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EEDDIITTOORRIIAALL
Tot just acabàvem d'enviar el Butlletí del trimestre a la distribuïdora
el passat mes de desembre, quan rebíem la fatídica notícia que el nos-
tre estimat consoci Josep Maria Roglan i Andreu acabava de morir de
la maleïda malaltia. 
Ha estat un cop molt fort per a tots nosaltres. No en va el Josep Maria
ha estat sempre un referent imprescindible en la trajectòria de la nos-
tra entitat, si tenim en compte que va ser l'iniciador de la primera
competició d'orientació i regularitat sistema Dufour, la famosa Mar-
xeta, escalador i excursionista, assenyat en tot moment, músic, crea-
dor de l'himne del CEM, compositor de sardanes com Dalt l'esvelt
Monteixo, mentre compartia excursió amb alguns socis del CEM,
aquell mateix dia que pujàvem aquest cim que sempre l'havia fasci-
nat. 
La seva vinculació a la nostra societat, primer com a UEC i després
com a Centre Excursionista Molins de Rei, ha estat un comú vincle
de reciprocitat afectiva, lleial i generosa. Fins i tot en la darrera etapa,
en la celebració del 50 Aniversari barrinava la possibilitat de fer algu-
nes modificacions de la lletra i música de l'himne de l'entitat, que
casualment va sorgir a la mateixa excursió al cim del Monteixo, l'any
1981.
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Va ser un home compromès amb el país i la seva definitiva llibertat,
a través de la seva música com a dinamitzadora cultural. Les seves
despulles, amagades de la vista per pròpia decisió, una mostra més de
la seva humilitat, estaven abrigades per una estelada que el va acom-
panyar en tot moment en el seu comiat, com a símbol del seu tarannà
més arrelat. L'església de la vila amb prou feines va encabir tothom
que hi va poder assistir. L'emoció va trencar més d'una veu, i molts
ulls habitualment secs van plorar el seu comiat. 
La seva vinculació amb l'entitat germana, l'Agrupa, on va generar la
coral i el grup d'havaneres, Els Llobarros, va ser el començament
d'una carrera força interessant en aquest món, creant progressivament
dos grups més: Els Pirates i Morralla, sense deixar en cap moment la
seva composició d'obra sardanista (40 sardanes!), una de les seves
més reeixides i premiades habilitats. Tot i que m'agradaria destacar
una havanera estrella, que segurament els seus coetanis rememorarem
anys i anys, La Barca Xica.
Estaríem molt de temps parlant d'aquest excel·lent amic, i sabem que
molts dels nostres consocis que han plorat la seva desaparició agrai-
ran aquestes ratlles d'homenatge que mereixia i mereixerà al llarg del
temps, com a persona que va representar un mirall per al conjunt de
socis del CEM, perquè mai oblidarem el seu exemple. 
Descansin en pau les seves cendres, al massís de Montserrat.

Et transmetem el nostre enyor, company de ruta!



AGENDA
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MARÇ 2013

Curs d'Esquí de Muntanya: Caps de setmana 2 i 3
i 9 i 10 de març. Destinat a aprendre les tècniques
d'ascens i especialment les de descens, per afrontar
amb seguretat tot tipus de neu. Director: Miquel
Gómez, tècnic i guia esportiu d'alta muntanya. Més
informació a Secretaria o al correu electrònic: alta-
muntanyacem@gmail.com.

Cap de setmana 9 i 10 de març. Secció d'Escalada:
sortida d'escalada en roca a Perles (Coll de Nargó,
Alt Urgell). Vocals: Carles Moyés i Aitor López.

Diumenge 10 de març. Secció de Senderisme.
Travessada a peu per Rasos de Peguera
(Berguedà). Segona part del cicle "caracremada", les
rutes i els camins del darrer maquis català. Desplaça-
ment en autocar. Inscripcions al CEM de 7 a 9 del
vespre. Vocal: Jordi Martínez Basté.

Dilluns 11 de març. Comencen les inscripcions de
la XVI Molins de Rei - Montserrat. A la seu del
CEM, de dilluns a divendres, de 19 a 21 hores, amb
pagament en efectiu, i a través de la pàgina web
http://www.molins-montserrat.cat/ amb pagament
amb targeta de crèdit. Hi ha dos recorreguts per triar,
un de 49,17 km o un de 29 km. Per a aquest darrer, la
inscripció només es pot fer de forma presencial al
local del CEM.  Inscripcions obertes fins al dia 22 de
març i limitades a un màxim de 800 persones. Organ-
itza: Comissió Molins-Montserrat.

Diumenge 17 de març. Secció de Medi Ambient.
Les Muntanyes de l'Ordal (Begues-Torrelles de
Llobregat). Matinal suau, de 8 km. El recorregut
passa per Can Bogunyà, el Mas de les Fonts, el Coll
de la Creu d'Ardenya i la Penya del Moro (467 m),
mirador privilegiat del Serrat de Can Güell. Sortida a

les 9 del matí de la plaça dels Països Catalans. Vocal:
Marià Caimo.

Dissabte i diumenge 16 i 17 de març. Secció d'Alta
Muntanya. Ascensió al Pic de Ratera (2.863 m),
per la vessant de Colomers (Vall d'Aran). Vocals:
África Cano, David Pagès i Xavi Armengol.

Diumenge 24 de març. Descoberta Cultural. Cicle
"Coneguem l'Empordà": Palau-Sator. Visita al
centre històric amb la torre defensiva del s. XIV, cam-
inada fins a Fontclara per veure les seves pintures
romàniques del s. XIII (1 km a peu), i després per
camí local fins a Sant Julià de Boada, on hi ha l'es-
glésia més antiga de la comarca. En total 3 km a peu
sense sortir del municipi. Inscripcions al CEM de 7 a
9 del vespre. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

ABRIL 2013 

Diumenge 7 d'abril: XVI edició biennal de la Trav-
essada Molins de Rei - Montserrat. Amb un recor-
regut de 49,17 km puntuable per la XV Copa Catalana
de Caminades de Resistència. Hi ha un segon recor-
regut opcional des d'Ullastrell, de 29 km. Inscripcions
de l'11 al 22 de març limitades a 800 participants. Més
informació: http://www.molins-montserrat.cat i al
Facebook: molinsmontserrat.cem. Organitza: Comis-
sió Molins-Montserrat.

Cap de setmana 13 i 14 d'abril. Secció d'Escalada.
Escalada esportiva i de via llarga a Riglos (Osca,
Aragó). Vocals: Carles Moyés i Aitor López.

Diumenge 14 d'abril. Secció de Senderisme. Trav-
essada a peu des d'Alòs de Balaguer fins a Cama-
rasa. Resseguirem el riu Segre per l'estret congost de
Mur, i després de creuar un pont penjant i passar per
unes passarel·les, arribarem a l'aiguabarreig amb el
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riu Noguera Pallaresa. A continuació, pujarem a la
Serra Carbonera per admirar les vistes del Montsec i
del pantà de Camarasa, i finalment, des de l'ermita de
Sant Jordi, tindrem un mirador perfecte de la comar-
ca de la Noguera i l'Urgell. Desplaçament en autocar.
Inscripcions al CEM de 7 a 9 del vespre. Vocal: Jordi
Martínez Basté.

Diumenge 21 d'abril. Secció de Medi Ambient. Les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Caminada
agradable de 8 km per un espai eminentment agrari,
amb grans extensions de prats de conreu de cereal,
que en aquesta època primaveral tenen la seva màxi-
ma esplendor. També podrem identificar i contemplar
un munt de flors boscanes pròpies d'aquesta estació
de l'any. Sortida a les 9 del matí de la plaça dels Paï-
sos Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Dissabte i diumenge 20 i 21 d'abril. Secció d'Alta
Muntanya. Ascensió al Pic d'Aragüells (3.037 m),
al Pirineu d'Aragó. Vocals: África Cano, David
Pagès i Xavi Armengol.

A partir del dilluns 22 d'abril comencen les
inscripcions per a la 28a. Caminada de Molins de
Rei. Amb dos recorreguts per triar, un de 14 km, o un
de 8 km ideal per a infants. Al local del CEM de 7 a 9
del vespre. Organitza: Comissió Caminada.

Diumenge 28 d'abril. Descoberta Cultural. Cicle
"Coneguem l'Empordà": Corçà. Visita al centre
històric amb el mercat més important de la comarca al
s. X abans de passar més tard a Monells i després a la
Bisbal. A continuació caminada fins a Monells (2,5
km) i pel camí aturada a l'ermita de Santa Cristina.
Inscripcions al CEM de 7 a 9 del vespre. Vocals: Joan
Miró i Enric Solà.

MAIG 2013 

Diumenge 5 de maig: 28a. Caminada de Molins de
Rei. Disposeu de dos recorreguts per triar, un de 14
km o un de 8 km. Inscripcions al local del CEM 15
dies abans, de 7 a 9 del vespre. Organitza: Comissió
Caminada. 

Cap de setmana 11 i 12 de maig. Secció d'Escala-
da. Sortida d'escalada de vies esportives a Os de

Balaguer (La Noguera). Vocals: Carles Moyés i
Aitor López.

Diumenge 12 de maig. Secció de Senderisme. Ruta
circular a peu amb punt de sortida i final a la
població de Gósol (Berguedà). Etapa final del cicle
"caracremada", les rutes i els camins del darrer
maquis català. Desplaçament en autocar. Inscripcions
al CEM de 7 a 9 del vespre. Vocal: Jordi Martínez
Basté.

Dissabte i diumenge 18 i 19 de maig. Secció d'Alta
Muntanya. Ascensió al Pic de Nerasol (2.633 m), a
la comarca occitana de l'Alt Arieja (Pirineus de
França). Vocals: África Cano, David Pagès i Xavi
Armengol.

Diumenge 19 de maig. Secció de Medi Ambient.
Sortida de tot el dia al Parc de les Olors, Bigues i
Riells (Vallès Oriental). Recorregut planer de 6 km
per un espai rural especialitzat en el conreu i la divul-
gació de les plantes aromàtiques, culinàries i medici-
nals. Un guia ens anirà explicant les propietats de
cada planta. Sortida a les 9 del matí de la plaça dels
Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 26 de maig. Descoberta Cultural. Cicle
"Coneguem l'Empordà": Agullana - la Vajol.
Agullana va ser l'última capital republicana. Li deien
"el petit Madrid". Caminada a peu fins al cementiri on

hi ha dues històries curioses, una relacionada amb en
Dalí i una altra dels anomenats amants d'Agullana. A
la Vajol visitarem l'església amb pintures maçòniques
i anirem a peu fins a la mina Canta (1 km). En aques-
ta mina es va amagar l'or de la República els últims
mesos de la guerra "incivil". Inscripcions al CEM de
7 a 9 del vespre. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.



osep Maria Roglan i Andreu
ens va deixar el passat 8 de
desembre de 2012, a l'edat de

66 anys. Conegut com a músic i
compositor, es va fer soci del CEM
l'any de la seva fundació, el 1961,
i l'any 2011 va rebre el correspo-
nent record commemoratiu en el
marc del primer cinquantenari de
l'entitat. Afeccio-
nat a l'escalada i
amant de la mun-
tanya, sempre serà
molt important en
la història del
CEM perquè va
ser l'impulsor
l'any 1963 de la
primera edició de
la Marxeta.
Aquesta marxa
d'orientació per
m u n t a n y a
enguany celebra el
seu 50è aniversari,
i per desgràcia, el Josep Maria
rebrà a títol pòstum un merescut
homenatge com a fundador de la
prova. Ell va ser entrevistat al But-
lletí número 37, corresponent a
l'estiu de l'any 2003. Avui, deu
anys més tard, parlem amb el seu
germà Joaquim i, a través de les
seves paraules, aquesta secció s'a-
fegeix modestament a les moltes
mostres d'afecte i condol que hi ha
hagut per la seva pèrdua. 

Joaquim, tu vas néixer a Molins
de Rei un 27 de setembre de
l'any 1951. Quants anys et por-
taves amb el teu germà Josep
Maria?

Ens portàvem cinc anys. Jo sóc el
petit. Entremig dels dos hi ha la
Marta, que és la germana mitjana.

El Josep Maria es va fer soci del
CEM l'any 1961, quan només
tenia 15 anys. Com és que va ser
un dels primers socis? Per què
ho tenia tan clar? 

Ell ja de petit, entre d'altres coses,
tenia afició d'anar amb cordes i
enfilar-ser per la pedrera que hi ha

a prop de l'Institut Lluís de Reque-
sens. La seva il·lusió era escalar i
quan va veure que es creava a
Molins de Rei un centre excursio-
nista va animar el pare perquè ens
fes socis a tota la família. El meu
pare ho va tenir clar de seguida
perquè portava la muntanya dins:
els meus avis eren els masovers de
Can Planes i ell de petit hi havia
viscut.

Tens tota la raó, tu només tenies
10 anys i al llibre del cinquante-
nari se't veu a la fotografia infe-
rior de la pàgina 20, repenjat a
la columneta de la capella de
Sant Bernat, patró dels excursio-
nistes... Com era el CEM d'a-
quella època?

Primer de tot s'ha de dir que lla-

vors no es deia CEM, perquè l'en-
titat es va fundar en plena dictadu-
ra franquista i el dret de lliure
associació estava prohibit. Fins
l'any 1979 el CEM va haver de ser
una delegació de la Unió Excursio-
nista de Catalunya i és deia UEC-
Delegación de Molins de Rey. En
aquest ambient espanyolista de la

dictadura, a la UEC
s'hi respirava un
ambient català, era
agradable anar-hi  i
et senties content
perquè semblava que
fessis un acte "sub-
versiu", a la contra
del que dictamina-
ven aquella gent.
Recordo que en els
inicis es feien molts
campaments a la
Rierada o a Santa
Creu d'Olorda. S'hi
anava a peu, parà-

vem la tenda, passàvem la nit a la
muntanya, convivíem famílies,
nois i noies… S'ha d'entendre en el
context d'aquella època, quan no hi
havia cotxes ni les facilitats que
tenim ara. A la que giraves el pri-
mer revolt de sortida de Molins de
Rei, el poble desapareixia i ja sem-
blava que fossis qui sap on. Si ja
ara tens aquesta sensació quan ets
a Collserola, imagina't fa 50 anys
quan tot encara era més verge!

Els teus pares no van tenir por
quan el teu germà els va dir que
volia fer escalada?

No li van posar gaires traves. A la
meva mare li agradava molt anar
d'excursió a la muntanya, li encan-
tava, i crec que si hagués estat
jove, de ganes se'n moria d'anar
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En Joaquim Roglan en ple reportatge natural.
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amb ell. Val a dir que als inicis de
la UEC Molins de Rei hi havia
molta afició entre el jovent a anar
a fer ràpel. Anaven a les Escletxes
del Papiol, a Sant Salvador de les
Espases, a Santa Maria de Cerve-
lló, al Mas de les Fonts de Vallira-
na, també a Sant Andreu de la
Barca, a les anomenades Parets del

Malhivern... Eren ell, el Biel Cap-
devila, el Salvador Ayala, el Cili
Padilla, el Joan Buron, el Joan
Pedrola, l'Antoni Zapater (Parda-
let), el Juanjo Alcaraz, i segur que
algú més que em deixo. 

Em sobta que no tinguem cap
fotografia d'això que expliques a
l'arxiu del CEM. De fet, quan
vam fer el llibre del cinquante-
nari, ja ens va sorprendre que la
secció d'escalada (SAME) no
aparegués fins l'any 1973, dotze
anys després de la fundació de
l'entitat... 

El Josep Maria no es conformava

amb els ràpels, ell volia clavar
claus i pujar cap amunt.  Però quan
es va fundar la UEC de Molins de
Rei l'escalada no estava contem-
plada, i es va haver d'espavilar pel
seu compte. Sé que anava a Barce-
lona, al Centre Excursionista de
Catalunya, per llogar les cordes i
el material que necessitava. [Nota

de la Redacció: Fonts consultades
confirmen que les primeres juntes
directives van ser reàcies que per-
sones menors d'edat i tan joves
practiquessin l'escalada dins l'en-
titat. Més endavant es va canviar
d'opinió, com demostra el foment
de la secció d'espeleologia, creada
el 1968, i finalment la secció d'es-
calada, el 1973]. 

Al seu perfil del Facebook s'hi
poden trobar diverses fotogra-
fies d'aquesta època de joventut,
i també d'altres de més recents.
Moltes estan datades i explica-
des. Les mirem i me'n comentes
alguna?

Doncs per exemple aquesta, que
posa "a l'Aneto l'estiu de 1.965
amb Biel Capdevila, Joan Fontde-
vila, Antoni Zapater i Gui Ber-
thou". Recordo que és una excur-
sió que en bona part es va forjar a
casa. Cada dos per tres, després de
sopar, es reunien per organitzar-la.
En aquella època anar a l'Aneto era

gairebé una proesa, i el Gabriel
Capdevila havia comprat una
màquina de filmar i va fer pel·lícu-
la, i després ens la van passar.
[Nota de la Redacció: també hi
van anar en Salvador Ayala, que
és qui va fer la foto, i el seu germà
Joan]. Aquesta altra fotografia
datada del 1962 i també te la puc
comentar: és de la Pica d'Estats i és
una foto clàssica de la UEC-
Molins de Rei, està reproduïda al
llibre del cinquantenari, a la pàgi-
na número 21, i també surt a l'A-
bans, un llibre que recull fotogra-
fies antigues de Molins de Rei i
que va publicar l'editorial Efadós
l'any 1998. Aquesta que veig ara és

En Josep Maria a la 1a. reunió de la Via Albert, Gorro Frigi de Montserrat, anys 80. Via Magic Line del Gorro Frigi.



molt important: és dalt del cim del
Cavall Bernat de Montserrat, que
per a ell era una muntanya mítica i
quan va aconseguir escalar-la va
estar molt content. Aquestes altres
fotografies que m'ensenyes ara són
d'escalades al Gorro Frigi de

Montserrat, i són més recents,
fixa't que porta un material més
modern, com ara peus de gat i
arnès, i en canvi, a les fotos d'a-
bans va amb botes de cuir! Per aca-
bar, també et puc comentar aquest
grup de fotos de la via Desenlace
inesperado, de la paret de Terra-
dets, prop de Camarasa. Recordo
que és una escalada que va fer amb
el Joan Llopart com a company de
cordada. El Joan i el Ramon Rebo-
llo es van posar en contacte amb el
meu germà perquè els orientés
quan s'iniciaven en aquest esport.
És bonic veure com es van enlla-
çant les diferents generacions d'es-
caladors de la vila.    

Continuant amb el llibre del cin-
quantenari, el teu germà surt a
quasi totes les fotografies dels
inicis de l'entitat, però després ja
no surt més i només en trobem
una referència l'any 1986, a la
pàgina 121, quan s'esmenta que
ha compost l'himne del CEM...

Ell compartia la passió per l'esca-
lada i la muntanya amb el món de
les sardanes, ja que ell, paral·lela-
ment, formava part d'una anella
sardanista de l'Agrupació Folklòri-
ca de Molins de Rei. Allà va conèi-
xer la Mari Mas Urgellès, que seria
la seva muller anys després. Pensa
que l'Agrupació només es va fun-
dar 6 mesos abans que el CEM, i
en aquella època aquestes dues
entitats eren un oasi per l'ambient
català i de país que s'hi respirava.
A l'Agrupa, a part de trobar-hi
parella, és on se li va despertar la
passió per la música i llavors el seu
cap ja va estar per aprendre solfeig
i compondre, i la muntanya va
quedar més al marge, tot i que mai
la va abandonar del tot. 

Per què va decidir el Josep
Maria fer una marxa d'orienta-
ció amb el sistema Dufour a
Molins de Rei?

Ell havia participat en marxes
organitzades per altres delegacions
de la UEC i després de veure com
funcionaven, li va passar pel cap
fer-ne una a Molins de Rei. "Si
això ho fan a altres llocs per què no
ho fem a casa?", devia pensar. El
Josep Maria era així, tenia enginy i
sempre n'hi passava alguna pel
cap. No en tenia mai prou, després
d'assolir un repte sempre en busca-
va un altre de més difícil. 

Tu eres molt petit però te'n
recordes bé, oi?

Quan es va preparar la primera
Marxeta jo només tenia 12 anys.
Aquí al taller de casa, me'n recor-
do com si fos ara, teníem una bici-

cleta petita, d'aquelles per a nens, i
un dia a la tarda me la vaig trobar
desmuntada i vaig veure que amb
la roda havia fet un invent amb una
forquilla i un mànec. Anava amunt
i avall, de punta a punta del taller,
posant marques al terra i després
les mesurava amb una cinta mètri-
ca. I jo m'ho mirava sense tenir ni
remota idea del que estava fent. I
també recordo que molts migdies,
estant a casa i amb el temps just
perquè jo encara anava a escola,
em deia "avui dina ràpid perquè
m'has d'acompanyar", i a mi a
bodes em convides, se m'emporta-
va amb una motoreta que tenia el
pare, una Ossa 50, i jo encantat
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En Josep Maria fent un rapel amb els
mitjans que es tenien a principis dels 60.

Superant un desplom a la Paret de Mal
Hivern, Sant Andreu de la Barca. 1963.



d'anar darrere d'ell amb la moto i la
roda aquella penjant a l'esquena!
Anàvem per sota de Can Tintorer,
per dins d'uns camps…, i em deia,
"tu vés apuntant el que et digui", i
llavors ell comptava i em cantava:
"tants metres", i jo, amb un bloc,

anava anotant les xifres sense
saber què estàvem fent. Jo no sabia
el que era una marxa d'orientació,
ni ho havia vist ni ho havia sentit
mai. Al cap d'uns quants dies ho va
presentar, si no ho recordo mala-
ment, a l'Anton Gómez i al seu
pare Ramon, al Rafel Xancó, i pot-
ser a alguna altra persona de la
Junta, i llavors la cosa ja va agafar
volada, i els diumenges tots es tro-
baven per anar-ho a provar sobre el
terreny. 
La primera Marxeta va sortir de
davant de casa, al passatge de la
Riera. Jo els veia aquí davant del
garatge de casa, recordo tot d'e-
quips amb els dorsals… Per cert, el
meu pare i la meva mare ja des de
bon principi ho van viure molt
intensament i cada any col·labora-
ven en l'organització fent de con-
trol. No hi faltaven mai!

A la darrera edició de la Marxe-
ta vas quedar entre els 10 pri-
mers classificats i vas guanyar
un trofeu. Amb qui feies equip i
quina valoració en fas de la 49a
Marxeta? 

Feia equip amb la meva muller,
l'Eulàlia Berenguer i Brucart. I
trobo molt meritori haver quedat
entre els deu primers. La raó és
que, per la meva experiència a la
Marxeta, la de l'any 2012 va ser
molt complicada, em refereixo que
sobre el terreny l'itinerari era molt
difícil de desxifrar. Després, també
la vaig trobar molt dura pel que fa
al recorregut, amb molts desnivells
sobtats i moltes sifonades. Per dir-
te que l'Eulàlia, a mitja marxa, ja
volia plegar! Sortosament la nit
abans havia puntuat el recorregut i
pel que portàvem fet, vaig veure
que no anàvem massa malament.
Li ho vaig explicar i vaig aconse-
guir convèncer-la de continuar.
Finalment la vam acabar i vaig
tenir raó perquè vam quedar en
desena posició i vam guanyar una
copa, que sempre fa il·lusió! 

El 28 de febrer del 2010 es va fer
a Molins de Rei una de les pri-
meres consultes sobre la inde-
pendència de Catalunya. Tu i el
teu germà sortiu en el vídeo pro-
mocional que animava els moli-
nencs i molinenques a partici-

par-hi. Han passat tres anys des
de llavors. Quina valoració en
fas de tot plegat?

A la manifestació de l'11 de setem-
bre del 2012 em vaig sentir realit-
zat. Jo tota la vida he estat per la
independència i sempre que en
parlava en públic, o em feien callar
perquè en determinats ambients
era un tema tabú, o em replicaven
que era una cosa que no ens conve-
nia perquè no ho veien clar. En
canvi, quan vaig veure aquell dia
tanta gent per la independència
vaig pensar: "sort que ens comen-
cem a moure una mica". Dit això,
per a mi el procés no ha avançat
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En Josep Maria i en Salvador Ayala a punt de fer un ràpel. Principis dels anys 60. 

Joaquim Roglan Andreu en una cursa
ciclista al Prat de Llobregat l'any 1970.



gens ni mica des de llavors. Estem
tots remenant la cua i no anem
enlloc. 

Per cert, els dos dieu alhora
"vota" però només se't sent a
tu…

Això és aquesta veu que m'ha
donat la mare natura… Bromes a
part, el Josep Maria i jo érem molt
diferents però sempre ens vam
entendre. Molta gent creu que era
una persona tímida i reservada,
però jo no ho penso. Més aviat ell
era excessivament prudent, amb
molta cura per no dir o no fer res
que pogués ofendre ningú. Era
molt respectuós. Tampoc li agrada-
va tenir protagonisme. Això sí,
sempre estava a punt per col·labo-
rar en qualsevol cosa que li dema-
nessin relacionada amb el món de
la música, com ara dirigir corals,
compondre músiques especials,
com ara el bals dels Gegants de
Molins de Rei, la sardana dels Tres
Tombs de Sant Antoni, i molts d'al-
tres exemples que es podrien
posar.    

En aquest vídeo, que es pot
veure a internet a l'adreça
http://youtu.be/YZQAbqOd3m
A, sortiu els dos a la fusteria.
D'on us ve l'ofici de fusters? 

La fusteria la va fundar l'any 1931
Josep Andreu Vives, l'avi matern,
en societat amb el contractista
Badia. El meu pare també era de
l'ofici, treballava a la serradora del
Claret, i es veu que com que esta-
va enfilat dalt d'una caixa, el meu
avi s'hi va fixar, i el va llogar com
a treballador. Després va ser el seu
gendre, perquè es va casar amb la

seva filla, o sigui la meva mare.
Més endavant el meu pare es va fer
càrrec del taller i llavors la Fuste-
ria Andreu va passar a ser la Fuste-
ria Roglan Andreu. En faltar el
meu pare, el meu germà i jo vam
continuar el negoci.

Joaquim, el teu esport predilecte
és el ciclisme. Com va començar
aquesta afició? I com és que la
muntanya no et va atreure tant
com al teu germà?

Jo vaig viure molt els primers anys
de la UEC de Molins de Rei i en
tinc molts bons records. Més enda-
vant, fins i tot hi anava jo pel meu
compte a Montserrat, al Montseny,
al Pedraforca... Si no existís la
bicicleta segur que hagués estat
muntanyenc. El que passa és que
jo tinc un petit problema per cami-
nar, que és el que en diuen "peus
plans", i que en aquella època no
era tan fàcil de solucionar. Després

d'una caminada llarga m'ho notava
molt físicament. Feta aquesta prè-
via, el Club Ciclista Molins de Rei
existeix des de l'any 1948, amb la
qual cosa, des que vaig néixer que
sempre he vist curses de bicicletes
a Molins de Rei. Ja de petit em
delia per veure-les, m'atreien.
Havia vist el Ramon Tena quan
corria per l'Equip Picadero Damm,
i el veia pel carrer corrent per
entrenar-se... Com que m'agradava
m'hi vaig aficionar i ja no ho he
deixat mai. De seguida que vaig
poder em vaig fer soci del Club
Ciclista, i la meva primera bicicle-
ta va ser una d'abans de la guerra
que tenia el meu pare. Només en
vaig poder aprofitar el quadre! El
vaig pintar de nou i vaig anar com-
prant les peces i els components a
Cal Cardús, i les rodes a Cal
Pedrola. Quan la vaig tenir munta-
da, la primera sortida que vaig fer
va ser per anar a Montjuïc, a veure
una cursa en què corrien els ger-
mans Tena, el Josep Fisas i altres
ciclistes de Molins de Rei. Vaig
anar i vaig tornar en bicicleta i per
a mi allò ja va ser una aventura!

També has estat directiu del
Club Ciclista Molins de Rei…

Vaig formar part de la Junta del
Club Ciclista durant dotze anys.
Aquest període va coincidir amb
els actes de celebració del seu cin-
quantenari, l'any 1998, on vam ini-
ciar les famoses pedalades urbanes
Tothom amb bicicleta. També vam
organitzar de forma regular curses
del Campionat de Catalunya ama-
teur en la categoria de muntanya.
En l'àmbit intern de club, una de
les coses que vam emprendre va
ser la confecció d'un programa
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Joaquim Roglan Andreu a la glacera del
Roine, als Alps suïssos.



estable de sortides dominicals, per
evitar les tedioses discussions en el
moment de sortir per decidir el
recorregut. Eren excursions que ja
es feien, rutes que ja es coneixien,
i el que vam fer a la Junta va ser
ordenar-les en un programa fixat, i
així, en el moment que tot el grup
es trobava, ja marxàvem sense
haver de consensuar si avui anà-
vem cap aquí o cap allà. 

Algunes de les rutes de carretera
que fa el Club Ciclista són enca-
ra les que es van dissenyar en la
teva etapa. Quins criteris vau
seguir a l'hora de dissenyar els
recorreguts?

El que vam procurar és organitzar
el calendari amb sentit comú. La
temporada començava el primer
diumenge de març i acabava el
darrer diumenge d'octubre. Lla-
vors vam decidir començar la tem-
porada amb sortides suaus, i a
mesura que avançava el calendari,
les anàvem fent de més llargada i
més dificultat. Una altra cosa que
vam tenir en compte va ser evitar
la repetició de trams. En haver de
dissenyar itineraris circulars amb
punt de partida i arribada a Molins
de Rei, vam procurar que en cap
moment coincidissin el tram d'ana-
da i el de tornada. Finalment, vam
procurar sempre que després de
l'esmorzar toqués pedalar de puja-
da. Els companys es queixaven
però jo sempre els deia: "de cara
amunt correu tot el que vulgueu". 

Ens consta que has participat en
curses de ciclisme com a ama-
teur…

Com a bon aficionat a les curses

vaig decidir provar de participar-
hi. Així vaig competir en curses
organitzades per altres clubs. En el
fons, el que jo volia era viure l'am-
bient de les curses i estar a prop
dels ciclistes famosos, que per a mi
eren uns ídols, tot i que molts
tenien la meva edat. Però pel que
fa als resultats no puc presumir de
res. 

A part, també has fet travessa-
des en bicicleta de llarga distàn-
cia. En destacaries alguna? 

És difícil perquè al llarg dels anys
han estat moltes. Per dir-ne una,
als anys 80 el Club Ciclista va par-
ticipar a la Marcha Internacional
Cicloturista de León. Fa 30 anys
participar en un esdeveniment d'a-
quest caire semblava qui sap què.
Però bé, el cas és que van ser tres
dies seguits en bicicleta tocant als
Pics d'Europa, pel Port de Pan de
Trave (1.565 m) i el Port del Tarna
(1.492m), entre la província de
Santander i Astúries, i passant pel
poble de Riaño, abans que fessin el
pantà! 

Ara també alternes la carretera
amb la muntanya. Quan vas
decidir provar la bicicleta de
muntanya? 

Al principi de la mountain bike, fa
15 o 20 anys, recordo que ho vaig
provar però els canvis de ritme tant
sobtats que s'han de fer en aquesta
modalitat no em van convèncer,
els vaig trobar molt estranys pel
que jo estava acostumat. D'altra
banda, el fet d'haver de baixar per
camins plens de pedres i no domi-
nar al cent per cent la conducció
no em va acabar d'entusiasmar

massa. Ara fa quatre anys ho vaig
tornar a provar, de la mà del meu
cunyat, en Salvi Vidal, i em vaig
afegir a la colla de BTT del CEM
que surt cada dissabte al matí. Em
vaig sentir més còmode pel que fa
a les sensacions amb la bicicleta,
l'ambient que es respira en aques-
tes sortides em va agradar, i des
d'aquell dia fins avui que no hi
falto cap dissabte.  

Quins consells donaries als joves
que vulguin ser ciclistes?

El consell que dono per la bicicle-
ta, i que és vàlid per a qualsevol
esport en què calgui fer un esforç,
és practicar-la amb regularitat. No
es pot dir "ara surto", "ara no
surto", i "ara hi torno d'aquí un
any". Si es fa això està clar que, a
part de no gaudir, s'acabarà avo-
rrint la bicicleta. La pràctica regu-
lar és fonamental per passar-t'ho
bé.  

T'agradaria afegir alguna cosa
per cloure l'entrevista?

Amb l'excusa de la bicicleta de
muntanya m'he tornat a vincular
amb el CEM, i estic molt content
d'haver retrobat antics companys.
Amb el grup que surto els dissab-
tes al matí descobreixo camins i
indrets desconeguts de Collserola,
igual com quan era jove i anava
amb la UEC. L'única diferència és
que ara vaig a cavall de la bicicle-
ta! 

Moltes gràcies i fins sempre!
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QUADERN DE CAMP

Encara és hivern a les muntanyes del Pirineu: és temps, per a
molts de nosaltres, d'anar a visitar-les. Si m'acompanyeu avui,
us ensenyaré quelcom del bosc menys alterat de les nostres con-
trades. Som-hi!

PPiinneeddeess  ddee  ppii  nneeggrree::  aallllàà  oonn  eell  bboosscc  ss''aaccaabbaa

Les coníferes que es localitzen en els nivells més elevats de la
península ibèrica són el pi roig (Pinus sylvestris) i el pi negre
(Pinus uncinata), reconeixibles fàcilment per les seves petites
pinyes i les acícules curtes. Són boscos constituïts quasi exclu-
sivament per aquestes dues espècies.

Les pinedes de muntanya es mostren especialment adaptades per
suportar condicions climàtiques severes, similars a les que van
caracteritzar els períodes glacials del passat o les que actual-
ment trobem a les muntanyes. Aquí, les condicions ambientals
són més difícils per la vida vegetal a mesura que pugem en alti-
tud, de manera que només són capaces de viure espècies de gran
vitalitat com les pinàcies i, entre totes elles, el pi negre és l'únic
que arriba a allò que considerem el límit del bosc: l'alta mun-
tanya.
El pi negre habita en indrets on la temperatura mitjana es manté
per sota del punt de congelació durant diversos mesos l'any. El
trobem en regions on la precipitació ronda els 1.000 mm, repar-
tits regularment en les quatre estacions. Paradoxalment, la neu,
el vent i les gelades durant l'hivern impedeixen que l'aigua esti-

gui disponible per les plantes que habiten aquestes altures i en
conseqüència el pi negre viu, de fet, en condicions de fred i
sequera durant bona part de l'any.

A més, a l'alta muntanya trobem altres factors que limiten la
supervivència vegetal. Aquest és un lloc on esdevenen fortes
oscil·lacions tèrmiques al llarg d'un mateix dia, fruit de la forta
insolació i posterior baixada de temperatures durant la nit, fins i

tot a l'estiu, on la temperatura mitjana mínima no supera els 8ºC.
La neu és un agent cabdal en la biologia del pi negre. L'efecte
mecànic del seu pes provoca trencament de branques, però a la
vegada es presenta com un aliat ja que actua com una capa
aïllant que protegeix l'arbre de les baixes temperatures de l'exte-
rior i impedeix la pèrdua d'aigua per transpiració.

Bosc de pi negre, de condicions ecològiques òptimes, sobre l'Estany de Ratera al
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Foto: Josep A. Uroz.

Isard en plena muda. Observeu que comença a aparèixer la franja fosca del coll,
típica del pelatge hivernal. La curvatura del banyam ens indica que és mascle. 
Foto: www.fotos.eldiariomontanes.es.

El pi negre viu en condicions ambientals extremes i és capaç d'arrelar sobre un subs-
trat de roca, com aquest exemplar prop del Bassot de Colieto, a les envistes del
refugi Joan Ventosa i Calvell.  Foto: Josep A. Uroz.
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El pi negre sol ser poc elevat a causa de l'adversitat del medi
en què viu, però en condicions ecològiques òptimes, pot atènyer 25
m d'altura i mostrar un aspecte cònic semblant al dels avets.
Viu en qualsevol tipus de sòl. Aquesta condició el porta a colo-
nitzar medis rupícoles introduint les arrels directament a les
esquerdes de les roques. Té un creixement lent i gran longevitat.
Són freqüents els peus de 500-600 anys.

AA  rraann  ddee  tteerrrraa

La poca densitat del bosc de pi negre facilita el pas de la neu
que aconsegueix cobrir el sotabosc durant diversos mesos al
llarg de l'any.
Així doncs, en obagues, el mantell nival es manté més temps, de
manera que dominen les plantes boreoalpines típiques de les altes
muntanyes europees (com el neret i el nabiu). En canvi, en ves-
sants de solell, les oscil·lacions tèrmiques són més acusades i
l'ambient és més sec, fet que afavoreix la instal·lació de plantes
pròpies de l'alta muntanya mediterrània, capaces de suportar un
sol implacable durant el dia i el fred intens al llarg de la nit
(com el ginebró o la bruguerola).

HHaabbiittaannttss  ddee  lleess  aallttuurreess

Si bé són poques les espècies vegetals adaptades als rigors de
les altures encara són més escasses les animals. Això sí, es trac-
ta d'animals especialitzats en habitar aquest biòtop. Alguns ofe-
reixen l'oportunitat de ser observats.

Entre els mamífers destaca l'isard. Aquest bòvid muda el pèl a
l'hivern , època en què migra a cotes més baixes, on el gel i la
neu no els impedeix trobar aliment. És relativament fàcil veure-
'ls en grups de femelles i cries o bé mascles aïllats.
Tampoc ens passaran desapercebuts els crits de les marmotes
si transitem per prats alpins a partir del mes d'abril. Amb sort
ens sorprendrà la presència d'algun rosegador com talpons i rates
o de carnívors com l'ermini. Aquest darrer mamífer muda el pèl
a l'hivern i queda totalment blanc a excepció de la cua, per la
qual cosa us costarà veure'l en aquesta època de l'any.
Pel que fa a les aus, són diverses les espècies que habiten les
altures montanes, fins i tot més amunt que les pinedes de pi
negre: el pardal d'ala blanca i el cercavores, fàcils d'observar a
l'hivern als pobles de les valls pirinenques; a l'estiu, podrem
veure volar el voltor i el trencalòs. Però de ben segur, la gralla
de bec groc us acompanyarà en les vostres ascensions estivals
a pics del Pirineu.

Si mai sou capaços de veure un gall fer o una perdiu blanca,
graveu aquest moment a la vostra memòria. Potser no en veureu
mai més ja que estan en regressió a causa de la pressió que exer-
ceixen tant els esports de muntanya com el canvi climàtic.
Per tant, si entreu al bosc o pugeu a les altures... silenci. La
vostra experiència a la natura serà més intensa perquè segur que
els seus habitants s'aproparan a saludar-vos.
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Josep A. Uroz                  www.naturepolitan.com

Comparativa de gemmes, pinyes i escates de pi roig (part superior) i pi negre. Observeu l'apòfisi
de l'escata i l'aspecte asimètric de la pinya de la part inferior de la imatge. Font: Los bosques ibé-
ricos (2.005), Planeta.

Rhododendron ferrugineum (neret). Arbust emblemàtic del sotabosc de pi negre. Foto:
www.randos.en-savoie.fr.



atagalls des de Coll
Formic.
Com cada any, un nom-

bre indeterminat de socis del CEM
ens trobem el dia 26 de desembre a
les 7 del matí a la plaça de Cata-
lunya de Molins de Rei per anar a
"cremar els torrons" pujant al
Matagalls des de Coll Formic.
Enguany només érem 5 persones,

però suficients per gaudir d'un dia
meravellós quant al temps i el fred,
ja que la temperatura va ser molt
benèvola i va lluir el sol. Tan sols
vàrem tenir la pega pel que fa a les
vistes, perquè només vàrem poder
gaudir dels mars de núvols que
s'havien dipositat a les fondalades.
Tal vegada semblava que podíem
caminar-hi per sobre. La sortida va
ser un èxit, ja que a la una del mig-
dia ja tornàvem a ser a Molins.
Fins l'any que bé!
Els participants foren la Joana
Castellví, la Maria Ros, l'Anton
Queraltó, en Francesc Lucas i en
Ferran Massana.

La Caminada de Molins de Rei
des dels darrers anys munta dos
recorreguts: un circuit llarg d'apro-
ximadament 12/14 km, i un circuit

curt d'uns 7/8 km aproximada-
ment.
Enguany la Caminada en el seu
circuit curt té previst de passar per

la Font Fresca, després de l'esmor-
zar que serà al mateix lloc per als
dos circuits.
Ja fa uns anys la vàrem netejar de
troncs i arbres caiguts quan hi va
haver la ventada i després la neva-
da. Ara vàrem comprovar que no

raja aigua i que el camí d'accés que
baixa des de Sant Bartomeu cap a
la font pràcticament estava tancat
per les bardisses.

Vàrem contactar amb l'ADF de
Sant Bartomeu-La Rierada i ells
s'han encarregat de recuperar el
camí i la Mina de la Font. Ara tan

sols falta que plogui perquè l'aigua
torni a brollar.
Vàrem quedar sorpresos a l'obrir
l'envà que tapa l'entrada de la font
de la mina, que estava construïda
per captar l'aigua, tant per la llar-
gada com per la construcció. De
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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

Els participants al cim.

Preparant la via d’accés.

Unint esforços.

Les bardisses obstaculitzen el camí.

Analitzant la situació de la font.



veritat que no ens ho esperàvem,
perquè crèiem que era simplement
un dipòsit darrere del broc.
Un agraïment a l'ADF Sant Barto-

meu-La Rierada pel treball realit-
zat. Ara, com he dit abans, només
cal que plogui.

Els Gegants.

El CEM hem estat presents en el
acte de celebració del centenari
dels Gegants Vells, de la Montse-
rrat i del Miquel.
Es una joia per qualsevol Entitat,

Agrupació o Moviment Cultural
de la Vila poder arribar a cel·lebrar
un acte de aquesta magnitud.
Un acte molt ben organitzat i dut a

terme amb una qualitat insupera-
ble pels seus organitzadors -La
Colla Gegantera- . Un acte ple de
moments entranyables que després

de la informació de totes les activi-
tats que es duran a terme en el
transcurs de l’any, va comptar amb
la aportació d’en Josep Martínez,
joier ja jubilat de la Vila i cons-
tructor de les noves arracades,
penjoll i anell de la Montserrat,

arracades de construcció en la
forma de la clàssica arracada cata-
lana i d’uns 15 cm. aprox. de llar-
gada, i el penjoll que en la seva
part central té gravada amb una
xapa de plata rodejada de cristalls,
el nostre pont de 15 arcades i pos-
teriorment l'emotiva penjada de les
arracades a la geganta. L’aportació
dels Grallers que varen composar
la musica per aquesta celebració i
la seva posterior i magnifica inter-
pretació. L'homenatge pòstum al
nostre estimat consoci Josep Ma.
Roglan recordant doncs que ell
també havia composat una sardana
per la colla gegantera, lliurant-li
un record de l’acte a la vídua. Amb
els posteriors parlaments i amb un
pica-pica ens varem acomiadar.

Moltes felicitats a la Colla Gegan-
tera de Molins de Rei per aquesta
important efemèride que només
passa cada Cent Anys.
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Concessionari Oficial

Av. València, 25 Molins de Rei Tel. 93 668 16 42 - Fax 93 668 94 61 - mail:fcosta@motoscosta.com

La cel·lebració va aplegar força gent.

El grup dels “arqueòlegs”.

Feina acabada i a esperar les pluges.

Vocalia de Cultura
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PEL FORAT DEL PANY

Sembla que està molt ben fet...
...Com per traure'ns el barret.

La prova de tot plegat:...
...Que pocs granets han quedat!

Per animar la qüestió...
...Hi posem complicació.

I el grup ben organitzat...
...Les nadales han cantat.

Guaiteu quina destresa...
...Al trobar la sorpresa!

Tots el pugen per fer cim...
...En aquest dia sublim.



i hem de fer referència a
coses que passen a la nostra
entitat, haurem de referir-

nos a la sintonia entre generacions,
si és que això es produeix de veri-
tat en tota la seva intensitat. En
aquest apartat caldrà esmentar
especialment la joia de la corona
d'aquesta temporada, que és l'auto-
construcció del rocòdrom. Un afer
domèstic de pri-
mera magnitud,
que quan va
començar a ges-
tar-se hi va haver
un cert prejudici
inicial en veure
que s'avançava un
muntant econò-
mic important,
fora de l'estatge
social i sense
massa garanties
de recuperació.
Quan s'aixeca la
cua al ruc se sap
si és mascle o
femella. I ara, molts ja la deuen
haver aixecat i hauran comprovat
la magnitud de l'esforç. Que dit
sigui de passada ha estat conside-
rable, humanament parlant, per
part d'en Carles Moyés i el seu
equip de col·laboradors. En aques-
ta revista hi ha un relat força inte-
ressant de les diferents etapes de la
construcció i les dificultats per
assolir-la per part del mateix autor.
A què ve la reflexió? 

Quan es forma part d'un objectiu
il·lusionant es deixa de banda l'in-
terès personal per passar a formar
part de l'aspecte més voluntariós
del projecte, sense veure-hi les
"pegues" o els entrebancs fins a
aconseguir-lo. Aquest és l'èxit de
la majoria dels equips de treball
del CEM en les seves diferents
dedicacions, més o menys estruc-

turades, però dedicacions voluntà-
ries finalment, i aquest, recollint
aquesta filosofia no podia sortir
millor.
El felicitem i ens hem de felicitar
nosaltres també com a conjunt
social majoritari per haver adoptat
la posició correcta: l'entitat gau-
deix d'una instal·lació moderna
que permetrà l'entrada de nous
joves a l'entitat, que podran prepa-
rar-se i practicar l'escalada amb

garanties de seguretat, en unes ins-
tal·lacions dignes. D'entrada ha
estat una inversió encertada, de la
qual veurem molt aviat els seus
fruits.

Quant a una constant reivindicació
per part de pares amb nens que es
queixen de la manca d'atenció a
aquesta franja d'edats, haurem de

dir que quan a
Molins de Rei no
hi havia aquesta
oferta, la UEC
primer i després
el CEM van fer-
ho possible. 
Va passar el
temps i l'oferta es
va diversificar i
l'esquema que
pretenia la nostra
entitat no va fun-
cionar. Ara a la
vila hi ha moltes
p o s s i b i l i t a t s :
Escoltes, Esplai

l'Agrupa, etc. Amb molta expe-
riència i bons resultats. Per aquest
motiu, i és una opinió personal, si
una cosa funciona, és millor no
entorpir-la amb invents ja experi-
mentats amb esforços ingents i
amb infraestructures molt costo-
ses, i especialment de gran respon-
sabilitat civil difícil d'avaluar que
no tothom està disposada a assu-
mir.
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Enric Solà

El triomf de la voluntat.

Productes làctics artesanals

Podeu trobar:
Llet fresca de vaca i cabra - Iogurts de vaca i cabra - Recuit
de Fonteta - Mato de vaca i cabra - Llet d'euga - Iogurts de
bufala - etc...
Vine a tastar-nos! Mmmmmmm
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iumenge 17 de febrer.
Matinal pels boscos de
Sentmenat (Vallès Occi-

dental). Itinerari circular entre el
castell de Sentmenat i la casa de
Guanta. Arribats a Sentmenat
aparquem els cotxes a tocar del
castell, un edifici fet totalment de

pedra, imponent i ben conservat ja
esmentat per primera vegada el
1065. De fa uns anys el titular del
castell, el marquès de Sentmenat,
el va traspassar a mans municipals.
Iniciem la ruta seguint els senyals
del PR-C 48 per un camí ample i
planer que voreja alguns conreus
de cereals que es veuen esquitxats
pels ametllers que floreixen a
cavall del gener i el febrer. De
seguida arribem a can Fruitós, un
mas força rehabilitat que pren el
seu nom d'una antiga capella
romànica l'absis de la qual podem
contemplar des del camí. Deixem a
l'esquerra una gran bassa d'aigua i

al cap de poc arribem a una bifur-
cació on prenem el camí de l'es-
querra direcció Guanta. Ara som
de ple al bosc on domina la pineda,
tot i que com en molts altres
indrets mediterranis és fàcil veure
com, al dessota dels pins, hi arrela
una munió d'alzines joves. Tota la

colla seguim endavant per aquest
camí sota un cel gris i cobert de
boirines fins a creuar el pont de
can Senosa que dóna nom a la
riera. Molt a prop d'aquest pont, en
un racó a mà dreta i sobre unes
pedres hi ha la figura de la More-
neta voltada de rams de flors i
altres imatges religioses. Seguim
el camí ara en lleuger ascens direc-
ció a can Senosa, un mas d'origen
medieval habitat pels seus propie-
taris que segueixen fent l'ofici de
pagès. En aquest lloc els camps
llaurats i el conreu de l'olivera o el
cirerer es barregen harmònicament
amb el bosc que els envolta. Final-

ment arribem a un indret apropiat
per esmorzar i amb prou motius
d'interès per dedicar-hi l'atenció,
com la font del Bou o unes balmes
al seu darrere. Un cop tornats a la
marxa, aviat ens trobem als peus
del Saltant de Guanta amb una
alçada considerable. És un fondal
amb diverses gorgues que en
època de pluges són plenes d'ai-
gua. Travessem l'ara petit curs d'ai-
gua i enfilem per un corriol coste-
rut que de seguida ens depara la
sorpresa d'haver de grimpar amb
l'ajut d'una corda per tal de superar
un petit tram complicat del reco-
rregut. Tots superem aquesta
engrescadora prova i seguim fent
via per aquest corriol que més
amunt ens durà a una pista transi-
tada per cotxes i ciclistes que en
deu minuts ens deixa a la Casa de
Guanta, que corona el turó del qual
davalla l'aigua del saltant que hem
deixat enrere fa poca estona.
Aquesta casa és un edifici singular
del s. XV amb un emplaçament i el
seu entorn que són molt coneguts
per la zona a causa la seva especial
bellesa. Vaja! El lloc ideal per fer-
nos la foto de grup, força nombrós,
i pel bon ambient viscut durant
tota la caminada. També i molt
important veure cares noves plenes
d'entusiasme en aquesta sortida
que molt segurament els tornarem
a tindre entre nosaltres en properes
sortides.                   

MEDI AMBIENT

D

Foto de grup amb la Casa de Guanta al darrera.

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

Marià Caimo
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Prat de Cadí

Tipus: Senderisme
Dificultat: Baixa
Zona: La Cerdanya
Horari: 1:15h (anada)
Desnivell: +360m
Llargada: 3,8 km

Excursió fàcil des d'Estana fins a
Prat de Cadí, un dels llocs més
bonics de la Serra del Cadí i del
Pirineu Català. Per un camí agra-
dable arribem fins als peus de la
cara nord del Cadí, des d'on tenim
unes bones vistes de tota aquesta
vessant de la serra, amb les seves
canals i parets de roca.Tota la ruta
transcorre pràcticament dins del
Parc Natural del Cadí-Moixeró, un
parc amb una gran biodiversitat i
molts atractius turístics. Les serres
del Cadí i la del Moixeró, formen
l'eix vertebrador d'aquest parc
natural. El qual forma una impo-
nent barrera muntanyosa, que fa
d'unió entre el Pirineu i el Prepiri-
neu.

Mare de Déu de Bell-lloc

Tipus: Senderisme
Dificultat: Baixa
Zona: Cerdagne, França
Horari: 1:35h (total)
Desnivell: +250m/-250m
Llargada: 4,9 km

Agradable excursió circular que
puja al Santuari de la Mare de Déu
de Bell-lloc des del poble de
Dorres. L'itinerari és senzill i està
senyalitzat en tot moment, ens per-
met tenir unes vistes immillorables
de gran part de la Cerdanya i dels
massissos del Cadí-Moixeró, el
Canigó, el Puigmal, Andorra,...
L'antiga església romànica de
Santa Maria de Bell-lloc s'eleva
amb majestuositat en un turó al SO
de Dorres, dominant la regió. L'er-
mita, que sembla que fou construï-
da a principis o mitjans del segle
XIII, va ser declarada Monument
Històric de França a principis dels
anys 80.

Roc de Madres (2.469m)

Tipus: Alta Muntanya
Dificultat: F (Fàcil)
Zona: Capcir, França
Horari: 5:25h (total)
Desnivell: +1.150m/-1.150m
Llargada: 16 km

Ruta d'alta muntanya per pujar al
Roc de Madres passant pels refu-
gis lliures de Becet i Oller, sortint
de la petita població d'Odelló de
Ral al costat del llac de Puigbala-
dor. L'itinerari combina una prime-
ra part que passa per un bonic i
extens bosc amb una segona part
que avança per pendents suaus
sense vegetació fins al cim. El Roc
de Madres és el cim més elevat del
massís de Madres, que es caracte-
ritza, en general, per les seves for-
mes arrodonides i suaus. Aquesta
serra està situada entre els departa-
ments francesos de l'Aude i els
Pyrénées-Orientales, molt propera
a l'Ariège.

Xavi Armengol | www.rutespirineus.cat

Prat de Cadí. Església de Bell-lloc. Refugi Oller i llac de Puigbalador.

RUTES PIRINEUS

Celebrem el 1r any des del llançament de la web!

A RUTES PIRINEUS estem d'enhorabona. Aquest febrer fa un any que vam iniciar el nostre projecte i ho
volem celebrar amb tots vosaltres. Per això, des d'avui mateix, posem a la vostra disposició a la web tots els
tracks GPS de les nostres rutes! Podreu descarregar-los en els formats .GPX i .KMZ.
Moltíssimes gràcies a tots els que heu col·laborat i als que ho seguireu fent!
Ens queda encara un llarg camí per recórrer junts!



quests tres mesos hem fet
dues sortides, ja que al
desembre teníem la pujada

del Pessebre, com ja heu vist.
La sortida del gener es va progra-
mar especialment pensant en la
proximitat de les festes nadalen-
ques. Com que es va fer el dia 13 i
tots veníem d'un Nadal i un Any
Nou intensos es va decidir que la
faríem a prop de Molins i que el
recorregut seria apte per a tots els
públics.

Així es va programar un recorregut
per Montserrat des de Santa Ceci-
lia fins a Collbató de només 11,5
quilòmetres. Com que la facilitat i
el temps ho demanaven, la sortida
es va programar una hora més tard
de l'habitual.
El nombre total de participants va
ser un èxit, 39 senderistes amb
moltes ganes i que volien comen-
çar l'any amb empenta i passejant
per Montserrat.
Per a alguns va ser tota una troba-
lla el recorregut, i vàrem poder
descobrir alguna cosa més del san-

tuari i, si més no, una altra vista
d'aquest.
S'inicia el recorregut a Santa Cecí-
lia de Montserrat, antiga abadia
benedictina del municipi de Mar-
ganell orientat cap a la vall del Llo-
bregat. El seu bon accés va perme-
tre que l'autocar ens deixés còmo-
dament per iniciar el recorregut.
El primer que vàrem notar va ser el
fred, un fred intens que va marcar
tot el trajecte. Els barrets, les
bufandes i els guants van ser els

nostres aliats. El fred ens va moti-
var per iniciar el suau ascens pel
camí en direcció al monestir.
El camí en aquest inici és ple de
vegetació que ens permet passejar
pel Parc Natural de Montserrat
amb tranquil·litat. Durant el reco-
rregut podem apreciar la boira i
entre mig el Cavall Bernat. Els
experts en Montserrat no paren
d'esmentar noms i dades de tot el
que ens anem trobant, per la qual
cosa es nota la passió que la mun-
tanya de Montserrat aixeca entre
els senderistes.

No arribem a acomplir la previsió
d'esmorzar al pla de la Trinitat,
però tampoc no es tracta de com-
plir previsions, sinó de passar-s'ho
bé. Un cop hem recuperat l'energia,
seguim en direcció al monestir,
passant per Sant Benet i Santa
Anna. Quan som al capdamunt del
monestir, tenim el primer ensurt
del dia: comencen a caure flocs de
neu.
Fred i neu no són el millor dels
acompanyants i com que no volem
sorpreses, decidim reprendre el
camí i iniciar el descens cap a Coll-
bató. Els flocs de neu han estat un
miratge, un avís que el temps és
canviant i ens hem d'adaptar a les
circumstàncies.
El següent objectiu són les Coves
de Salnitre de Collbató, gairebé al
final del recorregut. Es tracta d'u-
nes coves que, segons es comenta,
estan formades per estalactites,
estalagmites i columnes. 
Després de passar per les Coves de
Salnitre de Collbató, anem a parar
a l'àrea de pícnic on aprofitem per
dinar i on ens està esperant l'auto-
car.
Una sortida curta, però intensa,
molt carregada de components afe-
gits al senderisme, com la història i
la cultura. La Gorra Frígia, la
Gorra Marinera, la Panxa del
Bisbe, l`Elefantet... són noms que
molts que desconeixíem Montse-
rrat hem començat a sentir. 
S'olora que no serà la darrera sorti-
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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

El grup davant l’ermita de Sant Benet.



da per Montserrat, i algú està
comentant de fer un recorregut per
Montserrat Aeri. Veurem si és via-
ble.

Sortida circular per la Serra de
Busa. 10 de febrer de 2013.

Ni la previsió de molt fred per al
dia de la sortida, ni la disbauxa del
Carnestoltes molinenc van impedir
que vint-i-tres senderistes anéssim
a caminar per racons d'aquesta
terra estimada. El lloc escollit va
ser el Solsonès, concretament la
Serra de Busa. No fa gaire ja hi
havíem estat, i amb aquest nou
recorregut l'hem acabat de conèi-
xer pràcticament tota. Per fer
memòria i tenir-vos informats us
recordo que la serra de Busa forma
un ampli altiplà anomenat el pla de
Busa que, tallat per tots costats per
altes cingleres, s'estén des de la
Vall d'Ora a llevant fins a la del
Cardener a ponent. Aquest pla és
una illa natural que està situada
sobre els penyals de la serra de
Busa on destaca la presència de la
casa Rial, única masia encara habi-
tada de forma permanent i l'esglé-
sia parroquial de Sant Cristòfol
(amb llinda del 1758). Consta als
arxius que a mitjans del segle
XVIII la parròquia tenia 63 habi-
tants.
Vàrem arribar còmodament al punt
de partida situat a la Vall d'Ora, a
Sant Lleïr, amb un autocar de 60

places conduït pel Jose, experi-
mentat conductor i bon coneixedor
de pobles i carreteres; gràcies a
això no ens vàrem quedar sense el
cafè matinal, el qual vàrem prendre
a la parada d'autobusos de Súria.
Un cop equipats degudament per
suportar el fort fred anunciat vàrem
iniciar la pujada cap al pla. A mitja
pujada el sol ens va fer treure capes
de roba que no ens tornaríem a
posar fins a l'hora de dinar a Sant
Pere de Graudescales, on sí que ens

faria un fred que ens pelaria. Un
cop esmorzats, al darrere de Can
Orriols, i després d'haver caminat
uns vint minuts arribàrem al grau
de la Bartolina. Aquest pas està
preparat amb una escala de ferro
vertical d'uns set metres per la qual
vàrem pujar tots sense cap mena de
problema, encara que anéssim
equipats amb l'equip de cordes,
arnés, etc., per si de cas a algú se li
feia complicat enfilar-s'hi.
Un cop dalt del pla vàrem gaudir
d'unes vistes fantàstiques: vèiem
Montserrat, el Port del Comte tot

nevat, igual que el Cadí, el Pedra-
forca i la serra d'Ensija amb la
Gallina Pelada. Nosaltres, dalt la
plana, també vàrem trepitjar neu,
poca, però neu i vam veure que
totes les basses eren ben  glaçades.
Un cop arribats a Sant Cristòfol, al
vell mig del pla, ens vàrem fer la
foto de grup. Pel camí de tornada
vàrem superar algun que altre obs-
tacle provocat per la caiguda d'ar-
bres durant una forta ventada que
hi va haver dies anteriors a la sorti-
da. 
L'aturada per dinar va ser curta per
culpa del fred que feia. Érem a
Sant Pere de Graudescales, bonica
església romànica situada a la  Vall
d'Ora a la falda oriental dels cin-
gles de la serra de Busa, a la ribera
del riu Aigua d'Ora. L'ermita es
mostra solitària enmig d'un paratge
de gran bellesa natural, i pertany al
municipi de Navès. És l'únic edifi-
ci que resta d'un antic monestir de
monjos benedictins. Fou declarada
Bé Cultural d'Interès Nacional.  
Des d'aquest bonic indret fins a
l'autocar situat al punt de sortida, a
Sant Lleïr, hi vàrem anar per un
caminet que hi ha a la dreta del riu
Aigua d'Ora, també ple d'obstacles,
més arbres caiguts, els quals vàrem
superar amb esportivitat: va ser
divertit i va acabar d'arrodonir
aquesta bonica sortida.
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Sant Pere de Graudescales.
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ona tarda a tothom, tant a la
gent del CEM, vilatans de
Molins de Rei, com a gent

de la Fira i a les autoritats de la
vila.
Gràcies per venir a la inauguració.
Emulant Josep Tarradellas dic,

vilatans de Molins de Rei, ja el
tenim aquí! Evidentment em refe-
reixo al rocòdrom, una instal·lació
que fa anys i panys que el CEM,
tant la Junta com sobretot els ante-
riors Vocals d'Escalada, hi anàvem
al darrere. Eren temps, temps
enllà, però molt enllà! Per una
causa o altra mai no s'havien posat
d'acord per poder construir aquesta
instal·lació en un recinte munici-
pal,  ja que al Centre no disposem
de lloc ni alçada.
El Poliesportiu era el lloc clau:
tenia el que necessitàvem, cobert i
alçada! 
Ja en l'anterior equip de govern es
va poder construir a mida de prova
el plafó d'entrenament que no
necessita corda per al seu ús. Hi

havia el compromís de veure quina
era la resposta de la gent, que no
fos una moda de passada i que
quedés en desús. Així que, si anava
bé es podria construir el rocòdrom,
fita en què nosaltres estàvem espe-
cialment interessats. 

Fa dos anys i escaig que estàvem
aquí inaugurant el plafó, amb la
il·lusió de tots nosaltres perquè
tirés endavant.

A mi em varen fer responsable de
la instal·lació i, automàticament,
membre de la junta del CEM, ja
que sense voler, o no! vaig anar
muntant la majoria dels recorre-
guts juntament amb els com-
panys… 

Després de més de dos anys el
temps ens ha donat la raó! No ha
parat de venir gent nova, no només
de la vila sinó dels pobles del vol-
tant, han vingut a entrenar amb
nosaltres i tenim un grup molt
maco. 

Algú havia dit que érem un esport
minoritari, que no guanyàvem
medalles ni res d'això, però jo els
dic que aquest any ja portem la

segona edició de la lliga de blocs
anomenada Interclubs, competició
amateur en què el que compta és el
bon rotllo entre tots els partici-
pants i conèixer altres centres.
Nosaltres estem com a centre orga-
nitzador conjuntament amb l'Hos-

B

Dues instal·lacions caminen juntes.

L’alcalde Xavi Paz i el president del CEM Ferran Estela escoltant en Carles.

En Carles Moyés concentrat de ple en el parlament.
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pitalet de Llobregat i Sant Cugat
del Vallès. Ha agradat tant el for-
mat de la competició que fins i tot
ens han clonat en altres llocs de la
península. De fet, l'any passat
érem quatre clubs que vàrem dur a
terme les competicions i enguany

ja en som vuit. Davant d'aquesta
evidència era clar que era el

moment de tirar endavant la cons-
trucció del rocòdrom.

L'afer no era complicat, sinó com-
plicadíssim, ja que és temps de
crisi. 
Sabíem que l'Ajuntament no ens
podia ajudar econòmicament, i el
centre no podia fer front al cost de
la construcció per part d'una

empresa especialitzada. Estava
clar, doncs, que l'havíem de cons-

truir nosaltres, per la qual cosa es
va fer un projecte inicial. 

Això volia dir viatges amunt i
avall per buscar els millors preus
per al material sense abaixar en
cap moment la qualitat. 
Ja ho teníem tot, plànols i preu; bé,
tot no! 
Faltava l'aprovació del pressupost

i la seva ubicació definitiva. 
Per part de la junta del CEM hi
vam estar tots d'acord: ens sortia
per una tercera part més bé de
preu, tenint en compte que la mà
d'obra seria de franc. Per part de la
junta ho vam veure com una inver-
sió pel futur, gent nova i jove. Pos-
sibles candidats a vocals i a presi-
dents o presidentes. Primera part
solucionada.
Ara venia la part potser més feixu-

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA

Passeig Pi i Margall, 34. 08750 Molins de Rei. Tel. 605 818 898

Perfilant els darrers serrells.

El resultat final.

Cinc metres d’amplada i deu metres d’alçada.
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ga: convèncer el senyor alcalde de
la cessió d'un tros més de la paret

lateral d'on teníem el plafó d'entre-
nament. Sabem tots del petit que

s'ha quedat el poliesportiu. Hi ha
molta activitat i això és bon senyal
de la salut esportiva que té la vila.
Fins i tot se'ns volia fer més estret
l'actual passadís existent, i per sort
nostra no va reeixir…
Després de convocar a totes les
parts implicades es proposa el pro-
jecte del rocòdrom i demanen l'es-
pai per a la seva construcció.
Passats uns mesos i sense tenir res-
posta administrativa, decideixo
atacar per la rereguarda i vaig a
visitar l'arquitecte municipal de
l'Ajuntament per ensenyar el pro-

jecte i de com dur a terme la seva
construcció. Ja sabem que a vega-

des les coses de palau van a poc a
poc… Trucades i més trucades, i

reunions i més reunions, fins que
al final tenim el vist i plau.
L'endemà ja tenia el material enca-
rregat, tot a punt per la seva cons-
trucció amb el compromís de tots
els membres de la secció d'Escala-
da. 
De mica en mica va anar pujant
l'estructura tenint en compte que hi
anàvem quan plegàvem de treba-
llar i molts caps de setmana.
Sovint venia la senyora conserge a
les tantes de la nit a veure si mar-
xàvem ja cap a casa.
Carinyosament l'anomenàvem "la

Sagrada Família", perquè visual-
ment no es veia feina feta, però per

darrere n'hi havia molta. El mate-
rial no arribava misteriosament sol
al poliesportiu. Així doncs, de
mica en mica va anar creixent fins
que ja per fi es va acabar (de fet
encara ahir s'hi estava treballant). 
En tot aquest llarg temps ha anat
venint gent nova a la secció i
també s'han implicat en aquest
projecte, suposo que voluntària-
ment… De fet, ha vingut tanta gent
que abans de la inauguració de
l'ampliació ja se'ns ha quedat petit.
Hauríem d'anar pensant en una
ampliació de l'ampliació…
D'altra banda, cal recordar que per
fer-lo servir cal ser soci del CEM,
ja que és una instal·lació de la seva
propietat i també cal estar federat. 
Només em queda donar les gràcies
al CEM, no només per la part eco-
nòmica, sinó pel total suport, al
senyor alcalde, al poliesportiu per
les molèsties causades, a tots els
col·laboradors i especialment a la
meva família que són els que més
han patit la meva dedicació gaire-
bé exclusiva en la construcció del
rocòdrom.
Moltes gràcies a tothom…

Carles Moyés

La inauguració va reunir a gent de totes les edats.

La feina ben feta no té fronteres.
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FINALS NOVEMBRE 2012

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
(Per mal temps), Cultural al Museu
d'Història Natural, recinte del
Fòrum (Barcelona).
DATA: 27/11/12.
ASSISTENTS: 10 socis. Vocal:
Enric Solà.

ACTIVITAT: Projecció audiovisu-
al i conferència: "De la pana al
GoreTex: 30 anys de cascades de
gel", per l'alpinista Rafa Vadillo.
DATA: 30/11/12.
ASSISTENTS: 30 persones.

DESEMBRE 2012 

ACTIVITAT: Sortides de
Descoberta Cultural: Visita guiada
a la Tarraco Romana.
DATA: 02/12/12.
ASSISTENTS: 51 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Riells, Sant Miquel del Fai, Cin-
gles de Sant Quirze, canal del
Gorg de les Donzelles (esgarrinx-
ades).
DATA: 4/12/12.
ASSISTENTS: 12 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Sortida de via llarga a Vilanova de
Meià.
DATA: 09/12/12.
ASSISTENTS: 6 persones.

ACTIVITAT: Escalada: Via Musi-
cal Exprés (6b+), de 225 metres, a
Vilanova de Meià.
DATA: 09/12/12.
ASSISTENTS: Ariadna Sans, Car-
les Moyés.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Figaró, Ca n'Oliveró, Camí Ral del
Congost.
DATA: 11/12/12.
ASSISTENTS: 11 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció d'Alta
Muntanya: Roc de Madrès
(2.469m), regió de l'Aude,
Pirineus de França.
DATA: 15-16/12/12.
ASSISTENTS: David Pagès,
Sílvia Romero i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: Pujada del pessebre
al cim del Puigmadrona (340 m).
DATA: 16/12/12.
ASSISTENTS: 227 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Montmany, Turó de la Cuspinera,
Castell dels Moros.
DATA: 18/12/12.
ASSISTENTS: 14 socis (cloenda
de l'any). Vocal: Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: Matinal pel Parc de la
Serralada Litoral (Teià, Maresme).
DATA: 23/12/12.
ASSISTENTS: 13 persones.

ACTIVITAT: Escalada: Via
Redrum (6A/Ae), de 275 metres,
al Cap del Ras, Àger.
DATA: 28/12/12.
ASSISTENTS: Ariadna Sans, Car-
les Moyés.

GENER 2013

ACTIVITAT: Escalada: Via Camí
de l'Alzina (5e), de 150 metres, a
Miranda del Pas dels Francesos
(Montserrat).
DATA: 02/01/13.
ASSISTENTS: Ariadna Sans, Car-
les Moyés.

ACTIVITAT: Escalada: Via Aresta
del Violi (5e), de 80 metres, a
Miranda de Sant Benet (Montser-
rat).
DATA: 02/01/13.
ASSISTENTS: Ariadna Sans, Car-
les Moyés.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Santuari de Puiggraciós - Turó de
les 11 hores. 
DATA: 08/01/13.
ASSISTENTS: 12 socis. Vocal
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Sortida d'escalada esportiva al sec-
tor de Solius.
DATA: 13/01/13.
ASSISTENTS: Ariadna Sans,
Àfrica Cano, Juan Rojo, Aitor
Lopez, Marc Caus, Adrià Caus,
Juan Carlos Fernandez, Erika, Car-
les Moyés.

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: Travessada a peu des
de Santa Cecília fins a Collbató.
DATA: 13/01/13.
ASSISTENTS: 39 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Collsuspina, Santa Coloma Sasser-
ra.
DATA: 15/01/13.
ASSISTENTS: 14 socis. Vocal:
Josep Mariné.

RESUM D’ACTIVITATS
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ACTIVITAT: Assemblea Anual
Ordinària de socis i sòcies del
CEM.
DATA: 19/01/13.
ASSISTENTS: 45 persones.

ACTIVITAT: Recollida del pesse-
bre i del seu llibre de registre al
cim del Puigmadrona.
DATA: 20/01/13.
ASSISTENTS: 20 persones.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: Matinal per les
muntanyes de la Serra de l'Ordal
(Subirats, Alt Penedès).
DATA: 20/01/13.
ASSISTENTS: 15 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Collsuspina, Soleia de l'Espina,
Roc dels Esparvers.
DATA: Dimarts, 22/01/13.
ASSISTENTS: 13 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Sortides de
Descoberta Cultural: Oristà (El
Lluçanès).
DATA: 27/01/13.
ASSISTENTS: 33 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Cugat de Gavadons.
DATA: 29/01/13.
ASSISTENTS: 12 socis. Vocal:
Josep Mariné.

FEBRER 2013

ACTIVITAT: "Sense límits", con-
ferència i audiovisual de Francisco
Marín "Novato".
DATA: 02/02/13.
ASSISTENTS: 90 persones.

ACTIVITAT: Inauguració de l'am-
pliació del rocòdrom del CEM al
Pavelló Poliesportiu.
DATA: 02/02/13.
ASSISTENTS: 100 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Centelles, Puigçagordi.
DATA: 05/02/13.
ASSISTENTS: 13 socis. Vocal:
Josep Mariné.

ACTIVITAT: Secció d'Escalada:
Sortida a l'Arbolí.
DATA: 9-10/02/13.
ASSISTENTS: Ariadna Sans,
Àfrica Cano, Juan Rojo, Aitor
Lopez, Sergi Herrada, Carles
Moyés.

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: De Sant Pere de
Graudescales a Busa (Solsonès).
DATA: 10/02/13.
ASSISTENTS: 23 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
L'Esgraonada, Morro de Porc,
Centelles.
DATA: 12/02/13.
ASSISTENTS: 9 socis. Vocals:
Josep Mariné i Enric Fiestas.

ACTIVITAT: Secció d'Alta
Muntanya: Pic de Cambra d'Ase
(2.750m) i Pic de Tarbésou
(2.364m).
DATA: 16-17/02/13.
ASSISTENTS: Jordi Garcia,

Carme Valldosera, Christine
Multo, Aitor Lopez, Albert Torre,
Jose Antonio, David Pages, Sílvia
Romero i Xavi Armengol.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: Sentmenat (Vallès Occi-
dental).
DATA: 17/02/13.
ASSISTENTS: 21 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Can Parellada, Can Ros, Castell de
Subirats.
DATA: 19/02/13.
ASSISTENTS: 10 socis. Vocal:
Pere Joan Bassons.

ACTIVITAT: Conferència la llet
d'euga.
DATA: 22/02/13.
ASSISTENTS: 60 persones.

ACTIVITAT: 5a prova de la 2a
Lliga de Bloc Interclubs (Rocò-
drom CEM, al Pavelló Polies-
portiu).
DATA: 20-22/02/2013.
ASSISTENTS: 24 escaladors.

ACTIVITAT: Descoberta Cultural:
"Passejades per a tothom":
Monistrol de Calders i les Cabanes
de Pedra Seca.
DATA: 24/02/13.
ASSISTENTS: 20 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Corbera, Puigdagulles.
DATA: 26/02/13.
ASSISTENTS: 13 socis. Vocal:
Pere Joan Bassons.

RESUM D’ACTIVITATS
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DESCOBERTA

l 16 de desembre, un cop
més, pujàvem el pessebre
d'enguany, confeccionat

per en Jesús Jiménez, al cim del
Puigmadrona. 

De nou superem el sostre de parti-
cipació, amb 230 persones, entre
assistents inscrits i organització. 

Aquesta activitat, que s'ha conver-
tit en un referent per a la ciutadania
molinenca, ens proporciona una
excusa per compartir entre socis,
simpatitzants, amics, veïns i cone-
guts, un matí de lleure per a totes
les edats amb un potent esmorzar a
partir d'una tradició eminentment
excursionista en el decurs de les
festes nadalenques. 
Tot un luxe, si tenim en compte

l'encaparrament de l'època que
estem vivint.
El 27 de gener, seguíem els passos
d'en Perot Rocaguinarda, el famós
bandoler, per les terres del Lluça-

nès de la mà d'en Xavier Barniol
que, davant la masia on va néixer
el personatge, gairebé ens va fer

una tesi doctoral de la vida i mira-
cles del personatge. Un guiatge
immillorable i un recorregut a l'a-
bast de tothom. Per cloure el reco-
rregut, visitàvem la cripta preromà-
nica i el museu -impressionant!- de
ceràmica d'Oristà, a la mateixa rec-
toria. Una troballa molt interessant
i ben presentada. Tot i la caminade-
ta, els participants van quedar força
satisfets i amb ganes de seguir amb

els nostres projectes de "Passejades
per a tothom".
El 24 de febrer, entràvem en la
dimensió de l'arquitectura agrícola
de fa dos segles: les cabanes de

pedra seca, en la versió del Pla de
Bages, prop del municipi de
Monistrol de Calders.
Mitjançant un recorregut entre
conreus, varem conèixer de la mà
d'August Bernat i Constantí, expert

en aquest tipus d'arquitectura recu-
perada, i amb l'acompanyament de
Gustau Erill i Pinyot tot el que cal
saber de les cabanes, la seva histò-
ria i la seva localització. Un itine-
rari que ens va dur fins el Pla de
Trullàs, amb el magnífic dolmen
que presideix l'entorn. En tindrem
un bon record.
Fins a la propera!

E

Enric Solà

Aturada del grup a la sortida d’Oristà.

Tots atents a les paraules del Xavier.

El grup a la sortida de Monistrol de Calders davant el dolmen del Pla de Trullàs.



LA JUNTA INFORMA

a hem superat Nadal, Sant
Esteve i els Reis. Espero que
aquests últims hagin estat

benvolents amb tots vosaltres.
També hem passat la Fira de la
Candelera, punt d'inflexió de la
nostra vila. I ja hem baixat el pes-
sebre del Puigmadrona.
Pels voltants de Nadal vam estre-

nar Wi-Fi al CEM, que està a dis-
posició de tots el socis, i que, si la
voleu fer servir, heu de demanar el
codi d'accés a secretaria.
Per fi, pels voltants de la Fira es va
desencallar definitivament el
mural ceràmic, amb el qual ja es
treballa perquè sigui una realitat.
A més, per la Fira es va presentar i
estrenar una de les il·lusions de la
secció d'Escalada: el rocòdrom
nou, situat al pavelló esportiu, just
al costat del Bulder, obert a tots els
socis amb experiència amb aquest
tipus d'instal·lacions i que estiguin

federats. En aquesta instal·lació es
portarà a terme una competició
entre clubs, en la qual participaran
vuit entitats.
D'altra banda, volem recordar-vos
que ben aviat tenim la Molins-
Montserrat, un dels vaixells insíg-
nia del nostre CEM. Us esperem a
tots aquells que estigueu en forma,

per fer de controls, servei de càte-
ring i tantes altres coses més. I
sobretot caminar. En fi, participar.
També us recordem que dins
aquest període d'eleccions a la
FEEC en una de les candidatures
es presenta un soci del CEM, per la
qual cosa el CEM ha avalat la can-
didatura perquè s'hi pugui presen-
tar. Això no implica que es voti
aquesta candidatura, sinó que
admet la seva presentació.
Per altra banda, la secció de Sende-
risme va presentar una proposta
molt engrescadora, la creació d'un

PR -Petit Recorregut-, al Parc de
Collserola, dintre del terme muni-
cipal de Molins de Rei, on en passa
algun, però no és exclusiu de la
vila. Això comporta molta feina,
disseny, permisos, etc. Us dema-
nem paciència. Us en tindrem
informats.
Us informem, també, que un grup
de socis del CEM ha col·laborat
amb la restauració i condiciona-
ment de la Font Fresca.
I per últim, l'Ajuntament ens con-
voca a una reunió a totes aquelles
entitats que formen part d'allò que
anomenen esports minoritaris, per
explicar el projecte que té per a
aquests esports, que passa per unes
noves instal·lacions al barri del
Canal, a l'equipament Ricard Gine-
breda, que pinta bé si es fa bé. A
nosaltres, només ens afecta el
rocòdrom, i és a mig o llarg termi-
ni. Us en mantindrem informats.
Gràcies a tots els que vau venir a
l'assemblea de socis.
Volem donar les gràcies a tots els
socis, perquè el CEM està creixent
en tots els aspectes tant socials
com esportius, i gràcies a la impli-
cació que de mica amb mica aga-
feu.
Fins al proper Butlletí o bé al local
social, on estem a la vostra disposi-
ció.

J

29

Ferran Estela

Exposició del president a l’assemblea.
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MOVIMENT DE SOCIS

Actualment, el nombre de socis de la nostra entitat és de 627

SECRETARIA

Hem de lamentar la mort de (Roser Roig Vinyols), que vàrem acomiadar el dia 10 de desembre passat, mare de la nostra
consòcia Montserrat Esmerats. Transmetem el nostre condol també al seu gendre i president de l'entitat, Ferran Estela i
a tota la família, de part de tots els socis del CEM.

Aquest Nadal vam gaudir d’una visita sorpresa.






