous, a
les 8 h del vespre, al nostre local. Organitzen: Carles
Moyés i Aitor López.

GENER 2013
Dia 13 de gener, diumenge. Secció d'Escalada: Sortida d'escalada esportiva al sector de Solius (Baix
Empordà). Més informació a l'apartat d'Escalada del
web del CEM o els dijous, a les 8 h del vespre, al nostre local. Organitzen: Carles Moyés i Aitor López.

Dies 15 i 16 de desembre. Secció d'Alta Muntanya:
Gran Facha (Pico Vachimanya, en aragonès;
Grande Facha, en francès), de 3.005 m. Més informació a l'apartat d'Alta Muntanya del web del CEM o
els dijous, a les 8 h del vespre, al nostre local. Organitzen: David Pagès, Àfrica Cano i Xavi Armengol.

Dia 13 de gener, diumenge. Secció de Senderisme:
Travessada a peu des de Santa Cecília fins a Collbató. Itinerari clàssic de la volta a la muntanya de
Montserrat que ressegueix el massís pel migdia, sempre per una pista en estat immillorable, fins al coll de
Guirló, i després passa a l'obaga pel sender GR, pel
peu de les espectaculars parets de la cara nord. Una
ruta imprescindible de gran bellesa. Desplaçament
amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocal: Jordi
Martínez Basté.
Dia 19 de gener, dissabte, a les 7 h de la tarda, al
nostre local: Assemblea General Ordinària de
socis i sòcies del CEM. Es prega puntualitat.
Dia 20 de gener, diumenge, a les 8 h del matí: Recollida del pessebre i del seu llibre de registre al cim
del Puigmadrona. Sortida a peu des del local del
CEM a les 8 h del matí. Cal portar l'esmorzar i la
beguda. Com més serem més riurem! Organitza: Secció de Veterans.

Dia 15 de desembre, dissabte, a les 2 h del migdia,
a l'Escola Alfons XIII, de Molins de Rei: dinar d'agraïment per als voluntaris que col·laboreu en les
activitats que organitza el CEM. Cadascú s'ha de
portar el seu plat, got i coberts. Confirmeu la vostra
assistència a Secretaria, si us plau.
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AGENDA
Dia 10 de febrer, diumenge. Secció de Senderisme:
Cicle Caracremada: de Sant Pere de Graudescales
a Busa (Solsonès). De nou ens endinsem pels camins
del darrer maquis català. La ruta comença en aquesta
església romànica solitària enmig d'un paratge de gran
bellesa natural, al municipi de Navés, i continua per
una serra rodejada de cingles, amb ben pocs accessos,
que crea una sensació d'aïllament constant, que es fa
més intens un cop s'arriba al cim i descobrim el gran
i alhora desconcertant altiplà. Les sortides a Busa
sempre són una gran experiència per a tothom.
Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria.
Vocal: Jordi Martínez Basté.

Dia 20 de gener, diumenge. Secció de Medi Ambient: Matinal per les muntanyes de la serra de
l'Ordal (Subirats, Alt Penedès). Passejada suau de 8
km que des del poble medieval de Torre-ramona ens
acostarà al castell de Subirats i a l'avenc d'Ordal, sempre envoltats de les típiques i exuberants pinedes
d'aquesta serra. Sortida a les 9 h del matí de la plaça
dels Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.
Dia 26 de gener, dissabte, a les 7 h de la tarda, al
local del CEM: Inauguració de l'exposició dels
"15ns Premis CLIC de Fotografia". Acte inclòs en
la programació de la 162a edició de la Fira de la Candelera dels dies 1, 2 i 3 de febrer de 2013.
Dies 26 i 27 de gener. Secció d'Alta Muntanya: pics
dels Infiernos (pic oriental, 3.076 m; pic central,
3.082 m, i pic occidental, 3.073 m). Més informació
a l'apartat d'Alta Muntanya del web del CEM o els
dijous, a les 8 h del vespre, al nostre local. Organitzen: David, Àfrica i Xavi.
Dia 27 de gener, diumenge. Sortides de Descoberta
Cultural: "Passejades per a tothom". El Lluçanès
més proper: Oristà i el bandoler Perot
Rocaguinarda, les llegendes i la veritat. Guiatge de
Xavier Barniol. Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocals: Enric Solà i Joan Miró.

Dies 16 i 17 de febrer. Secció d'Alta Muntanya: pic
d'Amitges (2.851 m) i tuc de Saboredo (2.834 m).
Més informació a l'apartat d'Alta Muntanya del web
del CEM o els dijous, a les 8 h del vespre, al nostre
local. Organitzen: David, Àfrica i Xavi.
Dia 17 de febrer, diumenge. Secció de Medi Ambient: Matinal pel terme municipal de Sentmenat
(Vallès Occidental). Recorregut de 8 km per una
bellesa mediambiental i paisatgística que finalment
ens portarà al castell mil·lenari de Guanta. Sortida a
les 9 h del matí de la plaça dels Països Catalans.
Vocal: Marià Caimo.
Dia 24 de febrer, diumenge. Sortides de Descoberta Cultural: "Passejades per a tothom": Monistrol
de Calders i l'interessant món de les cabanes de
pedra seca, amb un itinerari guiat per l'August Bernat
i Constantí, expert en la preservació d'aquest patrimoni. Desplaçament amb autocar. Inscripcions a Secretaria. Vocals: Enric Solà i Joan Miró.

FEBRER 2013
Dia 10 de febrer, diumenge. Secció d'Escalada:
Sortida d'escalada esportiva al sector de l'Arbolí
(Priorat). Més informació a l'apartat d'Escalada del
web del CEM o els dijous, a les 8 h del vespre, al nostre local. Organitzen: Carles Moyés i Aitor López.
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J

a vam dir una vegada que per perquè ens toqués l'aire als meus
sortir a l'entrevista no s'ha germans i a mi... És i sempre serà
d'haver fet res que sigui "notí- una bona escola.
cia" o "important". Aquesta secció
només pretén posar fesomia als Tu ets de Sant Feliu de Llobresocis, compartir vivències i fer una gat. Com vas arribar al CEM?
mica de caliu. De fet,
aquesta és la gràcia del
Butlletí, que expliqueu
les excursions realitzades, els països visitats,
etc., perquè la resta
puguem conèixer persones pròximes a qui
poder preguntar i així
tenir també l'oportunitat
de poder-hi anar. Un
excursionista és un
explorador del que és
desconegut i, gràcies al
Butlletí, s'eixampla el
nostre petit horitzó particular de descobertes
pendents de fer. Gràcies
de tot cor a la sòcia
Anna Díez Cifré per
haver acceptat ser la
persona entrevistada
La nostra incansable protagonista amb en Dau.
d'aquest número.
Sí, vaig néixer a Sant Feliu l'any
Com et vas iniciar en els esports 1984, però ara visc a Molins de
de muntanya?
Rei. L'any 2009 em vaig fer sòcia
del CEM perquè volia fer un curs
Esports de muntanya? Més aviat, d'iniciació a l'escalada i aquí en
la passió, l'estima i el respecte per feien un. Gràcies al curs d'escalada
la muntanya és el que de mica en vaig conèixer gent amb inquietuds
mica t'enganxa i, sense adonar- semblants a les meves i vaig pente'n, t'emboliques en tots els saraus sar que era un bon lloc per comque hi tinguin cabuda. I qui m'ho partir-les.
ha transmès? Doncs, els meus
pares. Per als meus pares, anar a la A part de l'escalada, quines
muntanya era i és la seva estona de altres modalitats practiques?
cel. Encara no caminava que mon
pare ja es va espavilar per trobar la Practico... mmm... Bona pregunta..
manera de portar-m'hi, quan enca- Una mica de tot i una mica de res...
ra no existien les motxilles porta- Suposo que és perquè realment
bebès. Qualsevol excusa era bona gaudeixo fent de tot i és justament
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això el que m'omple. No sóc bona
en res, però em defenso per fer-ho
mínimament bé.
El diumenge 7 d'octubre vas fer
la Garmin Barcelona Triathlon.
Molts dels nostres lectors segur que no han
vist mai un triatló. En
podries descriure un?
L'ordre sempre és el
mateix: nedar, bici i
córrer. La natació sempre es fa al mar. Abans
de res, és súper important no deixar-te res a
casa de tot el material
obligatori per a les tres
disciplines; si no, ja has
begut oli.
Un cop arribes al lloc de
la cursa, has d'anar a
deixar tot el material
que necessitis per fer
les proves a boxes, ja
que és on es fan les
transicions. Allà cadascú té un petit espai amb
el número del seu dorsal per deixar-hi la bici, les sabatilles de la
bici, les de córrer i tot el que creguis que utilitzaràs. I no, pel fet
que hi ha boxes, no necessites una
persona que t'esperi per fer el
canvi de material d'una prova a
l'altra.
En els triatlons és molt important
que el teu número de dorsal es vegi
bé durant les tres disciplines. En la
natació es posa al casquet de bany
(tardor/hivern) o bé un adhesiu
amb el número al braç (estiu/primavera); a la "bici", portes el
número rere el selló de la "bici" i
en el casc, i el dorsal gran a l'esquena; quan corres has de canviar-
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te el dorsal que duus a l'esquena al
pit.
Durant les transicions, el temps
continua corrent; per tant, has d'afanyar-te a trigar el menys possible
a fer els canvis.
Per exemple, per nedar em poso
banyador, malles curtes, casquet
de bany, ulleres i el xip al turmell

Oohh! Va anar bé, molt bé!! Sobretot, perquè la feia en molt bona
companyia: dos dels meus cosins,
la meva germana i una amiga... i
6.000 participants més. L'ambient
era espectacular amb la quantitat
de gent que hi havia. Emociona
veure tanta gent que s'anima a ferla. I dels que vénen a veure-la,

fecte per a l'època de l'any en si, ja
que ens esperàvem que faria més
fresca, sobretot a l'aigua, i no vam
necessitar el neoprè. Fantàstic! A
més a més, el dia estava emboirat i
no feia xafogor... Per tant, ideal.
Us animo a tots a fer-la i veure'ns
allà l'any que ve!
Si poso el teu nom al Google veig
que tens una llarga trajectòria
en curses de muntanya i atletisme: a part de la Garmin Barcelona Triathlon, has fet la Maratón del Aneto, el mític Open
Jean Bouin, la Cursa de l'Alba,
el Triatló de la Vila, la Cursa
Bombers de Barcelona, la Cursa
dels Nassos "Gran Premio Ibercaja", la Barcelona Midnight
Trail… Ens n'hem deixat alguna
d'important?

A la ruta dels sis tres mils al voltant de la Pica d'Estats. Setembre de 2007.

(sobretot és important posar-se'l al
turmell; si te'l poses al canell, no et
podran puntuar cap prova). Quan
surts del mar, vas corrents fins als
boxes; allà et calces, et poses el
casc i el dorsal a l'esquena, i surts
amb la "bici" al costat fins a la sortida. Per a mi, la transició més dura
és de la "bici" a córrer. Quan baixes de la "bici", les cames et fan
figa! Has d'anar corrents també
fins als boxes... I no pots treure't el
casc fins que arribis al teu espai; si
no, t'enduus una bona esbroncada.
Allà deixes la "bici", el casc, i et
canvies de sabatilles i la posició
del dorsal. I ara sí, només queda
arribar corrents a la meta.
I com et va anar personalment el
Garmin Barcelona Triathlon?

segur que molts pensen a fer-la
l'any següent, val la pena.
En un triatló hi ha diverses categories: olímpica, esprint i, en algunes, fins i tot súper esprint. L'olímpica és la més dura (1.500 m
nedant, 40 km en bici i 10 km
corrents); l'esprint és la que nosaltres vam fer (750 m nedant, 20 km
en bici i 5 km corrents) i la súper
esprint és la meitat de l'esprint
(400 m nedant, 10 km en bici i 2,5
km corrents).
Era el segon triatló que feia i
aquest cop m'enduia més bones
sensacions que en la primera, tot i
que per a mi, nedar a mar obert és
el que porto pitjor, sobretot pels
cops de peu i braços que t'endús...
Però sembla mentida com arriba a
enganxar.
I pel que fa al temps... Va ser per-
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Ha, ha, ha! Doncs, no ho sé... Ah,
he fet algunes curses d'orientació
també. Recordo especialment la
que vaig fer amb el meu gos, en
Dau, la Faronit, i vam quedar
segons en la categoria mascota. El
millor de tot, a part del trofeu i la
bona estona, va ser el sac de pinso
que ens van regalar! Només per a
la butxaca ja val la pena!
I ara m'animo a fer raids també! El
28 d'octubre vam fer el del Papiol
i vam quedar segons en categoria
Open. Molt contents per ser el primer raid que fèiem.
Em crida l'atenció la cursa Barcelona Midnight Trail. És una
prova en què correu de nit?
Aquest any, era la primera edició
de la cursa i realment m'ho vaig
passar molt bé! La sortida i arribada era al Parc de Collserola, del
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Tibidabo de Barcelona, organitzada per Wefeel Sport. Eren 14,5 km
de nit amb un desnivell que Déu
n'hi do!! Encara recordo unes escales molt pronunciades que es van
fer eternes en el tram final... Tots
els participants havíem de dur
frontal per fer la cursa.
Tot i així, el camí estava il·luminat
per polseres fluorescents (que van
anar molt bé per veure alguns
sotracs perillosos); a més, els participants també en portàvem una al
canell que ens havia proporcionat
l'Organització. En la foscor has de
vigilar força on poses els peus..
Més d'un per descuit o mala sort va
sortir d'allà lesionat.

el suport i la confiança amb els
teus companys. És com anar a la
conquesta d'alguna cosa en grup.
En canvi, en les altres curses competeixes tu contra el teu temps
anterior.
És més un repte personal de superació i, per tant, més solitari.

Em ve al cap un home d'edat avançada durant el Triatló de la Vila a
l'hora de córrer que es notava que
li començaven a mancar les forces
i el vaig estar intentant animar una
mica durant un tram. Quan vam
arribar a meta, l'home estava infinitament agraït pel suport i em va

També surt el teu nom en les llistes de classificacions de moltes
curses de BTT. De quina en destacaries el recorregut per la
coneixença d'una comarca o un
paisatge nou?
L'última, a Agramunt, amb motiu
de la fira del torró. Hi havia dues
categories: la de 38 km i la de 58
km. No hi havia anat mai, tot i que
n'havia sentit a parlar molt i en
tenia ganes. No cal dir que després
d'una bona volta per allà, no pots
anar-te'n sense un o més torrons
sota el braç... Boníssims!!
Què et va fer passar de l'excursionisme tradicional a aquest
tipus de curses més pròpies de
l'atletisme?
Ha, ha, ha! No, no he passat d'una
cosa a l'altra; més aviat intento
combinar-ho. Hi ha temps per a tot
i tot té el seu moment. L'alpinisme,
l'escalada, l'esquí... m'encanten
perquè la base és la feina d'equip,

Fent l'ascensió al Pic de Casamanya (2740m) amb raquetes de neu. Gener de 2009.

De quina excursió a peu, en
"bici" o escalant, de quin cim,
etc. en guardes un record
millor?

fer una forta abraçada... Crec que
aquella abraçada va ser per a mi
una bona dosi d'energia per un
llarg temps!

En guardo moltíssims, de bons
records!!!
Tots són únics i especials, i sempre
te'n duus a casa un grapat d'anècdotes, com la primera ascensió en
grup que vaig fer amb pocs anys al
Perafita, passant pels estanys de la
Pera... o la travessa de Cavalls del
Vent, que vaig voler fer sola aquest
estiu amb el meu gos i no les tenia
totes, però va resultar ser una
experiència molt enriquidora.

I ara al contrari: de quina cursa
o excursió en guardes un pitjor
record?

I de triatlons o curses?
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Més que una cursa o excursió en
concret, diria més aviat la sensació
inicial que quan ets més novell és
la primera cosa que has d'aprendre
i que, sovint per la mateixa ambició, també és la més difícil: la
impotència (sigui pel motiu que
sigui) d'abandonar. Les muntanyes
no es mouen de lloc, les curses es
repeteixen any rere any... però el
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valor humà és insubstituïble. Una
lliçó que em va costar d'aprendre.
Com podem ajudar des del CEM
els joves que feu competició?
Particularment, crec que al CEM
hi falta un espai on els més menuts

Quina és la teva professió?
Sóc mestra d'educació primària al
CEIP Pau Vila de Papiol. El què
més m'agrada? Els infants: fan de
cada dia un dia diferent. Són una
capsa de sorpreses amb la qual no
deixes mai d'aprendre. I sí, és compatible… Tot és qüestió d'organitzar-se. No faig res que no pugui fer
qualsevol altra persona.

Hi ha alguna cosa que vulguis
afegir que no t'haguem preguntat?
Una bona companya d'escola un
cop em va dir una frase que em va
deixar petjada i l'he intentat aplicar
en tots els aspectes de la meva

Ets membre d'alguna altra associació a part del CEM?

Barranc de Bóixols. Pallars Jussà.

hi tinguin cabuda -infants, adolescents i joves-, on es fomenti la participació en activitats de muntanya, on es doni valor a les seves
possibilitats i se'ls acompanyi i
animi a ensenyar els valors que la
muntanya en general ens pot oferir.
T'agradaria practicar alguna
altra disciplina esportiva?
Aquest estiu vaig tirar-me en paracaigudes i l'experiència va ser brutal. Llàstima que fer classes per
aprendre'n i disposar de tot el
material és car, que si no… He,
he...

Fa pocs anys estava fent de monitora a l'Esplai Sant Llorenç de Sant
Feliu i també vaig ser cap de colla
dels Bastoners i secretària de la
Comissió de Colles de Sant Feliu.
Ara mateix, no estic participant
gaire activament en cap entitat.
Aquests darrers anys no he pogut
implicar-me massa en cap lloc en
concret… i ho trobo molt a faltar!!
Però el temps passa, els cicles canvien i cal buscar coses noves.
Quines altres aficions tens, a
part de l'esport?
Mmm… M'agraden moltes coses!!
M'encanta ballar… Sardanes,
dansa del ventre, lindy-hop, dansa
africana, balls de saló... el que
sigui!! Fa cosa d'un any que faig
pintura. M'encanta experimentar i
fer coses amb les mans! Cuinar,
treballar el meu petit hort… També
m'agrada molt fer teatre i, per què
no?, fer el pallasso! M'agrada tocar
la guitarra, em relaxa escriure
petits contes, veure pel·lícules que
donin molt de parlar… I tinc un
gos preciós que em té el temps i el
cor robat: una barreja de husky
amb mastí, en Dau.
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Anna Diez Cifré i el seu estimat Dau.

vida: "Que el que és urgent no
acabi amb el que és important". Ho
comparteixo.
I per acabar, voldria agrair a tots
aquells que d'una manera o una
altra m'han fet costat en tots els
aspectes de la vida. Sense ells, res
no seria el mateix.
L'escalfor humana és el que ens fa
vibrar, sentir, tirar endavant, facis
el que facis, i al capdavall, és el
que dóna sentit a tot.
Moltes gràcies!
Gràcies a tu per compartir tots
aquests pensaments i vivències
tan enriquidors!

QUADERN DE CAMP

Fa 25 anys, aproximadament, vaig veure per primer cop, des de
la carretera, els boscos que pengen sobre el pantà de La Baells,
just davant la central tèrmica de Cercs. Anàvem cap a Andorra
a esquiar. La imatge era d'una vegetació d'esma, marró.. com
morta. No recordo la pregunta que vaig fer ni qui la respongué,
però recordo la resposta: "Això que veus són els efectes de la
pluja àcida".

Aquest caràcter de transició entre l'alzina i el roure de clima més
humit (com el roure de fulla grossa o el roure pènol) afavoreix
l'aparició de rouredes marcescents en indrets on es donen condicions climàtiques intermèdies entre les temperades humides
(estius relativament humits) i les mediterrànies (estius secs).

L'eclosió de les gemmes facilita l'aparició de l'aparell foliar recobert de borrissol.
Foto: Josep A. Uroz.

Per tant, a casa nostra podem observar els roures marcescents
per sobre de l'estrat d'alzines i per sota del bosc caducifoli o
de pi roig.

Aparició de les gemmes primaverals d'un roure cerrioide. Pocs dies abans encara hi
eren les fulles seques de la temporada anterior. Foto: Josep A. Uroz.

Passats els anys he tornat a aquelles muntanyes, aquest cop a
peu, per constatar que la pluja àcida no és la causa de l'aspecte hivernal d'alguns dels boscos de la nostra geografia. Llavors,
què provoca aquest aspecte? Us en faig cinc cèntims.
Rouredes marcescents
Són masses boscoses on predominen espècies de roure amb el
tret comú de conservar les fulles seques a les seves branques
a llarg de l'hivern. Aquesta característica imprimeix un caràcter
prou singular a aquestes formacions.
A Calalunya les formen el roure martinenc (Quercus humilis) i
els seus híbrids: el roure valencià (Quercus faginea) -també
conegut com roure de fulla petita-, el roure reboll (Quercus
pyrenaica) i el roure africà (Quercus canariensis).
Aquests roures tenen la particularitat de tenir una morfologia
foliar a mig camí entre les frondoses caducifòlies i les espècies
escleròfil·les (alzina i surera). Les fulles estan dotades d'una
pilositat més o menys persistent i una coberta hidròfoba, o fins
i tot endurida, que redueix la transpiració durant l'estiu.

Diferents morfologies de fulles de roure marcescents. D'esquerra a dreta: Q. humilis,
Q. pubescents, Q. x cerrioides, Q. Pirenaica i Q. canariensis.

Però, què és la marcescència?
És una particular versió de la caducifòlia, on la caiguda de la
fulla no es completa fins que rep l'empenta de les noves fulles
durant el rebrot de primavera, sempre que el vent no les arrenqui
abans, de les branques on estan subjectes.
Aquest recurs evolutiu és motiu d'especulacions diverses entre
els botànics. Es creu que pot suposar un grau més gran de protecció de les gemmes foliars davant de gelades i animals o una
estratègia a fi d'evitar, amb l'ombra de les fulles seques, la proliferació de plantes heliòfiles que competirien pels recursos
hídrics i nutritius.
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entre les dues espècies que us he descrit. És abundant al Prepirineu i a la serralada Litoral, on comparteix espai amb altres
espècies de roure també hibridades com ell.
Roure reboll i roure africà
Aquestes dues espècies de roure marcescent són marginals a
Catalunya. El roure reboll es troba restringit a les muntanyes
de Prades. Malgrat el seu nom científic (Quercus pyrenaica), no
es troba al Pirineu; en canvi, és relativament abundant a les
serres cantàbriques.
El roure africà (Quercus canariensis) es localitza sobretot entre
el Maresme i la Selva, en especial al massís del Montnegre.

Una altra hipòtesi vincula la marcescència amb el reciclat dels
nutrients al sòl. Tenim que, si les fulles caiguessin a la tardor,
el vent s'enduria part d'aquesta biomassa a un altre lloc, mentre
que la resta es descompondria massa a poc a poc a causa del
fred hivernal. Així doncs, la caiguda de fulles primaveral permetria que la fullaraca trobés unes condicions climàtiques propícies per a una ràpida descomposició i assimilació pel sòl.

Una curiositat: l'Andricus kollari
Haureu observat amb freqüència roures amb les branquetes
carregades d'unes boles de 2-3 cm de diàmetre. No són res més
que uns teixits tumorals, anomenats cecidis o gales, que embolcallen els ous posats per aquest insecte dins la tija tendra. En
cap cas són fruits, ja que es tracta de la resposta del vegetal a
la presència del paràsit, amb un creixement anòmal del teixit que
intenta aïllar l'atac o infecció.

Aspecte d'un rodal de bosc marcescent a la tardor. Foto: www.arboleon.pbworks.com.

Roures diferents, però semblants
Roure martinenc
És un roure que tendeix a hibridar-se amb altres congèneres, fet
que fa difícil d'identificar-lo pels seus trets més característics.
En general, les poblacions més pures i abundants es troben als
Pirineus, mentre que, a mesura que anem cap al sud, dominen els
híbrids, sobretot amb el roure valencià, dels quals és particularment abundant el Quercus x cerrioides fins a les envistes de
Barcelona.
El roure martinenc té el seu límit meridional a les serres de
Cardó i Prades, i el massís dels Ports, tot i que es tracta d'enclavaments allunyats de la seva àrea de distribució principal i
amb una presència escassa.
Roure valencià
El podem trobar formant boscos a les terres poc plujoses del
centre i sud de Catalunya i en els vessants més secs de la serralada pirinenca. Pot habitar en regions amb sols i temperatures
similars a les de l'àrea de distribució del roure martinenc.
Roure cerrioide
Aquest híbrid fou descobert pel botànic valencià A. C. Costa
a la serra de Collserola. Té caràcters més o menys intermedis

Les anomenades gales o cecidis són comuns en diferents espècies de roure. Foto:
www.blocs.xtec.cat.

Aclariment
Tornant a la inquietant qüestió amb què iniciava aquest "Quadern de Camp", voldria dir-vos que, actualment, la pluja àcida
no ens ha de preocupar, ja que les estacions de mesurament
repartides pel territori català no solen registrar valors pròxims al
pH de 5 (àcid). De moment, ens podrem menjar els torrons tranquils, almenys pel que fa a aquesta qüestió. Bones festes!
Josep A. Uroz
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LA MÚNIA

P

ic de La Múnia per Llanos
de La Lalarri (3133 m) 15 i 16 de setembre

Ara sóc davant l'ordinador escoltant Loneliness del disc Home de
l'Esther Condal i no puc evitar
emocionar-me en veure aquestes
fotos tan fantàstiques. Potser és la

ric, l’Encarna i la Isabelle comencen a caminar els primers de tots i
no els trobarem fins a la tarda quan
arribem als llacs de La Múnia. La
Sílvia i el Xavi han anat a fer una
altra excursió per allà a prop i arribaran els darrers al campament
improvisat que muntem a la nit.
La resta, el Jordi, el Francesc i jo

Foto del cim amb en Xavi, Jordi, Francesc, David, Sílvia i Isabelle

música, que sempre ens remena
alguna cosa per dins (no em refereixo a Rihyana que remou altres
coses) o potser el paisatge, o potser
és tot plegat. Però penso "que bé
poder sentir això en els temps que
corren i no pas frustració, ràbia,
tristesa o desesperació". Suposo
que per això pugem allà dalt.
Aquesta vegada el projecte era La
Múnia, un cim mític, però que
sovint queda eclipsat per altres de
més tirada que té al voltant. L'En-

sortim de Molins dissabte ben
d'hora i arribem ben d'hora a l'aparcament del parador de turisme
de Pineta. Realment aquest lloc,
tot i ser una mica "guiri" té unes
vistes precioses a la glacera del
Mont Perdut, al Marboré i als
Astzou. Evidentment, en fem un
munt de fotos.
Ens calcem les botes i la motxilla,
i enfilem pel camí ben marcat i
dret que ens du en una mitja hora
als Llanos de La Larri. Com diu el

seu nom, és una vall força oberta i
molt plana que ens porta als salts
d'aigua que cauen dels llacs superiors. Molta gent s'hi banya o fa el
turista. Però a partir d'aquest punt
la cosa canvia. Ja no hi ha cases ni
gent. El camí és radicalment dret i
una mica perdedor al principi, però
es deixa fer. En algun lloc hi ha
una mica de timba i és millor no
entrabancar-se amb el cordons, si
no vols acabar prenent un bany
amb el coll trencat als gorgs que hi
ha alguns centenars de metres més
avall.
Fa força calor. Caminar al migdia
no és la millor idea un dia de bon
temps del mes de setembre, però
prefereixo això que no pas un ruixat de tarda. Tots tres estem motivats i no perdem gaire temps. Ja
gaudirem del paisatge quan
siguem a lloc. Malgrat això, fem
algun mos de tant en tant mentre
ens delitem amb les muntanyes
solitàries que ens envolten. No
hem vist cap animal que no siguem
nosaltres. Cap isard, cap marmota.
Algun ocellot i para de comptar.
Una vegada dalt del salt d'aigua el
pendent se suavitza i només cal
resseguir el Barranco de la Fuensanta, on ens abastim d'aigua per si
de cas als llacs no en podem agafar. Després comprovarem que no
calia. Un darrer tram de pujada ens
deixa als llacs de la Múnia on ens
trobem amb els amics del grup
avançat i el rerefons del Robiñera.

ROBA, COMPLEMENTS I CALÇAT
PEL LLEURE A LA MUNTANYA
I TOTS ELS ESPORTS.
Major, 45
Molins de Rei
Tfn. 93 680 22 39
running2@shop.intersport.es

Distribuïdor productes GPS
10% descompte als socis del CEM
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LA MÚNIA
Ara toca menjar una estona i fer-se
una remullada en aquests llacs
d'aigua cristal·lina i glaçada. Quin
"gustàs"! Reconec que quan veig
aquestes aigües pirinenques que
em criden "vine, vine", no em puc
resistir i m'hi llenço de cap. Quan
m'hi banyo em sento lliure, més
proper a la natura i alhora més fort,
com si es tractés d'una cerimònia.

molt de poder-ho veure tan clar
sense ulleres: beneïda operació de
làser! M'encanta poder veure un
cel tan net i penso que costa molt
de veure les estrelles a la meva
ciutat. Com no et "fotis" una
"nata" o un parell de gin-tònics ho
tens magre.
Sempre que parlo amb algú a qui
m'aprecio no em puc estar de reco-

Pujant cap al Coll de la Munia.

Després de sopar arriben la Sílvia i
el Xavi, i en una estoneta ja som al
"sobre" en un "bivaquillo" que ens
hem arreglat al costat del llac.
Quin lloc més bonic per passar-hi
la nit! Ni tots els Hilton del món
s'hi poden comparar, perquè aquí
hi ha coses que no es compren amb
diners: la satisfacció per l'esforç
que ha costat arribar-hi, la solitud i
la proximitat a la natura.
Des del sac contemplo els estels
que entapissen el cel i m'alegro

les persones no hi tenen gaire lloc.
El clima és rigorós i no hi ha
comoditats per viure-hi. El romanticisme ens aflora quan les veiem,
però crec que la realitat és diferent.
A la muntanya hi portem desitjos,
il·lusions, somnis i esperances,
però de vegades també hi deixem
amics.
L'endemà ens llevem amb el sol

La Sílvia i el Francesc amb els llacs.

manar-li anar de tant en tant al
"monte". És com si fos un d'aquests paios "entrajats" de negre
que truquen a casa per parlar-te de
la seva fe. Jo no hi insisteixo gaire,
però reconec que si pogués, de
vegades, raptaria algunes persones
i les portaria a un lloc com aquest
perquè el contemplessin ni que fos
una vegada a la vida.
Però les muntanyes, per molt
maques que siguin, sense una bona
companyia són un lloc inhòspit on

que sempre dóna energies positives i deixem els "trastos" amagats
entre les pedres per pujar més lleugers. Travessem els llacs inferiors i
després els superiors. Seguim el
camí que puja dret fins el Coll de
la Múnia. Des d'allà es veu la vessant nord del Circ de Troumouse,
on encara no hi ha tocat el sol. Es
veuen uns prats amples i una cara
nord molt dreta i amenaçadora.
Nosaltres seguim la cresta sense
cap dificultat fins a arribar al Pas
DISTRIBUÏDOR EXCLUSIU

QUADS
Concessionari Oficial
Av. València, 25 Molins de Rei Tel. 93 668 16 42 - Fax 93 668 94 61 - mail:fcosta@motoscosta.com
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del Gat, on ens aturem. No és aeri
i hi trobem una corda que ajuda
una mica, però cal posar-hi tots els
sentits. Et pots agafar a una escletxa que puja de biaix cap a la dreta.
Algunes persones s'asseguren amb
un cordino. Nosaltres l'hem portat,
però al final no el fem servir. Després d'aquest pas el camí segueix
una mica per l'esquerra i tornem a

pant un xic, però gens difícil. Tot i
això, recomano portar casc perquè
hi ha trams amb roca molt descomposta. En poca estona som dalt,
però encara hem de crestejar una
mica fins arribar al cim de La
Múnia. Avui és un dia fantàstic i
les vistes són espectaculars: tot el
massís del Mont Perdut, el Vignemale, l'Aneto, ... No ens podem

Doncs això! Després de la pallissa,
arribem als cotxes. És ja de nit i
toca una botifarra de cotxe fins
arribar a casa, però un tallat ens
desperta prou. Arribem a casa a
una hora intempestiva, però ha
valgut la pena. El cansament físic,
l'esforç mental, el risc, anar a dormir tard, forma part del que m'agrada fer: viure!!!

La Sílvia i el Xavi amb el Mont Perdut i Marboré de fons.

El pas del Gat.

trobar un tram una mica delicat
que amb neu pot ser-ho encara
més, però el superem tots sense
cap problema, tot i haver-hi posat
tots els sentits que ens queden després de tants anys per aquests
móns de Déu. En realitat sembla
que hi ha un camí que evita aquest
pas seguint els pedregams que hi
ha a la dreta del coll i pujant per un
caminet que hi deu haver per allà.
Però tampoc es tracta de ser un
"cobarde de la pradera" i renunciar
al plaer de sentir com l'adrenalina
et corre per les venes i després es
converteix en satisfacció en comprovar que una vegada més hem
superat un repte, encara que sigui
petit. Aquestes cosetes fan la vida
més entretinguda i divertida.
Seguim el camí, de vegades grim-

No et quedis al sofà de casa, please.
A més, recordeu que del 16 al 25
de novembre es fa el Festival de
Cinema de Muntanya de Torelló,
com cada any, no me'l perdo!
A més, els amics de la secció d'escalada estan ampliant el rocòdrom
del poliesportiu i quedarà una passada!
A més, vam anar a veure la
pel·lícula "Pura Vida" sobre el rescat fallit a Iñaki Ochoa de Olza.
No parem!!!
Finalment, des d'aquí, vull recordar el company Martí Gasull que
va morir a les muntanyes de l'Himàlaia aquest setembre mentre
practicava allò que més li agradava.

estar de reposar una estona sota el
solet agradable que ens escalfa i
ens acaricia suaument mentre
piquem alguna cosa i xerrem amb
els francesos que han pujat per la
banda nord.
De baixada, com que som més
"xulos" que ningú, decidim arrodonir la sortida i tornem per Petramula. De fet, es pot fer sense
matar-s'hi gaire si mires de no perdre nivell i anar baixant cap a la
dreta, per assolir l'altre vessant
molt abans d'arribar a l'aparcament. Més o menys has d'anar a
petar on hi ha el pluviòmetre,
abans del Pico Estiva. En cas contrari, és una pallissa! Això sí, entre
aquest pic i la vall de Pineta, hi ha
una petita vall molt estranya que
valia la pena de visitar.

David Pagès
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n d'aquests homes no ha
guanyat mai cap trofeu. Ni
tan sols ha guanyat cap
cursa de sacs del seu poble. Mai ha
somiat arribar entre els tres pri-

mons per arribar el darrer a la
cursa d'Alaior. Mai hauria apostat
ni un pongo que podria guanyar el
2n Raid d'Aventura CEM El
Papiol.

escalada, ràpel, proto-espeleo,
tirolina, guarreria de fang, cursa
d'orientació en BTT, bitlles catalanes, remullada natatòria i orientació urbana. L'Aitor va dir: "Si no

Semblava que no podia ser.

En plena preparació per la gesta.

mers, ni tan sols quan només en

L'Aitor López, el Marc Caus i el

Evidents cares de satisfacció.

participen quatre. De petit sempre
suava tinta i es deixava els pul-

David Pagès van fer totes les proves: cursa d'orientació, patins,

sortim com a 3rs classificats no
tenim més opcions de premi".
Quan van sortir els 3rs no vam
sentir tristesa. Era normal. Però
quan van dir que els guanyadors
érem nosaltres vam saltar d'alegria
després de trigar uns 5 segons a
reaccionar. "Som nosaltres!".
Quina il·lusió! Sou uns cracks!
Esperem que sigui l'inici de moltes
altres històries. De tota manera,
vull dir que el millor de tot va ser
participar i gaudir de les activitats
i el grup. De vegades els somnis es
compleixen, fins i tot per a un
malapte!
David Pagès

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA
Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898
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El motiu és essencial...
...Rebre premis no és casual.

Fer un bon cim no és pas freqüent...
...I el que el fa, està molt content.

La constància els han premiat...
...I tots ells ho han celebrat.

La Maria hem retratat...
...Pels molts anys que ha acumulat.

La Roser, amb posat greu...
...Ens ensenya el seu trofeu.

De la mà del president...
L'Anna ha rebut el present.
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U

na bona campanya. Amb
el mestratge d'un soci bon
amic hem pogut resseguir
al llarg de dues temporades el massís de Sant Llorenç del Munt i la
Serra de l'Obac en totes les seves
infinites variants: des de Sant Llorenç Savall, des del coll d'Estenalles, des de Matadepera, des de
Mura i Talamanca, des de Les Arenes de Castellar del Vallès, des de

cau o des de la Mola, o el Castell
de Pera, per albirar el conjunt
espectacular d'una serralada irrepetible, canviant i capritxosa, ens
adonem de que en aquests infinits
recorreguts no val a badar i cal
estar sempre alerta, amb el mapa
ben orientat i a ma. Em venen al
cap llocs emblemàtics com el
Paller de Tot l'any, la Roca Salvatge, el Quarto de Reixa, la Font

Roca Salvatge.

L'Alzina del Salari, des de La
Barata, des de Rellinars...I tants i
tants indrets per iniciar la caminada, que amb unes hores ens duia a
l'objectiu planificat, tal com hem
après, i amb el pas del temps hem
anat practicant. Allò que en diríem
"Excursionisme a l'abast de persones mitjanament preparades".
L'experiència ha estat molt enriquidora, perquè sense allunyar-nos
excessivament de Molins de Rei
hem trobat les seves característiques climàtiques i paisatgístiques,
racons i raconets amb la seva història, en les comunicacions de
ferradura del passat, molt importants; la seva tradició, els seus misteris i llegendes de traginers i bandolers del Camí Ral, de pagesos i
senyors, de pobres i benestants.
Dominant l'alçada des del Mont-

ven l'alzina i el roure, i transportaven a bast, a llom de matxo, els
productes obtinguts fins a la ciutat
o els pobles de l'entorn. Els ramats
de cabres i ovelles, mantenien net
el sotabosc mentre la vinya donava
el rendiment esperat.
La plaga de la filoxera, el 1879 i al
llarg de 30 anys, va acabar amb
tota una generació d'explotació del
recurs per excel·lència a la mitja

Companyies excepcionals a l’Obac.

Pola, l'Hospital de Sang, el Marquet de les Roques, Castellsapera,
Santa Agnés... Quan podem trescar
intensament per un territori, ens
fem cabal de la duresa de la vida al
camp dels nostres avantpassats.
Treballaven els marges de conreu
amb una traça eficient i pacient,

El Marquet de les Roques.

aprofitant cada pam de territori,
construïen aixoplucs de pedra
seca, integrats en l'entorn, sense
malmetre el paisatge, carboneja-
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muntanya catalana. Moltes terres
es van abandonar i el bosc més primitiu es va tornar a apoderar de
l'entorn fent els camins dificultosos i perdedors. Però és clar això ja
ho sabeu, perquè a qualsevol
excursió surt el tema. A vegades
m'agradaria tancar els ulls i veure
aquell paratge tal com era fa dos o
tres segles. Si ja se que vosaltres
també ho heu pensat. Seria curiós,
només per un instant, és clar! Tampoc ens agradaria quedar-nos-hi.
Això ve a tomb per explicar que és
bo recórrer un territori més d'un
cop, en les seves diferents variants
i per diversos recorreguts per adonar-nos de la seva autèntica personalitat; i així poder gaudir-lo per
després poder ensenyar-lo als nostres companys. És una bona teràpia.
Enric Solà

MEDI AMBIENT

D

iumenge 11 de novembre.
Els colors de la tardor a
les muntanyes de Prades.
Capafonts ( Baix Camp).
Capafonts és un municipi d'uns
120 habitants situat en un turó privilegiat i punt d'entrada de la serra
de Prades. Vist a distància, recorda
un poble de pessebre. De fa uns

sants de les muntanyes que ens
envolten. Ens trobem en un
ambient típicament tardoral de
gran bellesa natural; a més, avui
hem tingut la sort de poder contemplar l'arc de sant Martí a l'horitzó. La carretera és estreta i força
sinuosa. Fem parada en el petit
nucli rural de Farena i esmorzem

El tècnic mediambiental Josep Uroz en plena exposició paisatgística.

anys, l'Ajuntament mira de promocionar els valors naturals del seu
terme municipal, que estan associats al riu Brugent, un dels rius
més ben conservats de Catalunya i
principal afluent del riu Francolí,
on desguassa uns quilòmetres més
avall, a la població de La Riba. És
des d'aquesta població que els tres
cotxes que formem part de la sortida ens endinsem, sempre de pujada, en la tranquil·la i poc coneguda
vall del riu Brugent. Aviat comencem a observar els contrastos de
les diferents tonalitats groguenques i marronoses dels arbres de
fulla caduca que esquitxen els ves-

entaulats en un restaurant amb una
llar de foc que agraïm. Reprenem
el viatge fins a Capafonts, on
començarem el recorregut a peu
d'uns tres quilòmetres que ens portarà per la vall del mateix nom fins
a la font de la Llúdriga, un espai de
gran bellesa marcat pels primers
passos del riu Brugent. Aquest
curt, però intens, itinerari el fem
una altra vegada amb el guiatge i
els comentaris del tècnic mediambiental Josep Uroz. Deixem el
nucli urbà de Capafonts per una
pista ampla direcció els Motllats,
que, voltada d'una zona de conreus, poc després s'endinsa en un

bosc format per alzines i pins rojos
fins a arribar a una cadena que
barra el pas als vehicles. En aquest
punt, apareix a l'esquerra el corriol
ben indicat i condicionat amb
baranes de fusta que al llarg del
sender ens facilitarà les vistes
sobre les aigües pures i calcàries
del Brugent, d'una transparència
extrema. Aquest riu, amb un cabal
inesgotable, compta amb diversos
saltants i tolles on la gent es banya
als estius calorosos. La vegetació
de ribera és una simfonia de verds
i altres colors més càlids amb un
sotabosc exuberant ajudat per la
humitat i la frescor de la zona. De
sobte, entre tanta riquesa vegetal
anem trobant els primers rovellons
de sang i això fa que gaudim encara més d'aquesta vall on transitem.
Finalment, arribem a la font de la
Llúdriga, indret amagat fresc i
ombrívol, punt final del primer itinerari. Tornem a Capafonts i agafem els cotxes per desplaçar-nos
fins a l'ermita de la Mare de Déu
de Barrulles, on, a mig dinar, se'ns
posa a ploure i desistim de fer el
segon itinerari de la jornada, que
era aproximar-nos més al riu i
observar el gran barranc i els
engorjats que descriuen les aigües.
De tornada ens aturem al bell
poble de Prades, tot pensant que,
malgrat els quilòmetres i la pluja,
ha valgut la pena conèixer aquest
paratge tan desconegut.
Marià Caimo

Forn de Pa

“CAL CARDONA”
PA DE TOTA MENA, PASTES, PIZZES
i ESPECIALITAT EN COCA DE FORNER
TARDES PA CALENT

18

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

RUTES PIRINEUS
RUTES PIRINEUS comença una nova etapa en la qual volem disposar d'una proposta més amplia d'itineraris de qualitat descrits acuradament i destinats a qualsevol persona amant de la muntanya. És per això que a
partir d'ara, començarem a divulgar rutes no tant tècniques com les que tenim actualment a la web. Així
doncs, proposarem rutes de senderisme, passejades, excursions amb família i amb nens, itineraris turístics…i així juntament amb les ja publicades rutes d'alta muntanya, ascensions, crestes... donar una millor
proposta turística per conèixer totes les zones dels Pirineus a tots els excursionistes, des dels més principiants fins als de més experiència.
Estanys i circ de Pessons.

Ruta del Ferro.

Saut deth Pish.

Dificultat: Mitjana
Zona: Parròquia d'Encamp, Andorra
Horari: 4 h (total)
Desnivell: 530 m
Llargada: 11 km

Dificultat: Baixa
Zona: Parròquia d'Ordino, Andorra
Horari: 1 h (anada)
Desnivell: 100 m
Llargada: 2,1 km

Dificultat: Baixa
Zona: Mijaran, Val d'Aran
Horari: 0:45 h (total)
Desnivell: 110m
Llargada: 1,65 km

La Ruta del Ferro a la Parròquia
d'Ordino, permet descobrir diferents indrets relacionats amb el
món del ferro a Andorra: la Mina
de Llorts, el camí dels traginers, la
Farga Rossell...Cal pensar que
l'activitat del ferro a Andorra va
ser una de les activitats econòmiques més importants del país des
de principis del segle XVII fins a
finals del XIX.
Concretament el que us proposem
és fer el recorregut del Camí Ral
entre les poblacions de Llorts i La
Cortinada. El camí és molt fàcil i
agradable i avança pel costat del
riu descobrint les Mines de Llorts,
un seguit d'escultures i l'església
de Sant Martí de la Cortinada.

Ens desplaçarem fins la Val d'Aran, concretament a la Vall de
Varradòs per veure un dels salts
d'aigua més coneguts i bonics de la
zona. El Salt deth Pish que té uns
12m d'altura està realment format
per dos salts d'aigua, el segon és el
més impressionant. El Plan des
Artiguetes serà des d'on començarem l'excursió, a on hi arribarem
per una bonica pista asfaltada
d'uns 12km des del Pont d'Arròs.
La curta caminada ens portarà
ràpidament al Saut deth Pish a on
donarem una volta pels seus voltants. Trobem el refugi del Saut
deth Pish (Centre d'Educació
Ambiental), el magnífic bosc de
Siesso d'avets i faigs, i fins i tot un
petit llac.

Escultures a la Ruta del Ferro.

La Saut deth Pish

A l'extrem més oriental de la
Parròquia d'Encamp, pujant el Port
d'Envalira a la dreta, trobem el
estanys i el circ de Pessons. Es
tracta d'un magnífic circ glacial
granític envoltat de coneguts cims
com el pic de Pessons, el pic de
Ríbuls, el Montmalús...tots ells
propers als 2.800m d'altura.El
recorregut circular proposat és una
variant del típic i freqüentat recorregut pels estanys principals del
circ de Pessons. Així doncs, us
proposem de fer la pujada a través
del GR7 per visitar tots els estanys
de Pessons i la baixada la farem
desviant-nos pels Estanys de la
Solana arribant novament al
Estany Primer de Pessons.

Estany Primer de Pessons.

Xavi Armengol | www.rutespirineus.cat
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l mal temps ha estat la clau
d'aquestes excursions. Si el
setembre va presentar un
temps escaient per a la sortida, el
mal temps de l'octubre, amb les
tempestes, el fort vent i les alertes
meteorològiques, va fer decidir d'a-

Si l'objectiu de la sortida del
setembre era recuperar-nos de les
vacances d'estiu, la sensació va ser
que s'havia aconseguit.
En el recorregut de Vidrà - Castell
de Milany - Vallfogona de Ripollès
vàrem complir el que volíem fer:

El grup al Castell de Milany.

nul·lar-la (la seguretat és el primer). Afortunadament, el novembre ens va respectar i vàrem poder
gaudir de la sortida.
S'ha donat la casualitat que les
dues han estat reprogramades
diversos cops, però finalment hem
pogut gaudir-ne.
Així doncs, les sortides fetes han
estat les següents:

recorreguts més curts que permetin
gaudir millor del que ens agrada, la
muntanya. Van ser uns 13 quilòmetres amb una ascensió acumulada
de 621 metres, una altitud màxima
de 1.542 i mínima de 979 metres.
Un total de 38 senderistes van
poder gaudir d'aquesta festa de la
natura.
Iniciàrem el recorregut a la vila de
Vidrà, lloc on ja hem fet més sortiLineal de Vidrà - Castell de des i que com a visita puntual ja té
Milany - Vallfogona de Ripollès, el seu interès.
el diumenge 16 de setembre.
El primer tram del circuit va ser
Lineal de cap de Creus - Port de una pujada lenta però contínua per
la Selva, el diumenge 11 de guanyar alçada fins a arribar al
novembre.
puig de l'Obiol, de 1.542 metres.

Es travessa un magnífic tram de
fageda i si algú s'anima, pot buscar
un pessebre que està localitzat en
aquest indret. Si una fageda sempre
és magnifica, amb l'inici de la tardor, els colors són espectaculars.
Només per això va ser un plaer la
pujada.
Des del Puig de l'Obiol resseguim
el GR i la carena per arribar al cim
de Milany, on hi ha les restes del
castell de Milany, del segle X. Els
experts diuen que es pot veure tota
la façana del Pirineu si mirem al
nord: des del Montseny a Montserrat, unes vistes immillorables i el
dia era prou clar per gaudir-ho.
Aprofitàrem l'ombra del cim per
fer el dinar i tot seguit iniciàrem el
descens fins a la vila de Vallfogona
del Ripollès. Si no heu visitat
aquesta vila i teniu oportunitat de
fer-ho, sapigueu que té prou encant
per passar-hi una bona estona.
El recorregut Lineal des del far de
cap de Creus fins al Port de la
Selva va començar amb una introducció audiovisual, feta per mitja
d'un interessant vídeo explicatiu de
la sortida, amb el qual vàrem descobrir els orígens i sobretot la desaparició del Club Mediterranée.
Aprofitem per agrair a tots els
col·laboradors de la secció la seva
feina i animar d'altres a col·laborarhi. Pel camí vàrem tenir un xic de
pluja i un gran arc de Sant Martí
que ens va fer tenir el cor en un
puny.

ESPECIALISTES EN VISIÓ ESPORTIVA
PREUS ESPECIALS PER ALS SOCIS
FEDEROPTICS
BOFILL BASSONS

Av. de Barcelona, 18 · 08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 04 41
http://www.bofillbassons.com - e-mail: optica@bofillbasssons.com
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La sortida s'inicià des del far de
cap de Creus, on els responsables
del Parc Natural del Parc tenen la
seu i on la tramuntana es va fer
notar, fins a l`extrem que, per seguretat, vàrem haver de limitar el
recorregut inicialment previst.

pectar al màxim l'entorn natural.
Recentment, els artífexs han estat
premiats per una actuació tan acurada. S'hi poden apreciar formacions rocoses d'origen natural on,
amb poca imaginació, es poden
veure animals. Us recomanem que

va esdevenir, amb el temps, un santuari i una ermita, actualment en
fase de reconstrucció.
Vàrem dinar en aquest indret per
tot seguit continuar fins a Port de la
Selva, on ens esperava l'autocar.
Van ser prop de 16 km i un desnivell acumulat de 489 metres, amb
una altura màxima de 185 metres i
una mínima de 0 metres (arran de
mar, la platja de can Tulip). La participació, excel·lent: 50 amics.
Amb aquesta sortida s'han completat dues de les tres previstes corresponents al Parc Natural del Cap de
Creus. Ens queda pendent la darrera, que pròximament programarem.
La programació prevista per als
mesos de gener i de febrer està formada per un clàssic per MontseAturada al Cap de Creus.
rrat, concretament des de Santa
Diuen que el far de cap de Creus és aneu a visitar tot l'espai recuperat. Cecilia fins a Collbató, i al febrer,
la construcció que està més allun- Després de veure aquest paratge, l'inici d'un altre cicle de tres sortiyada de la península i la comparen vàrem seguir el GR-11 per una des que anomenarem El Caracreamb el de Finisterre.
zona on la força del vent es va fer mada. La primera serà de Sant Pere
En començar a caminar ens endin- sentir. És important comentar que de Graudescales a Busa.
sàrem dins del pla de Tudela fins a no ens va ploure i els núvols van Aquest cicle de sortides està inspiarribar a la cala Tulip a tocar del respectar-nos; el vent ja és una rat en el recorregut de Ramon Vila
mar, on vàrem esmorzar.
altra cosa.
Capdevila, que va estar lluitant
Continuàrem arran de mar fins a Ens vàrem trobar pel camí el mas contra el règim franquista pels bosentrar dins l'antic Club Mediterra- de Rabassers de Baix i pujàrem al cos de Catalunya. Hem adaptat
née, ara recuperat per l'Administra- puig d'en Cimat, de poc més de 150 alguns dels seus recorreguts a les
ció. El Club Mediterranée era un m. Tot aquest recorregut s'anomena nostres possibilitats. Desitgem que
complex turístic de 443 edifica- La Vall de la Mort, possiblement us agradi.
cions que va ser eliminat i obert al per l'aspecte salvatge i inhòspit del
públic el 2010. Per recuperar l'en- terreny, fins que arribàrem a Sant Us hi esperem!!
torn es van enderrocar les cons- Baldiri de Tallavera, on es pot
truccions de forma manual per res- intentar veure una torre rodona que
Jordi Martínez
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l "Juli" i la Laia són dos
antics socis del CEM que
estan instal·lats al Pallars
Sobirà des de fa gairebé deu anys.
Ells dos, juntament amb el Pere
Carrera i el Josep Julià, han estat
els impulsors de la travessada en
BTT que vam dur a terme per

ventura de compartir una jornada
de BTT amb els veterans del CEM.
Són dos quarts de nou del matí del
dia 1 de setembre del 2012, fa molt
de fred i comencem a pedalar!
Després de pujar una bona estona
arribem a les Comes de Rubió, al
vessant est del Tossal de l'Orri.

km. Tots coincidim que ha de ser
un bon punt de partida per fer
excursions a peu per la zona. El
fred de les primeres hores ha deixat
pas a un dia radiant, però no ens
sobra gens de roba. Sense deixar de
pedalar cap amunt arribem a la cota
màxima de la sortida: 2.054 metres
d'alçada sobre el nivell del mar. A
partir d'aquest punt comencem a
baixar per un corriol sinuós enmig
del bosc fins arribar a Sant Joan de
l'Erm (1.715 m). A l'hivern aquí hi
ha unes conegudes pistes d'esquí
de fons i és a les instal·lacions d'aquesta estació on aprofitem per
esmorzar. Ben a prop hi ha l'antiga
ermita de Sant Joan de l'Erm vell,
un antic hospital religiós construït
el segle XII i actualment en estat
ruïnós.
Al fons a l'esquerra el poblet de Burg.
Ara el camí davalla per un barranc
aquesta comarca una bona colla de Som dins el terme municipal de i amb molta cura fem un llarg dessocis del CEM el passat 1 de Soriguera, a 1.980 metres d'alçada, cens a través d'un frondós bosc d'asetembre de 2012. Una ruta transfronterera que transcorre principalment pel Pallars Sobirà, però que
salta també a l'Alt Urgell i, durant
alguns quilòmetres, passa molt a
prop d'Andorra. S'hi van barrejar
tots els ingredients perquè fos un
itinerari inoblidable: trams divertits de senders, eternes i inacabables pujades, descensos fulgurants,
pobles perduts, hores de solitud i,
per damunt de tot, un recorregut
d'una increïble bellesa paisatgística
pel bell mig del Parc Natural de
l'Alt Pirineu. Aquí va per a tots
vosaltres la crònica de l'excursió.
Després de passar la nit a Sort Ermita de Santa Magdalena.
aparquem els cotxes a l'àrea de i passem pel costat d'un enorme vets i bedolls. Quan s'acaba la bailleure del Port del Cantó, a 1.720 xalet. Es tracta del refugi de Rubió, xada ens trobem al bell mig de la
metres d'alçada i a 4 graus positius inaugurat l'any 1995, amb 50 llits bonica i perduda vall de Santa
de temperatura. Tot el grup ja és a de capacitat, i que està obert tot Magdalena, frontera entre el
punt, fins i tot el més petit de la l'any. S'hi pot arribar en vehicle des Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Durant
colla, el Ferran Julià de només 16 del petit nucli habitat de Rubió per una bona estona anem paral·lels al
anys, que no s'ha volgut perdre l'a- una pista forestal senyalitzada de 5 riu Magdalena, un afluent del
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Noguera Pallaresa que ens sorprèn
perquè té una llera molt ampla i
perquè baixa amb força aigua. Però
en bicicleta de muntanya els trams
planers no duren gaire, i aquest
concretament acaba a la imponent
ermita romànica de Santa Magdalena, a 1.554 metres d'alçada, i en
una bucòlica zona de prats i espessos boscos de pi roig i avets.

pedra seca, i teulada de llosa perquè hi llisqui la neu. Admiro
aquests nuclis de bordes, i sobretot
les persones que les van fer i les
dures condicions de treball que
tenien. Tots aquests llogarrets estan
ben perduts entre muntanyes, lluny
de qualsevol poble i de qualsevol
carretera asfaltada, i a l'hivern queden completament aïllats i incomu-

que arribem al conegut Coll de So
de Farrera. Aquest és un punt estratègic ja que hi conflueixen diverses
pistes, no cal dir que totalment
impracticables a l'hivern per culpa
de la neu. Des d'aquí albirem un
munt de poblets increïblement
encimbellats dalt de les carenes i
que han de ser un malson per al
carter de la comarca: Montesclado,

nicats per la neu. Si hi ha bordes
vol dir que el paisatge ha canviat, i
és que mentre flanquegem la Serra
del Collar i la Serra de la Font
Negra les vistes que tenim són de
clapes de prats i pastures.
El premi a tanta pujada el trobem
en arribar al coll de la Creu de
Bedet (1.930 m). Un mirador
espectacular de les muntanyes pirinenques del Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici que s'alcen en la llunyania com un fons
màgic. En "Juli" coneix els cims
pallaresos com ningú i ens recita
els seus noms com si fossin els dits
de la seva mà: Montsent de Pallars
(2.883 m), Montorroio (2.861 m),
Pic de Mainera (2.906 m), Peguera
(2.983 m), Pic de les Picardes
(2.801 m), Muntanya dels Estanyets (2.300 m), Monestero (2.877
m), Pic de Fonguera (2.883 m), Pui
de Linya (2.870 m)…
Des del coll de la Creu de Bedet
comencem a baixar suaument fins

Alendo, Mallolís, Glorieta…
Seguint sempre la pista principal i
sempre en baixada, arribem a
Farrera i després per carretera,
també sempre baixant, passem per
Burg, Tírvia i Llavorsí, indret on
ens espera un bon dinar. La ruta en
BTT oficialment ja s'ha acabat,
però per logística una part dels cotxes els tenim a Sort i l'altra al Port
del Cantó. Per tant, havent dinat
encara hem de pedalar 15 km per
carretera fins a Sort. A la capital
del Pallars Sobirà hi arribem a les
sis de la tarda i ara sí que deixem
del tot la bicicleta per encetar la
fase de reagrupar els cotxes i carregar-ho tot a dins. Abans de marxar
ens acomiadem dels nostres amics
pallaresos adoptius, molt contents
que ens hagin acompanyat en
aquesta sortida. No cal dir que tornem cap a Molins de Rei amb les
piles ben carregades de l'energia
del Pirineu!
Àngel Beumala

Foto de grup a Sant Joan de l'Erm.

Durant el segle XII aquí també hi
va haver un monestir que feia les
funcions d'hospital i que va ser
abandonat el segle XIV. Tancant la
vall al nord ens queda l'imponent
pic de Salambó (1.837 m), una
autèntica catifa verda aturada pel
cel blau que ens meravella després
d'haver pedalat tanta estona dins la
penombra boscosa.
L'itinerari continua pel costat de
les centenàries bordes de Jussà,
ben a prop de les de Civís, i de
seguida comencem a pujar per una
pista forestal que ens permet veure
a l'horitzó altres construccions d'aquesta mena, com les bordes de la
Plana, les bordes de Bedet, les de
Dalt o les de Tressó. Una borda és
una cabana d'alta muntanya construïda per guardar-hi palla i tancarhi el bestiar durant la nit o habitarhi temporalment. Totes les que
veiem tenen un aire molt autèntic,
construïdes aprofitant ressalts
rocosos naturals, amb parets de
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l passat dia 7 d'octubre de del Manelet i tornar al coll de Fra2012, puntual a la cita i en res on hi havia el Control de Neuun diumenge radiant, l'acti- tralització 3. Un altre breu descans
vitat més veterana del CEM, la i el camí es reprenia per la carena
Marxeta, es va celebrar en la seva del Mulei i s'abandonava al cap
49a edició, segons el sistema d'una estona per baixar al torrent i
Dufour i dintre del calendari
de la 14a Copa Catalana de
Marxes Tècniques Regulades.
La prova va tenir el seu inici
i final a la Riera Bonet, concretament a la pl. de Can
Capellans, jardinet a tocar
de la muntanya, al barri de
Ca la Còrdia. Des d'aquest
punt i amb els laberints
habituals, l'itinerari anava a
buscar el terral/antic abocador que hi ha a tocar de la
pista que va a Can Canaris i,
endinsant-se torrent amunt i
tot saltant la carena, arribar
al Control de Neutralització
1 situat a la Masia de Can Una de les cabanes de pedra seca.
Canaris que gentilment ens va remuntar a l'altra banda fins trobar
cedir l'era per preparar l'esperat i la pista que va a Sant Pere de
habitual -en moltes activitats del Romaní i llavors baixar altra vegacentre- esmorzar de pa amb tomà- da, seguir el camí fins a l'arribada
quet i botifarra acabada de fer, on, amb l'animació de sempre i
beguda i cafè, preparat per un bon amb l'acompanyament d'un aperigrup de col·laboradors amb en tiu, es contrastaven puntuacions,
Miquel Casanovas com a cap de s'explicaven i, per què no, es manicolla.
festava algun enuig de qui les coses
Amb la panxa plena, per dintre el no li van sortir com esperava.
bosc, pujant carenes i travessant El camí era dificultós per les contítorrenteres (per ajudar a pair) la nues pujades i baixades i com que
ruta s'anava enfilant per sobre Ca va fer bon dia era d'agrair que
n'Amigó del Clot fins al coll de transcorregués en bona part per
Can Cuyàs o coll de frares, Can zones ombrívoles. És de remarcar
Bofill, fins al camí de Can Farrés que al llarg de l'itinerari es passava
on hi havia el Control de Neutralit- arran de set cabanes de pedra seca
zació 2. Després d'un breu descans, en diferents estats de conservació,
muntanya amunt altra vegada fins des del perfecte estat fins l'anorreaa un dels replans alts de l'antiga ment total, dignes de ser contempedrera de la fàbrica Sansón per plades sense la pressa que imposa
baixar tot seguit passant per Can el control de temps de la Marxeta.
Ribes, la font de la Tartana, la font Des d'aquestes ratlles fem el sug-
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geriment de resseguir el camí fet
tot reflexionant sobre com ha canviat la vida en contemplar aquestes
barraques, camins carreters, camps
i vinyes abandonats, garrofers i
figueres, i les vistes de les quals es
pot gaudir des d'alguns
punts.
L'edició d'enguany la va
guanyar l'equip format per
Juan Carlos Berlanga i
Alberto Gallardo, els segons
classificats foren Atila
Costa i Josep Coll del C.E.
Avinyó, els tercers classificats de la general i primer
equip local varen ser David
Redon i Núria Pedrola. A la
classificació per entitats el
primer lloc va ser per al C.E.
Avinyó i el segon per al C.E.
St. Vicenç. Es van inscriure
101 equips dels quals 95 van
acabar la prova. El total de
participants va ser de 217
entre els quals hi havia 54 federats,
38 socis del CEM i 16 menors de
12 anys. Com en els darrers anys,
l'organització va estar formada per
7 persones. L'equip de controls i
esmorzar va comptar amb 57
col·laboradors, entre socis del
CEM i simpatitzants. Vàrem tenir
també la col·laboració de 4 voluntaris de la Creu Roja, amb la
corresponent ambulància.
Volem acabar deixant patent el
nostre agraïment a tots aquells que
han prestat la seva col·laboració,
tant en preparació com en el mateix
dia de la Marxeta i als comerços i
indústries col·laboradors. Gràcies a
ells ha estat possible fer-la.
L'any que ve, la 50 !!! Necessitarem reforços per fer-la ben sonada
i ben digna de l'entitat.
Comissió de la Marxeta

SANT VENCESLAU
Parròquia de Sant Bartomeu de la Quadra
Nota de premsa
INAUGURADA LA RESTAURACIÓ DE L'ORATORI DE SANT VENCESLAU
El passat dissabte dia 3 de novembre va tenir lloc la inauguració de l'oratori restaurat de Sant Venceslau, situat
a l'antic camí de La Rierada, a la part baixa de la riera de Vallvidrera, dins del terme de Can Planas. La restauració ha consistit bàsicament en la nova majòlica de ceràmica, que s'ha fet a partir de les restes de l'original i
de les imatges conegudes del sant; s'ha aprofitat per renovar la petita edificació, la pintura i la reixa. L'acte, al
qual van assistir unes 50 persones, va ser conduït per Àngel Beumala, el qual va destacar l'interès de l'esdeveniment des dels punts de vista de la cultura, del patrimoni, de la història, de la religiositat popular i de la natura. En primer lloc es va llegir un resum de la història de la Masia de Can Planas, a partir del llibre "Les Masies
de Molins de Rei", de Josep Maria Jordà. A continuació els mateixos propietaris del mas, Enric i Teresa Monforte de Llanés, van explicar la història de la construcció de l'oratori, el protagonista de la qual va ser el seu
besavi, l'any 1901. Tot seguit va prendre la paraula el Jordi Hurtado, qui va explicar qui era sant Venceslau.
Finalment, els Llanés de Can Planas van descobrir la nova majòlica, i mossèn Xavier Aymerich la va beneir.
Entre els agraïments també es va destacar el dibuix, obra desinteressada de l'Eduard Segura. L'acte va acabar
amb un refrigeri per a tots els assistents.

Els protagonistes de l’esdeveniment.

Detall de la nova majòlica de ceràmica.
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R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
AGOST
ACTIVITAT: Ascensió al cim del
Vignemale (3.299 m).
DATA: Dissabte, 4.
ASSISTENTS: Ignasi Canalias,
Marc Caus i Àfrica Cano.
ACTIVITAT: Ascensió al cim del
Dom de la Neige (4.015 m) (Els
Ecrins - Alps).
DATA: Dimecres, 15.
ASSISTENTS: Ignasi Canalias,
Ernest Canalias, Aitor Lopez i
Àfrica Cano.

ACTIVITAT: Secció Escalada:
Montgrony (Ripollès).
DATA: Diumenge, 9.
ASSISTENTS: Maria Ulloa, Pol
Moyés, Carme Valldosera, Marc
Caus i Carles Moyés.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Pedra Gentil.
DATA: Dimarts, 25.
ASSISTENTS: 9 socis. Vocal:
Josep Mariné.
OCTUBRE

ACTIVITAT:
Secció
Alta
Muntanya. Pic de la Múnia (3.133
m).
DATA: Dissabte, 15 i diumenge,
16.
ASSISTENTS: Isabelle Martinez,
Sílvia Vicó, Xavier Armengol,
Jordi García, Francesc Parra,
David Pagès, Encarna i Enric.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Talamanca.
DATA: Dimarts, 2.
ASSISTENTS: 10 socis. Vocal:
Joan Santamans.

ACTIVITAT: Ascensió al cim
Barre Ecrins (4.101 m) (Els Ecrins
- Alps).
Data: Dimecres, 15.
ASSISTENTS: Ignasi Canalias,
Ernest Canalias, Aitor Lopez i
ÀfricaCano.

SETEMBRE
ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Comabona.
DATA: Dimarts, 4.
ASSISTENTS: 7 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció Senderisme.
De Sant Pere de Torelló a Vallfogona de Ripollès.
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 39 persones.
ACTIVITAT: Secció Medi Ambient. Els Turons de Can Pasqual.
DATA: Diumenge, 16.
ASSISTENTS: 17 persones.

ACTIVITAT: 49a Marxa Sistema
Dufour d'Orientació i Regularitat
La Marxeta.
DATA: Diumenge, 7.
ASSISTENTS: 218 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
El Corredor.
DATA: Dimarts, 18.
ASSISTENTS: 11 socis. Vocal:
Josep Mariné.
ACTIVITAT: Passejades Excursionistes. Santuari de Pinós, Ardevol i Santuari del Miracle.
DATA: Diumenge, 23.
ASSISTENTS: 36 persones.
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ACTIVITAT: Secció Escalada: St.
Julia de Cerdanyola (Berguedà)
DATA: Diumenge, 14.
ASSISTENTS: Aitor López,
ÀfricaCano, Albert Pinyol, Marc
Caus, Aurora Pérez, Josep Saez.

R E S U M D ’ A C T I V I TAT S
ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Caldes de Montbui, Casa Nova.
DATA: Dimarts, 16.
ASSISTENTS: 8 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Salvador de les Espases (Per
coll de Bram)
DATA: Dimarts, 30.
ASSISTENTS: 14 socis. Vocal:
Enric Solà.

ACTIVITAT: Secció Senderisme.
Del Cap de Creus al Port de la
Selva.
DATA: Diumenge, 11.
ASSISTENTS: 52 persones.

ACTIVITAT: Secció Medi Ambient. Cim del Turó de la Desfeta
(Garraf).
DATA: Diumenge, 21.
ASSISTENTS: 12 persones.

NOVEMBRE
ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Puigsacalm.
DATA: Dimarts, 23.
ASSISTENTS: 11 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Cabanes de pedra seca a Santes
Creus.
DATA: Dimarts, 6.
ASSISTENTS: 10 socis. Vocal:
Enric Solà. Guia: August Bernat.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Feliu de Codines (Costes de
les Elies).
DATA: Dimarts, 13.
ASSISTENTS: 11 socis. Vocal:
Josep Mariné.
ACTIVITAT:
Secció
Alta
Muntanya. Roc Blanc (2.544 m).
DATA: Dissabte, 17.
ASSISTENTS: Ester Comellas,
David Torre, Ariadna Sans i David
Pagès.
ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Cingles de Gallifa.
DATA: Dimarts, 20.
ASSISTENTS: 12 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Passejades Excursionistes: Alpens, Sant Pere de
Serrallonga, Font de la Llena
(Lluçanès).
DATA: Diumenge, 28.
ASSISTENTS: 39 persones.

ACTIVITAT: Secció Medi Ambient. La Serra de Prades (Capafonts, Baix Camp).
DATA: Diumenge, 11.
ASSISTENTS: 12 persones.
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ACTIVITAT: Secció Escalada:
Margalef.
DATA: Dissabte, 24.
ASSISTENTS: Aitor López,
Albert Pinyol, Juan Rojo, Ivan
Coronas, Ivan Lleonart, Marta
Lleonart, Ernest Canalias, Berta
Canalias, Jose Luis Aroza, Alberto
Pascual, i Carles Moyés.

D E S C O B E RTA

A

rdèvol, Santuari de Pinós i
el Miracle, 23 de setembre.

Una plaent descoberta pel territori del
Solsonès ens va fer conèixer tres

mena de destacament benedictí de
Montserrat, hereu del recinte i les ànimes de la comarca, que fins al dia d'avui administra aquest espai tant interessant que de la mà d'en Jordi Castan-

Sant Pere de Serrallonga.

El grup davant el Santuari de Pinós.

exponents de la nostra història medieval, carlina i miraclera, tot pel mateix
preu, perquè ja sabeu que intentem

petita joia de l'art arquitectònic del
romànic, de la mà i els bons oficis de
Xavier Barniol, guia de la ruta (sort
que la cosa es va relaxar en el darrer
tram de la baixada).

yer ens va ser guiat i comentat amb
molta eficiència i serenitat. Un retaule
irrepetible, certament.

Els nostres excursionistes es van
reconfortar al Cobert de Puigcercós,
lloc emblemàtic de l'excursionisme

Alpens i Sant Pere de Serrallonga,
28 d'octubre.

històric, on amb un bon dinar es van
diluir els neguits i les cabòries climàtiques.
No descartem, en una propera oportunitat, tornar a aquesta comarca en un
lloc diferent per poder gaudir d'una
altra passejada reconfortant amb els
nostres incondicionals i tots els que
s'hi vulguin afegir.

El grup a la sortida d’Alpens.

ajustar-nos per oferir un lleure excursionista a tots aquells que ens acompanyen cada mes en aquestes aventures per la geografia del nostre petit
però gran país, ple de possibilitats.
Vam començar per la torre d'Ardèvol
amb el nostre guia, en Pere, després
pel recinte templer de Pinós i, finalment, perquè sempre es deixa pel final
el millor, el Santuari del Miracle, una

Un dia serè i lluminós ens va donar la
benvinguda a Alpens i les seves admirables obres de forja i serralleria a les
terres del Lluçanès, però malauradament el vent va deslluir allò que havia
de ser una plàcida excursió per l'entorn de Sant Pere de Serrallonga, una
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Enric Solà

L A J U N TA I N F O R M A

H

ola a tothom, ens acostem
a les festes de Nadal. Dates
assenyalades per a tots.
En primer lloc desitjar-vos unes
bones festes nadalenques en companyia de tots els vostres familiars
més propers o llunyants.
Pel que fa referència al CEM, el

planells i material d'us freqüent a la
biblioteca.
Recordar-vos que també estem
avançant significativament amb la
modernització del sistema informàtic, i les seves noves aplicacions, tot i que aquest avenços trigareu una mica a poder-ne gaudir.

Aspecte general del conjunt del rocòdrom.

rocòdrom nou està avançant molt
bé. Gracies a les persones responsables de la construcció de l'obra.
Que han treballat de debò, perquè
fos una realitat, fent el disseny,
aconseguint els permisos necessaris, cercant la millor oferta de
materials i finalment construir-lo.
Amb la dificultat que això comporta. Tenim un nou "fitxatge", per a
la biblioteca la "Gloria" que ordenarà i catalogarà amb criteris
bibliotecaris tot el material del que
disposem. Tanmateix estem estudiant la possibilitat de posar al dia

Donar les gracies a tot el voluntariat, que sense ell el Centre Excursionista Molins de Rei, no seria
possible.
I com ja és tradició es farà el dinar
d'agraïment pels voluntaris que
col·laboreu en les activitats que
organitza l'entitat.

Avançant a bon ritme.

També fer referència a que ja tenim
control, per obrir la "pilona" d'accés al tram de carrer tallat, per
poder efectuar tasques de recollida
i deixada de material de les nostres
activitats. Sense que es produeixin
incidències. Esperem-ho.
La neteja i reestructuració dels baixos del CEM avança a bon ritme, i
ben aviat ens permetrà de reorganitzar altres espais de l'entitat.
Per últim fer-vos memòria de la
pujada del pessebre al Puig madrona, una de les sortides mes emblemàtiques del CEM
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Per part de la Junta Directiva us
desitgem bones Festes i un feliç
any nou.
Dit sigui de passada, i com que ja
haureu rebut la convocatòria a
casa, encara que sigui reiteratiu, us
recordem que el 19-01-13, a les
19,00 hores tindrà lloc l'Assemblea
General Ordinària de socis i sòcies
del CEM.
Us hi esperem.
Ferran Estela

S E C R E TA R I A

La nostra consòcia número 50, Carme Raich Garriga ens ha deixat recentment. Volem transmetre el nostre sentiment a
tota la seva família i amics. Precisament enguany complia el seu 50 aniversari com a sòcia de l'entitat. Descansi en pau.
També hem de lamentar la mort en un espai molt curt de temps, del pare i la mare del nostre consoci Xavier Miret i Gimeno, a qui des d'aquí expressem el nostre condol a ell i a tota la família, en nom del nostre conjunt social.

MOVIMENT DE SOCIS

ALTES
Num. Soci
Cognoms. nom
1793 CAMINAL SABATER, ANTONI
1794 ROCA I FRAILE, TERESA
1795 PUIGGARÍ PAHISSA, GERMAN
1796 FERRERIAS ALVAREZ, ALEX
1797 BOFILL BASSONS, NATIVITAT
1798 TROYA SABORIDO, MARIBEL
1799 PALOMO SANCHEZ, JOSE MANUEL
1800 SANS CATALÀ, ARIADNA
1801 NAVARRO MARTINEZ, JORDI
1802 BEUMALA i ROCA, PERE
BAIXES
Num. Soci
Cognoms. nom
1260 RAMOS ARNEDO, Mª. MERCÈ
1397 AROMI SALAMERO, TERESA
1481 ANDUCAS I CAUS, ALEIX
1756 PASCUAL HERRERO, MARTA
1757 LUJA VÁZQUEZ, JORDI

Data d'alta
03/09/2012
03/09/2012
01/10/2012
02/10/2012
11/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
25/10/2012
06/11/2012
13/11/2012

Data de baixa
29/10/2012
14/11/2012
16/11/2012
19/11/2012
19/11/2012

Data d'alta
04/10/2001
18/10/2004
18/05/2006
23/12/2011
23/12/2011

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 640
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