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EEDDIITTOORRIIAALL

De nou encetem el curs 2013 - 2014 amb aquell entusiasme
característic de la gent d'aquesta casa: la dels excursionistes
molinencs i la dels d'arreu del principat que ens fan l'honor de
pertànyer al CEM.
El parèntesi estiuenc ens fa sortir tard de les màquines i per
aquest motiu és el butlletí més mandrós de tot l'any. Ara ja, en
el seu format i paper definitiu, encara que no hem rebut cap opi-
nió respecte a això, sembla que som en el bon camí.
Encara sort, i ens tranquil·litza, que l'agenda d'activitats ja és a
casa vostra per saber que és el que us hem preparat per aquest
trimestre. 

Tenim reptes importants al davant i alguns d'altres que ja s'han
aconseguit, perquè el temps no passa en va. Concretament, i de
forma organitzada, hi va haver un grup de 78 persones del CEM
i simpatitzants que vàrem participar, entre els molts milers de
vilatans, a la "Via Catalana per la Independència" que transco-
rria per Molins de Rei i que, com ja era previsible, va ser un èxit
de realització, en un gran exercici de convivència, de democrà-
cia i de bona gestió. Cosa que farà palesa la filosofia d'aquest
projecte tan important per al nostre país i que recull els anhels
d'una gran majoria de ciutadans de Catalunya. I la resta del món
ho haurà vist prou clar.

Aquest estiu molts de vosaltres heu realitzat ascensions, els pri-
mers 3000 o 4000 m com a socis de l'entitat, per tant, esperem
que hagueu informat la Secretaria d'aquest fet per poder rebre la
medalla commemorativa en el decurs del lliurament de premis
de la Marxeta que, com ja sabeu, enguany celebrarà el seu 50è
aniversari. 

A propòsit d'aquest esdeveniment, convindria retre un homenat-
ge molt especial a tots aquells socis que n'han fet possible la
continuïtat ininterrompuda al llarg de tot aquest mig segle. Des
dels 28 equips que participaren en la primera Marxeta l'any 63,
fins als 100 equips de l'actualitat, han passat diferents comis-
sions organitzadores d'aquest esdeveniment tan important, que
recull l'essència de l'excursionisme d'orientació i regularitat en
la progressió, a través d'un itinerari desconegut per al partici-
pant, que es veu immers en la curiositat del recorregut i en la
competició enfront d'altres equips de persones que cerquen, per
mitjà de la tècnica Dufour, fer el mínim nombre de punts possi-
ble.

El més curiós de tot això és que la Marxeta representa una clàs-
sica activitat no solament del CEM, també ho és del conjunt de
vilatans integrats en allò que anomenem el "tot Molins de Rei":
un conjunt de ciutadans que no es perden cap de les activitats
tradicionals de la nostra vila. Ben segur que l'equip organitzador
d'aquest aniversari ens tindrà preparades agradables sorpreses
commemoratives.
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SETEMBRE 2013

Diumenge 8 de setembre. Secció de Medi Ambient:
Jardins Laribal de Barcelona (Muntanya de Mon-
tjuïc). Aquest és un jardí on l'aigua és present arreu
amb una vegetació exuberant i centenars d'arbres
madurs i plantes exòtiques. Les escales del General-
ife, la Font del Gat i diversos espais i racons romàn-
tics de reconegut valor artístic ens ofereixen extenses
vistes sobre la ciutat. Visita guiada i comentada pel
nostre consoci i divulgador mediambiental Josep A.
Uroz. Sortida matinal, 9h matí des de la Plaça dels
Països Catalans. Vocal: Marià Caimo.

Diumenge 15 de setembre. Secció de Senderisme:
Meravelles de Sant Llorenç de Munt (Serra de
l´Obac - St. Llorenç). Desplaçament en autocar.
Inscripcions al CEM de 7 a 9 del vespre. Vocal: Jordi
Martínez Basté.

Dissabte i diumenge 21 i 22. Curset intensiu teòric-
pràctic sobre el sistema d'orientació "Dufour" de
"LA MARXETA" adreçat a participants novells.
El dia 21 a la tarda, sessió teòrica, i el dia 22 al matí,
caminada per Collserola per practicar amb el recor-
regut d'un tram d'una Marxeta anterior. Inscripcions
gratuïtes a Secretaria.

Diumenge 22 de setembre. Descoberta Cultural:
Els molins del riu Brugent (La Riba, Alt Camp).
Dins del poble de la Riba s'hi bastiren uns molins
paperers moguts per la força hidràulica aprofitant el
desnivell que presenta la vessant de la muntanya on
està construït el poble. En aquest apartat podreu
conèixer tots el que s'hi construïren durant els segles
XVIII, XIX i començaments del XX. Nosaltres farem
un recorregut curt per la llera del riu, gaudint del bosc
de ribera i coneixent el potencial industrial de la con-

fecció del paper, gràcies a la força de l'aigua. Dinar
inclòs. Desplaçament en autocar. Inscripcions al CEM
de 7 a 9 del vespre. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

Del 23 de setembre fins al 4 d'octubre (fins les
20h): Període d'inscripcions a "LA MARXETA"
per correu electrònic (marxeta.cem@molins-
derei.net) o per fax (93 668 52 84). En tots els casos
cal adjuntar el comprovant del pagament.

OCTUBRE 2013

Dies 1, 2, 3, i 4, de 19 a 21 h. Període d'inscripcions
presencials al local del CEM per participar a la
"LA MARXETA".

Dissabte 5 d'octubre, a les 13 h, sorteig públic per
establir l'ordre de sortida de “LA MARXETA”, i
de 19 a 21 h, recollida de documentació i gràfics al
local del CEM.

Diumenge 6 d'octubre. "LA MARXETA", 50ena
Marxa Sistema Dufour d'Orientació i Regularitat.

Dimecres 9 d'octubre. Publicació provisional de la
classificació de "La Marxeta". 

Diumenge 13 d'octubre. Secció de Senderisme: De
Garraf a Vilanova i la Geltrú pel sender GR 92.
Desplaçament en autocar. Inscripcions al CEM de 7 a
9 del vespre. Vocal: Jordi Martínez Basté.

Dimecres 16 d'octubre. Publicació definitiva de la
classificació de "LA MARXETA". Consulteu el
tauler d'anuncis del local de l'entitat, o l'apartat "La
Marxeta" de la nostra pàgina web: http://cem.molins-
derei.net
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Dissabte 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, al local
del CEM: Projecció del documental: "Cap de
Creus, un paisatge lunar a la Costa Brava". En
acabar la projecció xerrada-col·loqui amb els nostres
consocis Francesc Serracanta i Francesc Domingo.
Aquesta geozona del litoral català, declarada Parc
Natural des del 1988, constitueix un exemple únic a
nivell internacional de paisatge geològic d'extrema
bellesa creat per l'acció erosiva del mar i del vent. 

Diumenge 20 d'octubre. Secció de Medi Ambient:
El Pla de Tudela, de Cadaqués (Parc Natural del
Cap de Creus). Amb el curs de milers d'anys el Pla
de Tudela presenta un paisatge lunar fascinador i sal-
vatge, un vast teatre natural d'il·lusions òptiques des
del que Salvador Dalí, amb una contemplació prolon-
gada, va crear el seu "paisatge mental". Recorregut
suau de 6 km que ressegueix aquesta fantàstica costa
on les escultures de les roques no poden tenir un
emplaçament millor. Itinerari guiat i comentat pels
nostres consocis Francesc Serracanta i Francesc
Domingo, coneixedors d'aquest sorprenent espai. En
acabar el recorregut dinar optatiu i visita a Cadaqués.
Sortida en autocar a les 8h matí des de la Plaça dels
Països Catalans. Inscripcions al CEM de 7 a 9 del
vespre. Vocal: Marià Caimo.           

Diumenge 27 d'octubre. Descoberta Cultural: Un
viatge als inicis del cava (Sant Sadurní d'Anoia).
Una manera diferent de descobrir la història. Ruta
Teatralitzada pels principals carrers del centre de Sant
Sadurní i degustació de cava. Et proposem un recor-
regut pel centre de la vila sota el guiatge molt especial
de dos personatges que et mostraran els indrets rela-
cionats amb la indústria, el món del cava o els llocs de
trobada de la menestralia, els rabassaires i els franc-

maçons. Un passeig pels indrets més interessants de
l'època de la fil·loxera i del Modernisme. Dinar
inclòs. Desplaçament en tren. Inscripcions al CEM de
7 a 9 del vespre. Vocals: Joan Miró i Enric Solà.

NOVEMBRE 2013

Dissabte 9 de novembre, a les 7 de la tarda, a la
sala d'actes del CEM. Acte oficial de lliurament de
premis als guanyadors de la 50ena edició de "LA
MARXETA", medalles primer 3.000 o 4.000,
plaques commemoratives de 25 i 50 anys de soci.
Aperitiu final per a tots els assistents.

Diumenge 10 de novembre. Secció de Senderisme:
La tardor a la Vall d´En Bas (Garrotxa). Desplaça-
ment en autocar. Inscripcions al CEM de 7 a 9 del
vespre. Vocal: Jordi Martínez Basté.

Diumenge 17 de novembre. Secció de Medi Ambi-
ent: Sant Feliu del Racó (Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l'Obac). Itinerari matinal, circu-
lar i fàcil de 8 km que ens convida a conèixer i gaudir
d'una de les joies naturals menys conegudes. És un
recorregut que transita per una vall enclotada i
ombrívola anomenada Sot del Guix i del Pujol, i en
paral·lel a un torrent embolcallat d'una espessa massa
vegetal. 
Un cop sortim de la vall el camí s'enlaira i tindrem
unes impressionants vistes vers el cim de la Mola.
Sortida a les 9h matí de la Plaça dels Països Catalans.
Vocal: Marià Caimo.           

Diumenge 24 de novembre. Descoberta Cultural:
La capçalera de l'Onyar, el riu més gironí. La
imatge del riu Onyar menys conegut és el fet que
aquest riu neix de la unió de diversos torrents que
drenen els estreps orientals de les Guilleries i els
relleus situats a migjorn del municipi de Bescanó.
L'itinerari que us proposem permet passejar pels
relleus de la capçalera de l'Onyar, contemplar la
imatge d'aquest riu quan encara les seves aigües cir-
culen ràpides i transparents entre les pedres i boscos,
envoltats per la tardor de la ribera. Camí: 3 quilòme-
tres molt planers, gaudint de la natura amb un bon
guiatge ple de contingut. Dinar inclòs. Desplaçament
en autocar. Inscripcions al CEM de 7 a 9 del vespre.
Vocals: Joan Miró i Enric Solà.



uan li vam proposar al
Pere Carrera de ser la per-
sona entrevistada en

aquest número del butlletí ens va
dir d'entrada que no, que a ell això
de figurar no li anava gens. Lla-
vors vam enfocar-ho d'una altra
manera i li vam dir
que no era cap qües-
tió de lluïment, sinó
que s'ho havia d'a-
gafar com una
col·laboració amb
l'entitat, com una
contribució per aju-
dar que aquesta
revista que teniu
entre les mans es
pogués fer. La res-
posta llavors va ser
un sí rotund perquè,
com veureu, som
davant d'un soci que
creu en el projecte
cívic, cultural i
esportiu del CEM.
Home pacífic i con-
ciliador, amant dels
petits plaers de la
vida, per a ell les
coses mai no són
blanc o negre sinó
que estan plenes de
matisos. "Sempre es
pot  prendre algun
camí del mig", afir-
ma. Pere Carrera i Ros va néixer el
3 de juny del 1956 i és soci del
CEM des de l'any 1996. Està casat
amb Carme Artés i Haro, amb qui
té una filla de 30 anys, l'Alba, un
fill de 28 anys, el Ferran, i un nét,
el petit Aleix.

El vostre nét acaba de fer un
any. Com ho porteu això de ser
avis?

Molt bé. De fet, ho porta millor la
Carme que jo, perquè jo, en el
moment de ser avi, em vaig sentir
gran de cop, va ser gairebé com si
em caigués una llosa a sobre. Bro-
mes a part, ho vam viure amb
molta alegria, estem molt contents,

ajudem en tot el que podem, tots
els tòpics, vaja.

A vegades t'he sentit a dir que si
el CEM no existís s'hauria d'in-
ventar. Per què?

Mira, la Carme i jo ens vam fer
socis del CEM arran de participar
a la Caminada i a la Marxeta. Vam
pensar que a una entitat que feia

coses per al poble calia donar-li
suport, i una de les maneres de fer-
ho era fer-nos-en socis. I el motiu
és aquest, el CEM organitza activi-
tats populars que permeten que
persones de totes les edats i condi-
cions es trobin per passar-ho bé

junts. Per això dic
que si el CEM no
existís s'hauria d'in-
ventar, perquè
aquesta mena d'es-
deveniments en
qualsevol poble o
vila són molt neces-
saris. De fet, en el
moment en què la
meva activitat pro-
fessional afluixi,
tinc ganes de
col·laborar i ajudar.

En aquest mateix
sentit també t'he
sentit defensar
l'acció de pujar el
pessebre al Puig-
madrona. Per què?

És una qüestió per-
sonal. A mi les fes-
tes de Nadal m'ata-
balen molt, amb el
neguit dels obse-
quis, compres, men-
jar a tot hora, nada-

les estridents que et fan escoltar
pel carrer… En canvi l'activitat del
pessebre del CEM la trobo molt
pura, i a mi i a la Carme sempre
ens ve molt de gust participar-hi. 

Sou dels molts equips que cada
any participeu a la Marxeta
sense fallar mai. Què significa
per a vosaltres aquesta prova
matinal de regularitat?
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Pere Carrera i Ros en una fotografia recent.
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Sempre ens ha agradat molt perquè
ens ho passem molt bé. Amb la
Carme hem fet bons resultats
abans que la Marxeta puntués per
la lliga catalana i vinguessin
equips més professionals. Sobre
això de fer un bon paper tinc una

anècdota bona. Una vegada que la
Carme no podia venir vaig fer
equip amb el Patxi Borrero con-
vençuts que ens menjaríem el
món, i va ser el pitjor any! Ens
vam passar de ràpids i ens vam
carregar de punts de penalització.
Des de llavors sempre l'he tornat a
fer amb la Carme, que és qui em
marca bé el ritme i la regularitat. 

A les darreres edicions de la
Molins-Montserrat i la Molins-
Vilafranca també us hi hem vist
participar... 

Si bé a la Marxeta fa molts anys
que hi participem, a les travessa-
des de resistència m'hi he posat en
aquests darrers anys. No ho havia
fet abans perquè no m'atreia la idea
d'anar a Montserrat caminant al
costat de molta gent. Ara, amb el
Josep Julià, i a la de Vilafranca
també amb la Carme, ens apuntem

sempre a l'itinerari curt i ens ho
agafem de forma lúdica, com una
manera de passar el dia. En aquest
punt vull fer constar que he fet
caminades d'altres llocs i que mai
superen el nivell d'excel·lència
dels esmorzars del CEM!

La teva trajectòria esportiva,
però, es remunta molts anys
enrere. Fes-nos-en cinc cèn-
tims…

La muntanya em ve de quan anava
al Cau, l'Agrupament Escolta de
Molins de Rei. Vaig entrar-hi de
petit, i vaig tenir com a companys
el Joan Pla, el Josep Anton Canals,
el Miquel Artés, el Francesc Caste-

llana i el seu germà, i d'altres. Al
llarg dels anys vaig tenir com a
monitors la Maria Àngels Ribot, la
Baqués, la Mas Rubí, el Josep
Anton Rius, el Badia, recordo
també l'Alfred Bofill, i al final,
quan estava a la secció de "pio-
ners", el Jordi Batllori. Vaig haver
de deixar el Cau, i amb ell la mun-
tanya, quan vaig començar a jugar
a handbol, i els partits del dissabte
i del diumenge m'impedien com-
paginar les dues coses. Vaig jugar
primer amb el Molins de Rei, des-
prés ens vam ajuntar amb l'Atlètic
Molins de Rei, després ens vam
fusionar amb l'equip del Col·legi
Sant Miquel, i quan es va crear el
pavelló vam passar al Club muni-
cipal. Vaig jugar fins als 29 anys.
Després, els mateixos que vam
jugar a handbol vam continuar tro-
bant-nos un cop a la setmana per
jugar a futbol sala, activitat que ha
durat fins fa ben poc. L'excursio-
nisme no el vaig reprendre fins que

vaig deixar l'handbol i el detonant
van ser les oposicions de la Carme.
Vam estar unes vacances d'estiu
senceres a Molins de Rei, i mentre
ella estudiava jo feia els dinars i
tenia cura de la nostra filla Alba,

En Pere de petit, amb la seva germana, en les vacances a Escós (Pallars Sobirà).

L'Alba, la Carme, el Pere i el Ferran.



que llavors tenia dos anys, i del
Ferran que acabava de néixer.
Quan la Carme va aprovar les opo-
sicions jo necessitava una mica
d'oxigen i li vaig comentar al

malaguanyat Tòfol Artés, que era
el germà de la Carme i per tant
cunyat meu, que se m'emportés a
fer un cim. Ell llavors era un dels
responsables del Cau i mai havia
deixat de pujar muntanyes. I així
va ser com a l'octubre vam fer una
escapada a la Pica d'Estats amb el
seu Citroën groc. A partir d'aquí
em va tornar a agafar el cuquet i
amb els nens ben petits vam
començar a estiuejar en llocs de
muntanya, com ara Camprodon,
Saldes, i finalment Àreu, a la Vall
Ferrera, on hi vam anar durant més
de vint anys. A cada un d'aquests
llocs pujàvem els cims de la zona.
Pel que fa als companys de colla,
érem el Tòfol i el seu germà
Miquel, el Salvador Nicolau i el
Patxi. Arran de la mort del Tòfol
tota aquesta colla es va anar des-
fent i vaig estar un temps sense
anar a la muntanya fins que,
aquests últims anys, he fet colla
amb el Josep Julià, el Joan Ven-
drell, el Daniel Horta, el Miquel

Artés, el Jordi Bosch i d'altres.
Intentem fer un tres-mil al juliol i
un altre al setembre, i de mica en
mica la llista de cims assolits ja
comença a fer goig.   

Ets un bon coneixedor del
Pallars Sobirà gràcies a haver-hi
estiuejat durant molts anys, pri-
mer quan eres un nen, i després
amb la teva pròpia família, com
molt bé has explicat abans. Com
era la vida al Pallars quan tu vas
començar a anar-hi? Quins can-
vis hi trobes quan hi vas ara?

Certament, jo porto el Pallars molt
endins perquè el meu pare era fill
d'Escós, un poblet que hi ha a

sobre de Sort. De petit, quan s'aca-
bava l'escola, els meus pares m'en-
viaven amb l'oncle per passar-hi
els mesos de juny, juliol i agost, i
el setembre em venien a recollir.
D'aquests estius en tinc un molt
bon record, m'agradava molt. La
vida eren les vaques; de fet, jo em
passava l'estiu anant a guardar
vaques! 
De turisme com l'entenem avui no
n'hi havia, només hi havia les fon-
des dels pobles i la gent que hi
anava, res més. Avui, en canvi, ja
no hi ha vaques pels carrers i als
pobles més turístics tots els esta-
bles i corts s'han convertit en apar-
taments. Posats a buscar diferèn-
cies et diré que abans el viatge
durava una eternitat i era tota una
epopeia. A principis dels anys 60
anàvem en tren fins a la Pobla de
Segur amb unes màquines que
encara eren de carbó. De fet, una
de les imatges que tinc és que haví-
em de rentar-nos la cara a la font
de la Pobla per treure'ns el carbo-
net de quan el tren passava per dins
els túnels de l'embassament de

Sant Antoni. Un cop a la Pobla,
agafàvem un autobús que quan
passava per la carretera estreta del
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Amb la Carme a Saldes al peu del Pedraforca.

Tòfol Artés i Pere Carrera al cim de la Pica d'Estats l'any 1985.



congost de Collegats i es trobava
un cotxe de cara podíem estar ben
bé mitja hora aturats! Finalment, a
l'alçada de Baro, prop de Sort, bai-
xàvem de l'autobús i els meus tiets
ens venien a buscar en carro per

fer el darrer tram fins a Escós per
un camí de pedres que s'enfilava
muntanya amunt. Aquest mateix
viatge l'any 80, quan ja tenia cotxe
i el meu pare era gran i el portava
a Escós per la festa major, es feia
sortint de Molins de Rei de mati-
nada, s'arribava a Isona a l'hora de
dinar i a Sort ben entrada la tarda!
Avui, en canvi, s'hi és en tres
hores. 
Quan amb la Carme i els nens vam
començar a estiuejar a Àreu aquest
ambient rural i ramader que vaig
viure de nen encara hi era. Nosal-
tres hi anàvem la segona quinzena
d'agost, quan ja gairebé tothom
havia marxat, i una de les coses
que tinc més presents són les con-
verses amb el "padrí" que ens llo-
gava la casa, el famós "Siscu" d'À-
reu, que ara ja és mort. Era molt
savi i asseguts al pedrís em feia
saber camins, cims d'aquells on
ningú no hi va mai, o com pujar al
Monteixo per un lloc poc conegut.

També m'explicava històries de la
vida a la vall de quan ell era jove. 

Ens en pots explicar alguna d'a-
questes històries del Siscu d'À-
reu?

Per exemple la història del darrer
ós del Pirineu, que allà li diuen
ossa, en femení. Als anys 40
aquesta bèstia no era gens benvin-
guda, es menjava el bestiar i
tothom tenia clar que se l'havia de
matar el més aviat possible. Cal
tenir en compte que en aquella

època no hi havia les assegurances
ni les indemnitzacions que hi ha
avui. Ell explicava que una vegada

se la va trobar de cara, que calia
estar-se ben quiet per veure com
reaccionava l'animal abans d'a-
rrencar a córrer. També em va por-
tar a veure el seu cau, en un lloc
que li diuen les Penyes Blanques.
Bé, el cas és que qui la va matar es
va convertir en un heroi i després
es va fer la llegenda que a Àreu
havien mort el darrer ós dels Piri-
neus. A l'hora de la veritat, però, es
veu que havien escampat verí a
tots els boscos on vivia l'óssa, i
que quan el nostre heroi la va
"matar", l'óssa ja feia dies que era
mig morta! Una altra història que
em va impressionar era també d'a-
questa època de postguerra. Es veu
que els boscos d'Àreu els tenia llo-
gats un industrial tèxtil de Barcelo-
na per venir-hi a caçar quan li pla-
gués. Quan arribava els portava
trajos, vestits, i peces de roba que
allà eren molt difícils i cars d'obte-
nir. Al moment, les dones anaven a
les muntanyes a buscar els marits
per tancar tot el bestiar al poble,
perquè durant la cacera no mates-
sin cap vaca o xai. I una mica com

la imatge aquella del Franco, els
homes d'Àreu es passaven dos o
tres dies seguits a la muntanya

9
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Baixant del cim del Vignemale l'any 2011 amb la colla actual de muntanya.

Cim del Puigmadrona el Nadal del 2012.
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empaitant els grups d'isards per
dirigir-los cap a la vall on es troba-
va el senyor i així posar-li les coses
fàcils per caçar. En resum, no fa

tants anys la vida al Pirineu no era
gens fàcil, com bé palesen els lli-
bres de l'escriptor pallarès Pep
Coll.

I de la teva passió pels bolets,
que me'n dius?

Precisament l'afició va començar
de petit al poble d'Escós, on se n'hi
fan molts. Després em vaig casar
amb una persona que és més bona
boletaire que jo, de fet sempre és la
Carme la que diu cap aquí o cap
allà, i gairebé sempre ho endevina.
Fixa't si n'és d'aficionada que fins i
tot estant embarassada n'anava a

buscar, amb caigudes incloses! De
totes maneres, mai hem tingut la
fortuna de la persona que vau
entrevistar en el butlletí número

76, que afirma haver-ne trobat un
parell de centenars en mitja hora
… [riu]

Parlem de la teva professió de
mestre de primària. Què et va
fer decidir treballar en el sector
de l'ensenyament i no en una
altra feina? 

De fet jo vaig començar treballant
a la banca, concretament al Banc
Industrial de Catalunya, més cone-
gut com a Banca Catalana. Allò
típic, els pares et volen enfocar la
vida, van pensar que si treballava
en un banc tindria feina segura, i li

van demanar a un tiet de la família
de Barcelona ben situat que em
col·loqués. Hi vaig entrar amb 16
anys i era el que en castellà es
coneix com un "botones". Estava
en una sucursal del Passeig de Grà-
cia cantonada Aragó i la meva
feina consistia a fer encàrrecs per
Barcelona, portar coses d'una ofi-
cina a l'altra, i el que portava pitjor,
anar a buscar els esmorzars a la
cafeteria de l'estació de la Renfe!
El meu gran neguit era estar jo al
bar de l'estació i que arribés un
tren de Molins de Rei i algú de la
vila em veiés vestit amb l'unifor-
me! No et pots imaginar la vergon-
ya que passava. Anècdotes a part,
anar a treballar a Barcelona va fer
que se m'obrissin els ulls en moltes
coses. Per a mi va ser una desco-
berta: la ciutat, el món sindical que
l'any 1972 estava en plena ebulli-
ció … I llavors vaig començar els
estudis d'econòmiques, compagi-
nant feina i estudis. Però a segon
curs em vaig plantar i vaig decidir
que treballar al banc no m'agrada-
va, que estudiar econòmiques tam-
poc, i vaig deixar la feina amb una
excedència per poder-hi tornar si
les coses no anaven bé. Llavors em
vaig posar a fer la carrera de
magisteri per ser mestre, ja que a
mi sempre m'havia agradat la
canalla.

A quines escoles has treballat i
entre quins anys?

ENTREVISTA

La colla de BTT cada any fa una ruta de cap de setmana al Pirineu.
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Aquesta pregunta té una resposta
molt breu. L'any 1982 vaig comen-
çar a exercir a l'Acadèmia Sant
Jordi de Molins de Rei, i des de

l'any 1983 treballo a l'Escola Mes-
tral de Sant Feliu de Llobregat. Si
bé vaig començar a essent un mes-
tre generalista, de seguida vaig
impartir assignatures de ciències
matemàtiques i naturals. Al cap
d'uns anys em van fer cap d'estu-
dis, tasca que continuo fent encara
avui al mateix temps que les clas-
ses.

Amb la teva experiència docent
no puc evitar preguntar-te quina
evolució constates entre els pri-
mers alumnes que vas tenir i els
que tens ara? 

La principal diferència que trobo
és en el ritme de fer les coses.
Abans s'anava més a poc a poc i
s'aprofundia molt més. Per exem-

ple, una activitat com un dictat
preparat actualment s'enllesteix en
deu minuts. En canvi, aquesta
mateixa activitat, fa vint-i-cinc o
trenta anys, podia durar 45 minuts
o tota una classe d'una hora. Tant
ara com abans l'activitat els alum-
nes la fan bé. Només que avui la
fan més ràpid. Abans les coses
també es feien, però sense córrer
tant. Segurament hi han influït la
informàtica i les tecnologies que
els infants ja dominen amb només
deu anys, però també crec que és
un reflex de la vida accelerada que
avui es porta.  

I pel que fa als pares has notat
canvis? 

La diferència més important és
relativa a l'autoritat. Hi ha pares
que donen més credibilitat al seu
fill de quatre anys que no pas al
mestre. Dit d'una altra manera, el
que diu un nen de quatre anys pot
qüestionar tota la feina del mestre,
que en definitiva és l'adult i qui fa
les coses pel bé de l'infant. Això
abans era impensable.

No hem parlat gens de la bicicle-
ta de muntanya, de fet és una afi-
ció recent però que ara practi-
ques intensament, oi?

Amb el Josep Julià, l'Amadeu Gra-
nados i el Joan Vendrell vam
començar a fer rutes farà uns deu
anys però en conjunt fèiem molt
poca cosa. L'empenta definitiva
comença quan ens afegim a la
colla del CEM del Josep Maria
Rodrigo i el Ferran Massana. I a
partir d'aquí, cada dissabte ens tro-
bem per fer de 40 a 50 km en bici-
cleta per Collserola, i un cop a
l'any, una ruta d'un cap de setmana
pel Pirineu. 

Moltíssimes gràcies, Pere, i fins
sempre !

ENTREVISTA

La Carme i el Pere, dos incondicionals de La Marxeta.
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QUADERN DE CAMP

Algú de vosaltres no s'ha endinsat mai en un bosc d'alzines? Aquesta
espècie ocupa unes 170.000 ha de bosc a Catalunya, per tant, és difícil no
haver caminat algun cop a l'ombra d'aquests arbres. Era, doncs, inevitable,
per la massiva presència d'aquesta espècie, que prengués alguns apunts refe-
rits a l'alzinar al meu quadern de camp. Aquí teniu un resum que avui com-
parteixo amb vosaltres.

CCoomm  ééss  uunnaa  aallzziinnaa  ((QQuueerrccuuss  iilleexx))??
L'alzina presenta una capçada densa, àmplia i arrodonida que assoleix 15-
20 m d'altura. El tronc és més o menys recte, però de vegades inclinat.
L'escorça és cendrosa o marronosa, fosca, amb esquerdes poc profundes.
Les branques són obertes, més o menys horitzontals i robustes. Té unes
arrels molt potents i profundes, i d'altres de superficials, responsables dels
rebrots.

AAllzziinnaarrss  ccaattaallaannss
Els boscos d'alzines estan adaptats a un estrès climàtic múltiple: fred hiver-
nal, irregularitat en la distribució de les precipitacions i, sobretot, la coin-
cidència del període de màxima sequera amb un rigorós calor estiuenc. Cal,
però, matisar aquesta observació aclarint que existeixen dos tipus d'alzina:
la litoral i la carrasca (també anomenada d'aglà dolç o de muntanya). La
primera està adaptada a climes més suaus mentre que la segona és capaç
de suportar temperatures que van des de severes glaçades a implacables
onades de calor.

LL''aallzziinnaarr  dd''aallzziinnaa  lliittoorraall  ((QQuueerrccuuss  iilleexx  sssspp..  iilleexx))
S'estén per les zones litorals fins uns 400 m d'altitud, des del Garraf fins
a la frontera francesa. En les situacions més típiques l'alzina domina, sense
pràcticament competidors, l'estrat superior del bosc, assolint de 10 a 15 m
d'altura. La densitat de l'arbrat és gran, els individus es presenten molt prò-
xims de manera que l'entrelligat de branques forma un sostre atapeït sota
el qual creixen arbustos i lianes que contribueixen a compactar-lo, i creen
unes condicions internes d'escassa lluminositat, més fresques i humides que
les que es troben a l'exterior del bosc.
Aquest bosc va acompanyat d'espècies vegetals termòfiles com el marfull,
el lligabosc, el llentiscle, l'arítjol o l'arboç.

LL''aallzziinnaarr  ddee  ccaarrrraassccaa  ((QQuueerrccuuss  iilleexx  sssspp..  bbaalllloottaa))
Aquest bosc el conformen carrasques a altituds encara superiors. Es troben
entre els 700 i 1.200 metres, a la meitat septentrional de Catalunya, per
sobre del domini de l'alzinar litoral i per sota del de la roureda marces-
cent1 . En aquests alzinars podem trobar arbres i herbes pròpies de les rou-
redes, com la maduixera, la falguera, el marxívol, el grèvol, l'herba de la
mel, el cirerer, l'aranyoner, la moixera, el castanyer o el roure de fulla gran.

LL''eesscclleerrooffiill··lliiaa
Heu sentit mai a parlar de l'esclerofil·lia? L'esclerofil·lia no és més que una
estratègia adaptativa per tenir sota control la despesa hídrica i de nutrients
de l'alzina. Les fulles presenten cutícules gruixudes per reduir al màxim les
pèrdues d'aigua durant els períodes secs. Els estomes es concentren en elAspecte d'una alzina litoral amb els fruits madurs. Font: www.ichn.iec.cat.

Carrasca en plena floració. Foto: Luis Fernández García.

Representació d'òrgans i fruits de Quercus ilex spp. ilex. Font: www.green-
feel.blogspot.com.

1 Veure Quadern de Camp del Butlletí núm. 75.
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revers de les fulles i generalment presenten pèls, escates o ceres que reflec-
teixen la llum solar, cosa que en redueix l'escalfament. A més, els pèls aju-
den a mantenir una capa d'aire saturat d'humitat en les proximitats de la
superfície foliar, que en dificulta les pèrdues per transpiració.

Les fulles externes de l'alzina s'escalfen molt a l'estiu i llavors els esto-
mes es mantenen tancats la major part de la jornada per reduir-ne la trans-
piració. En aquestes fulles de la perifèria de la capçada es pot apreciar gene-
ralment una marcada lobulació que n'ajuda a la refrigeració i facilita l'in-
tercanvi de calor. També solen tenir una mida menor que les fulles inter-
nes, que són més arrodonides, de marges sencers i amb menor recobriment
aïllant.

Aquesta adaptació a temperatures estivals molt elevades i, en ocasions al
fred rigorós i gelades tardanes, a més de suportar llargs períodes de seque-
ra i una extraordinària lluminositat, es deu a la fulla esclerificada, que per-
met adaptar el període vegetatiu als moments més favorables del cicle cli-
màtic anual. Durant aquest període es produeix un emmagatzematge de
nutrients en les fulles que després van essent consumits durant les esta-
cions desfavorables. Sensacional i sorprenent!

AAllgguunnss  aappuunnttss  ccuullttuurraallss
Les aglans de carrasca són generalment més dolces, per la qual cosa en

temps d'escassedat s'havien utilitzat per a l'alimentació humana barrejades
amb el blat per fer pa, o rostides com les castanyes (amb els temps que
corren, millor no oblidar-ho). L'escorça s'ha utilitzat per adobar cuir i com
a antidiarreic gràcies al seu elevat contingut de tanins.

La seva fusta s'esquerda a mesura que s'asseca, és compacta i dura, qua-
litat que la fa difícil de treballar. S'havia emprat per fer eixos de rodes de
carros, pilots, pals per a les galeries de les mines, estris agrícoles i navals
gràcies a la seva resistència a la putrefacció. Se'n feia i se'n fa el millor
carbó, i com a llenya per cremar és la de millor rendiment.

I fins aquí arriba aquest lliurament de notes que espero que serveixin per
enriquir la vostra cultura excursionista. Ens retrobem ben aviat!
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Josep A. Uroz                  www.naturepolitan.com

Interior d'un alzinar montà humit. Observeu que el sotabosc és molt més penetrable
que en l'alzinar litoral. Font: www.subbeticanatural.blogspot.com.es.

Distribució de Quercus ilex a Catalunya i a la conca mediterrània. Fonts: Banc de
dades de biodiversitat (UB) i Atlas Florae Europaeae (Finnish Museum of Natural
History).

Detall dels aments masculins i les flors femenines d'una carrasca. Foto: Javier
Martín.

Carbonera tradicional abans de ser coberta de brancam de bruc. Font: www.dutas-
consendas.blogspot.com.es.



l 25 de juny passat,
embarcava cap a una
nova vida: després de 16

anys passats a Catalunya, posava
rumb a l'Oest, cap als Estats Units,
per motius laborals. La gent que
emigra als Estats Units acostuma a
anar cap a les grans ciutats: New

York, Los Angeles, Boston,
Miami, Chicago, però a mi em
toca anar a l'estat d'Indiana. És un
estat petit dels Estats Units (mirant
en el web, he après que és, després
de Hawai, el més petit dels estats
localitzats a l’oest dels Apalatxes.

La zona de Fort Wayne on em
trobo és particularment plana i és
bastant agrícola; la mitja hora de
cotxe que tinc cada dia per anar a
la feina, la faig entre camps de blat
de moro i de soja (sospito que tot
transgènic). Aquest paisatge té la
seva gracia, però hi trobo a faltar
una mica de relleu…
Les primeres setmanes han estat
bastant intenses amb la instal·lació
al pis, a la feina, els tràmits admi-
nistratius, la llengua i, sobretot,

sobretot, el canvi cultural: no feia
més que veure-hi diferències en
TOT. 
La societat està organitzada dife-
rentment. Aquí no hi ha problema
d'espai, a l'inrevés, hi ha tota una
immensitat disponible. Per això,
tot i ser una ciutat de 250.000 habi-

tants, gairebé no hi ha edificis alts;
crec que els podem comptar amb
els dits d'una mà. És que hi ha prou
espai perquè la gent visqui en
cases particulars, amb el seu jardi-
net; com a conseqüència, els
250.000 habitants es reparteixen

en una àrea tres vegades superior a
la superfície de Barcelona! Això
explica també que no hi hagi un
centre ciutat com l'entenem nosal-
tres: el downtown és la zona on es
concentren les oficines i, un cop
acabada la jornada laboral, es torna
gairebé desèrtica. Hi ha algun res-
taurant, però cap botiga: les boti-
gues són en els nombrosos centres
comercials, a la perifèria de la ciu-
tat, còmodes, amb els seus pàr-
quings enormes.

Perquè l'altre gran canvi respecte a
Catalunya és que en aquesta part
del país, el cotxe és imprescindi-
ble: no es pot fer (gairebé) res
sense cotxe. Amb aquesta immen-
sitat de país, el cotxe és una neces-
sitat, l'has d'agafar per a tot i això
fa que el concepte de distancia
variï: us sembla que València és
lluny de Barcelona? Doncs, tenim
Chicago a una distància similar i
resulta que… és aquí al costat! 
Tot és més gran aquí. Els cotxes
són grans perquè han de fer grans
distàncies (i com que no hi proble-
ma per aparcar, no passa res si el
cotxe és gros!). Els supermercats
i/o hipermercats són enormes, amb
quantitat de marques desconegu-
des i un condicionament grandís-
sim, cosa que resulta bastant incò-
moda per a una soltera com jo! Els
electrodomèstics de casa, els he
anomenat "monstres" de tan grans
que són!  

Una altra cosa que trobo sorpre-
nent és la tranquil·litat. Quan la
gent deixa la porta de casa oberta,
no ho saps perquè no es veu, però
quan deixen els vidres dels cotxes
abaixats, es veu i és sorprenent! I
no és que s'hagin despistat, no, ja
ho he vist moltes vegades i és el
més normal del món!
Un cop dit això, encara no he fet
turisme perquè no tinc cotxe propi
(vaig en un cotxe prestat), però de
seguida que pugui, aniré a veure

DES D’ INDIANA

E
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El típic Skyline de NY vist des del ferri.

Tranquilitat a Presqu'Ile.Detalls de l’ estàtua de la Llibertat.



les meravelles que ofereix el país.
Per sort meva, la feina em perme-
trà fer turisme perquè em volen fer
viatjar molt per tota la zona nord-
est i el Canadà i amb els 2 primers
viatges ja m'he fet una idea tant de
les distàncies com de les possibili-
tats que ofereix el país.

El primer viatge ha estat amb una
companya de feina, conduint a tra-
vés dels estats d'Ohio, Pennsylva-
nia, New Jersey, Connecticut
(seria com anar de Barcelona a
París) i tornar: una distància que
considero enorme, però que per a
ells no és cap animalada… El més
bo és que, aprofitant aquest viatge,
he fet una parada a la gran poma, a
visitar Miss Liberty, l'Estàtua de la
Llibertat. He de dir que m'ha sor-
près gratament: anava una mica
amb la sensació que és un monu-
ment molt vist i que no m'emocio-
naria, però realment, m'ha semblat
un monument impressionant, el
lloc m'ha semblat guapíssim i l'es-
tàtua en si, molt maca. 
Sortint del ferri de New Jersey,
mentre esperem el vaixell gaudim
d'unes vistes espectaculars a Man-
hattan.
Un cop a bord del ferri, a mesura
que ens apropem, noto una emoció
que puja, fins que la veiem. Està
ubicada en una petita illeta del port
de NY amb unes vistes espectacu-

lars. L'estàtua m'impressiona tant
per per la seva bellesa -els detalls,
com, per exemple, els dits tant de
la mà com dels peus- com pel seu
significat. En temps d'immigració,
havia de ser molt emocionant per
als immigrants veure-la i pensar
que ja s'havia acabat el viatge, que

ja estaven arribant al nou món, a
aquesta promesa d'un món millor,
deixant enrere les persecucions
(sovint religioses) que patien en
els seus països d'origen.

El següent viatge em porta pel
nord de l'estat de New York; aquí
no veuré una gran metròpoli, veuré
molta natura. Un altre cop, tot en
cotxe, 3.000 km en una setmana.
M'estic posant a to ràpidament…
L'itinerari ens porta al llac Erie, un
dels cinc grans llacs americans.
Arribem prou d'hora per veure que
el llac que sembla petit al mapa no
ho és gens (no se'n veu l'altra
banda).
Passegem per la Presqu'Ile, la peti-

ta península davant la ciutat d'Erie;
convertida en parc nacional, és un
lloc molt maco i relaxant on la
gent ve a passejar a peu, en bici, en
patins o senzillament a gaudir de la
platja de sorra fina. En les hores
diürnes, hi ha vigilants i tot! Passe-
gem per la platja mentre el sol va
baixant, molt maco.
Seguim conduint amunt i avall per
l'estat de New York; el paisatge és
molt maco en general i la carretera
es fa amena. Fins que arriba el
moment que esperava des del
començament del viatge: l'arribada
a les cascades del Niagara! Arri-
bem de nit i amb temps plujós i no
em faig gaire la idea de com és tot. 
L'endemà, el temps millora i per fi
puc veure aquest lloc. Potser no
són les cascades que més m'hauran
impressionat d'entrada -crec que a
Islàndia vaig flipar més-, però són
molt maques realment i quan m'a-
propo a la vora de la cascada,
acabo pensant que és bastant
espectacular! 
Sobretot la Horseshoe Fall, que té
una forma molt característica.
Un dels vaixells que circula per les
cascades és el Maid of the Mist:
sembla tot petitet, però porta fins a
600 persones al mig de l'escuma
de les cascades, és a dir que la cas-
cada és grandeta... El proper dia
que hi vagi, ja hi pujaré. Avui no
tenim temps! Passegem una mica
per la banda americana (a l'altra
banda) i ens apropem molt a la
vora, ens mullem una mica, faig
fotos i marxem, que ens queden
700 kms fins a arribar a casa.
I això és tot per avui. Des dels
EUA surten molts records per a
tots els companys del CEM!
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Panoràmica des de la Skylon Tower, a Canadà.

Sorra fina a Presqu'Ile.
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PEL FORAT DEL PANY

Com que ve de Can Ciuró...
...Se l'ha cruspit un tauró.

Hi havia una vegada...
...Un parell fent bugada.

És ateu i em sembla bé...
...Que saludi l'Escarré.

Per gaudir d'absolucions...
...Calen moltes ablucions.

Aquest xicot és genial...
...Diu: -Menjar carn és un pal!-

Sembla que l'aturada...
...És per trobar una arracada?



a indefensió de la pagesia
molinenca

Ja no parlem dels amateurs que,
per una o altra causa, ens hem
dedicat per hobby a fer un hort gra-
tificant, físicament i psicològica i,
perquè no, gastronòmicament, ja
que el fet de consumir verdures del

km 0 no deixa de tenir el seu valor
en molts aspectes. 
No oblidem aquella dita que diu
"no és el més important tenir un
hort, sinó que és millor tenir un
amic que tingui un hort". Com a
mínim, qui diu això no ha de patir
els ensurts del dia a dia.
Bromes a part i per allò de "no li
poseu portes al camp", arribem
darrerament a la conclusió que la
pagesia de Molins de Rei està
indefensa davant l'onada de roba-
toris que es produeixen especial-
ment a la zona de Can Rabella, on
un grup organitzat de delinqüents,
repetidament, estan robant estris
de conreu: motocultors, desbrossa-

dores, carretons, eines, benzina,
etc. No creiem que sigui solament
en aquesta zona, perquè se'n reben
notícies també d'altres sectors del
terme. 
És igual que tanqueu un indret,
entren per on volen, tallen tanques,
cadenats, o el que faci falta amb
total impunitat. 
Cerquen l'hora i el moment més
adient, quan no hi ha presència,
quan la gent descansa. Són els
depredadors de la nit, hi acosten un
vehicle apropiat i hi carreguen tot
el que poden i més. Sempre pel
lloc més accessible, més pròxim,
més indefens. 
Ja no s'entretenen a robar gènere
en el cas que ens ocupa, cosa que
també fan (no és la primera vegada
que denunciem robatoris de fruita
descaradament, a les finques i ban-
cals d'aquesta contrada); en aques-
ta oportunitat van de cara a la
maquinària, allò que poden reven-
dre a la ferralla o per exportar al
seu país.
És curiós que la paraula furt no tin-
gui connotacions més greus. Sem-
bla fins i tot "normal". 
Robar a una altra persona o en una
propietat aliena, fins i tot sembla
tolerat, no té un greuge penal. 
Si no hi ha violència o sang forma
part d'una "normalitat" mal entesa
que, d'una forma relliscosa, deixa
en segon terme el greuge que pro-
dueix en els afectats.
Seria molt fàcil i gratuït, fins i tot,
assenyalar un o altre col·lectiu que
tots tenim a la ment i que, per ser
políticament correctes, no diem
amb totes les seves lletres. Som
uns hipòcrites, descaradament
hipòcrites, fins i tot l'administració
policial sap o suposa qui en són els
autors. Som tan educats, tan pací-

fics i tan civilitzats, que ens dei-
xem prendre el que és nostre, amb
aquella alegria. Denunciant, sí. Per
complir el requisit. Però sabem
que allò que ens han fet no té cap
mena d'importància per a l'admi-
nistració i que els autors seguiran
circulant impunement, gràcies a la
laxitud de les lleis i els procedi-

ments. No ens hem posat encara en
aquest tema. La circulació irregu-
lar de persones que no tenen feina
no és una excusa. Ningú els ha
demanat que vinguin a perjudicar-
nos. 

Tant l'Alcorà com l'Evangeli ho
diuen ben clar: "no robaràs: blanc,
mestís, negre o gris, tant se val…"
Per fer això, siguis d'on siguis, d'a-
quí o d'allà, et podies haver quedat
a casa teva, LLADRE !
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Enric Solà

Gastronomia km 0. Darrere d’això hi ha molta feina feta.
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issabte 20 de juliol. Sorti-
da nocturna: Coll de la
Vallençana - Poblat ibè-

ric del Puig Castellar (Badalo-
na).  
Amb l'arribada de les altes tempe-
ratures resulta quasi impossible
sortir a caminar i gaudir de la pas-
sejada, així que una temporada
més fem un itinerari nocturn per
tal d'evitar la calor del juliol. 
Arribem al mirador del Coll de la

Vallençana quan el sol, ja esgotat
d'una llarga jornada, va deixant
lloc a les primeres ombres de la
nit. Iniciem l'itinerari sota la lluna
plena, en un paisatge totalment
diferent al dia, amb Barcelona al
fons amb els carrers ja il·luminats.
Acostumats al soroll de les carrete-
res i pobles que l'envolten podem
gaudir des d'aquest lloc d'un silen-
ci màgic. 
Seguim la caminada amb l'obscuri-
tat i el silenci ja instal·lats en el
nostre inconscient i de seguida
trenquem a l'esquerra per una suau

pujada on topem amb un ramat de
cabres que fan nit per la zona. Arri-
bem a un turonet on hi ha l'ermita
de Sant Onofre des d'on podem
veure a distància Sant Jeroni de la
Murtra, de l'ordre dels jerònims.
Reprenem pel camí principal que
aviat ens porta a l'antic poblat iber
de Puig Castellar amb carrers i
muralles defensives que ens recor-
den els primers pobladors que
s'instal·laren pels cims i turons de

la Serralada de Marina, els Laie-
tans. 
Decidim sopar en aquest entorn
històric ja en plena nit amb una
barreja sensitiva que ens altera els
sentits a poc que ens deixem anar.
La lluna es reflexa al mar, mirem
d'orientar-nos geogràficament ja
que el paisatge nocturn des d'a-
quest cim abraça la línia de costa
del Maresme i les seves poblacions
i a l'altra banda, mirant al nord-est,
reconeixem les de la plana del
Vallès. Saber ubicar els diferents
indrets és un desafiament diferent

on cal extremar la vista i la memò-
ria geogràfica però on també juga
un paper important l'instint. 
Normalment en aquestes sortides
el fil conductor, el que més agrada,
és la xerrada i la relació relaxada;
això no treu que a vegades es trobi
a faltar una demanda de voler
conèixer i d'observació més grans
per tal d'aprofitar més els llocs per
on passem i descobrim. Reprenem
el camí que ara ens porta a una
altra ermita, la de Sant Climent
que, com la de Sant Onofre, va ser
construïda pels frares jerònims on
alguns eremites allunyats de la
societat estaven dedicats durant
molts anys exclusivament al culte
religiós. 
Des d'aquest lloc les vistes noctur-
nes continuen sent magnífiques:
veiem les llumetes intermitents
d'algun avió que ha d'aterrar a l'ae-
roport del Prat o algun vaixell que
en l'horitzó del mar transita lenta-
ment. Ja anem de tornada i força
separats els uns dels altres. A la nit
s'ha d'anar més amb compte, és
més fàcil desorientar-se, però com
sempre el bon ambient regna entre
el grup. Em ve ara al cap que la
mirada perduda en un punt indeter-
minat només implica pensaments
borrosos, l'àguila negra de la nit
vola amb les urpes afilades i hem
d'estar amatents. Als volts de la
una de la matinada pujàvem als
cotxes i marxàvem de tornada cap
a Molins de Rei.      
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Piràmide del Besiberri Nord. Pujant cap al Midi d'Ossau. Part final de la Dent d'Orlu.

RUTES PIRINEUS

Besiberri Nord (3.014 m) des de
Cavallers per riu Malo

Dificultat: Alta (PD+)
Horari total: 2.40h | 6.10h 
Desnivell pujada: 800 m | 514 m
Distància total: 13 km

Us proposem un recorregut de dos
dies per pujar per l'itinerari més
directe i ràpid fins al cim del Besi-
berri Nord. El primer dia pugem
des de l'embassament de Cavallers
fins a l'estany de Malavesina, on
dormim fent bivac. L'endemà
pugem des d'aquest estany fins al
cim del Besiberri Nord, superant
els diversos passos de grimpada.El
Besiberri Nord és el cim més
atractiu i agrest de tot el massís de
Besiberri. Aquesta muntanya té
una silueta piramidal molt caracte-
rística que és fàcil de reconèixer
des de diferents punts de la serrala-
da. A la carena de Besiberris tro-
bem altres reconeguts 3.000 com
el pic Simó (3.002 m), el pic Jolís
(3.003 m), el Bessiberri Sud
(3.030 m) i el Comaloforno (3.033
m), sent aquest últim el punt cul-
minant de tot el massís. La profun-
da depressió de l'embassament de
Cavallers separa aquest nucli d'im-
portants muntanyes d'un altre
reconegut 3.000, la Punta Alta
(3.014 m).

Midi d'Ossau (2.884 m) per la
via normal

Dificultat: Alta (PD+)
Horari total: 2.20h | 6.20h
Desnivell pujada: 537 m | 831 m
Distància total: 15 km

Clàssica ascensió al conegut i
emblemàtic pic de Midi d'Ossau
enmig de la Vall d'Ossau. Us pro-
posem fer la ruta en dos dies
pujant per la via normal de Soum
de Pombie i el coll de Souzon i fer
un bivac als peus de la primera
xemeneia o bé dormir al refugi de
Pombie. Els diferents obstacles en
forma de xemeneies que trobem al
llarg del recorregut es convertei-
xen en el repte principal de l'ascen-
sió. El pic de Midi d'Ossau es
troba al departament francès dels
Pirineus Atlàntics, situat al costat
de la històrica ruta de comunicació
transpirinenca del port del Porta-
let. El seu color negre provinent de
les restes de magma d'un antic
volcà i la seva forma piramidal la
fan posseïdora d'una gran majes-
tuositat i bellesa. És un cim molt
característic i potser la muntanya
més individualitzada, singular i
fàcil d'identificar de la serralada.
Antigament aquesta muntanya era
coneguda com Els bessons, perquè
posseeix dos pics molt propers
entre ells.

La Dent d'Orlu (2.222 m) pel
Serrat de la Llau

Dificultat: Notable
Horari total: 3.30h
Desnivell pujada: +90m / -90m
Distància total: 3 km

Us proposem pujar a la Dent d'Or-
lu per la seva cara nord. La ruta
normal que puja per aquí permet a
qualsevol bon excursionista assolir
el cim. Es tracta d'una ascensió
curta i sense gaires dificultats, tret
del fort pendent que trobem a par-
tir del coll de Brasseil: cal superar
uns 200 m finals força durs. La
Dent d'Orlu, també anomenada pic
Brasseil, és el símbol i el far de les
Valls d'Ax, tot i la seva modesta
altura: 2.222 m d'altitud. Aquesta
emblemàtica muntanya, situada a
l'Alta Arieja, ens ofereix a la seva
cara S una impressionant paret
d'uns 1.000 m, un veritable paradís
per als amants de l'escalada en alta
muntanya. En aquesta paret S,
però també a les seves parets E i
SE, hi podem trobar nombroses
vies d'escalada. El cim de la Dent
d'Orlu es converteix en un magní-
fic mirador de 360º, ja que la mun-
tanya es troba força aïllada de la
resta de muntanyes que l'envolten.



ues sortides hem fet aquest
trimestre perquè a l'agost
hem fet vacances.

El 9 de juny, de Portbou a Port de
la Selva.
El 14 de juliol, Circular Arbolí -
Gallicant - Arbolí.

De Portbou a Port de la Selva
Tercera Etapa amb la qual hem
finalitzat el cicle de sortides pel
Cap de Creus.

El recorregut va ser lineal des de
Portbou fins al Port de la Selva res-
seguint la costa durant la major
part d'aquest, aproximadament uns
18'5 km.
Iniciem la sortida, com hem dit,
des de Portbou, darrer poble de
Catalunya abans de la frontera amb
França. Busquem dins el poble el
GR 92 que serà el nostre guia
durant tota la sortida. Un cop loca-
litzat aquest GR és fàcil seguir-lo
tant dins la vila com durant gran
part del recorregut. Comencem
pujant per unes escales fins a sortir
de la població. Continuem pujant,
ara per un sender, fins al Coll de

Frare, de 205 m. Des d'aquí podem
observar les grans dimensions de
l`estació ferroviària de Portbou, l'e-
lement més característic del poble.
Certament és molt gran. També
podem distingir tot el que ens
queda de recorregut i gaudir d'unes
magnífiques vistes ja que és el punt
més alt de la sortida. 
Un cop fetes les fotos de rigor, des-
cansem de la pujada apta per a tots
el públics, i ens reagrupem. Acte

seguit baixem sense dificultat en
direcció a Colera. 
Arribem al poble de Colera després
de travessar la carretera. Passem
per dins el poble i per sota el pont
del tren, el qual passa per sobre el
poble. Travessem la riera. Conti-
nuem per una curta pujada de 75
metres fins al Coll de Sant Antoni.
El camí puja per una zona de bosc
de pins i alzines que amb la seva
ombra fa més lleuger l'esforç. El
temps ens acompanya, malgrat la
incertesa meteorològica anunciada
la setmana prèvia.
Seguim el camí senyalitzat mirant
de no desviar-nos ni al castell de

Molinàs ni a Sant Miquel de Cole-
ra. Passem, un altre cop, per sota
un pont de la via del tren i un altre
de la carretera. Ja hem arribat a la
platja de Garbet. Som a la primera
línia de mar i no el deixarem de
veure durant la resta del camí. 
És curiós el contrast de caminar i
anar suant a la vora del mar, sense
banyar-nos; sembla un xic difícil
però en aquesta època de l'any
resulta molt refrescant.
Resseguim la costa i descobrim la
cala de les Assutzenes, la platja
Canyelles, la platja de Cap Ras, la
platja Grifeu (a Llançà diuen que
és la millor que tenen) i arribem al
port de Llançà. Ens mantindrem en
el GR 92 deixant per un altre
moment el GR 92-0 que va a Sant
Pere de Rodes.
Ara seguint el Camí de Ronda tro-
bem la platja de la Farella, la platja
de les Tonyines i la platja de Cau
de Llop, ja només queda la Punta i
Far de s'Arenella on el far mateix i
uns antics búnquers ens donen la
benvinguda a Port de la Selva. 
Només calia seguir el camí per la
platja de Port de la Vall per arribar
a la destinació i com que no podia
ser d'altra manera, l'amenaça del
mal temps es va confirmar però
afortunadament va ser amb un plo-
visqueig que solament va ajudar
que el tram final el féssim més
ràpid. Ja hem arribat al final i com
és costum beurem "la cerveseta".
Amb aquesta sortida hem comple-

20

SENDERISME

D

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 arran de mar.



tat el cicle de Cap de Creus, tres
sortides que buscaven ser un tot i
donar a conèixer el territori i la cul-
tura de la zona i que havien estat
programades pel senderista i vocal
Francesc Serracanta. Desitgem que
us hagi agradat!
Aprofitem aquest article per donar
les gràcies a tota la desinteressada
dedicació  que ha fet al senderisme
del CEM en Serracanta, el qual per
voluntat personal s'ha acomiadat

de la secció. Esperem que no sigui
un acomiadament dràstic i poder
continuar amb el seu suport i com-
panyia encara que sigui puntual-
ment. En nom de tots: Gràcies
Serracanta! 

Circular Arbolí - Gallicant -
Arbolí.
La circular d'Arbolí era la cloenda
de la temporada i donades les
dates, al mig del mes de juliol,
vàrem pensar que no volíem passar
calor. La idea va ser fer un circuit
de 17 quilòmetres on bona part del
trajecte el faríem resseguint el Riu
Siurana.

Arribàrem al poble d'Arbolí per la
TV-7012 i quan s'acaba la carretera
i comença el poble iniciàrem el
recorregut.
Per l'Arbolí travessa el GR-7 i
nosaltres que ho sabíem el vàrem
anar a buscar dins del poble. El
seguíem amb l'objectiu primer d'a-
rribar al puig de Gallicant, de
1.009 metres d'alçada. Si el poble
d'Arbolí ja es troba a 718 metres el
camí no tenia pas gaire desnivell.
Com que tampoc tenia gaire difi-
cultat ens va permetre arribar
còmodament al puig. La pujada
final comença just abans d'arribar
al poble de Gallicant desviant-nos
a la dreta.
A la baixada sí que el vàrem voltar
el poble fantasma de Gallicant, on
hi ha les restes de nou cases que
van quedar buides al final de la
guerra civil. Són parets i pedres a
punt de caure. Això sí, el mirador
que hi ha ens permet veure el reco-
rregut que farem. Una vista  espec-
tacular!
Des d'aquí ens dirigírem cap al
Mas de Frares per baixar cap al riu
del Gorg (deixant el GR-7). Inicià-
rem en aquest tram el contacte amb
el riu, cosa que vam agrair per la
calor que feia.
Resseguírem el Riu fins que s'u-
neix al Riu Siurana, on ens trobà-
rem amb la Gorgina i un barranc on
es banyaven els nois i noies d'un
esplai (era l'època de les colònies);
també hi havia qui feia barranquis-

me però nosaltres només ens
mullàrem els peus. 
Continuàrem pel riu passant pel
Molí de l'Esquirela, el Molí d'en
Candi, fins que arribàrem al Grau
de Vincabrer. Ens tocà fer l'ascen-
sió per un camí ple d'arbres i d'om-
bra, però que amb l'elevada tempe-
ratura seguia essent lenta. Nomes
són 300 metres d'ascensió des del
riu, fins al Collet de la Bassa i
aprofitàrem un tros de l'ombra per

dinar i recuperar les forces.
Un cop recuperats, completàrem la
pujada al collet i només ens quedà
la baixada fins a Arbolí. Ja tornà-
vem a ser al punt de sortida. Ja
havíem acabat! ( La cerveseta!!!)
Aquest final de temporada hem
anat a comarques que alguns feia
anys que no visitàvem, cosa que
ens ha permès descobrir llogarrets
de la serra de Prades encisadors.
Per a la propera temporada tenim
previst fer diverses sortides per
descobrir la tardor i els seus colors.
Us hi esperem!
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22

HIGHWAY TO HELLS

o ens n'adonem, però la
vida passa volant. Ja sé que
és un tòpic però alguns

tòpics són certs, tot i que n'hi ha
molts de falsos i molts més d'odio-
sos per vulgars i casposos. Un
amic meu tenia penjat com al seu
estat en el gmail alguna cosa sem-
blant que una hora o un dia passen
a poc a poc,
però que quan
gires el cap i
fas balanç d'un
període llarg,
com ara un
any, t'adones
que ha passat
volant. Reco-
nec que no era
ben bé així, i
ara, exposat
d ' a q u e s t a
manera queda
un nyap, però
el geni se'l van
deixar fora els
meus pares
quan em van
engendrar.
Durant aquest curs (i no sé per què
parlo de curs i no d'any, però és
que aquest concepte té molta força
i sovint s'imposa al calendari per
fer balanç tot i que no es tracti ni
d'una escola ni d'un parlament, que
sovint s'assemblen en més coses
que no pas en com comptabilitzen
els anys) han passat moltes coses.
A la nostra petita secció d'Alta
Muntanya, per exemple, hem fet
un curs d'esquí de muntanya i hem
fet unes quantes sortides, amb
esquís, amb raquetes i a peu.
Fent balanç també apareix l'hivern
peculiar que hem passat, que ens
ha portat molta neu i pocs caps de
setmana de bon temps amb riscs

d'allau acceptables. Això ha forçat
a suspendre algunes sortides, per
la qual cosa he d'admetre que ho
sento, però cal dir en defensa nos-
tra que preparar una sortida quan
has de tenir en compte la meteo i la
neu no és una tasca senzilla de
vegades.
També fent balanç trobem que

aquest any hi ha hagut uns quants
accidents, especialment a l'hivern,
fet que ens ha fet reflexionar sobre
la importància de la formació a
l'hora de sortir a la muntanya quan
les allaus ronden a prop. Això de
l'Arva (aparell de recerca de vícti-
mes d'allaus) no és una joguina,
encara que ho sembli; s'ha de saber
utilitzar perquè li pot salvar la vida
al teu company i ell te la pot salvar
a tu.
Enguany també hem pres algunes
decisions sobre el funcionament
intern de la secció, igual que els
compis d'escalada, ja que la legis-
lació actual a Catalunya exigeix
unes condicions molt difícils d'as-

solir per fer sortides col·lectives
obertes a tothom. La gent que és
assídua d'aquestes seccions ja n'es-
tà al cas perquè hem enviat un
correu, però la resta de socis no. Si
algú volgués explicacions més tèc-
niques ens ho pot demanar i no tin-
drem cap problema d'exposar-ho.
I com tots els cursos, aquest també

ha tingut un
final. M'encan-
ten els finals
quan surten bé.
Quan són d'a-
quells que et
fan aixecar-te
del sofà amb
un somriure
d'orella a ore-
lla: "S'han fet
un petó!", "Ha
sobreviscut!",
"Hi ha arri-
bat!", "Ho ha
aconseguit!",
"Què bonic,
què bonic!"...
El nostre final
de traca ha

estat els Infiernos, que tenen un
nom que fa moooolta por! Però
que tret del nom, la resta no en fa
tanta, si més no a l'estiu, però no
m'agradaria ser allà dalt en mig
d'una tempesta o per pujar-lo en
plena tempesta de neu a l'hivern.
Aquests pics són 3 pics disposats
en direcció longitudinal i tenen els
noms originals de: Infierno Orien-
tal, Infierno Central i Infierno
Occidental, formant una cresta que
inclou el Garmo Blanco, i que està
tacada de blanc per dues vetes ver-
ticals i gegantines de roca calcària
blanca que els dóna un aire únic.
És la famosa Marmolada que es
veu des de molt lluny, quan no hi

N

Els Ibones de Pondiellos encara amb força glaç i el Midi d'Ossau al fons.
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ha neu, i serveix per identificar
aquests pics.
El Xavi, la Sílvia i jo vàrem deixar
la furgo a l'aparcament immens
que hi ha al balneari de Panticosa
(1.660 m) per enfilar el camí tor-
tuós que porta al nou
refugi de Los Ibones de
Bachimaña (2.200 m), al
costat dels llacs que li
donen nom. Aquí ens pre-
nem un descans merescut,
que ja fa força calor i por-
tem un bon ritme.
Seguidament deixarem
l'embassament de Bachi-
maña a la dreta i conti-
nuem pel camí ben fressat
i balisat amb les marques
de GR fins al final del
pla, on el camí es bifurca
a la dreta per anar cap al
refugi Wallon, al costat
francès, o per pujar al pic
de la Gran Facha (no el
confongueu amb el Gran
Facha, que n'hi ha més
d'un i no són cims). Però
el nostre camí continua
per l'esquerra cap als Ibo-
nes Azules (2.390 m el
superior), on decidim, per
fi, plantar el nostre campament,
que no pas les nostres tendes per-
què farem un bivac per tal d'estal-
viar el pes d'una tenda i aprofitar el
romanticisme de dormir sota els
estels.
Alerta aquí que el nom d'Ibones

Azules no confongui a ningú amb
res relacionat amb la peli El lago
azul, que aquí no hi va haver ni
sexe ni amor. Almenys per la meva
banda.
La veritat, conyes a part, és que

sempre que no passis fred ni et
plogui, fer un bivac a l'estiu és un
plaer enmig d'aquests paisatges tan
espectaculars i en companyia d'al-
guns isards.
L'endemà al matí som els primers
d'enfilar fins al Collado del Infier-

no (2.721 m) per una pala nevada
però que no ens obliga a posar
grampons. Llàstima perquè ens els
podríem haver estalviat juntament
amb el piolet ultralleuger que
penja de la nostra esquena. Aquí

vull fer un apunt. A la
web de reserves dels
refugis de l'Aragó hi ha
un apartat de seguretat a
la muntanya on hi ha l'es-
tat d'alguns passos clau
d'aquesta part dels Piri-
neus. Ho dic perquè és
una informació molt
valuosa.
Al coll ens traiem roba,
que ja ha sortit el sol. Ara
podem escollir entre
començar per la cresta o
flanquejar pel vessant
occidental fins a trobar
un collet on iniciarem
una travessa horitzontal
una mica exposada pel
mig d'una veta gegantina
de color blanc. Encara no
és la Marmolada. Aquest
tram fa una mica de
basarda perquè és una
mica exposat i en cas de
relliscar o entropessar

probablement aniríem molt avall.
Però anem amb peus de plom i ho
passem amb dignitat.
Al final d'aquest flanqueig és el
Garmo Blanco, que ens sembla
una mica sonso perquè no està
gaire separat de res ni sembla un

PARQUETS · PORTES · CUINES · MOBLES A MIDA

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

La Sílvia arribant al Infierno Occidental.
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HIGHWAY TO HELLS

pic, vaja. Des d'aquí ja seguim la
cresta fins al Infierno Occidental.
Dalt del cim veiem el Pico Pont-
diellos i una panoràmica d'aquesta

part del Pirineu i més enllà (el
Garmo Negro, el Balaitús, el Midi
d'Ossau, la Brecha de Roland...):
espectacular!
El dia ens acompanya, és tot molt
clar: ni un núvol! Seguim per la
cresta, aquesta vegada sí que tra-
vessem la Marmolada, que si bé
pot semblar des de lluny molt difí-
cil, la veritat és que a mi em va
semblar força ampla. Sí que és
exposada perquè hi ha pati a banda
i banda, però hi poden passar dues
o tres persones a l'hora perquè fa
metre i mig o dos. Potser hi ha
algun pas on t'ho has de mirar una
mica i prou.
O sigui que arribem al cim més alt,
el Infierno Central (3.082 m). Ens
fem unes fotos, piquem una mica,
xerrem amb dos xavals que han
pujat aquí com qui va a donar un
tomb pel Terraplè... i anem a l'o-
riental, des d'on decidim no seguir
la cresta fins al Arnales (3.002 m)
perquè la cresta ja ens sembla

massa. Però sí que el farem. Bai-
xem fins a la gelera, la travessem
per dalt, i enfilem fins al cim, on
xerrem amb uns compis de Madrid

la mar de simpàtics.
Ja només queda baixar fins al
Collado Pondiellos i baixar, però

abans, com que anem bé de temps
i de ritme encara tenim forces per
pujar al Pico Pondiellos (2.917 m),

des d'on tenim unes vistes molt
maques dels Ibones de Pondiellos i
de la tota la vall.
La baixada es fa molt feixuga per-

què el camí no baixa del tot direc-
te i perquè són més de 1.100 m de
desnivell sota un sol que ja ens està
socarrimant les idees. Pel camí
veiem la gent que baixa del Garmo
Negro, perquè els dos camins es
troben.
Una vegada a Panticosa, unes pata-
tones, uns estiraments i cap a casa.
Suposo que aquesta ruta aviat sor-
tirà publicada a la millor web dels
Pirineus (Rutes Pirineus), però
molt més ben explicat que aquí per
a qui vulgui repetir-la.
Ja només voldria agrair als qui fan
aquest butlletí, que porta una fei-
nada de por.
La propera temporada n'hi haurà
més! I encara em queden les
vacances! 

Fins aviat!

David Pagès

D'esquerra a dreta Infierno Oriental Infierno Central i Infierno Occidental.

El Xavi progressant per la Marmolada.
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DESCOBERTA

'estiu ens va dur a l'Ametlla
de Mar, el dia 30 de juny, on
en un esforç d'imaginació

vàrem conèixer les línies de defen-

sa de la costa republicana, també el
barri mariner dels “caleros” i les
seves històries i llegendes de vila
marinera, amb un guiatge força tre-

ballat i satisfactori que va cloure al
càmping l'Ametlla per fer el comiat
d'aquesta sortida que feia temps
que volíem oferir als nostres habi-
tuals participants de les "descober-
tes".
El 28 de juliol visitàvem la vila de
l'Arboç del Penedès, per d'una

vegada conèixer aquell monument
que tantes vegades hem vist passar
en tren o en cotxe, i que ens estran-
yava de veure una torre de la Giral-

da al Baix Penedès. Però no sola-
ment visitàvem aquesta curiositat,
també ho fèiem al museu dels tau-
rons i el de les puntaires, un centre

de referència d'una característica
històrica de l'Arboç: "Bon vi i pun-
tes de coixí".
Us hem preparat per al nou curs
una variada opció de sortides que
suposem que satisfaran les vostres
expectatives. Des de la Riba i el
seu aspecte històric i industrial dels

molins paperers aquest mes de
setembre, passant al mes d'octubre
per Sant Sadurní d'Anoia i la
influència agrícola del món del vi i

el cava en la seva societat, en una
visita teatralitzada que la farà més
lúdica. I finalment, tancarem la tar-
dor amb una plàcida excursió guia-

da al novembre, per conèixer els
orígens del riu Onyar, un dels rius
que travessa la ciutat de Girona. 
Us esperem a tots en aquest nou
projecte, que segur que omplirà
molts diumenges d'aquest curs i
nosaltres intentarem satisfer les
vostres expectatives.

L

Enric Solà

El país dels “caleros”. 

El grup a la sortida de l’Arboç.
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JUNY 2013

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sot del Bac - La Trona.
DATA: Dia 4. 
ASSISTENTS: 11 Socis. 
Vocal: Enric Fiestas. 

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme: Camí de Ronda GR
92 des de Portbou fins a Port de la
Selva.
DATA: Dia 9. 
ASSISTENTS: 37 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Canyamars- Pou de glaç- Plana de
Can Vallalta.
DATA: Dia 11.  
ASSISTENTS: 10 Socis. 
Vocal: Jesús Zudaire.

ACTIVITAT: Secció de Medi
Ambient: la riera de Riudameia
(Argentona, Maresme).
DATA: Dia 16. 
ASSISTENTS: 19

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Mateu - Alella. 
DATA: Dia 18. 
ASSISTENTS: 12 Socis. 
Vocal: Joan Orpinell.

ACTIVITAT: Agulles d'Amitges
(2.638 m), Pic d'amitges (2.851
m), Tuc de Saboredo (2.833 m) i
Tuc de ratera (2.683 m).
DATA: Dies 22 i 23.
ASSISTENTS: Xavi Armengol,
Sílvia Romero, Jordi Garcia i
David Pagès.

ACTIVITAT: Via Gam, Paret del
Diable, 6a/Ae, 310 metres
(Montserrat).
DATA: Dia 24.

ASSISTENTS: Juan Carlos Fer-
nández, Ariadna Sans i Aitor
López.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Andreu de Gurb - Creu de
Gurb.
DATA: Dia 25. 
ASSISTENTS: 8 Socis. 
Vocal: Josep Mariné.

ACTIVITAT: Equador i Galàpa-
gos, Patrimoni Natural de la
Humanitat. Projecció de diaposi-
tives i xerrada col·loqui.
DATA: Dia 29.
ASSISTENTS: 24.

ACTIVITAT: Descoberta Cultural:
l'Ametlla de Mar.
DATA: Dia 30. 
ASSISTENTS: 39.

JULIOL 2013

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Sant Pere de Valldeneu - Cim de la
Baga.
DATA: Dia 2.  
ASSISTENTS: 12 Socis. 
Vocal: Jesús Zudaire.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Pic Fourcat  (2.859 m) i Tristaina
(2.878 m).
DATA: Dies 5, 6 i 7. 
ASSISTENTS: Pere-Joan Bas-
sons. 
Vocal: Jesús Zudaire. 

ACTIVITAT: Sortida nocturna al
Coll de Vallençana (Badalona).
DATA: Dia 6. 
ASSISTENTS: 17.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
la Rierada, Can Busquets.
DATA: Dia 9.  
ASSISTENTS: 10 Socis. 
Vocal: Enric Solà.

ACTIVITAT: Via El Guerrero
Mariposa, 110 metres, 6c (6a
oblig.), Paret del Zaratrustra
(Vilanova de Meià). 
DATA: Dia 14.
ASSISTENTS: Juan Rojo i Carles
Moyés.

ACTIVITAT: Secció de
Senderisme. 
Recorregut circular: Gallicant - El
Grog - Arbolí - Gallicant (Baix
Camp).
DATA: Dia 14.
ASSISTENTS: 20 persones.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Pic de Comapedrosa  (2.939 m).
DATA: Dies 22 i 23. 
ASSISTENTS: Pere-Joan Bassons
i Ernest Niñerola. 
Vocal: Jesús Zudaire.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Pic de la Dona, (2.704 m).
DATA: Dia 26. 
ASSISTENTS: Joan Santamans, i
Joan Santamans Jr. Vocal: Enric
Fiestas.

ACTIVITAT: Via Le petit Dru, 5+,
120 metres Vingrau.
DATA: Dia 27.
ASSISTENTS: Ariadna Sans i
Aitor López.

RESUM D’ACTIVITATS
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ACTIVITAT: Escalada esportiva a
Talteüll (Catalunya Nord).
DATA: Dies 27 i 28.
ASSISTENTS: Jordi Garcia,
Mireia Sellarés, Ariadna Sans, Pol
Moyés, Carles Moyés, Sergi Her-
rada, Marc Caus, Adrià Caus i
Aitor López.

ACTIVITAT: Descoberta Cultural:
l'Arboç del Penedès.
DATA: Dia 28.
ASSISTENTS: 23.

AGOST 2013

ACTIVITAT: Mont Valier (2.838
m) i Pic de Pala Clavera (2.721 m),
Pallars Sobirà i Ariège.
DATA: Dies 3 i 4.
ASSISTENTS: Xavi Saenz i
David Pagès.

ACTIVITAT: Tossa del Sirvent,
2.750 m (Cerdanya).
DATA: Dia 4.
ASSISTENTS: Berta Canalias,
Ernest Canalia i Ignasi Canalies.

ACTIVITAT: Picos de los Infier-
nos 3.082 m, Panticosa.
DATA: Dies 10 i 11.
ASSISTENTS: Xavi Armengol,
Sílvia Romero i David Pagès.

ACTIVITAT: Aresta Integral dels
Lyscams (Alps). 
DATA: Dia 12.
ASSISTENTS: Ariadna Sans i
amics.

ACTIVITAT: Toubkal, 4.167 m
(Marroc).
DATA: Dia 12.
ASSISTENTS: Francesc Parra i
Isabel Garcia.

ACTIVITAT: "Teràpia de Grup",
Cim del Taga, 2.040 m.
DATA: Dia 13.
ASSISTENTS: Joan Santamans,
Enric Fiestas, Pere-Joan Bassons,
Robert Torres, Josep Mariné. 
Vocal: Enric Solà.

ACTIVITAT: Mont Blanc, 4.810
m Via normal, Chamonix (Alps).
DATA: Dia 17.
ASSISTENTS: Juan Carlos Fer-
nandez i Sergio Olivares.

ACTIVITAT: Pic Taillon, 3.147 m,
Gavarnie.
DATA: Dia 19.
ASSISTENTS: Aitor López.

ACTIVITAT: Casco Marboré,
3.009 m , Gavarnie.
DATA: Dia 19.
ASSISTENTS: Aitor López.

ACTIVITAT: Mont Blanc du
Tacul, 4.208 m, Chamonix (Alps).
DATA: Dia 20.
ASSISTENTS: Ernest i Ignasi
Canalies.

ACTIVITAT: Cresta de les Còs-
miques, Agulla du midi, Chamonix
(Alps).
DATA: Dia 21.
ASSISTENTS: Ernest i Ignasi
Canalies.

ACTIVITAT: Pointe Brevoort de
la Grande Ruine (3.765 m), ves-
sant E, Via normal, (Ecrins, Alps).
DATA: Dia 21.

ASSISTENTS: Xavi, Sílvia i
David.

ACTIVITAT: Pic Nord du Cavales
(3.362 m), aresta S, Via Normal,
(Ecrins, Alps).
DATA: Dia 22.
ASSISTENTS: Xavi, Sílvia i
David.

ACTIVITAT: Mont Blanc, 4.810
m, Via "quatre mils", Chamonix
(Alps).
DATA: Dia 22.
ASSISTENTS: Ignasi i Ernest
Canalias.

ACTIVITAT: Via Esperó Magic a
la Prenyada, 5+, 100 metres
(Montserrat).
DATA: Dia 23.
ASSISTENTS: Marta Lleonart,
Juan Rojo, Carles Moyés i Aitor
López.

ACTIVITAT: Roche Faurio (3.730
m), vessant SE, Via Normal
(Ecrins, Alps).
DATA: Dia 27.
ASSISTENTS: Xavi, Sílvia i
David.

ACTIVITAT: Aiguille Central du
Soreiller (3.338 m), Aresta Sud,
Via normal, (Ecrins, Alps).
DATA: Dia 30.
ASSISTENTS: Xavi, Sílvia i
David.

ACTIVITAT: Via Estasen, IV, 650
metres, Pedraforca.
DATA: Dia 31.
ASSISTENTS: Enric Corominas,
Andreu López i Aitor López.

RESUM D’ACTIVITATS



l relat que segueix a conti-
nuació descriu una part
d'un circuit de vacances a

Noruega. Algú em va animar a
escriure'l i, si l'esteu llegint, vol dir
que els responsables de l'edició del
Butlletí han considerat que, tot i no

ser cap gesta de muntanya, pot
tenir prou interès per als lectors.
Els paisatges noruecs són tots una
meravella, els boscos, els prats, les
geleres, tot. Però en una visita a
Noruega és imprescindible conèi-
xer-ne els fiords, immenses valls
d'origen glacial que varen ser inun-
dades pel mar en fondre's el gel,
amb parets verticals que poden
arribar als mil metres i per on, de
manera incessant i en nombre
incalculable, llisquen les aigües
pures que neixen a les grandioses
geleres formant magnífiques cas-
cades. Navegar pels fiords és una
experiència que no s'oblida. La pau
i tranquil·litat que s'hi troba, sense

sorolls, sense moviments aparents,
amb unes parets de verd intens i un
mar sense onades, tot plegat ban-
yat per una llum que no ha de llui-
tar amb cap mena de pol·lució, en
fan un paisatge únic. Tots són
iguals i alhora diferents, cosa que
fa que els llargs i pausats desplaça-
ments en ferri sempre es trobin
curts. 
A la costa sud-oest de Noruega, al
Lysefjord (fiord de la llum), hi ha
una formació rocosa força peculiar
que sobresurt dels espadats que
flanquegen el fiord, el Preikesto-
len. Aquest nom significa "trona"
atès que queda sobre el fiord tal-
ment com la trona de les esglésies,
per sobre del nivell dels fidels. 
Des de Stavanger, amb ferri, es va
al poble d’Oanes i amb 20 minuts
d'autocar s'arriba al començament
del camí. A diferència d'altres
atraccions turístiques, arribar al
Preikestolen no és fàcil. És un
recorregut a peu d'uns quatre kilò-
metres i mig de llargada, i un des-
nivell de prop de tres-cents cin-
quanta metres que suposa dues
hores d'anada i dues de tornada,
incòmode, amb gran quantitat de
pedres grosses i desnivells pronun-
ciats.
El punt de partida és l'aparcament
on deixa l'autocar. No s'ha de pen-
sar que és una passejada, no ho és.
Tot i així, hi puja gent gran i famí-
lies amb nens. Qüestió de temps i
ganes.
Amb la Montse i el grup de
valents, companys de l'autocar,
enfilem la rampa del comença-
ment, d'uns cinc-cents metres,
forta i sense descans, que fa que de
seguida el grup es disgregui bus-
cant cadascú el seu pas. Després el
camí planeja per torberes que ocu-

pen el lloc d'antics llacs. Res a
veure amb el que ve després: una
forta pujada per un pendent ple de
blocs de pedra presentava una gran
dificultat de superar-lo tot trobant
el lloc adient per posar-hi els peus.
He escrit "presentava" perquè,

segons ens van explicar, l'any pas-
sat van contractar un grup de xer-
pes  per arreglar el camí. El resul-
tat és espectacular, tot i que no van
fer altra cosa que "ordenar" les
pedres fent-ne una escala de pedra
seca que, si bé en treu la dificultat,
no en disminueix l'esforç. Alguns
en diuen "el camí de l'infern". A la
fotografia es pot veure, a una
banda del camí, les pedres fent
escala mentre que a l'altra es veu el
camí tal com era abans.
Després de vorejar uns llacs, el
camí puja molt més suau fins a tro-
bar un altre repetjó; i encara no es
porten dues hores quan, a baix,
comença a aparèixer el fiord. El
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PREIKESTOLEN

L'escala dels xerpes. Fent el valent (però no gaire).



paisatge que es va obrint al davant
fa que s'oblidin els esforços de la

pujada i es passi d'aquell pensa-
ment: "qui em mana pujar aquí" al
de "valia la pena pujar-hi". La suor
regalima i els músculs es queixen.
Ja es veu el final: el Preikestolen!
Un últim tram vorejant el penya-
segat i ja hi som!
La roca és un sortint d'uns 25 x 25
m a una altura de 604 m sobre el
fiord. Hi ha molta gent a la roca i
escampada pels voltants, però se't
fa invisible, no la veus. 
L'indret és tan meravellós que en
aquest moment un voldria que els
ulls tinguessin visió panoràmica
per poder gaudir de la bellesa feta
paisatge. Inoblidable. Quan l'espe-
rit s'assossega i passes a formar
part d'aquell racó de món - aquell
racó és així: gent que voldria que-
dar-s'hi i que cerca el seu lloc - ve

el ritual que en qualsevol de les
seves formes fa córrer l'adrenalina:

seure a la vora del penya-segat
amb les cames penjant (noooo!!!) o

bé acostar-s'hi reptant fins a treure-
'n el cap per la vora (així, encara).
Després, la càmera fotogràfica treu
fum i entre altres, moltes, ens capta

situats a una distància prudencial
de l'espadat.
El camí de tornada és el mateix i és
feixuc. El cos demà dirà la seva,
però ara mana la ment, que capti-
vada per la magnificència del pai-
satge fa que, malgrat les ensopega-
des, els peus no toquin a terra.
No pot faltar l'anècdota: en arribar
a l'aparcament, creiem que ens
hem guanyat una cervesa. Dema-
nem dues San Miguel, per fer país.
Per 22 € les vàrem trobar més
bones que mai.
El Preikestolen, segons l'opinió
dels geòlegs, un dia caurà. Segons
la llegenda serà quan cinc germans
es casin amb cinc germanes i l'ona-
da que això produirà s'emportarà
tota la vida de la vora del fiord. De

moment se'l veu fort i sembla que
n'hi ha per dies. 
Encara teniu temps d'anar-hi.

Josep Raventós
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PREIKESTOLEN

El Preikestolen des del fiord.

Immortalitzant el moment.
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MOVIMENT DE SOCIS

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

SECRETARIA

ALTES
Num. Soci Cognoms. nom Data d'alta

1842 LOPEZ CANO, MIQUEL 30/05/2013
1843 MORENO MOÑINO, POL 31/05/2013

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

1324 ROIG CASAS, Mª. MONTSERRAT 26/06/2013 03/03/2003
1482 FERNANDEZ CARPINTERO, RAFAEL 08/07/2013 12/07/2006

No cal anar al Carib. Ho tenim més a prop. La Giralda catalana, més a prop encara.



La 50a. Marxeta

Esmorzar inclòs
En conveni amb:

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i
Administracions Públiques
Secretaria d’Acció Ciutadana

Amb la col·laboració de:

La Marxa d’orientació i regularitat sistema Dufour

Inscripcions des del dia 30 de setembre

6 d’octubre de 2013,
diumenge,

Els participants, el seu patrimoni

Els actuals organitzadors

Un clàssic sempre esperat a la vila
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