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REFUGI D’AMITGES

Parc nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici (Carros de Foc).
Serveis: 66 places, WC i dutxes, 
àpats i begudes.
� 973 250 109 / 973 641 681 
(no truqueu de 22 a 8)
info@amitges.com

XALET D’ULLDETER

Al terme de Setcases, 
al peu del Gra de Fajol.
Serveis: 51 places, WC i dutxes, 
àpats i begudes.
� 619 514 159 / 972 192 004 
Guillem Fernández
reserves@ulldeter.net

REFUGI CIRÍAC BONET

Pla de la Torre Alta, 1 
43362 Siurana (Priorat)
Serveis: 18 places, WC i dutxes, 
àpats i begudes. Zona Wi-Fi.
� 977 56 14 09 / 676 883 752
refugisiurana@hotmail.com

REFUGI VENTOSA I CALVELL

Parc nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici (Carros de Foc).
Serveis: 70 places (8 places part 
hivernal), WC i dutxes, àpats i 
begudes.
� 973 641 681
info@refusonline.com

REFUGI JOSEP M. BLANC

Parc nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici.
Serveis: 60 places, WC i dutxes, àpats 
i begudes.
� 973 250 108 (només estiu) /
973 641 681
info@refusonline.com

XALET JULI SOLER I SANTALÓ

Situat a Salardú (Naut Aran).
Serveis: 112 places, WC i dutxes, 
àpats i begudes.
� 973 645 016
reservas@refugisalardu.com

REFUGI DE LA RENCLUSA

Situat a la vall del riu Éssera.
Serveis: 92 places, WC i dutxes, 
àpats i begudes. Obert tot l’any.
� 974 344 646
refugiorenclusa@hotmail.com

Els 
nostres 
refugis
Sis refugis guardats d’alta 
muntanya, entre Catalunya 
i l’Aragó, i un refugi situat 
a Siurana, en el marc d’una 
de les escoles d’escalada 
més importants del món.

Paradís, 10
08002 Barcelona         
� 933 152 311

cec@cec.cat

www.cec.cat

Centre Excursionista
de Catalunya

Club Alpí Català
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8 Els darrers 20 anys a vol d’ocell
David Mengual

Breu repàs de la vida del CEC en la seva cinquena 
època: de 1997 a 2017, segons la informació que es 
desprèn de les memòries aprovades en les assemblees, 
amb motiu del 140è aniversari de l’entitat.

30 Les millors obertures del CADE
Armand Ballart, Dani Brugarolas, 
Roger Cararach i Oriol Pasqual

Un bon recull de vies signifi catives, fi ns i tot algunes 
d’inèdites, obertes per membres del CADE en llocs tan 
emblemàtics que van des de Montserrat fi ns al massís 
de la Maladeta.

44 Vint anys més sota terra. 
Les exploracions de l’ERE
Ferran Alexandri

Repàs dels darrers vint anys d’activitats de l’Equip 
de Recerques Espeleològiques, d’entre les quals 
destaquen les grans descobertes i exploracions a la 
serra de Tendeñera.

56 El ral·li d’esquí de muntanya del CEC. 
Una cursa gairebé sexagenària
Antoni Massagué

La història del ral·li d’esquí del muntanya del CEC, una 
competició inaugurada l’any 1959 i actualment escollida 
per la FEDME per disputar el Campionat d’Espanya per 
equips i puntuable en la Copa catalana de la FEEC.

64 Projectant el passat: 
l’altra cara de la Forca
Oriol Garcia Farré

Un documental premiat com a millor fi lm en la 25a edició 
del Festival de Cinema de Muntanya Vila Torelló, en 
homenatge a la primera ascensió de la cara nord del 
Pedraforca dirigida per Lluís Estasén.

72 Entrevista amb... Conrad Blanch, 
Enric Nosàs i Josep Manel Puente
Parlem del present i el futur amb els tres darrers 
presidents que han conduït el CEC durant la cinquena 
etapa de la nostra entitat.
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EDITORIAL

Sembla obligat que, havent arribat a un ani-
versari com aquest, amb 140 anys d’existèn-
cia, convé escriure un editorial recordant els 

moments difícils de la nostra entitat, però també 
aquells que ens han permès arribar fins aquí.

Com que la nostra història és molt extensa, per 
l’entitat que som, en commemoració del nostre 
aniversari, hem cregut que el millor era fer, entre 
altres treballs, un resum dels darrers vint anys en 
aquest número especial de la revista Muntanya. 
Per això, David Mengual, soci i membre del Con-
sell de redacció d’aquesta publicació, ha elaborat 
un article excel·lent, on ha aplegat tota la informa-
ció disponible del Centre d’aquests últims vint 
anys, amb la col·laboració no, cal dir-ho, dels ex-
presidents Conrad Blanch, Enric Nosàs i de mi 
mateix.

Amb aquest número, doncs, completarem la 
història del Centre, que va començar a posar-se 
per escrit en el llibre Centre Excursionista de Cata-
lunya. 120 anys d’història (1876-1996). Amb aques-
tes dues publicacions, els nostres lectors i associ-
ats, i també tota la societat, tindran a l’abast la 
història del Centre Excursionista de Catalunya en 
el seus 140 anys. Molts són els fets recollits en 
aquest resum que ara us presentem, però en cap 
cas voldríem que penséssiu que això és tot.

De cap manera. La tasca continua. I si bé enca-
ra no és un fet formal, en una assemblea recent es 
va aprovar la creació d’una fundació en el si de la 
nostra entitat, concebuda com una eina al servei 
de la construcció del futur del Centre.

Molt més important que fer-ne una història, 
que vol dir un relat de fets passats, aquest 140è 
aniversari ha de significar un nou rumb de l’enti-
tat, amb energies renovades i amb un projecte on 
la natura tingui un paper predominant en el nostre 

140 anys del Centre Excursionista de Catalunya 
(1876-2016)

Foto de 
portada: 
Fotomuntatge 
que va 
il·lustrar la 
campanya
del 2010
“Vine al CEC”, 
on es fusionen 
una visió dels 
Alps (travessa 
Midi-Plan)  
i el portal 
d’entrada  
al CEC.
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dia a dia. Amb això, estem convençuts que el fet 
de disposar d’una eina com una fundació —al mar-
ge dels altres avantatges— suposa disposar d’uns 
recursos addicionals que ens han de proporcionar 
una sèrie d’oportunitats i d’un entramat de com-
plicitats que ens faran obrir altres escenaris no 
explorats.

Estic convençut que el Centre està cridat ara 
més que mai a fer una tasca de creació de país en 
el seu sentit més profund. El Centre no en té prou 
en ser la primera entitat excursionista del país. 
Les nostres  aspiracions van molt més enllà. Vo-
lem ser actors d’aquest nou futur que s’albira ple 
de grans aspiracions de la nostra societat, però no 
com a espectadors. Espero que amb l’ajuda de tots 
ho aconseguirem.

Josep Manel Puente Pubill
President del Centre Excursionista de Catalunya
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VIDES PARAL.LELES
EL CEC I LES SOCIETATS GEOGRÀFIQUES 

I MUTANYENQUES D’OCCIDENT

ESPECIAL140                      ANIVERSARI

tra, fi ns i tot potser més importants –ja que no sem-
bla que hagin patit cap declivi– que també van sorgir 
al segle XIX i que s’han dedicat a la difusió del desen-
volupament geogràfi c i a l’organització d’exploraci-
ons i expedicions arreu del món. Una de les primeres 
fou la Royal Geographical Society, institució britàni-
ca fundada el 1830. Posteriorment va aparèixer la 
National Geographical Society, fundada als Estats 
Units l’any 1888. Si observem com es van fundar i 
els objectius amb què van originar-se, notarem que 
no n’estem pas gens allunyats, sinó que més aviat 
tenim vides paral·leles. Perquè, tal com deia Plutarc, 
no escrivim històries, sinó vides, els signes de l’àni-
ma. Això és: les vides dels homes i dones que han 
fet història.

E l Centre Excursionista de Catalunya, co-
negut també com el Club Alpí Català, és 
una institució cultural i esportiva fundada 

el 1876 com a resultat de la fusió de l’Associació Ca-
talanista d’Excursions Científi ques i de l’Associació 
d’Excursions Catalana. I això té la seva importància, 
perquè ens indica que aquesta entitat deriva de l’es-
perit de l’excursionisme científi c que s’imposà durant 
el darrer terç del segle XIX i els primers decennis del 
segle XX. El geòleg Norbert Font i Sagué en va fer una 
explicació excel·lent en el nº 91 de l’antic Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya (agost de 1902), 
on manifestava amb exemples concrets la necessitat 
de l’excursionisme per a la ciència i la geografi a, per-
què l’observació directa és la causa dels grans pro-
gressos: «Sense l’observació no poden avançar un 
pas moltes de les ciències, i sense les excursions no 
es poden fer la major part d’observacions necessà-
ries a aquelles. Doncs bé: nosaltres, que ofi cialment 
o particularment fem d’un cap d’any a l’altre tantes 
excursions pel terrer català, si volem complir amb el fi  
del nostre Centre, venim obligats a fer observacions 
segons les especials aptituds de cada u, a fer excur-
sionisme científi c.»

L’estatut del CEC manifesta l’objectiu envers la so-
cietat de fomentar, desenvolupar i practicar l’excur-
sionisme per poder conèixer, estudiar, conservar i 
reproduir amb publicacions periòdiques, llibres, re-
vistes o butlletins tot el que la natura ofereix de no-
table; també la història, les tradicions, els costums, 
la llengua i l’art en totes les seves manifestacions. 
Per això és necessari recórrer les contrades de dins 
i fora del nostre país i dedicar una bona part de les 
rendes anuals a la realització d’aquests objectius. 
Així es defi neix el CEC.

D’altra banda, si fem un repàs a la vida de les so-
cietats geogràfi ques d’Occident, ens adonarem de 
l’existència d’altres institucions semblants a la nos-

Consell de redacció

fet història.
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La National Geographical Society és una organitza-
ció que té com a objectiu avançar cap al coneixe-
ment general de la geografi a i el món entre el públic 
general. Aquesta societat ha ajudat en el patrocini 
de nombroses expedicions i projectes d’investigació 
de gran importància, com «Goril·les de muntanya», 
de Dian Fossey; les excavacions al Macchu Picchu, 
de Hiram Bingham; el descobriment de les cascades 
de Tsangpo Gorge al Tibet, per Ian Baker; les explo-
racions submarines de Jacques-Ives Cousteau; els 
estudis sobre ximpanzès de Jane Goodall; l’expedi-
ció al pol nord de Robert Peary i Matthew Henson, 
i un llarg etcètera, a part de patrocinar nombrosos 
projectes socials. Amb la fi nalitat de divulgar les se-
ves investigacions publica mensualment una revista, 
National Geographic, que s’ha convertit sense pas-

La Royal Geographical Society es va fundar, amb 
el nom de Geographical Society of London, per al 
desenvolupament de la ciència geogràfi ca sota el 
patronatge de Guillem IV d’Anglaterra, fruit de l’ab-
sorció de l’Association for Promoting the Discovery 
of the Interior Parts of Africa, coneguda també com 
l’Associació Africana, fundada per Sir Joseph Banks 
l’any 1788, la Raleigh Club i la Palestine Association, 
integrada el 1834. Amb membres fundadors de la 
talla de Sir John Barrow, Sir John Franklin i Francis 
Beifort, la societat va tenir el suport i la participació 
de grans exploradors i expedicionaris, com Charles 
Darwin, David Livingstone o Sir Edmund Hillary. El 
1995 es fusionà amb l’Intitute of British Geographers. 
Actualment, la Societat lidera el centre mundial del 
coneixement geogràfi c, amb suport a l’ensenyament, 
la recerca i les expedicions científi ques, així com la 
promoció pública de la geografi a. El seu mitjà de co-
municació des del 1893 és el Geographical Journal.

Socis del CEC al cim dels pics de l’Infi erno (1909).
A baix: Primera expedició catalana a l’Everest, 

organitzada pel CEC (1982).
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sar de moda en una de les revistes més conegudes 
del món. A banda d’articles sobre espais naturals, 
història i fi ns i tot ciutats d’arreu del planeta, la re-
vista és reconeguda especialment per la qualitat fo-
togràfi ca, on han publicat els millors periodistes del 
món.

Altrament, i dins del moviment europeu de creació 
de societats alpinistes de la segona meitat del se-
gle XIX, iniciat pel Regne Unit l’any 1857 amb l’Alpine 
Club, el 2 d’abril de 1874 es funda a París el Club 
Alpí Francès (CAF). Creat per Edouard de Billy, 
junt amb L’Annuaire du CAF, la primera publicació 
de l’associació, esportivament, el CAF ha estat un 
referent, amb més de 140 anys al servei de la mun-
tanya. Tres anys després, un dels seus membres, 
Emmanuel Boileau de Castelnau, assoleix la Meije, 
el darrer cim més important dels Alps conquerit per 
l’home. El 1882 el CAF és reconegut com una en-
titat d’utilitat pública per la seva tasca destinada a 
facilitar i propagar el coneixement de les muntanyes. 
El 1892 construeix el refugi Vallot (situat a 4.362 m), 
als vessants del Mont Blanc, avui encara un dels re-
fugis no guardats més alts d’Europa. L’any 1905 crea 
la revista La Montagne (actualment La Montagne & 
Alpinisme), que substitueix l’antic anuari i butlletí del 
CAF. El 1919 funda el grup d’alta muntanya (GHM), 
portador de l’alpinisme d’elit. Destaquen la prime-
ra expedició francesa a l’Himàlaia de l’any 1936, al 
Hidden Peak o Gasherbrum I (8.068 m) o la mítica 
ascensió a l’Annapurna (8.091 m) de Lionel Terray, 
Jean Couzy, Gaston Rébuffat i Marcel Schatz, que va 
permetre a Maurice Herzog i Louis Lachenal assolir 
el cim del primer vuit mil trepitjat per l’home.

El CEC ha estat pioner en molts esports a Catalunya, 
abans fi ns i tot que Espanya, com en el cas de l’esquí 
o les conquestes andines, alpines i himalaienques. 
En el començament dels esports d’hivern a Catalu-
nya, quan excursionistes del Centre anaven per pri-
mer cop  a les valls de Ribes i Camprodon, el Centre 
va construir els primers refugis de muntanya, com 

el d’Ulldeter, inaugurat el 1909. Després vingueren 
el de la Renclusa, al massís de la Maladeta, el 1916, 
avui fa just cent anys, i el xalet de la Molina del 1925. 
L’any 1942 es funda el Centre Acadèmic d’Escalada 
(CADE), presidit per Lluís Estasén, i que en el seu 
punt àlgid, a les dècades de 1970 fi ns a 1990, arri-
baria a aplegar els millors alpinistes i escaladors del 
país. No podem oblidar ascensions tan importants 
com la primera absoluta de Jordi Pons a l’Annapurna 
Est (8.026 m) o els fets que dugueren els catalans 
a l’Everest, des de la primera expedició catalana de 
1982, organitzada pel CEC amb el nom de «Cata-
lunya al sostre del món», fi ns a l’assoliment del cim 
l’any 1985. No en va, la nostra entitat aconsegueix el 
1996 la qualifi cació d’utilitat pública.

El CEC, així com les institucions que hem esmen-
tat més amunt, també ha disposat de publicacions 
diverses, amb la mateixa fi nalitat: observar, recollir 
i anotar-ho tot, els preceptes fonamentals de tota 
ciència. Des de l’antic Butlletí del CEC, hereu i con-
tinuador dels publicats per les dues societats ex-
cursionistes barcelonines (l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científi ques i l’Associació d’Excursions 
Catalana) fi ns a la revista Muntanya, portem 140 
anys publicant i divulgant la geografi a i la natura de 
Catalunya i també de molts indrets del món.

Per tot això, volem continuar sent el que hem estat 
durant aquests 140 anys. Volem formar part activa 
del present i del futur. Volem continuar fent gestes 
per les muntanyes d’arreu. Volem continuar obrint 
noves vies i escalar noves parets. Volem descobrir 
encara més horitzons a l’interior de la terra. Volem 
seguir investigant la geografi a i la natura del nostre 
país i una mica del món també. Volem seguir publi-
cant, amb el mateix rigor que ens ha caracteritzat, 
el coneixement del món excursionista, els fets dels 
nostres alpinistes i expedicionaris, la difusió del ter-
ritori i la cultura del nostre paisatge i el de més enllà 
encara. Volem continuar sent un referent per a Ca-
talunya encara uns quants segles més. Ei, si pot ser.

Expedició Antàrtica 
Britànica de 1901-

1904, coneguda com 
l’expedició Discovery, 

organitzada per la Royal 
Geographical Society.
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L’any 1996 el Centre va editar el llibre Centre Excursionista de Catalunya, 
120 anys d’història, un valuós volum de gran format i 448 pàgines, de diversos 
autors i amb moltes fonts d’informació, coordinat per l’incansable Agustí Jolis, 
que repassava la vida del Centre des de la seva fundació (1876) i fi ns al 120è 

aniversari (1996). Ara, amb motiu del 140è aniversari de l’entitat, amb aquest breu 
treball nodrit de la informació dimanada de les memòries aprovades en les 

assemblees dels darrers anys, us presentem un breu resum del que han estat els 
darrers vint anys, conscients que tal vegada quedaran al calaix 

molts actes i activitats.

Text: David Mengual Padrós

ELS DARRERS VINT ANYS 
A VOL D’OCELL
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Expedició del consoci 
Ferran Latorre al 

Makalu, en el projecte 
CAT14X8000-Makalu 

2016. Arribant a l’aresta, 
amb l’Everest al fons.
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ELS DARRERS ANYS DE LA PRESIDÈNCIA 
DE CONRAD BLANCH (1996 - 1997)

El període presidencial de Conrad Blanch 
està caracteritzat des dels seus inicis 
(1993) per una feina de transformació i 

adaptació de l’entitat als temps que corren sen-
se deixar de potenciar sempre l’activitat social.  

L’any 1996 ve marcat per dos eixos. En el 
primer grup hi trobem les activitats de remode-
lació i recuperació d’espais del local social, la 
publicació de la història del Centre i l’edi-
ció d’un vídeo sobre l’entitat. Es com-
pren dos pisos del carrer de Llibre-
teria nº 21, es recuperen els locals 
dels baixos del carrer del Paradís 
nº 12 i es duu a terme una profunda 
remodelació de la sala d’actes i de les 
aules Artur Osona i Pompeu Fabra. 

Totes aquestes actuacions vénen de la neces-
sitat de mantenir en condicions el local social 
amb l’objectiu de reforçar antigues estructures 
arquitectòniques i garantir-ne l’habitabilitat i 
l’ús.

Gràcies a un acord amb la Caixa es rehabili-
ta l’espai de l’Arxiu Fotogràfi c i es compren di-
versos armaris, dels quals destaca un carro 
circular automàtic, molt innovador en aquell 
moment, que permet emmagatzemar milers de 
diapositives amb una gran facilitat.   

En el segon grup, hi ha l’inici de la confec-
ció del Pla estratègic del Centre que s’hauria 
de desenvolupar en anys posteriors, la sol-
licitud d’utilitat pública i la creació de l’Escola 
de Muntanya.

Després de diverses gestions al més alt ni-
vell, s’aconsegueix que el 23 de maig el Con-
sell de Ministres concedeixi al Centre la quali-
fi cació d’utilitat pública que comporta, entre 
d’altres coses, un sistema de bonifi cacions fi s-
cals similars a les fundacions en aquell mo-

ment, com per exemple, exempció de 
l’IBI, exempció de l’IAE i exempció de 

l’impost de societats per les activi-
tats específi ques, a més d’una de-
ducció del 20 i 35% dels donatius 
fets per persones físiques i jurídi-

ques a l’entitat, en la seva declaració 
d’IRPF i societats respectivament.

Aquest fet rellevant, en el decurs dels anys 
esdevindrà un estalvi de despeses i una font 
d’ingressos, i també la porta d’accés a ajuts i 
reconeixements que d’altra manera haurien 
estat impossibles.

D’altra banda, un grup de socis de la Secció 
de Muntanya, format per Lluís Català, David 
Mengual, Jordi Mengual i Jordi Roca, des de 
feia gairebé dos anys treballaven en la idea 
d’agrupar d’alguna manera tota la capacitat 
formativa del Centre, tant des del vessant es-
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portiu com des del vessant cultural. L’objectiu 
era aconseguir una dinàmica formativa que 
permetés transmetre els coneixements de ma-
nera sistemàtica i actualitzada. Es volia formar 
practicants dels esports de muntanya, però 
també instructors i guies de cara a la futura 
legislació que s’estava treballant en l’àmbit de 
govern. El treball es presentà com un dels ei-
xos del Pla estratègic i s’anomenà Escola de 
Muntanya. 

Segons l’acta fundacional, presentada a la 
sala d’actes el 25 de febrer de 1997, 
«l’Escola de Muntanya té com a mis-
sió  coordinar tots els cicles i cur-
sets de formació que s’impartei-
xen a l’entitat, la confecció de 
cursos per a la formació de socis 
vocals de les nostres activitats ordi-
nàries i la formació, al més alt nivell, 
de vocals i guies capaços d’organitzar i dur a 
terme activitats específi ques d’una certa difi -
cultat tècnica amb la idea que l’Escola quedi 
reconeguda en la nova legislació sobre aquesta 
matèria que s’està preparant en l’àmbit de go-
vern i pugui donar la titulació adient d’acord 
amb aquesta legislació». Es constituí un Con-
sell rector que s’encarregava de vetllar pel 
compliment del programa de cursos, però tam-
bé per buscar totes les possibles disciplines 
que calia transmetre, coordinar la confecció 

dels continguts curriculars i vetllar per obte-
nir el reconeixement ofi cial de les formacions.

El primer director de l’Escola de Muntanya 
va ser Lluís Català, i el primer president del 
Consell i representant a la Junta, David Men-
gual, que cinc anys després seria substituït per 
Mark Grossmann.  

Amb el decurs dels anys, l’Escola de Mun-
tanya s’ha especialitzat  molt en els cursos de 
practicants, dels quals fi ns ara s’han anat fent 
cada any una trentena de cursos, amb una 

mitjana de 400 participants; però per di-
ferents circumstàncies internes i 

també de tipus polític, mai es va 
acabar de tancar el tema de la for-
mació d’instructors i guies, que 
avui dia s’imparteix en instituts 

públics dependents de la Conselle-
ria d’Ensenyament. L’estructura neces-

sària per fer docència era fora de l’abast del 
Centre i, per tant, va caldre un canvi de visió. 
L’escola dóna formació eminentment pràctica i 
alguns dels futurs instructors formats als ins-
tituts públics fan les seves pràctiques a l’escola 
del Centre. 

Avui dia, l’Escola de Muntanya ja no té un 
Consell rector format per voluntaris i està re-
presentada a la Junta Directiva per un vicepre-
sident, i funciona de manera totalment profes-
sional dins de l’Àrea d’activitats del Centre, 
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que és un dels centres de referència de forma-
ció de muntanya a Catalunya.   

D’altra banda, aquell mateix any, el 14 de 
juny se signa a Benasc el conveni entre la Fede-
ración Aragonesa de Montaña i el Centre, en 
virtut del qual durant l’estiu es reinicien les 
obres de millora del refugi de la Renclusa. Són 
anys en què, a banda d’aquestes actuacions de 
la Junta Directiva, les seccions continuen amb 
l’empenta de sempre organitzant per als socis 
una setantena d’activitats mensuals entre sor-
tides col·lectives, conferències, xerrades, mo-
nogràfi cs diversos, etc.

Es continuen organitzant els ral·lis d’alta 
muntanya i esquí, la cursa Molières, la cursa 
Collserola, marxes d’orientació i regularitat, etc.

El Grup d’Estudis Botànics, encapçalat per 
Josep Nuet i Josep Maria Panareda, continua 
amb la feina constant i precisa de divulgació. 
Es continuen fent activitats clàssiques d’assis-
tència massiva, com el campament de vacan-
ces Antoni Gelabert, organitzat per la Secció 
de Càmping o es continua participant d’activi-
tats com la Flama de la Llengua Catalana o 
l’Aplec Excursionista del Països Catalans.

Durant molt anys, el CADE i l’ERE han es-
tat les seccions més actives i punteres del Cen-
tre, que han aportat fi tes importants no sols a 
l’entitat, sinó a l’alpinisme, l’escalada i l’espele-
ologia en l’àmbit mundial, per la qual cosa han 

estat i són encara uns grups referents.
La vida social bull i l’activitat desenvolupa-

da pels vocals del Centre no para de brollar.

LA PRESIDÈNCIA D’ENRIC NOSÀS 
(1998 - 2004)

Després de Conrad Blanch, el nou presi-
dent del Centre és Enric Nosàs. Així, 
l’any 1998 s’inicia un període en el 

qual es continuarà desenvolupant el Pla estra-
tègic establert, però a més es busquen soluci-
ons imaginatives als problemes que el pas del 
temps va generant, sempre amb la voluntat de 
mantenir l’entitat al dia i al capdavant del món 
excursionista.

Amb l’objectiu d’oferir als socis una instal-
lació esportiva moderna a Barcelona orientada 
a l’entrenament per a les activitats de munta-
nya, que ja es perseguia des de feia uns anys, 
el Centre obté de l’Ajuntament de Barcelona la 
concessió de gestió, per un període de 35 anys, 
de les intal·lacions municipals de Can Caralleu 
juntament amb la Universitat Ramon Llull i la 
Fundació Claror. Després d’unes obres de re-
modelació l’any 1999, s’inaugura el rocòdrom 
cobert més important de Barcelona i el 15 de 
juliol se celebra la Copa Catalana d’Escalada-
CEC-Nou Can Caralleu. Amb aquest rocò-
drom, el Centre és capdavanter a la ciutat i al 
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país de la moda que anys més tard ompliria la 
ciutat i el territori d’instal·lacions similars.  

Aquell any 1998 el Centre fa una nova in-
versió visionària i per primera vegada neix a 
una nova xarxa de comunicació anomenada 
internet i crea la pàgina web amb l’objectiu de 
mantenir informats a tots els socis i persones 
que disposin d’aquest mitjà, encara molt mino-
ritari, però que s’espera que sigui un mitjà de 
comunicació massiu de cara al futur. 

Finalment, aquell mateix any es crea el 
Consell consultiu  format pels anteriors pre-
sidents Josep Ventosa, Agustí Bou, 
Lluís Puntís, Josep Maria Sala, 
Conrad Blanch i per l’actual Enric 
Nosàs.

L’any 1999 es renova mitja Jun-
ta Directiva i per començar, al Cen-
tre li és concedida la Medalla de la 
UNESCO. Se celebra un acte a París a la seu 
d’aquesta organització i la medalla és lliurada 
personalment a una nombrosa representació 
del Centre pel llavors director general de la 
institució, Federico Mayor Zaragoza.

Aquell any, la Cursa Molières es converteix 
en la Cursa CEC-Vall d’Aran, que per primera 
vegada s’organitza al voltant de l’estació de Ba-
queira, avançant-se a la dinàmica de les curses 
d’esquí de muntanya que, a poc a poc aniran 
abandonant l’alta muntanya verge per acos-

tar-se a la seguretat de les zones controlades, i 
per què no dir-ho, per intentar aconseguir més 
ressò en els mitjans de comunicació a la recer-
ca de noves fonts de fi nançament.  

L’any 2000 el Centre aconsegueix per pri-
mer cop tenir domini propi a internet com a 
cec-centre.org i, per primer cop, es comença a 
penjar al web el butlletí mensual. Aquell do-
mini amb el temps esdevindria cec.cat, un dels 
primers del país.

Paral·lelament, s’inicien els tràmits admi-
nistratius per a l’ampliació del refugi Josep 

Maria Blanc, que ha quedat petit i ja 
no pot oferir el servei que deman-
den els excursionistes.

Durant l’estiu, dins l’espai «De 
vacances» de TV3 s’emeten 25 pro-

grames reportatges d’excursions per 
Catalunya protagonitzats per socis del 

Centre i d’altres entitats, amb un ressò social 
de l’entitat molt important, que arriba a tenir 
una audiència de 1.200.000 persones. Totes les 
seccions encapçalades en aquest projecte per 
l’incansable Francesc Beato aporten voluntaris 
i coneixement, i possiblement és la primera 
col·laboració important del Centre amb els 
mitjans de comunicació massius, la qual cosa 
aporta reconeixement social i notorietat. 

Aquell any se celebra el 75è aniversari del 
xalet de la Molina, on s’ha fet una important 
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obra de rehabilitació de la teulada. Al mateix 
temps es prepara un projecte de millora del 
conjunt del xalet escola d’esquí. Malaurada-
ment aquesta idea no va passar de projecte per 
circumstàncies posteriors sabudes.

El mes de setembre es comença a donar in-
formació diària i detallada de la previsió del 
temps exposada en un panell a l’entrada de 
l’estatge social, i també per primera vegada es 
posa aquesta informació al web del Centre en 
un intent perquè el web comenci a ser una eina 
de consulta i comunicació dinàmica.

Quatre membres del CADE parti-
cipen en el British Climbing Coun-
cil, celebrat al País de Gal·les i ex-
posen dues ponències que tenen 
un ressò important.

El 9 de juliol un grup de socis de 
la Secció de Muntanya acompanyen 
als Castellers de Barcelona al cim del 
Puigmal i formen el castell a més alçada que 
s’ha fet fi ns al moment.   

El 2001 es renova mitja Junta Directiva i és 
l’any del 125è aniversari del CEC. Les seccions 
continuen amb la seva activitat habitual, i a 
més organitzen una sèrie d’activitats per com-
memorar una efemèride tan important. El Cen-
tre organitza un sopar formal al Palau Reial de 
Pedralbes, cedit per l’Ajuntament de Barcelona 
amb la participació de 650 comensals, i s’edita 

el vídeo Quatre Columnes, tres segles al mont Tà-
ber, realitzat per la Secció de Cinema i Vídeo. 
El sopar compta amb l’assistència dels màxims 
representants institucionals: president del Par-
lament de Catalunya, president de la Generali-
tat de Catalunya, president de la Diputació de 
Barcelona, alcalde de Barcelona, presidents de 
les federacions de totes les disciplines esporti-
ves relacionades amb el Centre, etc. 

Entre els actes celebrats també hi hagué un 
concert de sardanes a càrrec de la cobla La 

Principal de la Bisbal al Palau de la Música 
Catalana, cedit gentilment per a l’oca-

sió. També mereix una menció espe-
cial la trobada d’excursionistes d’ar-
reu de Catalunya al peu del turó de 
Montgat, lloc emblemàtic de la fun-

dació del Centre. Signifi cativament, 
per iniciativa del president del Parla-

ment de Catalunya es fa un acte acadèmic 
de reconeixement al Centre a la seu del Parla-
ment. S’edita una litografi a i una medalla com-
memorativa dels 125 anys, obra de l’escultor 
Josep Maria Subirachs.

Se celebra la Copa Catalana d’Escalada i 
Campionat de Catalunya de Velocitat a Can 
Caralleu. Es fa una exposició sobre Puig i Ca-
dafalch i l’excursionisme. La Secció de Càm-
ping organitza el 45è campament general de 
Catalunya a Gósol. Es presenta a la Renclusa 
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la segona edició del llibre L’Aneto i els seus ho-
mes, de Jean Esudier. Es fa l’excursió comme-
morativa de la Flama de la Llengua Catalana a 
Montserrat, organitzada per la Secció de Mun-
tanya. Se celebra la Copa Aniversari d’Esquí 
Nòrdic organitzada per la Secció d’Esquí i s’or-
ganitza la Festa de la Natura per a Infants.

El 2002 comença amb la constitució del 
CADE com una nova secció que a partir d’ara 
actuarà amb total independència de la Secció 
de Muntanya i que tindrà un representant a la 
Junta Directiva.

El Centre col·labora activament 
amb la organització de la primera 
Fira del Llibre de Muntanya del 
Collsacabra, de la qual és ànima 
i promotor el consoci Ernest Gu-
tierrez Guti.  

L’any 2003, després d’unes elec-
cions amb dues candidatures, es torna a 
renovar mitja Junta Directiva. S’organitzen ho-
menatges diversos: a Cèsar August Torras; al 
50è aniversari de la primera ascensió a l’Eve-
rest; de l’excursionisme català a Jacint Verda-
guer, etc. S’organitza un cicle de conferències 
sobre els boscos de Catalunya. S’organitza la 
Siurana Top Climbing, una trobada internacio-
nal d’escaladors. S’organitza la primera edició 
del raid femení Atlanta de la mà d’Emma Roca. 
Amb aquest raid, es comença a veure cap on 

evolucionaran les competicions de muntanya 
dels propers anys que passaran a ser curses 
multidisciplinàries altament competitives amb 
esportistes molt especialitzats i amb el suport 
d’empreses a la manera de patrocinadors, que 
veuran una manera de fer publicitat i, en defi -
nitiva, una manera de millorar el seu negoci. 
Estem als inicis de la professionalització de les 
curses al medi natural.

El 2004 comença molt fort amb l’organitza-
ció del segon Campionat del Món d’Esquí de 

Muntanya a la Vall d’Aran amb un èxit 
important de participació, però tam-

bé d’organització, que posa al Cen-
tre en un lloc preeminent en el 
panorama mundial de l’esquí de 
muntanya. 

S’organitza un nou cicle de con-
ferències sobre els boscos de Catalu-

nya i es participa en diversos actes del Fò-
rum de les Cultures 2004, que se celebra a 
Barcelona, on diversos socis intervenen pro-
nunciant conferències en representació de 
l’entitat.

També el 2004, sota la direcció de Francesc 
Beato, i amb un nombrós grup de voluntaris, 
s’organitzà el 28è Aplec Excursionista dels Paï-
sos Catalans a Sant Pau de Segúries, amb gran 
èxit, i amb una participació  de 1.057 persones 
inscrites. (Deu anys més tard, el 2014, aquest 
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cop sota la direcció de Pepa Igartua, i tanma-
teix amb un nombrós grup de vocals i volunta-
ris, s’organitzà el 38è Aplec Excursionista dels 
Països Catalans a Berga, només amb 700 parti-
cipants, en un aplec que tingué, malaurada-
ment, poc ressò).

S’acaben les obres d’ampliació del refugi Jo-
sep Maria Blanc després de cinc anys des que es 
van iniciar els tràmits d’ampliació. Es constru-
eix un pis nou per a les habitacions i l’ampliació 
del menjador i de la cuina a la planta baixa. 
Amb aquesta obra el refugi es converteix en 
una instal·lació moderna i atractiva al bell mig 
del parc nacional d’Aigüestortes i fi ns avui és el 
darrer refugi construït pel Centre.

Finalment, també és un any de canvis a la 
revista Muntanya. Josep Nuet deixa la direcció 
i pren el relleu Ferran Alexandri, que introdui-
rà una sèrie de canvis rellevants. En primer 
lloc de caràcter formal, com el color i l’aposta 
per un nou disseny gràfi c més modern i inno-
vador; però també per la renovació dels contin-
guts, amb una edició acurada dels articles, que 
comporta la recerca de més recursos informa-
tius i il·lustratius, buscant sempre l’actualitat 
en tot allò que es publica, però sense perdre 
l’essència del voluntariat dels autors, tret que 
ha caracteritzat sempre la nostra revista.

LA PRESIDÈNCIA DE JOSEP MANUEL 
PUENTE (DES DEL 2005)

L’any 2005 hi ha noves eleccions i surt 
una nova Junta Directiva presidida per 
Josep Manuel Puente Pubill. 

S’inicia un període de profunda transforma-
ció de l’entitat en l’aspecte social, organitzatiu 
i patrimonial, condicionat per un entorn ad-
vers que comporta molts canvis en l’ordena-
ment legal que afecten directament les activi-
tats fetes en el medi natural i que tenen un 
impacte molt important a l’entitat. Aquests 
canvis en l’entorn legal fan necessària una pro-
funda reestructuració de l’organització que 
manté la voluntat ferma d’actualització i su-
pervivència amb l’objectiu de reeixir i continu-
ar existint fi dels a l’història de l’entitat i amb la 
mirada posada en el futur.

Hi ha engegat un pla d’actualització del lo-
cal social amb una inversió molt important. 
Formant part d’aquest pla s’acaba de posar en 
marxa l’ascensor de l’edifi ci de Paradís 12 per 
facilitar l’accés a les persones amb difi cultat de 
mobilitat i es continua amb la remodelació dels 
espais de tota la seu. S’arriba a disposar de 
2.000 m2 en un moment en el qual potser ja es 
comença a veure que internet i les noves xar-
xes socials comencen a modifi car de manera 
substancial la relació entre les persones, on 
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potser els locals de trobada deixen de tenir la 
importància que havien tingut històricament.

La transformació del local, però, no impe-
deix que es continuï desenvolupant l’activitat 
ordinària de l’entitat i aquell any, per exemple, 
s’organitza l’expedició Aconcagua sense gluten 
per reivindicar la capacitat de fer alpinisme 
d’alçada per part de les persones que pateixen 
aquest trastorn alimentari.  

Al local social se celebra una reunió de 
l’ISMC (International Ski Management Com-
mitee). S’organitza un nou cicle de con-
ferències sobre els boscos de Catalu-
nya. Se celebren els 50 anys del 
refugi Josep Maria Blanc i s’inau-
guren les recents obres de remode-
lació i ampliació. Comencen les es-
tades formatives de l’Escola de 
Muntanya als Alps. 

El 2006 és l’any de la celebració del 130è 
aniversari del CEC amb l’organització de di-
versos actes commemoratius. Cal remarcar 
que el 30 de setembre s’inaugura la remodela-
ció del refugi de la Renclusa, després de 24 
anys de gestions i de la feina abnegada de 
molts socis, encapçalats des del principi per 
l’incansable Josep Maria Sala que, per fi , acon-
segueix veure acabada una obra que ha com-
portat moltes gestions en diverses bandes i 
acords importants en l’àmbit polític, social i 

federatiu, potser impossibles sense el seu ca-
ràcter cordial, conciliador, esperançador i 
sempre positiu, malgrat totes les adversitats 
inimaginables en una obra de tanta complexi-
tat en tots els àmbits.

Aquell any es crea de la Comissió d’Esport 
Adaptat sota la direcció de la Rosó Cangrós. És 
un intent reeixit de posar la muntanya a l’abast 
de totes les persones amb el principi que les 
discapacitats humanes no han de ser cap im-

pediment per a la pràctica dels esports de 
muntanya si existeix la voluntat ferma 

de superar reptes, riscos, difi cultats 
i adversitats. La Rosó Cangrós, 
acompanyada del seu equip de vo-
luntaris, demostrà que les barre-

res que existeixen, són mentals i 
no pas físiques i que si hi ha volun-

tat, a la muntanya tot es pot fer i tot és 
possible. Els integrants de la comissió, que fan 
activitat diària intensa i activa aconsegueixen 
èxits importants participant en caminades, 
curses de muntanya, activitats de natació o 
curses d’esquí de fons. Potser cal recordar, que 
l’Eric Villalón, soci i vocal del Centre i disca-
pacitat visual, durant aquests anys esdevindrà 
l’esportista paralímpic de l’estat espanyol que 
més medalles obtindrà esquiant en diferents 
modalitats en diversos Jocs Paralímpics, for-
mant part de l’equip de l’ONCE; o que altres 

2005 2005 2006

Primer número de 
la nova etapa de la 
revista Muntanya

Expedició 
Aconcagua 

sense gluten 
Remodelació del 

refugi de la Renclusa

PLA 
D’ACTUALITZACIÓ 

DEL LOCAL SOCIAL 
AMB UNA INVERSIÓ 
MOLT IMPORTANT



18  Muntanya 918 / ESPECIAL 140 ANIVERSARI

socis com l’Enric Beltran o l’Antonio Martínez 
obtindran victòries importants en curses d’es-
quí de fons.      

Aquest any també es crea una la Vocalia 
d’Atenció al Soci i Dinamització Social, sota la 
direcció de Pepa Igartua, amb la voluntat 
d’acostar a la Junta Directiva les inquietuds 
dels socis i amb la voluntat d’acollir els nous 
socis i d’ajudar a desenvolupar l’activitat de 
tots en el si de l’entitat. És des d’aquesta voca-
lia que es comencen a enviar correus electrò-
nics setmanals a tots els socis informant  
sobre les activitats i la vida social de 
l’entitat. 

En aquesta línia es fa un pri-
mer acte de reconeixement als vo-
cals de les seccions que són l’àni-
ma de l’entitat i que són els que 
amb la seva feina voluntària i abnega-
da mantenen l’entitat com a capdavantera en 
l’organització de sortides col·lectives realitza-
des amb rigor i seriositat als indrets més diver-
sos del país i més enllà de les fronteres.

Aquest any també s’instal·la al local social 
una màquina dispensadora de begudes, da-
vant la impossibilitat, per problemes de llicèn-
cies municipals, de poder instal·lar un bar. Els 
socis dels Centre han demanat des de sempre 
un bar, perquè hom troba que és un espai ne-
cessari i urgent, ja que serviria no només per 

crear un caliu i un lloc de trobada acollidor, 
sinó també per cobrir unes necessitats de ser-
veis als socis, els quals serveis, avui dia, totes 
les entitats del país ja en disposen de manera 
normal.

L’any 2007 va començar malament. Va cal-
dre tancar el xalet de la Molina per risc d’es-
fondrament. Un desplaçament del terreny pro-
vocat per la construcció d’uns blocs d’apar-
taments a la parcel·la que hi ha sota el xalet 
malmet l’estructura i s’inicia un problema 

que, tot i la feina dedicada durant molts 
anys, a hores d’ara encara no ha es-

tat solucionat.
En l’àmbit orgànic, aquest 2007 

es renova la meitat de la Junta Di-
rectiva. Un canvi legislatiu de la 

Llei de l’Esport obliga a canviar els 
estatuts de l’entitat i des de llavors les 

eleccions són sempre per escollir tots els 
membres de Junta d’una sola vegada i votats 
per la totalitat dels socis. Aquest modifi cació 
feta per imperatiu legal, amb el temps compor-
tarà un canvi de funcionament intern de les 
seccions, que per primera vegada queden reco-
negudes com a tals a l’estatut de l’entitat. Un 
cop renovats els estatuts, el 2008 es convoquen 
noves eleccions i s’escolleix una nova Junta Di-
rectiva que segueix presidida per Josep Manu-
el Puente.

L’ANY 2007 
VA CALDRE TANCAR 

EL XALET DE LA 
MOLINA PER RISC 
D’ESFONDRAMENT 

2006 2007

Es crea de la Comissió 
d’Esport Adaptat

Tancament del xalet 
de la Molina 
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S’inicia un nou període de profunda rees-
tructuració interna amb l’objectiu d’adaptar 
l’entitat als reptes del segle XXI. Entre d’altres 
coses, i com a conseqüència de la darrera mo-
difi cació d’estatuts, es realitza la primera audi-
toria externa dels comptes del Centre, amb 
resultats plenament satisfactoris.

S’organitza la darrera edició de la Cursa 
CEC-Vall d’Aran que, tot i l’èxit d’assistència 
que ha tingut sempre i la organització impeca-
ble, encapçalada des de gairebé els seus inicis 
pels socis Lluís Gómez i Josep Casane-
lles, suposa un cost econòmic que 
no pot assumir-se davant la manca 
d’ajuts de l’administració i de les 
diferents federacions.

Aquest any se celebren els cen-
tenaris de la Secció de Muntanya, 
que presideix Emili Rissech, i de la 
Secció de Geografi a i Ciències Naturals, pre-
sidida per Montserrat Llorens, que continuen 
desenvolupant la seva activitat ingent després 
de tots aquests anys amb l’energia i vitalitat de 
sempre.

Seguint el procés de presència del Centre a 
la xarxa, s’inicia l’enviament del butlletí per 
correu electrònic.

Els socis Eric Villalón i Xavier Valbuena ar-
riben al pol sud en el marc de l’expedició Pol 
Sud sense límits, en la qual tots els seus mem-

bres tenen discapacitats físiques importants i 
assoleixen una fi ta única en aquell moment.

La necessitat de transformació i d’adaptació 
de l’entitat als nous temps esdevé un tema de 
primer ordre. Per això s’elabora un pla direc-
tor que afecta a totes les seccions i comissions, 
però sobretot a la gestió global de l’entitat en 
l’àmbit econòmic i patrimonial. S’inicia un 
procés de reorganització interna que afecta a 
l’àmbit del personal laboral i a temes compta-
bles i fi scals. Els canvis també afecten a la ges-

tió de les activitats, als processos de co-
municació interns i externs, etc.

Es reestructura l’apartat de 
competicions, que s’organitzen 
amb el suport de l’Àrea d’activi-
tats. Es fa una anàlisi profunda de 

les diferents competicions que orga-
nitza el Centre pel que fa als costos, 

repercussió a la societat, participació de socis 
en l’organització i participació de socis en la 
pròpia competició i es decideix mantenir el 
ral·li d’esquí amb l’equip encapçalat pel Toni 
Masssagué, el WIAR (Woman International 
Adventure Race), de la mà d’Emma Roca i Mò-
nica Aguilera, la Cursa Collserola, conduïda 
per Sergi Esteban i Lluís Català. 

Paral·lelament, es reorganitza l’Àrea d’acti-
vitats, gestionada per professionals amb l’ob-
jectiu de donar suport a l’activitat col·lectiva 

UN CANVI 
LEGISLATIU DE LA 
LLEI DE L’ESPORT 
OBLIGA A CANVIAR 
ELS ESTATUTS DE 

L’ENTITAT
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de les seccions i augmentar l’oferta d’activitats 
de cara a l’exterior, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el Centre a través de l’activitat que li 
és pròpia i, al seu torn, captar nous socis. 
L’àrea inclou l’Escola de Muntanya com a ens 
formador de totes les disciplines, la Compa-
nyia de Guies per oferir guiatges allà on els 
vocals no poden exercir per imperatius legals, 
les competicions i les activitats de jovent que, 
també per motius legals, ja han d’estar organit-
zades per monitors de lleure i tècnics d’es-
port, tots ells titulats. Cal fer esment a 
que, a poc a poc, l’ordenament legal 
comporta la professionalització de 
certes actuacions com la dels ins-
tructors de l’Escola.  

S’inicia un impuls molt impor-
tant de l’Àrea documental del Cen-
tre que afecta a l’Arxiu Històric, la 
biblioteca, la cartoteca i l’Arxiu Fotogrà-
fi c, sota la coordinació de Manuel Castellet. 
Amb l’ajut de l’Obra Social de la Caixa i de 
diverses administracions es contracta un po-
tent equip professional que posa en ordre l’ar-
xiu de l’entitat per primer cop en la seva histò-
ria, fa l’inventari del fons d’art, introdueix el 
nou sistema de classifi cació de la biblioteca i 
comença la catalogació de la cartoteca, que no 
s’acabarà fi ns a l’any 2015, amb la col·laboració 
en aquest cas de l’Institut Cartogràfi c de Cata-

lunya. Al mateix temps també es fa l’inventari 
de la col·lecció de màquines fotogràfi ques que, 
amb el pas dels anys, han donat els socis, una 
de les més importants del país i que algun dia 
es posarà a l’abast de tothom en el que serà 
una magnífi ca exposició. Cal una menció a 
part, la digitalització de l’Arxiu Fotogràfi c, que 
de ben segur és un dels arxius fotogràfi cs més 
importants de Catalunya, novament, gràcies a 
les donacions dels socis al llarg de molts anys i 

a la feina que molts voluntaris han anat fent 
dia rere dia conservant, catalogant i 

ordenant una col·lecció enorme-
ment valuosa.

Tanmateix, es crea la Vocalia 
de Voluntariat amb l’objectiu de 
coordinar i ajudar el desenvolupa-

ment de la feina dels vocals del 
Centre i amb vistes a estar organit-

zats i a punt per complir amb la legisla-
ció sobre el voluntariat que està treballant el 
Parlament de Catalunya i que encara trigarà 
uns anys a entrar en vigor.

És l’any de celebració del Centenari de l’Es-
quí a Catalunya i es nomena una comissió en-
capçalada per Andreu Rafa i Ton Abel, que 
organitzen una sèrie d’actes commemoratius 
coordinats amb la Federació Catalana d’Es-
ports d’Hivern i altres organismes, que van 
des de competicions fi ns a una exposició itine-

COMENÇA 
LA CATALOGACIÓ 

DE LA CARTOTECA 
AMB LA COL·LABORACIÓ 
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rant que recorre tot Catalunya amb un èxit i 
reconeixement molt importants. La Secció 
d’Esquí, presidida pel Nadal Pujol, també tre-
balla de valent en aquest sentit.

En l’àmbit cultural, s’organitzen una sèrie 
d’actes per commemorar els 175 anys del mo-
viment vuitcentista català de la Renaixença.

El 2008 també es crea la Grup de Descens 
d’Engorjats (GDE) donant resposta a la inquie-
tud d’un grup de socis practicants d’aquesta 
modalitat esportiva, encapçalats per Mari Ni-
vera, Damià Perez i Ricard Dodero. A 
banda d’oferir formació a través de 
l’Escola de Muntanya, es dediquen 
a explorar els barrancs, canyons i 
gorges del país i de més enllà de 
les nostres fronteres, organitzen 
trobades multitudinàries com 
Gorgs o Speleo-Canyons i publiquen 
ressenyes a la revista Muntanya i guies 
sobre la matèria, divulgant i donant a conèixer 
aquesta modalitat esportiva.

També és l’any en què el ral·li d’esquí arriba 
a la 50a edició i es fa una prova commemorati-
va a Núria, en la qual, a banda dels corredors, 
es convida als fundadors de la prova i a molts 
socis que al llarg d’aquests 50 anys han treba-
llat en l’organització del ral·li més veterà d’es-
quí de muntanya a Catalunya i que ara, com 
des del primer dia, continua organitzat per un 

grup de socis voluntaris i entusiastes que, de 
manera tossuda i obstinada, any rere any cer-
quen nous itineraris i tracen noves rutes que 
posen a l’abast dels participants amb un èxit 
notable i molt reconegut en l’àmbit esportiu.  

L’any 2009 ve marcat per la confi rmació 
de l’inici d’una crisi econòmica que comença a 
comportar una davallada de socis, d’activitat i 
d’ingressos via quotes, però també via subven-
cions públiques i ajuts privats, que obligarà a 
fer canvis de molta transcendència en el si de 

l’entitat.  La crisi serà més llarga i, sobre-
tot més profunda, del que tothom 

s’esperava. Si en la societat ja mai 
més res tornarà a ser igual, al nos-
tre club passarà quelcom sem-
blant. Això, afegit a la irrupció de 

les noves tecnologies i al fortíssim 
impuls de les xarxes socials, entre 

altres coses, cada cop es fa més evident 
que el punt de trobada de socis s’està traslla-
dant del local social a l’espai virtual. 

Tot i això, el Centre continua funcionant 
amb l’empenta habitual. L’activitat minva, 
però no s’atura. Se celebra el centenari del vell 
refugi d’Ulldeter i el cinquantenari del nou. 
S’organitza una excursió i un dinar popular al 
voltant del refugi que acaba amb una ballada 
de sardanes, amb concert de cobla inclòs. 

És l’any de la signatura del conveni entre la 

EL RAL·LI 
D’ESQUÍ ARRIBA 
A LA 50A EDICIÓ 
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COMMEMORATIVA 

A NÚRIA

2008 2008

Creació del Grup de 
Descens d’Engorjats 
(GDE)

El ral·li d’esquí de 
muntanya arriba a la 

50a edició



22  Muntanya 918 / ESPECIAL 140 ANIVERSARI

Generalitat de Catalunya, la Fundació la Caixa 
i el Centre per donar un impuls molt important 
a l’Àrea documental i especialment a l’Arxiu 
Fotogràfi c. Amb el temps es veurà que el com-
promís econòmic corresponent, en el marc 
d’aquest conveni, acabarà difi cultant el correc-
te desenvolupament del Centre. Això és així, en 
part perquè les difi cultats de tresoreria de les 
administracions acaben condicionant la treso-
reria del Centre, que ha de fer front a paga-
ments com les nòmines dels treballadors 
en moments anteriors al cobrament 
de les subvencions compromeses, 
la qual cosa produeix unes tensi-
ons de tresoreria cada vegada 
més difícils de gestionar. A la 
crisi econòmica que ja patíem 
des de feia temps s’ha afegit una 
crisi fi nancera, bancària i de liqui-
ditat de conseqüències negatives 
irreversibles.  

També aquest 2009 se celebren els primers 
deu anys a Can Caralleu que, tot i l’espectacu-
laritat de la instal·lació, per diferents motius 
no està  donant els fruits que s’esperava i la 
Junta es comença a plantejar mantenir la con-
tinuïtat de la concessió.

En el marc de col·laboració amb el Patronat 
de Núria, que dóna totes les facilitats i posa 
totes les instal·lacions de l’estació de muntanya 

al servei de l’activitat, aquest any s’organitza 
la primera Cursa de la Lluna de la mà del Pere 
Bonet i d’un potent equip de voluntaris amb el 
suport de l’Àrea d’activitats, que està donant 
suport de tota mena en totes les competicions. 
És la primera vegada que el Centre organitza 
una cursa nocturna d’esquí de muntanya, que 
consisteix en una pujada al cim del Puigmal en 
una nit de lluna plena, activitat que dóna res-
posta a la demanda de competicions diferents, 

originals i atractives. 
  En l’àmbit esportiu hi ha una 
activitat destacada: Jordi Canal-
Soler es converteix en el primer 
soci del Centre que arriba al pol 
nord.

D’altra banda, a l’entitat s’ini-
cien cursos per als vocals volun-

taris en els quals s’imparteix histò-
ria del Centre, però sobretot nous 

mitjans d’orientació amb GPS i cartografi a 
digital, dinàmica de grups, primers auxilis, le-
gislació, material, etc. L’objectiu és començar a 
donar formació específi ca als vocals del Cen-
tre amb vistes a aprofundir posteriorment en 
cursos específi cs de l’Escola de Muntanya so-
bre totes les disciplines esportives dins d’un 
pla de formació del voluntariat.

També és l’any de la celebració del centena-
ri de l’Arxiu Fotogràfi c, que l’any següent ja 

CONVENI ENTRE 
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gaudirà de les noves instal·lacions del sisè pis 
que permetran encabir tot l’arxiu en bones 
condicions de conservació, i que al seu torn 
possibilitaran la consulta i la divulgació de tot 
el material.

La Secció de Càmping, presidida per Edu-
ard Cayón, organitza el 50è Campament de 
Vacances Antoni Gelabert, que és una de les 
activitats amb més èxit del Centre que, any 
rere any, munta les tendes als Pirineus i als 
Alps durant la primera quinzena d’agost, 
amb un notable èxit de participació i 
una organització excel·lent.

Un fet molt destacable: el 2009 
s’estrena la pel·lícula documental 
L’altra cara de la Forca, dirigida 
per Oriol Garcia i interpretada 
per Patrick Périsé, Miquel Rafa, 
Sergi Lucas i Jordi Bernat; Un equip 
majoritari del Centre que recrea l’ober-
tura de la Via Estasén a la cara nord del Pedra-
forca. Un projecte espectacular que culmina 
en un treball seriós i rigorós que es presenta 
en diversos festivals de cinema de muntanya i 
que obté reconeixements molt importants. 

El 2010 és l’any que s’habiliten les plantes 
2a, 5a i 6a de l’edifi ci de Paradís 12, s’instal·la 
el rocòdrom i s’obre el terrat als socis, amb vis-
tes espectaculars de la catedral, el Palau de la 
Generalitat i la ciutat vella de Barcelona.

Durant l’Assemblea General Ordinària es 
presenta el projecte de creació de la Fundació 
CEC, que no reeixirà. L’objectiu era cedir l’us-
defruit del patrimoni del Centre a una funda-
ció creada per gestionar-lo al servei del club, 
sota l’empara de la Llei de Fundacions, per tal 
de salvaguardar el patrimoni, obrir-lo a la so-
cietat i donar-lo a conèixer i, al seu torn, acon-
seguir recursos exclusius per a aquesta fi nali-
tat, al marge de l’activitat ordinària del club 

esportiu.  
El 2010 es remodela totalment el re-
fugi Ciríac Bonet de Siurana amb 

l’objectiu de posar-lo al dia. Tot i 
les mides de la instal·lació, s’habi-
liten habitacions amb lavabo i es 
planteja la gestió com una casa ru-

ral oberta a famílies i al turisme.
La gestió dels refugis continua 

comportant una feina ingent per part de 
la Junta Directiva i del responsable d’aquests 
refugis, que en aquest moment és Toni Flo. A 
les obres efectuades a la Renclusa, al Ciríac Bo-
net, al Josep Maria Blanc o a Ulldeter, cal afe-
gir els litigis plantejats sobre la defensa de la 
propietat d’Amitges o la defensa de l’explotació 
del Ventosa o del mateix Josep Maria Blanc.   

En aquest any cal lamentar la mort de Fran-
cesc Beato en un accident de trànsit, i també la 
del seu fi ll i la seva neboda, just quan anaven 
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a preparar una excursió que havia de formar 
part dels actes d’inauguració del refugi de Siu-
rana. Francesc Beato era, des de feia molts 
anys, un soci molt actiu al Centre, conegut i 
respectat arreu de l’àmbit excursionista dels 
Països Catalans, que havia desenvolupat dife-
rents responsabilitats, totes elles sempre amb 
èxit i molt rigor; des de cicles de sortides mas-
sives i memorables, fi ns a l’organització dels 
aplecs excursionistes dels Països Catalans, 
marxes, conferències, cursos, xerrades, etc. 
Posteriorment se li dedicà una sala del 
primer pis de l’estatge social de l’edifi -
ci de Paradís 12 i des de llavors s’or-
ganitza cada any el memorial Fran-
cesc Beato en record seu.

El 2010 s’organitza la 20a edició 
de la Cursa Collserola. Aquesta cursa 
va sorgir en el seu moment com una 
col·laboració entre en Centre i l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquesta col·laboració cristal·litzà 
en una caminada popular a la muntanya més 
emblemàtica de la ciutat, que és la serra de 
Collserola. Amb inici al parc de Cervantes, re-
corregut per la carretera de les Aigües i fi nal al 
Velòdrom d’Horta, amb els anys evolucionà en 
una cursa de muntanya que el 2015, amb mo-
tiu de la 25a edició, fou una cursa amb tres 
itineraris: 10 km, mitja marató i marató de 
muntanya, sempre per la serra de Collserola. 

És l’activitat més multitudinària que ha orga-
nitzat mai l’entitat. Quan era caminada popu-
lar la participació voltava les 4.000 persones. 
Ara, que és cursa de muntanya, el parc de 
Collserola limita la participació a 1.000 perso-
nes, però tot i així segueix sent l’activitat més 
massiva que organitza l’entitat. En aquella 20a 
edició del 2010, es va recordar Lluís Arnau i la 
seva família, que en els inicis van ser una part 
fonamental en la creació i dinamització de l’ac-
tivitat, junt amb el que llavors era gerent del 

Centre, Jordi Cabanes.
També s’inaugura el ròcodrom o la 

sala de bloc al local social. Una vella 
reivindicació del CADE, que els dar-
rers anys ha estat representat per 
Jordi Bernat i que per fi  es fa realitat, 

tot i que l’espai és reduït i aviat es 
veurà la necessitat d’una ampliació. 

Continuant amb el procés de reforma i re-
estructuració interna, per primera vegada es 
fa l’inventari del fons d’art i és quantifi ca el 
seu valor econòmic.

El 2011 comença amb la participació en el 
IV Congrés Excursionista Català, organitzat 
per la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC), en què el Centre presenta 
una ponència sobre un model de gestió de 
clubs, i durant la qual i a través de diferents 
ponències, treballs i intervencions, durant dos 
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dies es posen sobre la taula molts temes d’actua-
litat de l’excursionisme català.

Entre altres coses, en el decurs d’aquest 
congrés es posa en evidència la profunda crisi 
del model de gestió de les entitats excursionis-
tes clàssiques enfront de les noves entitats vir-
tuals, que són les que estan experimentant el 
creixement d’associats més important.

És l’any de l’agudització de la crisi econòmi-
ca, descens dels ingressos per quotes i per sub-
vencions  i sobretot anul·lació de subvencions 
de capital compromeses pel govern que com-
porten un augment important de l’endeuta-
ment i de les despeses fi nanceres necessàries 
per fer-hi front.

En una assemblea extraordinària multitudi-
nària i sense precedents celebrada a la sala del 
Petit Palau del Palau de la Música Catalana 
s’acorda la venda del xalet de la Molina davant 
de la impossibilitat de rehabilitar-lo. S’han fet 
diversos estudis de viabilitat, s’ha solucionat el 
problema de fonaments i s’han fet moltes gesti-
ons per trobar fi nançament per a la rehabilita-
ció total de l’edifi ci, però el xalet ja porta uns 
anys tancat i ha passat de ser un ingrés a ser 
una despesa amb incidència directa sobre el 
compte de resultats. Tot i els esforços per tro-
bar fi nançament, fi ns i tot un cop aconseguides 
part de les subvencions, el Govern de la Gene-
ralitat, asfi xiat per la crisi econòmica i el fi nan-

2010 20112011

Remodelació 
del xalet d’Ulldeter 

Exposició 
«40 anys de Muntanya»

Nou format 
de la revista 
Muntanya

   

40 ANYS DE LA REVISTA MUNTANYA

El 17 de febrer del 2011 es commemorà el 40è ani-
versari de la revista Muntanya, amb la inauguració de 
l’exposició «40 anys de Muntanya» a la sala Albert H. 
Gordon del Centre, que oferia un recorregut per la his-
tòria de la primera revista excursionista en català. S’hi 
podien veure representades les 240 portades de la re-
vista, des del nº 648 (corresponent a l’abril de 1970, 
quan Muntanya va començar a publicar-se en català) 
fi ns al nº 888 (abril del 2010), acompanyades de plafons 
de text i d’il·lustracions gràfi ques que explicaven la his-
tòria d’aquests quatre decennis; l’exhibició també mos-
trava com és realitza el procés d’edició dels articles, es 
donaven dades informatives de la revista i es feia un 
petit homenatge als autors que han fet possible aquests 
quaranta anys amb els seus treballs. És destacable tam-
bé el documental 40 anys de Muntanya (35 min), dedi-
cat a la revista, i també a l’excursionisme, treball realit-
zat per Carles Pujol, l’artista que va dibuixar per a 
l’ocasió el triangle blau, emblema de l’aniversari, en el 
quadre titulat Triangle, que representava la muntanya –
actualment penjat a les parets del local social i integrat 
al fons d’art del Centre–. La trobada va començar amb 
les intervencions de Josep M. Puente, president del 
CEC; Ferran Alexandri, director de Muntanya i de Xavier 
Serraïma, en representació de l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català (APPEC). L’exposició tam-
bé presentava el nº 893 de la revista Muntanya, el pri-
mer del 2011, que oferia un aspecte totalment renovat: 
disminució de format, nou disseny, més pàgines i un 
tractament actualitzat dels articles i de les seccions. A 
l’acte hi van assistir més de dues-centes persones, en-
tre socis del club, subscriptors, mitjans de comunicació, 
entitats diverses i amics en general.

Nou format Nou format 
de la revista 
Muntanya
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çament defi cient, ha anul·lat les subvencions 
concedides. Tot i això, un cop aprovada la ven-
da per l’assemblea, cal trobar un comprador i a 
hores d’ara encara no s’ha aconseguit formalit-
zar aquesta operació.

Malauradament, aquest any cal lamentar la 
mort de la Rosó Cangrós, i sense ella, amb el 
temps acabaria desapareixent la Comissió 
d’Esport Adaptat, que tant calia i que tan bon 
servei havia donat als seus col·laboradors. 

Finalment, es duu a terme un nou can-
vi de format i de disseny de la revista 
Muntanya: es redueix la mida, que 
recupera l’original de 1970 (170 x 
245 mm), s’augmenta el nombre 
de pàgines i passa a ser trimes-
tral, amb l’objectiu d’intentar ar-
ribar a un públic més ampli a tra-
vés de la distribució al mercat fora 
del Centre, en la recerca de trobar fi nan-
çament per sostenir-la, augmentant el tiratge i 
buscant nous anunciants. Tot i l’enviament que 
es fa a tots els socis i als 800 subscriptors, el 
manteniment de la publicació de temes excur-
sionistes continua sent un repte que el Centre 
manté a la recerca d’una solució defi nitiva. 

El 2012 el deute acumulat del Centre ja és 
molt important i hi ha greus difi cultats per fi -
nançar-lo a causa de la conjuntura dels mercats 
i a la crisi bancària i fi nancera. Amb la davalla-

da de socis, generalitzada a totes les associaci-
ons, cal afegir una davallada de l’activitat i, en 
defi nitiva, una davallada important d’ingres-
sos i un manteniment sostingut de les despe-
ses, entre les quals hi ha l’equip professional, 
de l’Àrea documental o la revista Muntanya.

Es busquen nous socis apostant per les acti-
vitats d’infants, per organitzar activitats per a 
les escoles i es potencia l’ús de sala d’escalada 
de bloc, que té un gran atractiu entre els joves.

S’acorda la sortida de Can Caralleu, 
que no ha acabat de donar els resul-

tats que s’esperava, i s’opta per 
aquesta sortida per tal de recu-
perar part de la inversió feta ini-
cialment amb l’objectiu de redu-
ir deute.

També es comença a buscar 
una solució a la viabilitat de l’Àrea 

documental. Malgrat els ajuts de la Funda-
ció la Caixa, que sempre ha estat al costat del 
Centre i de les administracions públiques, que 
pateixen problemes importantíssims de fi nan-
çament propi, el sosteniment de l’Arxiu Histò-
ric, de l‘Arxiu Fotogràfi c, de la cartoteca i de la 
biblioteca necessiten d’un altre model de gestió 
que permeti la seva continuïtat en el temps i es 
comencen a fer gestions per tal de trobar una 
sortida.  

A fi nals d’any, en una acte molt emotiu es 

EL 2012 
EL DEUTE ACUMULAT 

DEL CENTRE JA ÉS MOLT 
IMPORTANT I HI HA 
GREUS DIFICULTATS 
PER FINANÇAR-LO

2012 2012

25è aniversari del Curs de medicina i socors de 
muntanya, organitzat pel CEC, la UEC i CEG

Placa commemorativa a les restes del refugi de les 
Airasses (la Mussara), en memòria a Francesc Beato 
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col·loca una placa en memòria de Francesc Be-
ato en un contrafort de les ruïnes del refugi de 
les Airasses, al poble abandonat de la Mussa-
ra, enmig d’un territori que ell tant havia con-
tribuït a divulgar entre el món excursionista.

Finalment, aquest any fa 25 anys que s’or-
ganitza el Curs de medicina i socors de munta-
nya, juntament amb la UEC de Barcelona i el 
Club Excursionista de Gràcia. Aquest curs és 
un intent reeixit de les tres entitats per posar a 
l’abast de tots els excursionistes del país els 
coneixements necessaris per fer les ac-
tivitats de muntanya amb seguretat i 
autonomia. Un equip coordinador 
de voluntaris de les tres entitats i 
d’altres clubs que s’han afegit al 
llarg dels anys i que en un principi 
va estar dirigit per Pere Rodés i Xa-
vier Beltran, vetllen per mantenir la 
formació actualitzada, tant en l’àmbit teò-
ric com en el pràctic. És un exemple claríssim 
d’una activitat executada per voluntaris amb 
rigor i seriositat, un exemple de col·laboració 
entre clubs i un exemple del compromís dels 
clubs per vetllar per la seguretat en la pràctica 
dels esports de muntanya.

El 2013 continuen els problemes econò-
mics, la davallada de socis i la davallada de les 
activitats. També es percep una importantíssi-
ma davallada de l’afl uència de socis al local 

social. La manera de comunicar-se de la gent 
ha canviat i les xarxes virtuals com Facebook, 
Twiter, Whatsapp o Instagram faciliten la co-
municació instantània a través dels dispositius 
mòbils i d’alguna manera ja no hi ha tanta ne-
cessitat de trobar-se en un local. A banda d’ai-
xò, tota la informació ja està a la xarxa i molts 
tràmits com les inscripcions a les activitats ja 
es fan per internet de manera virtual, sense 
necessitat d’una acció presencial. 

El deute acumulat amb els bancs continua 
asfi xiant l’economia del Centre i s’acor-

da la venda d’un dels dos dels pisos 
del carrer de Llibreteria per reduir 
deutes i solucionar tensions de tre-
soreria alhora que es continua bus-
cant una solució viable per a l’Àrea 

documental. Per a l’entitat, ja queda 
clar que necessita un nou model de 

gestió i, en defi nitiva, un nou model de 
negoci adaptat a la nova realitat social i econò-
mica per tal d’assegurar la continuïtat en el 
temps amb independència i llibertat, com ha-
via estat sempre.

Es constata la necessitat d’un canvi d’estra-
tègia i de plantejament de les activitats i ser-
veis que ha d’oferir l’entitat i es busquen fonts 
de fi nançament per poder fer el canvi i per 
poder reduir l’endeutament i es constata la ne-
cessitat de vendre patrimoni per transformar 

ES COMENÇA 
A BUSCAR 

UNA SOLUCIÓ 
A LA VIABILITAT 

DE L’ÀREA 
DOCUMENTAL

2013 2013

La revista Muntanya 
a la Fira del Llibre 
de Muntanya de Vic 

Les xarxes socials faciliten la 
comunicació en un Centre cada 
cop més virtual
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actius no essencials en actius necessaris per al 
nou enfocament de l’entitat.   

Finalment, el 2014 s’opta per la venda de 
l’edifi ci de Paradís 12 per tal d’obtenir recur-
sos sufi cients com per liquidar la totalitat del 
deute i que quedin recursos disponibles sufi ci-
ents per dotar l’entitat d’un nou model de ges-
tió que n’asseguri la continuïtat. Per motius 
diversos, calen dues assemblees per acordar la 
venda, que s’aprova el 2014 i es materia-
litza el 2015. En totes dues assem-
blees celebrades al Petit Palau 
del Palau de la Música Catala-
na, l’assistència de socis és 
massiva i les propostes de la 
Junta són aprovades per àm-
plies majories. 

El arxius del Centre que-
den dipositats en règim de 
comodat a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, la Biblioteca de Cata-
lunya, l’Institut Cartogràfi c i l’Institut 
de Cultura de Barcelona. La fi gura de contrac-
te de comodat permet mantenir la propietat 
dels fons del Centre i a la vegada que la custò-
dia i el manteniment estiguin garantits per la 
Generalitat en les instal·lacions d’aquestes ins-
titucions. L’objectiu és la preservació d’aquest 
patrimoni cultural tan important acumulat al 
llarg dels anys i al seu torn facilitar-ne la con-

servació, però també la consulta perquè conti-
nuï a l’abast de tota la societat, ja que en defi -
nitiva aquests arxius només tenen raó d’existir 
si són consultables i estan a l’abast de tothom.

Malgrat la crisi i tots els impediments, con-
tinua la tasca de digitalització amb l’ajut de la 
Fundació la Caixa. I malgrat tot, les seccions 
continuen oferint una cinquantena d’activitats 
mensuals amb una vuitantena de vocals vo-

luntaris que, com sempre, continuen tre-
ballant en favor de l’entitat. L’Àrea 

d’activitats continua organitzant 
cursos a través de l’Escola de 
Muntanya, la Companyia de 
Guies no para de fer guiat-
ges, les activitats infantils 
amb les escoles cada cop són 
més importants i es continu-

en organitzant competicions, 
viatges i les activitats culturals 

de sempre, dins i fora de l’estatge 
social, en una clara demostració del 

potencial dels socis del Centre que mai han 
deixat de fer activitat. Hi ha socis com Ferran 
Latorre, que ja porta escalats 13 dels 14 vuit 
mils del planeta, i en aquest moment ja només 
li falta el cim de l’Everest que serà el 14è de la 
seva brillant carrera. 

Un cop venut l’edifi ci, liquidat el deute i 
traslladats els arxius, es remodela el local de 

EL ARXIUS 
DEL CENTRE QUEDEN 
DIPOSITATS EN RÈGIM 

DE COMODAT A L’ARXIU 
NACIONAL DE CATALUNYA, LA 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA, 

L’INSTITUT CARTOGRÀFIC 
I L’INSTITUT DE CULTURA 

DE BARCELONA

2014 2015

Assemblea al Petit Palau 
per a l’aprovació de la 
venda de l’edifi ci de 
Paradís 12

Un grup de socis a tresc de Langtang (Nepal), 
la Setmana Santa del 2015
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Paradís 10 i, a més, per solucionar problemes 
d’espai es lloga un local al carrer de Sant Pere 
Més Alt per instal·lar la nova sala de bloc, que 
s’inaugurà el 2015 i que gaudeix d’un èxit molt 
important entre els socis més joves.

Es duu a terme una reestructuració i reduc-
ció de la part professional del Centre i es fa 
efectiva la sortida de Can Caralleu. Paral·lela-
ment, es treballa en un nou pla estratègic. Per 
això, es crea una comissió per estudiar 
aquest nou pla i es treballa amb di-
versos consultors. L’objectiu nova-
ment és trobar un model de ges-
tió viable i sostenible en el 
temps que respongui als princi-
pis fundacionals, però adaptat 
a la realitat de l’entitat, de la 
societat i del país del segle XXI.

Paral·lelament a aquesta feina 
de futur, es potencia la presencia 
del Centre a les xarxes socials. El Face-
book del Centre supera els 6.000 seguidors i el 
de l’Arxiu Fotogràfi c depassa els 8.000. A través 
d’aquest mijà, l’AFCEC publica albums de foto-
grafíes històriques periòdicament i a banda col-
labora en un munt d’exposicions arreu del país.

Les seccions esportives i culturals, dinamit-
zades per voluntaris, no paren d’organitzar acti-
vitats. Fins i tot s’organitzen trescs arreu del 
món per les vacances de Setmana i Santa i es-

tiu, que sempre gaudeixen d’una bona partici-
pació per part dels socis.

A la sala d’actes es presenten llibres contínu-
ament, s’organitzen conferències o es projecten 
pel·lícules. D’entre el reguitzell d’actes organit-
zats, cal destacar el 17 de setembre de 2016 la 
celebració del centenari de la inauguració del 
refugi de la Renclusa amb la participación de 
les autoritats locals, els reprentants del Centre i 

de la Federación Aragonesa de Montañis-
mo i un nombrós grups de socis i 

amics del Centre, de la Renclusa i 
de la muntanya.

Hi ha els socis, hi ha els re-
cursos, hi ha les idees i el que 
cal és executar-les correcta-
ment per fer front a un futur 

lluminós i possible. És l’inici 
d’un nou Centre per mitjà d’un 

nou pla estratègic que inclou la 
constitució d’una fundació, proposta 

que ja ha estat aprovada en una Assemblea 
Extraordinària.

HI HA ELS 
SOCIS, HI HA ELS 

RECURSOS, HI HA LES 
IDEES I EL QUE CAL 
ÉS EXECUTAR-LES 

CORRECTAMENT PER FER 
FRONT A UN FUTUR 

LLUMINÓS I POSSIBLE

2016 2016

Commemoració del 
centenari de la 
Renclusa (1916-2016)

Ferran Latorre 
al Makalu 

Nota: Aquest treball ha estat redactat amb la col·laboració de 
Conrad Blanch, Enric Nosàs, Josep Manuel Puente, Josep 
Maria Zamora, Francesc Banqué, Ferran Alexandri, Mark 
Grossmann i Lluís Català.
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Les miLLors 
obertures deL 

CAde
Text i fotografia: Armand Ballart, Dani Brugarolas, 

Roger Cararach i Oriol Pascual

Els darrers vint anys de les activitats dels escaladors 
del Centre es poden resumir en un bon recull vies 

significatives, fins i tot algunes d’inèdites, obertes per 
membres del CADE en llocs tan emblemàtics que van 

des de Montserrat fins al massís de la Maladeta.

Són vies d’aventura, general-
ment força exigents, que 
corroboren l’impecable es-
til dels seus protagonistes 

en tot tipus de terreny i tècniques 
emprades. Cal destacar que molts 
d’aquests itineraris encara resten 

sense repetir, i sols són recomana-
bles per a cordades experimentades. 
Cal felicitar, doncs, els fidels obertu-
ristes del Centre per aquesta notable 
tasca, seguint la línia més coherent 
en correspondència a l’alt nivell de 
l’escalada actual.

esPeCiAL140                      ANiVersAri
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La Via Encadenant les atxes!, 
al sector més colossal de la 

paret de Catalunya del congost 
de Mont-rebei, en les duríssimes 

calcàries del Montsec.
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GAVARNIA: 
PIC ORIENTAL DE LA CASCADA
VIA ALTERNATIVA ESTEL

En pocs anys l’últim pis del circ de Gavar-
nia ha pres una forta empenta al constatar 

la quantitat i qualitat d’un rocam especialment 
adient per obrir itineraris de difi cultat a l’om-
bra de la Torre de Marboré. Tot i amb això, a 
l’extrem més oriental apareix un racó molt sal-
vatge dominat per la cara nord del pic Oriental 
de la Cascada, on Alberto Fernández i Roger 
Cararach desvetllen l’Alternativa Estel (31-8-
14), un esplèndid traçat molt elegant en lliure 
situat a la dreta de l’antiga via Céréza, i que 
possiblement coincideix en algun moment 
amb la via Les Yeux du Cirque, una ruta glacial 
rarament formada a l’hivern que surt pel mar-
ge dret aprofi tant la depressió. Escalada pràcti-
cament desequipada (sols tres pitons en tot 
l’itinerari) que ressegueix tot un recital de fi s-
sures i diedres, generalment compactes per en-
llaçar el llom que condueix als pendents fi nals. 
Cal dur 2/3 claus, tascons i 2 jocs de friends 
fi ns al nº3 i un del nº4. L’aproximació en si 
mateixa ja és una bona aventura, per la qual 
cosa caldrà fer atenció a encertar el camí cor-
recte fi ns al peu de via. Calculeu un parell 
d’hores ben bones des del refugi de Serradets. 
El primer llarg comença per unes grades fàcils 

de IV grau, però improtegibles. A partir d’aquí 
el terreny millora progressivament i ja permet 
de col·locar més assegurances. El grau obligat 
és 6a. Tot i no ser un itinerari amb un grau 
excessiu, haurem de córrer si volem sortir en 
el dia. Una aventura només recomanable per a 
cordades habituades a l’escalada desequipada 
en grans parets. Un cop fi nalitzada l’escalada 
s’acaba de pujar al cim per una canal de roca 
molt descomposta i es davalla en direcció a la 
bretxa de Roland per tornar al refugi.

Al cim de l’Alternativa Estel, un 
esplèndid traçat molt elegant en lliure.

GAVARNIA
Pic Oriental 

de la Cascada
Alternativa Estel 

(530 m, 6b)
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Via Guillem Malet, en homenatge al jove 
escalador del Centre, mort prematurament.

MALADETA ORIENTAL: 
PARET SUD DEL PIC ABADÍAS 
VIA GUILLEM MALET

Escalada oberta en record al jove amic Gui-
llem Malet Maluta, entranyable escalador 

del Centre, que ens va deixar prematurament a 
causa d’un càncer a l’edat de 25 anys. Amb en 
Guillem sempre va haver-hi el projecte d’obrir 
una via a la paret sud del pic Abadias, però la 
mandra i la logística per aquest afer feien pos-
posar l’ocasió. Amb la seva mort, malgrat que 
les objeccions foren les mateixes, la motivació 
va ser clara per fer realitat l’aventura que tam-
bé va ser una promesa als seus pares. L’Oriol 
Pascual, junt amb Javier Fernández, emprenen 
la tasca ajudats per Juanjo López (mort a la bar-
ra dels Écrins el 2014), Santi Puig i Xavi Llanos 
(animador general), obrint fi ns a dos llargs del 
cim després de tres atacs frustrats per mal 
temps i dues exploracions preliminars. Final-
ment, l’Oriol Tranki, amb l’ajut d’Oriol Fernán-
dez, decideixen rapelar des del cim (accés pel 
vessant de la Renclusa) i obrir els dos últims 
llargs de la via Guillem Malet (1-10-11) des 
d’on havien arribat amb el Juanjo López ante-
riorment. La via està concebuda tal com desit-
java en Guillem, prioritzant l’ús d’encasta-
dors, pitons i com a últim recurs els 
parabolts. Hi han quedat uns 17 para-
bolts i 25 claus en total. El traçat utilit-
za els dos primers llargs de la Direc-
ta continuant per una microfi ssura 
prou equipada (L3) fi ns al carac-
terístic offwidth de la quarta tira-
da, aprofi tant una línia de fi ssu-
res molt estètiques i trams ver-
ticals a la zona central de la paret 
entre la via Territorio Comanche i 
la Directa. Alguns trams de la via 
es van obrir en artifi cial i posteri-
orment es van forçar en lliure. Ha 
quedat una bona escalada en lliu-
re especialment atlètica, on seran 
necessaris els tascons petits, els mi-
crofriends, dos jocs de friends (reco-
manable un del nº5) i un martell per 
si cal repicar els claus, un cop passat 
l’hivern. Cal portar a més, cordes 
de 60 m (la quarta tirada gairebé fa 
58 m), i a l’inici de temporada po-

den ser de gran utilitat un parell de grampons 
per superar la rimaia de primer. Descens reco-
manable per la canal que hi ha entre el pic Aba-
días i la Madaleta.

LA MALADETA 
ORIENTAL
Pic Abadías

Guillem Malet 
(250 m, 6c)
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EL TURBÓ: 
EL TURMO MEDIODÍA 
VIA TUPPER-SEX

Situat al Pirineu d’Osca, el Turbó emergeix 
isolat als quatre vents com una enorme for-

talesa calcària ben visible des de tots els an-
gles. Si bé es poden observar moltes pinzella-
des de roca al seu voltant, la més contundent es 
troba al peu del vessant oest, anomenada el 
Turmo Mediodía, una ferma paret calcària 
d’uns 200 m, on actualment trobem el gruix de 
les vies més interessants. Per la seva orientació, 
és recomanable evitar els dies més freds i la 
calor estival. L’accés es fa des de la carretera 
que va de Campo al poble de Llert; abans d’ar-
ribar-hi, cal desviar-se a la dreta per una pista 
que condueix al refugi de la Margalida. Recor-
reguts uns 300 m, un nou trencall a mà dreta 

(pista més dolenta) porta defi nitivament a l’ini-
ci del camí que travessa per la falda de les pa-
rets (45 min). A la dreta de la via Bombón, Ro-
ger Cararach, Mikel Zabalza i Mikeltxu Ajuria 
enllesteixen en un parell de jornades la via 
Tupper-sex (12-4-13). Escalada de concepció 
més esportiva que va a cercar una característi-
ca xorrera desplomada d’uns 40 m (L2) amb 
l’esperança d’alliberar-la algun dia. La línia 
resta semiequipada per anar en lliure, tot i que 
els llargs no s’han encadenat. Cal dur el joc de 
tascons, microfriends i els friends fi ns al nº4. 
Tota la via desploma i té poc cantell, però la 
roca és boníssima. Màxim obligat: 7a. Descens 
possible des de R4, a partir d’aquí serà molt 
complicat. De la sortida, el més recomanable és 
anar a localitzar a la dreta la línia de ràpels del 
Diedro Masturbón (35+60+60 m).

La Tupper-sex és una via d’escalada de 
concepció més esportiva.

EL TURBÓ 
(vessant SW)
Tupper-sex 

(165 m, 
7b+/A2)
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MONTSEC D’ESTALL: 
PARET D’ARAGÓ 
VIA DELS SUSPESOS

Sobre l’eix superior de l’esperó Sud del 79, 
Manu Palomino i Roger Cararach obren en 

dues jornades la Via dels Suspesos (26-3-13), 
una consistent alternativa des de la R6 del Cor-
redor de las Águilas, on sols deixen uns pocs 
claus en reunions i poca cosa més. Destaca el 
llarg d’entrada com el més exigent (6b, pitó visi-
ble), seguit d’una encertada línia de fi ssures i 
diedres molt signifi catius, que condueixen ele-
gantment a l’esperó fi nal on, de manera sorpre-
nent, apareix abandonat un tascó a l’inici del 
L6. Resulta que en una ascensió efectuada el 
febrer del 2001, Edu Garcia Palma i David Bros-
sa van obrir per equivocació les tres últimes ti-
rades d’aquesta via, pensant que estaven repe-
tint la variant de sortida STAE a l’esperó Sud. 
La via, tot i tenir alguns trams en roca bona, no 
és cap meravella, si no és que estem molt ena-
morats d’aquesta zona. Per a pròximes repetici-
ons cal portar els tascons, 2 semàfors d’aliens i 
2 jocs de camalots fi ns al nº3 i un del nº4.

MONTSEC 
D’ESTALL

Paret d’Aragó
Via del Suspesos 

(320 m, 6c)

En la Via dels 
Suspesos 
destaca el llarg 
d’entrada com 
el més exigent 
(6b).
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MONT-REBEI: 
PARET DE CATALUNYA, 
VIA ENDAVANT LES ATXES

De tant en tant apareix un traçat audaç en-
certant la lògica en el sector més colossal 

de la paret de Catalunya. Endavant les atxes! 
(29-1-16), obra de Willow i Roger Cararach, re-
presenta un d’aquests traçats mitjançant una 
elegant línia força directa paral·lela a la via 
Cassiopea, concebuda per escalar-la en lliure. 
La ruta arrenca a partir de la R1 (R2 original-
ment) de la via Marquises cap a la dreta, apro-
fi tant tres llargs d’un antic projecte abandonat 
on es van eliminar les expansions col·locades 
pels anteriors oberturistes. Amb tot això, ha 
quedat una primera part d’escalada en lliure 
per protegir i reunions per muntar fi ns a la pe-
núltima reunió de la via Cassiopea. Si bé la 
roca és molt acceptable en conjunt, al sisè llarg 
cal fer atenció per la seva mediocritat. Un cop 
creuada la via Cassiopea apareixen dues tira-
des d’artifi cial amb els pitons posats pendents 
d’alliberament (pot rondar el 7c). Itinerari llarg 
i compromès on caldrà una jornada molt llarga 
i intensa per a pròximes repeticions. Màxim 
obligat: 6c+. Cal portar 1 joc de tascons, 2 jocs 
de totems, 1 joc de C3 (del gris al vermell), 2 
jocs de camalots fi ns al nº2+nº3 i un ganxo 
útil pels trams d’artifi cial. Escalada oberta 
sense expansions en la qual trobarem tots els 
pitons posats (algun no és del tot bo), i on no 
cal dur el martell.

La via Endavant les atxes! presenta 
un traçat audaç encertant la lògica 
en un dels sectors més imponents de 
la paret de Catalunya.

MONT-REBEI
Paret de Catalunya

Endavant 
les atxes! 

(430, 7a/Aa)
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MONT-REBEI: 
PARET DE CATALUNYA 
VIA PA AMB FORMATGE

Al sector més oriental de la paret de Cata-
lunya i tot just a la dreta del característic 

sostre de la via Fliposis, Adrià Chueca i Roger 
Cararach enllesteixen la via Pa amb formatge 
(7-6-12). La ruta transcorre paral·lela a la via 
Torrades amb all, i després de tres sinuoses ti-
rades s’enfronta al pany més exigent obert en 
tècnica combinada i deixat prou equipat per 
forçar-lo en lliure (possible 7c). A tot això li 
segueix una bona fi ssura que condueix al jardí 
penjat, i a la sortida més adient a la caça dels 
parabolts de la Torrades amb all sense més pre-
tensions. Escalada oberta sense expansions ni 
en tirades ni en reunions, en la qual s’han dei-
xat els relleus mig muntats i un total de 18 pi-
tons fi ns la R4. Per a pròximes repeticions cal-
dran els tascons, un joc de C3 (negre i groc), 
aliens del blau al vermell (verd i groc repetits), 
el joc de camalots fi ns al nº4 (0,75 i nº1 en do-
ble) i dos ganxos, per si de cas. Roca bona en 
conjunt. Atenció a la segona tirada de no conti-
nuar pel diedre de la dreta, on posteriorment 
s’ha obert la via Gràcies a la vida (abril, 2016).

Panoràmica de la formidable 
paret de Catalunya.

MONT-REBEI
Paret de Catalunya
Pa amb formatge 

(200 m, 6c/A2)
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MONTSERRAT: 
PARET DELS DIABLES 
VIA CONTINÈNCIA DE CONSCIÈNCIA

Sens dubte la paret dels Diables representa 
la principal càtedra de l’escalada acrobàti-

ca, on conviuen tot un glossari d’itineraris poc 
repetits que poden posar els pèls de punta a 
l’escalador més agosarat. Tot just a la colossal 
silueta inclinada del Plàtan de Diables, Jan Ca-
sas, Dani Brugarolas i Jaume Clotet Paca, en-
llesteixen després de nombrosos atacs i fi xant 
cordes a la paret, la via Continència de consci-
ència (12-6-13). Itinerari sense cap expansió de 
progressió, salvat 3 espits d’un antic projecte al 
primer llarg i 3 parabolts col·locats per protegir 
uns trams en lliure (totes les reunions munta-
des), que ara per ara podem considerar-lo com 
el més exagerat del repertori, tant pel compro-
mís tècnic com per la durada d’una futura re-
petició (una setmana). El nou traçat creua l’Al-
ternativa 3 en una reunió en la qual no es va fer 
cap relleu, no obstant els burins hi són, i més 
d’un muntarà reunió partint el llarg d’A4+. Cal 
remarcar que durant l’obertura s’ha tingut es-
pecial cura en no prefabricar cap forat, per tal 
de no descafeinar una progressió sempre molt 
treballosa, destacant en particular un L6 de 
55 m, on pot ser tot un dilema el relleu si fos 
necessari. Malgrat la neteja de rigor, la roca en 
conjunt va millorant amb l’alçada i a partir de 

la R5 és tot un festival resseguint una xorrera 
blanca molt vistosa i vertiginosa alhora, punt 
des del qual una retirada pot ser tècnicament 
molt complicada. Cal dur uns 60 pitons variats, 
falques de totes mides, 70 ploms, 1 joc de gan-
xos i 3 tacs de fusta. Graduació provisional 
pendent de confi rmar pels qui facin la primera 
repetició. Durant l’obertura, que es va allargar 
durant més de 15 dies de feina alternats al llarg 
de l’hivern del 2013, no es va picar –insistim– 
cap forat a la roca, cosa que la converteix pro-
bablement en una de les vies d’artifi cial més 
complexes del país. No es va voler posar un 
grau més alt d’A4+ perquè els autors van consi-
derar que a partir d’aquest grau costa molt afi -
nar una graduació real de les difi cultats. Ara 
per ara ja s’ha fet la segona  ascensió i la corda-
da que l’ha realitzada ha trigat uns 6 dies efec-
tius d’escalada. Calculeu, almenys, un dia de 
feina per cadascun dels llargs de la via.

Continència de consciència és una 
de les vies d’artifi cial més complexes 

de Catalunya.

MONTSERRAT
Paret dels Diables
Continència de 

consciència 
(300 m, 6a/A4)
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MONTSERRAT: 
PARET DE L’AERI 
VIA WAVE RIDERS

L’últim itinerari obert a la paret de l’Aeri ha 
estat gràcies a Dani Brugarolas després de 

vuit atacs ben repartits durant la primavera 
del 2012. La via Wave Riders (30-5-12) repre-
senta una bona opció per gaudir d’una intensa 
línia semiequipada amb xapes inoxidables, on 
s’ha de treballar un artifi cial sempre exigent 
tècnicament, sobretot al L6, graduat d’A4+, 
amb tant sols una expansió arribant a la reu-
nió. Roca impecable excepte al L7 i una difi -
cultat en lliure obligada de 6a. Alguns passat-
ges d’estreps de les dues primeres tirades es 
poden resoldre en lliure segons l’autor. El ter-
cer llarg coincideix una dotzena de metres 
amb la via dels Sostres, la qual creua per gua-
nyar un diedre paral·lel molt adient per arribar 
al bosc penjat. Per a pròximes repeticions cal-
dran uns 30 pitons variats, 30 ploms, falque-
tes, un joc de ganxos, tricams menuts, joc de 
friends i microfriends.

Escalada variada amb força trams d’escala-
da combinada en lliure i artifi cial. Aprofi ta el 
marge dret del llençol de l’Aeri accedint al jardí 
penjat de la via dels sostres per un diedre curi-
ós, penjat sobre els sostres que dominen aques-
ta zona de la paret. Poques expansions de pro-
gressió en artifi cial mentre que els trams en 
lliure estan bastant protegits. Hi ha tres secci-
ons d’artifi cial molt tècnic situades sobre llei-
xes. El novembre del mateix any i en el trans-
curs de la primera repetició, es realitzava la via 
parcialment en lliure mitjançant algunes vari-
ants a càrrec de Roger Cararach.

La Wave Riders és 
l’últim itinerari obert a 

la paret de l’Aeri de 
Montserrat.

MONTSERRAT
Paret de l’Aeri
Wawe riders 

(285 m, 6b+/A4+)
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MONTSERRAT: 
AGULLES - LA BANDERETA, 
DIRECTA DEL MALUTA

La Directa del Maluta (27-5-11) va ser fi na-
litzada per Dani Brugarolas tot sol després 

de diversos atacs, el primer l’any 2008. Aquest 
projecte va ser possible gràcies a la col-
laboració de Xavi Llanos i, la il·lusió del mala-
guanyat Guillem Malet Maluta, mort el 10 de 
maig del 2011. Escalada principalment artifi ci-
al, semiequipada amb parabolts, espits i algun 
clau, sobre el rocam típic del vessant oest 
d’Agulles, que va millorant amb l’alçada. El 
primer llarg, un 6a bonic i de presa petita, es 
repeteix habitualment com a entrada directa a 
la via Cerdà. La segona i tercera tirada trans-
corren sobre roca delicada. La segona és la més 

difícil (A3/V+), tot i que compta amb cinc espits 
i un clau de progressió. Cal remarcar l’arribada 
al cim per un magnífi c esperó de presa genero-
sa i roca impecable. Porteu uns 15 pitons més 
aviat curts, falquetes, un parell de tacs de fus-
ta, ganxos, 8 plaquetes recuperables, un joc de 
microfriends i uns 20 ploms (la majoria ja col-
locats). La via aprofi ta la primera i la segona 
reunió de la clàssica Cerdà-Riera.

La Directa Maluta és una escalada 
principalment artifi cial sobre el rocam 

típic del vessant O d’Agulles.

MONTSERRAT
La Bandereta

Directa 
del Maluta 

(140 m, 6a/A3)
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MONTSERRAT: 
SANT BENET - LA MOMIETA 
VIA FERA FEROTGE

La moderna tendència de l’anomenada Es-
calada Tradicional (TRAD) ha fet que mol-

tes roques montserratines s’hagin conquerit 
amb l’estil lliure més escrupolós sense expan-
sions i prioritzant l’ús d’assegurances fl otants 
(tascons i encastadors mecànics). A la zona de 
Sant Benet tenim diversos exemples del feno-
men, i concretament a l’agulla de la Momieta 
n’hi trobem tres de contundents, l’últim ano-
menat Fera ferotge (2-4-12) gràcies a Llorenç 
Barba Llullu i Roger Cararach. Via oberta previ 
estudi en top-rope de la línia i la col·locació 
d’assegurançes, on en tot el llarg és complicat 
posar bones peces i l’entrada a bloc dels pri-
mers metres no es pot protegir. S’ha deixat un 
clau a la meitat per marcar la via, però en cap 
cas pot aguantar una caiguda. Abans de enfi -

lar-se val la pena fer primer la veïna Moby 
Dick, i si no és que dominem perfectament el 
tema, cal muntar un top-rope abans de fer la 
via de primer. Grau obligat: 6c. Porteu tascons 
petits, tricams (2 blancs i 2 negres), un parell 
d’aliens grocs, un C3 groc i un camalot del nº2.

Les agulles montserratines de la Mòmia 
i la Momieta.

MONTSERRAT
La Momieta

Fera ferotge 
(40 m, 6c)
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VAL D’ARAN: 
MALH DERA ARTIGA 
VIA CADE

L’última de les vies CADE, efectuada el 20 
d’abril del 2001 per Dani Brugarolas i 

Xavi Llanos. Supera un corredor immens de 
més de 500 m que parteix en dos la paret nord 
del Malh dera Artiga, la façana més contun-
dent d’aquest cim escarpat que podem obser-
var perfectament al fi nal de la calçada de la 
vall de l’Artiga de Lin, amb el coll de Toro al 
fons. Itinerari d’estil clàssic, on l’escalada es 
presenta força senzilla a excepció de la supera-
ció d’una cova extraplomada que ens barra el 
pas a mitja canal. Hi ha pitons emplaçats en 
aquest llarg, però la difi cultat dependrà molt 
de la quantitat de neu acumulada que hi tro-
bem. Els autors recomanen portar els tascons, 
4 pitons plans, friends, una àncora 
de neu i 2 cargols de gel.

VALL D’ARAN
Malh dera Artiga

CADE 
(500 m, 90º/V)

La Via CADE supera un 
corredor immens de més de 500 

m.
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EL CENTRE ACADÈMIC D’ESCALADA (CADE)

En els darrers anys, l’activitat del CADE ha estat 
gairebé nul·la dins de l’àmbit de la secció, ja que 

els nous temps han portat els escaladors i alpinistes 
a fer les activitats allunyades de l’àmbit de planifi ca-
ció des dels centres excursionistes. Tot i això, dife-
rents membres de CADE han fet una activitat remar-
cable en aquest període que podríem defi nir com 
més atípic.

Entre altres, cal destacar els escaladors Joan Ma-
ria Vendrell i Roger Ximenis, que van formar part de la 
Selección Española d’Alpinismo diversos anys, en els 
quals van fer importants repeticions de vies d’artifi ci-
al extrem. També remarcar la incansable activitat en 
escalada esportiva d’Oriol Pasqual, amb nombroses 
vies de VIII grau, en què va arribar a fer 8b a Montser-
rat, i la fotogènica Digital Crack a l’aresta dels Còs-
mics, el VIII grau més alt d’Europa durant molts anys. 
Un altre irreductible escalador de la casa és Dani 
Brugarolas, que continua obrint vies d’escalada arti-
fi cial a tot el país, entre les quals cal destacar la nova 
via del Plàtan de Diables, Continència de consciència 
(300 m, ED, A4+).

Roger Cararach (guia UIAGM) també ha fet acti-
vitats remarcables els últims anys. A nivell més alpi-
nístic cal destacar l’ascensió del pilar del Freney el 
2009 i el pilar d’Angle per la via d’Ivine Providence 
(7b) el 2015, al massís del Mont Blanc. La via Prestigi 
des Écrins a l’Aiguille Sans Nom el 2015, fet que li va 
comportar el premi FEDME a la millor activitat espa-
nyola en alpinisme europeu. Cararach també va for-
mar part durant tres anys de l’Equipo Español de Al-
pinismo, amb qui va obrir la via Pura vida (1.200 m, 
M5 90º) a un cim verge (6.300 m) de l’Himàlaia, a la 
vall del Khumbu. Cal esmentar també nombroses es-
calades en gel i mixt al massís dels Pirineus i als Alps, 
amb difi cultats de fi ns a M7 i 6+. Totes aquestes acti-
vitats han fet que ens els últims tres anys Cararach 
hagi acumulat cinc premis a les millors fi tes anuals 
d’alpinisme que atorga la FEEC.

Els últims anys el CADE, o el que vindria a ser l’ac-
tivitat d’escalada del CEC, ha estat concentrada en el 
rocòdrom on, sense fer sortides ofi cials, com a entitat 
s’ha creat un grup cohesionat d’escaladors que fan 
activitat els caps de setmana i entrenen entre setma-
na a les instal·lacions del Centre. En aquest espai 
anualment s’organitza una trobada i competició d’es-
calada de bloc.
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VINT ANYS MÉS SOTA TerrA
LeS eXPLOrACIONS de L’ere 

Les exploracions de l’Equip de Recerques Espeleològiques del CEC en els 
darrers vint anys han produït un nombre important d’exploracions en 
diferents cavitats, sobretot a l’Alt Aragó, entre les quals cal destacar la 

descoberta del que va ser el tercer mil de l’equip, el Foratón de Tendeñera 
(-1.004 m), un avenc de gran importància situat a la serra de Tendeñera 

que, per si no fos poc, connecta amb el Sistema Arañonera, un dels 
complexos subterranis més grans del món.

eSPeCIAL140                      ANIVerSArI

Text: Ferran Alexandri

Pous inicials de la Sima de 
Lo Faito al massís d’Alano 
i Peña Forca (vall d’Hecho).

Pas semisifonant que enllaça l’entrada 
superior de la cova del Castillo amb la 

resta de la cavitat (vall d’Hecho).
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E l Centre Excursionista de Catalunya 
ha estat pioner en molts esdeveni-
ments esportius, culturals i cientí-
fics del nostre país. També en l’espe-

leologia, com ho testimonia la feina del geòleg i 
espelòleg Norbert Font i Sagué, soci de l’entitat, 
considerat com l’introductor de l’espeleologia a 
Catalunya (i també a la península ibèrica). 
Amb el patrocini del Centre, Font i Sagué va 
dur a terme una enquesta, els resultats de la 
qual li van permetre establir un Catàleg espe-
leològic de Catalunya. Així mateix, la feina i 
les exploracions d’aquest soci foren seguides 
després per Marià Faura i Sans, Josep M. Co de 
Triola o Rafael Amat i Carreras... i fins avui.

L’EQUIP DE RECERQUES ESPELEOLÒGIQUES 
L’ERE va néixer ara fa seixanta-quatre anys, 
fruit d’aquell mateix esperit apassionat per la 
descoberta del territori, de l’interior de la ter-
ra, per continuar encadenant troballes impor-
tants en el camp de l’espeleologia i de l’excur-
sionisme científic.

Ja des des dels seus inicis ha estat un grup 
reconegut per la seva especialitat en el busseig 
i per la intensa activitat en nombroses explora-
cions espeleològiques arreu del món. El Siste-

ma Arañonera fou explorat des de l’inici dels 
anys setanta de molt diverses maneres, com 
per exemple en la unió amb la cova de Santa 
Elena, surgència del sistema; en l’exploració de 
les gralleres de Soaso; en l’exploració d’altres 
cavitats que formen part del sistema, com la 
grallera de Pico Fénez o en l’exploració de 
l’avenc del Camí de l’Ara, que el 1987 va fer 
possible la unió de les cavitats altes del massís 
amb la seva surgència, fet que va convertir la 
cavitat en la travessa subterrània més gran del 
món. Totes aquestes exploracions han estat pu-
blicades en diferents números de la revista Es-
peleòleg, editada pel Centre.

Destaquem, però, en aquest número especi-
al de Muntanya, les exploracions més significa-
tives dels dos darrers decennis.

LES CAMPANYES A ALANO I PEÑA FORCA
Fou en aquest massís on, en el llunyà any 1964, 
l’ERE inicià la seva particular incursió en el 
Pirineu subterrani amb la descoberta i explora-
ció de la seva primera gran cavitat: l’avenc ERE 
(-254 m).

De manera irregular es va continuar la re-
cerca: l’exploració d’un nou avenc o cova desco-
neguts, una campanya biospeleològica o una 
revisió de cabals a les surgències. No és fins al 
1995 que començaren una sèrie de camps d’al-
çada a la Peña Forca que facilitaren el descobri-
ment de desenes d’avencs.
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En direcció cap a l’F.101,  
a prop del coll de Lenito.
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Cueva Helada de Peña 
Forca, a sota del cim de 

la cara nod. VA
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Es tracta d’un carts jove, molt actiu, on les 
cavitats més freqüents són engolidors actius 
com l’F.170 (-161 m), on sovintegen els passos 
estrets que cal desobstruir, amb regalims d’ai-
gua constants i perillosos en cas de tempesta.

La més notable de totes aquestes cavitats és 
la Sima de Lo Faito (-341 m), que finalitza en 
una galeria de més d’un quilòmetre amb un pe-
tit rierol.

LA GRAN DESCOBERTA:  
EL FORATÓN DE TENDEÑERA (-1.004 m)
L’activitat més important entre els anys 1997 i 
2003 ha estat la descoberta i exploració del Fo-
ratón de Tendeñera, el tercer avenc de més de 
mil metres de profunditat realitzat per mem-
bres de l’ERE. A més, aquest avenc va fer pos-
sible la seva relació amb el Sistema Arañonera, 
un complex que actualment ocupa la 21a posi-
ció entre les cavitats subterrànies més profun-
des de la Terra.

El Foratón de Tendeñera és un avenc verge 
on mai ningú hi havia davallat. Tot va comen-
çar un mes d’agost del 1997, quan un equip d’es-
peleòlegs travessen la vertiginosa cara sud de la 
muntanya de Tendeñera per accedir a un forat 
de difícil accés, a sota mateix del cim. Un enor-
me forat negre que es veia des de lluny i que 
ningú no hi havia parat mai l’atenció. El flan-
queig de vertigen per la paret del Tendeñera, de 
més de 500 m de recorregut ascendent separen 
el collet on ens deixava l’helicòpter fins a la 
boca. Va ser una ruta francament difícil i expo-
sada. Van caldre unes quantes aproximacions 
fins a arribar a fitar un itinerari més o menys 
fiable per travessar la inclinadíssima cara sud 
del cim, sense haver de clavar cap assegurança 
ni tampoc instal·lar cap cable ni passamà que 
malmetés l’entorn natural.

El descens de la primera exploració recorria 
la galeria Inicial i arribava fins a la cota -105 m, 
després de desobstruir un pouet taponat amb 

   
LA SERRA DE TENDEÑERA

La serra de Tendeñera és un massís de 16 km de 
llargada, que va des del riu Ara fins al Gállego, una 
alineació de cims que, d’oest a est, es distingeixen: 
els pics Fénez (2.539 m), Peña Otal o Arañonera 
(2.709 m), Tendeñera (2.853 m), Ripera o Mallo de 
las Blancas (2.823 m), Peña del Forato (2.715 m), 
Peña Sabocos (2.757 m), Peña Roya (2.578 m) i 
Peña Blanca (2.556 m).

Inici del sector dels Pous al Foratón de 
Tendeñera.

El cim del Tendeñera a l’hivern.
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blocs de pedra. En exploracions posteriors s’arri-
baria fins a -265 m, a l’anomenat sector dels Pous.

L’any 1998, un equip aconsegueix arribar a 
una curs d’aigua a -364 m de profunditat, des-
prés de superar un meandre estret amb un pas 
especialment selectiu. Aquest curs d’aigua, el 
riu Primigeni, circula més de 500 m per conduc-
tes de diàmetre reduït, cosa que obligava a mu-
llar-se i a arrossegar-se al llarg d’una gran part 
del trajecte, i que acaba desembocant en una 
cascada a -435 m. Al mateix temps que s’assolia 
aquesta cota, un altre equip explora a prop de 
l’entrada de l’avenc una petita galeria ascen-
dent (+11 m).

L’any 1999 tan sols s’aconsegueix arribar a 
una profunditat de -480 m. Per contra, es va 
explorar gran part de la galeria de l’Eclipsi. 
D’altra banda, una coloració al riu interior va 
donar positiu a la surgència del Bozo, al riu 
Ara, de manera que això permetia confirmar 
definitivament la vinculació del Foratón de 
Tendeñera amb el Sistema Arañonera.

El 2000 es va davallar la via del Riu Perdut 
fins a una pas impenetrable, on l’aigua es perd 
entre blocs a una profunditat de -569 m. Paral-
lelament, un altre equip va iniciar l’exploració 
aigües amunt del riu Primigeni. No és fins a 
l’any 2001 en què es troba el bon camí: en un 
sol atac es davalla fins a -633 m.
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L’any 2002 es van reequipar les verticals del 
sector dels Pous, de manera que es van millo-
rar les instal·lacions i es van substituir les cor-
des més malmeses. En el mes d’agost, l’atac 
d’un equip format per quatre espeleòlegs va 
portar la punta de l’exploració fins a -778 m, on 
va haver d’abandonar per manca de material, 
just a l’inici d’unes rampes molt inclinades, 
que vam batejar com el Tobogan de l’Infern. Du-
rant el pont de l’Onze de setembre, un grup de 
vuit espeleòlegs porta a terme dos atacs conse-
cutius al fons de la cavitat. El primer equip 
explora i topografia fins a -885 m, punt on co-
mença l’estret meandre Tu Traaanqui. El segon 
equip, després de superar l’estret, però curt 
meandre, continua l’exploració fins a -993 m. 
Els dos equips han estat respectivament un to-
tal de 21 i 28 hores sota terra sense bivaquejar. 
La revista Subterránea (mitjà aleshores de la 
Federación Española de Espeleología) va publi-
car aquell mateix any un monogràfic de Carlos 
Puch amb tots els avencs de mil metres de l’es-
tat espanyol, on el Foratón de Tendeñera apa-
reixia en primícia com a quinzè mil (1.004; 
+11, –993 m).

El Foratón de Tendeñera és, doncs, el resul-
tat d’una feina abnegada durant set anys, el re-
sultat de la qual ha estat el tercer mil de l’ERE 

–després del Sistema Arañonera (-1.179 m), 
l’any 1987 i la Sima GESM (-1.078 m), a Màlaga 
l’any 1978.

MÉS AVENCS A LA SERRA DE TENDEÑERA
No va acabar aquí l’activitat a la serra de Ten-
deñera. A partir del 2003 la prospecció va pro-
duir la descoberta i exploració de tres nous 
avencs de gran fondària: el bufador del Mor, la 
grallera de la Batxessanga i l’avenc de la Fita 
dels Líquens.

El bufador del Mor és un avenc situat a l’en-
torn de les planes de Soaso de Linàs, a la cap-
çalera del barranc del Zebollar, just a l’escar-
pat vessant sud de la serra de Tendeñera. Quan 
es va descobrir aquest avenc tan sols era un 
bufador, és a dir, un petit forat per on sortia un 
corrent d’aire, cosa que feia pensar que con-
nectaria amb una cavitat. Després d’una de-
sobstrucció dificultosa es va obrir una boca 
d’accés que donaria pas a un avenc de -192 m 
de profunditat i un recorregut de 285 m.

Des del coll del Bachessango, a la vall de 
Broto, es troben dos nous avencs: la grallera de 
la Batxessanga i l’avenc de la Fita dels Líquens. 
El primer d’aquests s’anomena així perquè està 
encarat davant del Monte Bachesango (2.256 
m), punt de referència de totes dues cavitats. Es 
tracta d’un bell avenc meandriforme que s’en-
fonsa fins a -450 m, que presenta una boca de 
grans dimensions. L’avenc de la Fita dels Li-
quens (-428 m) és proper a la Batxessanga (se-
parats per una distància de 200 m, però un cen-
tenar de metres més amunt), amb una boca 
d’entrada de petites dimensions. Són avencs 
estructurats damunt de falles paralel·les, com 
sol passar en moltes altres cavitats de la serra 
de Tendeñera, que recullen l’aigua de pluja o de 
la fosa de la neu, i que guanyen fondària ràpi-
dament, amb una gran verticalitat.

LES CAMPANYES DE PEÑA EZKAURRI
Entre Osca i Navarra, al sud del massís de Lar-
ra, se situa el Peña Ezkaurri (2.045 m), un cim 
rocallós i ben espectacular que domina la vall 
de Zurita. El 1993 obtenim els permisos per 
continuar explorant la zona i aconseguim arri-
bar al fons de l’avenc EZ.1 (-351 m), un gran 

L’estreta boca de l’avenc de la Fita 
dels Líquens, a la serra de Tendeñera.

X
A

V
I M

O
R



vint anys més sota tErra. lEs Exploracions dE l’ErE  51

La feina de revisió d’incògnites 
d’avencs ja explorats també és una 
de les tasques de l’ERE, com ho va 

estar el Sistema Sabadell (A.21), 
situat a l’extrem occidental de la 

serra de Tendeñera, d’una 
profunditat de -580 m, i que ja 

havíem explorat el 1982. R
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avenc que bategem amb l’adient nom d’Ezkaur-
ri’ko Leizea.

A partir de 1995 es revisen altres boques, es 
descobreix l’EZ.28 i comencem la revisió de la 
grallera de l’ivó d’Ezkaurri (EZ.11), situada al 
damunt de l’ivó d’Ezkaurri (un estany temporal 
que sol assecar-se als estius) en la qual aconse-

guim superar estretors i davallar més metres 
de fons. En general, tots aquests avencs són 
molt verticals, nets i de parets nues.

Les exploracions, però, van quedar aturades 
fins al 2005, ja que en aquests anys s’estava tre-
ballant al Foratón de Tendeñera. En reprendre 
la labor, es va poder reequipar l’EZ.11, es van 
eixamplar els passos més conflictius i es va to-
pografiar el tram final. Un flanqueig a -77 m 
dóna pas a una via lateral que acaba a -256 m. 
La profunditat màxima d’aquest avenc, seguint 
la via principal, assoleix els -274 m.

LA COVA DEL CASTILLO
Situada a la vall d’Hecho, a la rodalia de la Sel-
va de Oza. Des de 1989, quan s’aconsegueix 
l’enllaç de la cova inferior del Castillo amb la 
superior, que el 1991 va produir un recorregut 
que assolia els 3.700 m i un desnivell de 235 m, 
no s’ha parat mai d’explorar aquesta cavitat, 
que ha costat molts anys d’esforços, desobs-
truccions i superació de sifons, fins a l’actuali-
tat, darrerament juntament amb el CEA de 
Aragón, amb un desenvolupament actual que 
supera els 6.750 m (2015).

Amb els companys aragonesos vam estar de-
sobstruint el forat de la Marilyn, un forat bufa-
dor que ha donat pas a un gran complex de no-
ves galeries, l’exploració de les quals acaba en 
un sifó. Més tard, una escalada va permetre 
esquivar aquest sifó per quedar aturats davant 
d’un pas impenetrable, que seria desobstruït 
posteriorment. A partir d’aquí, la galeria con-
necta amb el riu, per on continuen les explora-
cions riu amunt, remuntant salts d’aigua i pous 
que cal escalar artificialment.

Les dificultats tècniques per avançar l’explo-
ració van fer forçar la mirada als avencs exis-
tents a la part alta del massís: és més fàcil bai-
xar un pou que escalar-lo. La cavitat més 
prometedora i coneguda des de fa anys és la 
cova del Rincón, amb un desnivell de -225 m i 
més de 2 km de galeries amb corrents d’aire 
molt fredes i interessants. Malgrat que no s’ha 
trobat cap continuació clara, s’han descobert 
restes de fauna quaternària, entre les quals des-
taca l’ós de les cavernes, per la qual cosa els 
paleontòlegs han pres el control de l’activitat.

Congesta de neu al primer pou de l’avenc 
EZ.11 a Peña Ezkaurri (vall d’Ansó)
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L’espectacular riu 
subterrani de la cova 
del Castillo.R
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ALTRES EXPLORACIONS DINS I FORA 
DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
Encara que no en som del tot conscients, els 
canvis socials d’aquests darrers vint anys han 
estat espectaculars i la manera d’entendre la 
relació de l’home amb la muntanya i el món 
subterrani ha sofert diferències notables. Crisi 
evident de les entitats excursionistes amb les 
quals ha estat tradicionalment lligada l’espe-
leologia catalana ha donat, entre altres conse-
qüències, un envelliment global dels practi-
cants i una manca de recursos humans que 
s’ha resolt cercant-los allà on eren: en altres 
entitats. Això fa que algunes de les activitats 
que ressenyem a continuació siguin comparti-
des amb companys i amics d’altres clubs.

COTIELLA. Entre el 2000 i el 2005 es va col-
laborar en diverses exploracions en aquest 
massís pirinenc en el qual participen grups 
francesos, catalans i espanyols de difícil coor-
dinació. Els francesos eren els més espavilats, 
com ho ha demostrat la troballa d’un avenc de 
més de mil metres i que la resta se n’assaben-
tés a misses dites. Com a més destacat, vam 
trobar un avenc amb un únic pou, però de dos-
cents metres de vertical.

PAPUA 2006. Expedició interclub amb alguns 
consocis de l’ERE. Es van explorar diversos 
avencs, alguns d’aquests per primera vegada.

EXPEDICIÓ TRANSPATAGÒNIA 2007. Partici-
pació en la tercera etapa de l’Expedició Trans-
patagònia, amb l’objectiu d’assolir espais inex-
plorats i d’alta difi cultat d’accés per aportar 
dades al coneixement de la Patagònia Occiden-
tal o Xilena. Es va centrar en l’exploració espe-
leològica del carst de la zona nord del Seno 
Barros Luco, a l’illa de Madre de Dios. La sin-
gularitat de l’exploració és que es va fer servir 
el caiac de mar com a mitjà de transport i ac-
cés a la zona. La cavitat descoberta i topografi a 
més interessant va ser l’anomenada Útero de la 
Madre, per la qual circula un curs d’aigua ac-
tiu, amb una profunditat de -182 m i un recor-
regut total de 770 m.

   
LA REVISTA ESPELEÒLEG

Factors molt humans, com les responsabilitats fami-
liars o professionals, van fer cada cop més feixuga 
l’elaboració de la revista Espeleòleg, alentint pro-
gressivament la seva aparició fi ns que es va frenar 
totalment l’any 2008 amb el número 45. No van ser 
causes externes ni tampoc falta de material per pu-
blicar, simplement l’esgotament dels companys que 
la feien sortir. Actualment estem escanejant tots els 
números publicats per penjar-los a la pàgina web del 
Centre i fer-los assequi-
bles a través de la xarxa.

qüències, un envelliment global dels practi-
cants i una manca de recursos humans que 
s’ha resolt cercant-los allà on eren: en altres 
entitats. Això fa que algunes de les activitats 
que ressenyem a continuació siguin comparti-

 Entre el 2000 i el 2005 es va col-
laborar en diverses exploracions en aquest 
massís pirinenc en el qual participen grups 
francesos, catalans i espanyols de difícil coor-
dinació. Els francesos eren els més espavilats, 
com ho ha demostrat la troballa d’un avenc de 
més de mil metres i que la resta se n’assaben-
tés a misses dites. Com a més destacat, vam 
trobar un avenc amb un únic pou, però de dos-

números publicats per penjar-los a la pàgina web del 
Centre i fer-los assequi-
bles a través de la xarxa.

Espectacular engolidor a l’illa de 
Madre de Dios (Patagònia Xilena).
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ESCUAÍN. Activitat especialment complicada: 
calia equipar les cavitats, carretejar material 
d’immersió i pregar perquè no esclatés cap tem-
pesta, ja que són galeries actives. El 2010 es va 
enllaçar la Bufona (C-20) amb les galeries del 
C-9. L’any següent el C-9 amb el Meandrico del 
Gurrundé. Tot en el Sistema Badalona o de las 
Fuentes de Escuaín.

PICOS DE EUROPA. Entre el 2004 i el 2010 di-
versos membres de l’ERE van participar en les 
campanyes organitzades pels espeleòlegs an-
glesos d’Oxford. Cal citar la seva aportació a 
l’exploració del Sistema Tormentas-Sopladeru 
de la Teixa (-1.060 m), la Sima de la Chapa 
(-210 m) i la molt estreta Fisura Chica (-640 m). 

TENDEÑERA. En el límit occidental de la serra-
lada, entre finals del 2007 i la primavera del 
2011 es va revisar la part final del Sistema Sa-
badell, per sota de la cota de -500. (El 1982, en 
la primera exploració, havien quedat dubtes 
sobre una possible continuació). Quan es va 
desequipar l’avenc, a -200 m, una estranya i no 
aclarida ruptura de corda va provocar la caigu-
da d’un company que li va ocasionar una doble 
ruptura del fèmur que, afortunadament, ha po-
gut superar.

COSTA DE PONENT. Els darrers anys s’ha pros-
peccionat part del litoral entre el Garraf i el 
Tarragonès i s’han localitzat diverses coves 
mai citades i alguna surgència sota el nivell del 
mar. Entre moltes altres, les coves del Lladre, 
de la Xarxa, de la Punta de Cala Forn, el bufa-
dor del Pas de la Mala Dona i les foradades de 
la Jovera.

   
ESPELEOÍNDEX

Iniciativa posada en marxa el 2009 per dos socis, 
encara que la seva gestació va començar molt 
abans. El seu objectiu és el de compilar informació 
bàsica de les coves i avencs de Catalunya i oferir-la 
a tothom de manera gratuïta a través de la xarxa. 
Compta amb les aportacions d’espeleòlegs d’arreu i, 
evidentment, també de l’ERE.
http://www.espeleoindex.com/

Capçalera de pou a la Fisura Chica. 
(Picos de Europa).
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El Ral.li d’Esquí dE 
muntanya dEl CEC

una cursa gairebé sexagenària

EsPECial 140                       aniVERsaRi

Text: Antoni Massagué
Fotografia: Roger Rovira

Enguany s’ha celebrat la 58a edició del ral·li d’esquí 
de muntanya del CEC. Ja han passat molts anys des que 

els pioners fessin aquella primera edició la Setmana Santa 
del 1959, on en tres jornades es va fer la travessa 

des de la boca Sud del túnel de Viella a Espot.
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Tot i que l’actual ral·li és força dife-
rent als primers que es van organit-
zar, no cal dir que els seus funda-
dors, liderats per l’expresident del 

CEC, Josep Maria Sala i Albareda, tingueren 
una visió de futur que encara perdura i que 
alguns tenim el plaer de poder continuar.

Actualment, el ral·li gaudeix d’un estat de 
forma excepcional, amb rècord de participació 
en la darrera edició de 160 corredors. Per això 

ha estat escollit per la FEDME per disputar el 
Campionat d’Espanya per equips per segon 
any consecutiu, puntuable per a la Copa Cata-
lana de la FEEC, on forma part ininterrompu-
dament des dels seus orígens. I el que és més 
important, el ral·li ha sabut trobar l’encaix a la 
Vall d’Aran, on es desenvolupa des de fa set 
anys.

A aquest nivell s’hi ha arribat perquè tant 
l’organització com la directiva del CEC han sa-
but trobar les complicitats necessàries a la Vall 
d’Aran. D’una banda, l’equip organitzador ha 
engrescat esquiadors i muntanyencs locals, 
com a bons coneixedors de la muntanya arane-
sa, i els ha ofert la possibilitat d’integrar-se en 
aquest equip ja sigui fent de control, assesso-
rant en l’itinerari o fent altres tasques. D’altra 
banda, el CEC ha aconseguit implicar les insti-

tucions araneses com el Consell d’Aran i 
els ajuntaments de Viella i Naut Aran. 
Sense aquest suport institucional actual-
ment seria molt difícil, per no dir impossi-
ble, l’organització d’una cursa d’aquestes 

característiques. No podíem oblidar tampoc el 
suport i la confiança que les federacions, la 
FEDME i la FEEC han dipositat en el nostre 
ral·li i, per tant, també han contribuït a assolir 
l’èxit d’aquesta gran competició damunt la neu. 

Corredors arribant al cim de 
Conangles, en l’edició de  l’any 2011.

El ral·li gaudEix d’un Estat dE forma 
ExcEpcional, amb rècord dE participació En 

la darrEra Edició dE 160 corrEdors
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De la il·lusió, tenacitat i constància de l’equip 
organitzador, així com del treball fet els darrers 
anys, amb la celebració dels dos Campionats 
d’Espanya, ha nascut un projecte que ja és una 
realitat.

LIX RAL·LI D’ESQUÍ DE MUNTANYA  
DEL CEC
El 59è ral·li d’esquí de muntanya del CEC tan-
carà els propers 8 i 9 d’abril el circuit de la 
primera SMF Word Cup del 2017. És el circuit 
internacional més prestigiós d’esquí de munta-
nya i està organitzat per la International Ski 
Mouintaneering Federation (ISFM). Federació 
de moderna creació que vetlla per la difusió 
d’aquest esport en tots nivells, però sobretot en 
el seu vessant més competitiu.

Per fer realitat la Vall d’Aran 2017 i primera 
ISMF Worl Cup, totes les complicitats són po-
ques. Per això el CEC ha unit esforços amb el 
Club Excursionista d’Aran, organitzador de 
l’Era Pujada, una cursa vertical que es disputa 
al pla de Beret amb l’ascensió al tuc del Dossau 
(2.521 m). Es tracta d’una pujada al més directa 
i ràpida possible per superar els 680 m de des-
nivell entre aquests dos punts. Tot i la joventut 
d’aquesta prova, l’Era Pujada té una molt bona 
reputació en l’àmbit estatal, la temporada pas-

sada va ser l’encarregada d’inaugurar la Copa 
d’Espanya, És, per tant, un referent en aquesta 
modalitat. 

Aquesta simbiosi entre el ral·li del CEC i 
l’Era Pujada acomplirà les exigències de la 
ISMF en el sentit que els corredors puguin fer 
dues curses en un mateix cap de setmana. For-
mat que permet optimitzar els desplaçaments 
dels equips nacionals dels diferents països que 
hi participen per una banda i optimitzar l’ata-
peït calendari internacional.

Així doncs, el dissabte 8 d’abril es disputarà 
el 59è ral·li d’esquí de muntanya del CEC i el 
diumenge 8 d’abril serà el torn de l’Era Pujada. 
Per primera vegada en la seva història el ral·li 
esdevindrà una cursa individual, on hi assisti-
ran els millors corredors del món. A part del 
repte que representa organitzar una prova al 
més alt nivell competitiu, no volem ni podem 
oblidar-nos dels orígens que ens han fet arribar 
fins aquí. Paral·lelament, es disputarà una cur-
sa per equips que formarà part del calendari de 
la Copa Catalana per equips de la FEEC. D’al-
tra banda, els corredors que desitgin participar 

Albert Castellet i Pere Oller 
fent feines de marcatge.
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a l’Era Pujada podran fer-ho en el format Open. 
Amb això volem oferir a tots els corredors el 
seu encaix amb l’esdeveniment, que s’han sen-
tit partícips i que gaudeixin intensament de 
dues jornades d’esquí de muntanya en un en-
torn incomparable.

L’EVOLUCIÓ DELS RAL·LIS D’ESQUÍ  
DE MUNTANYA
El format del ral·li ha evolucionat molt des de 
les primeres edicions. Aquella primera idea ro-
màntica de la travessa fent equip ha evolucio-
nat a l’actual competició més pura, emmarcada 
dins circuits, copes i campionats. Potser aquest 
tarannà no és el que pretenien els seus funda-
dors, però és fins on ens ha portat la bona salut 
que gaudeix actualment aquest esport, on cor-
redors, competicions i organitzadors cada cop 
posen el llistó més amunt. Res té a veure amb 
l’actualitat aquells ral·lis on es feien tres etapes 
de travessa i en que els corredors havien de ser 
autònoms i portar a la motxilla fins i tot el ma-
terial de pernoctació, les tendes i les cordes. 
Les curses actuals es caracteritzen per la lleu-
geresa dels materials, la tècnica, i sobretot per 
la rapidesa, que fan que la prova tingui un ca-
ràcter competitiu màxim. 

És possible que l’esperit muntanyenc dels 
inicis hagi quedat en un segon terme. Ara bé, 
altres valors i aspectes han agafat rellevància. 
En les primeres edicions del ral·li, l’itinerari no 

estava marcat ni traçat. Eren els equips parti-
cipants que, amb un itinerari dissenyat sobre 
el mapa, s’havien d’orientar i prendre les deci-
sions més adients al llarg de la travessa per 
completar el pas per tots els punts de control 
previstos. Fins i tot, en moltes ocasions els 
equips havien d’obrir-se ells mateixos la traça, 
col·laborant i fent relleus entre ells, condicions 
on la tàctica jugava un paper important. Avui 
en dia això és impensable. L’organització del 
ral·li dissenya un recorregut que no només ha 
de traçar, sinó que aquesta ha de ser doble en 
tot el recorregut i s’ha de marcar amb bande-
roles. La traça sempre ha d’estar fresca i neta  
i les banderoles segons que el tram sigui de 
pujada, baixada o a peu han de ser verdes,  

Un voluntari resistint la nevada 
en un control al peu d’una canal 
(54ª edició del ral·li).
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vermelles o grogues respectivament. A més a 
més, es col·loquen cada 20 m, fet que represen-
ta posar unes 2.000 banderoles al llarg del re-
corregut. No cal dir la feina i la responsabilitat 
que això representa. D’una traça ben feta i ben 
marcada en pot dependre el resultat d’una cur-
sa, tenint en compte que els corredors estan 
competint sempre al límit de les seves forces i 
no es poden permetre el més mínim error o 
malbaratar ni un gram de força.

D’altra banda, el caràcter itinerant del ral·li 
ha perdut consistència i en l’actualitat es pot 
dir que està establert a la Vall d’Aran. Diversos 
motius hi han contribuït. En els seus orígens el 
ral·li no només pretenia difondre l’esquí de 
muntanya, sinó que també volia donar a conèi-

xer el Pirineu. És per això que s’organitzaven 
edicions en indrets tant llunyans com descone-
guts, des de Núria fins als Pirineus orientals, o 
a les valls de Marcadau, als Pirineus centrals. 
Amb els anys, l’augment de les publicacions de 
muntanya, que ja s’encarreguen de la divulga-
ció muntanyenca, juntament amb la millora de 
les xarxes i mitjans de comunicació, ha permès 
al ral·li del CEC establir-se en períodes de tres 
a quatre anys en diferents valls. Això ens ha 
permès explotar al màxim la diversitat d’itine-
raris que ens ofereix el territori, així com dels 
seus recursos.

Un tram del 55è ral·li, entre el pla 
de Beret i el tuc del Miei.
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L’ESCENARI: LES VALLS DE BOÍ,  
NÚRIA I ARAN
De l’any 2002 al 2005 el ral·li es va instal·lar a 
la vall de Boí, fent itinerari per la vall de Sant 
Martí, el port de Rus i el tuc de Moró o des de 
la mateixa estació d’esquí de Boí-Taüll pel tuc 
del Ginebrell, el Coronco de Durro, el pas de 
Llevata, el tuc del Muntanyó i Raspes Roies.
Des del 2006 al 2008 fou la vall de Núria la 
que va acollir el ral·li. Per això es van traçar 
itineraris emblemàtics pel cims del Puigmal, 
Finestrelles, Noufonts, Noucreus i per les valls 
d’Eina i Carançà.

De l’any 2009 i fins a l’actualitat s’organitza 
a la Vall d’Aran. Les tres primeres edicions es 
van centrar a la vall de Conangles, amb base al 
refugi del mateix nom. D’aquestes edicions, cal 
destacar l’itinerari de l’any 2010, perquè es va 

traçar un recorregut excepcional de més de 
3.000 m de desnivell pel port de Rius, el tuc de 
Sarrahèra, el llac Redon, el tuc del Port de Vie-
lla i el retorn per la Passada del Nebot i el tuc 
de Conangles. Els tres darrers anys, tot bus-
cant la complicitat de l’estació de Baqueira Be-
ret, el ral·li s’ha desplaçat al pla de Beret fent 
itinerari al voltant del tuc del Miei, el cap dels 
Closos i del tuc de Parros. L’any passat l’itine-
rari es va centrar en el paratge del Cloth de 
l’Os, entre el tuc de Beret i el tuc de Baciver.

L’edició del 2017 serà un repte organitzatiu 
en tots els nivells. Les exigències reglamentàri-
es de la ISMF, encaminades a afavorir la com-
petició, no només se centren en l’àmbit del re-
corregut. També ho fan en tot el que envolta la 
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cursa, allotjament dels corredors, àrbitres, cro-
nometratge i foto finish, podis i cerimònies, sala 
de premsa, drets d’imatge i televisius, autori-
tats i molts altres aspectes que faran que l’es-
deveniment esdevingui una gran festa de l’es-
quí de muntanya.

Per a l’edició del 2017 la zona escollida és la 
que envolta el Cloth de l’Os al pla de Beret. Per 
als que no ho coneguin, és la zona que queda 
entre el tuc de Beret i el tuc de Baciver, i entre 
els remuntadors del Dossau i d’Era Reina. És 
una zona ben delimitada que permet fer bucles 
accessibles fàcilment des de l’estació de Ba-
queira Beret, un detall important per al públic 
que vulgui veure la prova en directe. L’edició 
del 2016 ja es va traçar en aquest indret per fer 

un assaig i un tastet de la zona, amb resultats 
molt satisfactoris i descobrint una zona amb 
un gran potencial i, òbviament, molt bonica.

L’itinerari que es traçarà ha de complir 
unes característiques determinades. L’alter-
nança de pujades i baixades ha de ser àgil per 
permetre una cursa dinàmica i que doni opci-
ons a tothom, tant als més pujadors com als 
més baixadors. Recorreguts de pujades llar-
guíssimes i interminables on les posicions 
quedaven definides ben aviat, oferien curses 
amb poca vistositat i fins i tot monòtones, la 
pujada prevalia sobre el descens afavorint els 
corredors que pujaven millor en detriment 
dels més baixadors. Això s’ha solucionat amb 
itineraris amb més pujades i baixades, que evi-
dentment són més cur-
tes, però que permeten 
combinar per una ban-
da l’impacte de l’as-
cens amb la rapidesa 
del descens. L’augment 
del nombre de canvis de pells que això repre-
senta també dóna molta vistositat al públic, 
sent els canvis llocs on se sol agrupar per se-
guir de ben a prop la cursa i animar els corre-
dors. Tota aquesta evolució està encaminada a 
gaudir de curses més dinàmiques i vives, on 
els avançaments i els canvis de posicions són 
continus, i on el seguidor pot viure l’itinerari 
d’una manera molt activa. 

L’equip organitzador és vital per a aquest 
projecte. Ja fa molts anys que som un grup con-
solidat, que cada cop és més nombrós i que hi 
posa molta il·lusió i moltes hores de treball. Ca-
dascú hi aporta el millor que té i de manera 
totalment desinteressada, amb la finalitat de 
consolidar un projecte que sens dubte aquest 
any serà tot un repte per a nosaltres. Com he 
dit moltes vegades, som una organització vo-
luntària amb una exigència que cada cop és 
més professional. 

El futur del ral·li cel CEC està garantit. No 
només per les ganes que hi posen totes les 
parts implicades, sinó també per la participa-
ció, que augmenta any rere any i que ens és fi-
del, perquè hi ha corredors que vénen des de fa 
molts anys i això ens omple de satisfacció.

Descens del tuc Parros durant 
la cursa de l’any 2015.

l’Edició dEl 2017 
sErà un rEptE 
organitzatiu En 
tots Els nivElls
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Projectant el Passat: 
l’altra cara de la Forca

esPecIal140                      anIVersarI

Text i fotografies: Oriol Garcia Farré 
Productor executiu a Soul Produccions

L’any 2008, amb motiu de la celebració del 80è aniversari 
(1928-2008) de la primera ascensió a la cara nord del Pedraforca 
per part de Lluís Estasén, Josep Puntas, Josep Rovira i Jofre Vila, 
la productora Soul Produccions, en coproducció amb Televisió de 

Catalunya i Mercuri-SGP, sota la direcció d’Oriol Garcia, van 
presentar el documental L’altra cara de la forca, que fou premiat 

com a millor film espanyol en la 26a edició del Festival 
Internacional de Cinema de Muntanya Vila de Torelló. 



66  Muntanya 918 / EspEcial 140 anivErsari

A principis de la dècada de 1990 vaig 
esdevenir soci del Centre Excursio-
nista de Catalunya de ple dret. Fent 
un acte de memòria, crec que els 

motius d’aquella vinculació foren la recerca de 
nous horitzons i noves companyies que tin-
guessin la mateixa motivació que la meva: fer 
muntanya. Fins a la data, havia estat molt vin-
culat amb món de l’escoltisme, però la impaci-
ència que ens dóna la joventut vaig poder ma-
terialitzar-la dins del Centre.

En aquells moments ignorava la importàn-
cia del Centre Excursionista de Catalunya en 
la cultura de muntanya del nostre país. Si bé és 
cert que era conscient que el Centre havia es-
tat i era una de les entitats pioneres en el nos-
tre país en l’activitat alpinística, la meva lectu-
ra de la realitat en aquell moment només 
versava sobre l’activitat alpina que havien de-
senvolupat les generacions anteriors a la nos-
tra. La idea era, doncs, igualar-la i, fins i tot, 
ampliar-la o millorar-la. I tot això, amb l’am-
plificació de l’efecte quixotesc que ens trans-
metien les lectures de Frison Roche, Terray, 
Rébuffat, Messner… 

EL DESCOBRIMENT DELS PIRINEUS
Després d’haver tingut l’oportunitat de visitar 
algunes de les serralades més impressionants 
del planeta, finalment la meva mirada es va 
quedar fixada en els Pirineus. La influència 
que va exercir sobre mi el llibre de Patrick de 
Bellefon Les Pyrénées (les 100 plus belles cour-
ses et randonnées) fou clau perquè es produís 
aquesta metamorfosi. A través de la seva acu-
rada lectura, hi vaig anar trobant nous reptes 
i noves il·lusions. Però no només això, hi vaig 
descobrir una història que venia de temps pre-
tèrits, una història alpina amb una idiosincrà-
sia ben particular a la qual se la coneixia i se 
la coneix com a pirineisme. Va ser per mitjà de 
la lectura del llibre de Bellefon que vaig arri-
bar a Cent ans aux Pyrénées, d’Henri Beraldi, 
el qual em va portar a descobrir De Carbonni-
ères, Russell, Cadier, Brulle, Passet, Ravier i 
molts altres. Veritablement, existia i existeix 
una cultura de muntanya típicament pirinen-
ca, diferenciada de l’alpina, amb un corpus 
ideològic de tradició, de mites i d’espais con-
crets. Però una història escrita en francès. 

La pregunta que em vaig fer en aquells mo-
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ments va ser: ¿existeix una cultura de munta-
nya pirinenca típicament peninsular que se-
gueixi el model francès? La resposta la vaig 
trobar a La conquista del Pirineo, de Marcos 
Feliu. Aquest llibre té poques virtuts, ple d’er-
rades i de plagis, però en canvi sí que té una 
clara voluntat d’homogeneïtzar el pirineisme 
del nord i del sud dins d’un mateix corpus de 
coneixement. En el seu moment, vaig intentar 
esmenar allò que per a mi era una atac al rigor 
històric i ho vaig deixar palès en l’article «Es-
cac al mite. El Canigó a com espai d’aventura», 
aparegut en el número 862 de desembre 
del 2005 de la revista Muntanya.   

Seguint amb la cerca de nous reptes 
intel·lectuals, vaig ensopegar amb la 
història de la conquesta de la paret 
nord del Pedraforca: la història 

Localització dels escenaris 
de la gesta.
Dreta: Llarg Dos.
A sota: En el Dit i  
sobre el Jardí.
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de Lluís Estasén i els seus companys. Va ser 
llavors quan va canviar per sempre més la 
meva percepció que tenia del Centre Excursi-
onista de Catalunya. Per mitjà del llibre Cen-
tre Excursionista de Catalunya. 120 anys d’histò-
ria, vaig descobrir el paper clau que va jugar 
l’entitat en la descoberta del país i el desenvo-
lupament d’una cultura de muntanya pròpia, i 
com l’Estasén i el seu grup van ser pioners en 
introduir l’activitat alpina dins la nostra soci-
etat. Aquest fet, enllaçava perfectament amb 
la història de descoberta que havien seguit els 
nostres homònims francesos cent anys abans. 
Vaig adonar-me que nosaltres també teníem la 
nostra tradició, els nostres mites i els nostres 
espais concrets.      

LA CONQUESTA DE LA PARET NORD  
DEL PEDRAFORCA
Durant un parell d’anys, vaig estar cercant tota 
mena d’informació per explicar, d’una manera 
diferent, la història de la conquesta de la paret 
nord del Pedraforca. Així doncs, la recerca es 
va centrar, principalment, en trobar les fonts 
originals tant escrites com fotogràfiques. Fina-
litzat aquest procés, em vaig endur alguna sor-
presa sobre la història. La veritat és que hi ha-
via molt mite i molt poc rigor històric, projectat 
principalment per la generació dels 50. 

Tot aquest procés va servir per fixar defini-
tivament un projecte. Com que en aquella èpo-

ca la meva vida professional, ja estava lligada 
al 100% al món audiovisual, vaig pensar que 
seria una bona oportunitat generar un contin-
gut audiovisual en format documental per ser 
emès en una televisió. No m’estendré a expli-
car com vaig dissenyar el desenvolupament, ni 
les negociacions, ni les decepcions i les alegri-
es que vaig anar experimentant en els dos anys 
següents. Només diré que després d’aquest tu-
multuós període, finalment vaig aconseguir el 
finançament per produir el documental L’altra 
cara de la forca.

Així doncs, l’objectiu principal del docu-

L’espectacular cara nord 
del Pedraforca.

El refugi Lluís Estasén, 
a la jaça dels Prats.
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cer la por a l’abisme que separa allò que és vell 
d’allò que és nou.

La narració buscava provar que qualsevol 
muntanya, física o psicològica, té múltiples 
possibilitats de ser ascendida. Aquest era el 
mateix motor que va moure el grup d’alpinistes 
liderat per Lluís Estasén, personatge principal 
de la història. Un home que va impulsar, en 
una època de llums i ombres, com ho és també 
l’actual, un canvi de mentalitat col·lectiva a 
l’hora d’afrontar obstacles. 

El producte no només estava dissenyat per a 
sectors especialitzats en la muntanya, sinó que 
la idea va ser obrir-lo a una audiència potencial 
més àmplia i establir un doble paral·lelisme en-
tre passat i present, entre la muntanya i la vida.

mental fou relatar la consecució d’una via de 
muntanya considerada un impossible fins ales-
hores, mitjançant quatre persones del present i 
amb la simulació dels mateixos condiciona-
ments tecnològics existents a l’any 1928.

L’altra cara de la forca recreava la primera 
ascensió del Pedraforca per la cara nord des-
prés de tres intents fallits. Era una història de 
determinació, de perseverança, de voler expe-
rimentar allò desconegut i de coratge, d’auto-
superació, de risc i de convicció, de realització 
personal, i també de treball en equip. Era un 
exemple de com la combinació de força i intel-
ligència, de joventut i experiència, de coneixe-
ment propi i compartit, era la millor garantia 
per superar amb èxit qualsevol repte i per vèn-
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L’ALTRA CARA DE LA FORCA 
Per tal de contextualitzar la gesta i la seva sig-
nificació més enllà de l’àmbit de l’excursionis-
me, les imatges de l’ascensió es van combinar 
amb fragments d’entrevistes a personatges de 
diferents àmbits: familiar, territorial, sociolò-
gic, històric, psicològic i del mateix CEC. Ells 
i elles, coneixedors de les motivacions, objec-
tius i obstacles de la primera ascensió de la 
paret nord del Pedraforca, van ser els respon-
sables de transmetre què va suposar l’èxit dels 
alpinistes. 

Per tal de situar l’espectador en el temps i 
en l’espai de la història, al llarg del documen-
tal vàrem utilitzar una tècnica d’infografia ani-
mada sobre les fotografies antigues del grup 
extretes, principalment, de l’Arxiu Fotogràfic 
del Centre. La finalitat era mostrar la cronolo-
gia de l’ascensió, els diferents itineraris, els 
condicionaments tecnològics i altres tipus de 
dificultats que va afrontar l’expedició, així 
com les solucions seguides per tal de superar la 
muralla de la paret nord del Pedraforca. 

El documental L’altra cara de la forca va bus-
car un ritme dinàmic amb la idea de mantenir 
l’espectador atrapat en tot moment. Per tant, 
vàrem generar una abundància de plans i 
d’opinions que ens va donar diferents punts de 

vista de la mateixa acció. El plans generals, 
molt emprats en aquests tipus de documentals, 
els vàrem dosificar i utilitzar exclusivament 
per alentir el ritme narratiu quan el grup 
afrontava les dificultats. D’altra banda, a més 
de la imatge, vàrem crear una música especial 
per al documental. Aquesta va tenir un aspec-
te clau en la narració amb la idea que l’audièn-
cia experimentés la determinació, les dificul-
tats i les emocions, en definitiva, que va viure 
el grup de Josep Puntes, Josep Rovira i Jofre 
Vila, amb l’Estasén al capdavant.   

Pel que fa a les localitzacions, es va rodar 
entre Barcelona i l’Ajuntament de Saldes, que 
ens va ajudar moltíssim, tant en la logística 
com en els permisos. L’eix central del docu-

Imatge de la pel·lícula: Creuant el flanqueig.

Els quatre protagonistes: Patrick Périssé, 
Miquel Rafa, Sergi Lucas i Jordi Bernat.
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mental es va rodar a la cara nord del Pedrafor-
ca, concretament, a l’anomenada via Estasén. 
Van ser dues setmanes de rodatge en total, en 
la qual hi van intervenir fins a 25 persones en 
la producció. Un esforç titànic.

El recurs de convertir en protagonistes de 
l’aventura a persones d’avui en dia, equipades 
com a l’any 1928, tenia com a objectiu que l’es-
pectador s’identifiqués amb el relat. Per aquest 
motiu vàrem voler que les impressions del 
grup d’escaladors que recreava la gesta tan-
quessin la narració. 

L’altra cara de la forca ha esdevingut un refe-
rent en tot allò relacionat amb la història del 
Pedraforca. Va ser el primer documental del 
seu gènere produït al nostre país. D’alguna 
manera, volíem i ho vàrem aconseguir, expor-

tar un petit fragment de la nostra cultura de 
muntanya a altres mercats. Fou així com els 
tres anys següents –i encara avui– vàrem tenir 
la possibilitat de mostrar-lo en diferents països 
de l’arc alpí. Va guanyar premis i vàrem acon-
seguir vendre drets d’emissió a diferents tele-
visions europees. 

Aquesta manera de plantejar el projecte i 
produir-lo, ens va permetre defugir dels repor-
tatges d’expedicions, de les experiències perso-
nals i, d’alguna manera, vàrem aconseguir pro-
jectar una part del nostre passat. 

Diferents imatges del rodatge: 
santuari de Gresolet; el famós llarg 

del flanqueig, i a punt d’enlairar-nos 
per gravar imatges aèries del massís.
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Conrad Blanch Fors 
President entre 1993 i 1997. 
Soci del Centre des del 1969, inte-
grat ben aviat a la Secció de Munta-
nya i l’esquí de muntanya, després 
encarà la mirada cap als cims més 
emblemàtics de la Terra, com l’Hindu 
Kush, els Andes o Karakoram, (on 
assoleix el Gasherbrum II). Va formar 
un equip que aglutinava alpinistes 
destacats de diferents entitats de 
Catalunya per pujar a l’Everest, fita 
que s’aconseguí l’any 1985, amb una 
gran repercussió per a Catalunya, 
quan tres catalans i tres xerpes van 
aconseguir l’Everest per primera ve-
gada després de dos intents fallits. 
Enginyer químic IQS de formació, pel 
que fa a la seva trajectòria professio-
nal, cal destacar la seva experiència 
en l’àmbit de la gestió i organització 
esportiva, tant en la participació en 
el COOB’92 com en els darrers vint 
anys a Soldeu i Grandvalira.

Josep Manel Puente Pubill 
President des del 2005. 
Va néixer a Barcelona l’any 1942. Lli-
cenciat en Ciències Químiques per 
la Universitat de Barcelona, posteri-
orment es va doctorar al CSIC. Va 
treballar en una empresa multinacio-
nal del sector de la química d’espe-
cialitats, cosa que el va fer viatjar per 
tot el món. La seva afició a la munta-
nya li ve de ben jove, perquè la seva 
mare era nascuda a Puigcerdà i tota 
la seva  joventut la va passar a la 
Cerdanya. Per a ell, la muntanya ha 
estat la seva afició, i per això ha 
practicat gairebé totes les modali-
tats d’esports de muntanya. És ca-
sat, amb tres fills i nou néts.

EntrEvista amb… 
Conrad blanCh, EnriC nosàs 

i JosEp manEl puEntE
Amb motiu dels 140 anys del Centre Excursionista de Catalunya parlem amb 
els tres darrers presidents que han conduït el club en aquesta cinquena etapa, 
que va de 1997 a 2017: Conrad Blanch, Enric Nosàs i Josep Manel Puente.

Enric Nosàs Sisquella 
President entre 1998 i 2004. 
Soci des del 1948, als 16 anys es va 
deixar seduir per la dinàmica cultural 
i esportiva del Centre Excursionista 
de Catalunya i s’hi va integrar. És 
membre del CADE des del 1953 i va 
ser president de la Secció de Mun-
tanya entre els anys 1967 i 1971. Du-
rant les dècades de 1960-70 realitzà 
primeres ascensions estatals als Piri-
neus i organitzà cursos i ral·lis d’alta 
muntanya i esquí de muntanya. El 
1966 fou cap de l’expedició col-
lectiva del CEC al Gran Atles (Mar-
roc). El 1965 rebé la medalla de la 
FEM. És professor mercantil i em-
presari d’una societat familiar. Va ser 
membre del primer Consell del Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya i 
també, entre altres càrrecs, presi-
dent del Centre d’Avals de la Meta-
lúrgia Catalana del CEAM.
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El CEC arriba enguany al 140è aniversari, 
¿quina és la teva valoració? 
Que hem estat un referent del món excursio-
nista en el doble vessant esportiu i cultural. 
Hem estat pioners d’un gran nombre d’iniciati-
ves, sempre amb un ferm compromís amb la 

natura i el país. S’ha realitzat un esforç molt 
important en la preservació i divulgació del 
patrimoni de l’entitat.

¿Quina és la tasca principal d’un 
president a l’hora de dirigir el Centre?
Connectar amb les necessitats dels socis 
i crear i animar l’equip de treball.
 
¿Quins objectius et vas fi xar en el teu 
període de presidència? 
Els podria resumir en les línies se-

güents: l’ampliació de l’oferta de 
serveis als socis; la recuperació i 

remodelació dels espais de l’es-
tatge social; l’atenció especial 
al jovent; la promoció de tot 
tipus d’iniciatives de protec-

ció, de divulgació i de defen-
sa de la natura, i la potenci-
ació de la projecció exterior 

i internacional.

ConRaD 
BlanCH
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¿Què t’hauria agradat aconseguir però va 
quedar pendent? 
Acabar el període pel qual havia estat escollit i 
que no em va ser possible per motius laborals. 
També m’hauria agradat resoldre millor l’etern 
debat de competències entre el voluntari i el 
professional.

Del que vas aconseguir, ¿què et va donar més 
satisfacció? 
Tenir un equip excel·lent que ens va permetre 
assolir fites assenyalades, com la remodelació 
de l’estatge social, en especial la sala d’actes i 
l’espai de l’Arxiu Fotogràfic. També l’èxit de la 
Cursa Tuc de Molières, que va ser per primera 
vegada Copa d’Europa; el registre del nom 
Club de Natura de Catalunya; l’obtenció de la 
qualificació d’utilitat pública de la nostra enti-
tat, i la publicació del llibre Centre Excursionis-
ta de Catalunya. 120 anys d’història.

¿Quin va ser el millor moment? 
Molts, tots aquells actes en els qual tenia el 
privilegi de representar el Centre. Però recordo 
amb particular emotivitat els actes de reconei-
xement a les persones que han fet possible 
aquesta entitat i el meu sopar de comiat.

¿I el pitjor? 
Un de puntual, el robatori l’abril de l’any 1996 
de les insígnies del Centre que s’havien de lliu-
rar amb motiu de la diada de Sant Jordi i que 
estaven guardades al local social. Com a tema 
de fons, haver de compartir amb l’Aragó la ges-
tió de la Renclusa, única manera possible de 
tirar endavant les obres d’ampliació i remodela-
ció del refugi, però que va representar la renún-
cia a una presència rellevant del Centre en la 
història de l’Aneto, tot i que amb la perspectiva 
d’avui crec que va ser una decisió encertada.

¿Com veus el futur del Centre? 
Complicat, ja que estem en un canvi molt sig-
nificatiu en la pràctica dels esports de munta-
nya, que s’està desenvolupant al marge de les 
entitats tradicionals. Això comporta la necessi-
tat de repensar tant el tipus d’oferta com la 

manera d’arribar a la gent. S’ha de fer valdre al 
màxim la marca que té el Centre en l’àmbit de 
la natura i adreçar-se als joves utilitzant les 
xarxes socials. També cada cop és més difícil 
de sostenir el patrimoni amb les quotes dels 
socis, per la qual cosa cal, per aquest objectiu, 
un nou instrument com és una fundació.

¿Quin paper haurien de jugar els clubs en la 
societat actual, tenint en compte les noves 
tecnologies? 
Primer aprofitar-les al màxim per interaccio-
nar amb el col·lectiu al qual ens dirigim, espe-
cialment els joves, tal com he dit. Tenim un 
coneixement de la pràctica dels esports de 
muntanya i de la natura que l’hem de fer val-
dre per  diferenciar-nos de l’oferta genèrica del 
mercat. Es requereix molta flexibilitat i dina-
misme en allò que es vol oferir per adaptar-se 
a col·lectius cada cop més específics. L’autenti-
citat, el coneixement i la formació ens han 
d’ajudar a progressar.

¿Què et sap greu que s’estigui perdent, o que 
ja s’hagi perdut del Centre que tu vas conèixer? 
L’ambient del local social, el dinamisme de les 
seccions i la pèrdua d’influència en el món de 
l’excursionisme.

¿Què recomanaries recuperar? 
El lideratge en l’àmbit de la natura i també una 
oferta de competicions de cara al jovent. Re-
centment s’han reconegut com a federacions 
olímpiques l’escalada i l’esquí de muntanya.

¿Què ha significat per a tu, com a president 
del Centre, l’edifici de Paradís 12? 
Una realització important de la meva etapa, ja 
que es va fer un pas molt significatiu de recu-
peració i remodelació del local social endegant 
la campanya  «El nou Centre dels 120 anys».

hEm Estat un rEfErEnt dEl món 
Excursionista En El doblE vEssant 
Esportiu i cultural 



El CEC arriba enguany al 140è aniversari, 
¿quina és la teva valoració? 
El CEC forma part de l’important conjunt d’as-
sociacions i entitats que es van crear a Catalu-
nya a la segona meitat del segle xix però, a més, 
va saber recollir les inquietuds de moltes per-
sones que, amb sentiments de profund arrela-
ment al país, van anar més enllà de les activi-
tats culturals romàntiques de l’època per 
establir un lligam més intens amb els vestigis 
històrics que hi havia arreu i, com conseqüèn-
cia, amb la realitat de la nostra geografi a i de 
les nostres muntanyes. Aquests lligams amb la 

terra i la història han fet del Centre un referent 
per afi rmar els sentiments sobiranistes de 
sempre i especialment d’avui.

¿Quina és la tasca principal d’un president a 
l’hora de dirigir el Centre? 
Jo diria que un club com el nostre no es diri-
geix, és la pròpia dinàmica dels seus socis la 
que marca la direcció a seguir, amb les seves 
activitats, les seves preferències i les seves il-
lusions. El president rep el mandat de repre-
sentar l’entitat i de ser-ne el responsable, que 
no és poca cosa, i és dipositari de la confi ança 
dels milers de socis que formen la institució. 

¿Quin objectius et vas fi xar en el teu període 
de presidència? 
La millora de l’organització, l’administració i 
el destí que calia donar als recursos que l’enti-
tat generava en aquells moments, que es van 
sumar als ajuts públics i privats que també 
vam tenir la sort de poder captar. Però més 
enllà d’aquest aspectes bàsics, vaig fer el pos-
sible perquè els esportistes dels Centre esti-
guessin entre l’elit dels practicants dels esports 
de muntanya de competició, i crec que aquest 
objectiu es va assolir en bona mesura.

¿Què t’hauria agradat aconseguir, però va 
quedar pendent? 
Potser el que haguéssim volgut és haver arribat 
a construir un àmbit molt ampli, amb gent que 
veiés en la natura un objectiu per moure-s’hi i 
conèixer-la millor. De fet, vam registrar el nom 
de Club de Natura de Catalunya amb aquesta 
intenció, idea basada en un avantprojecte de 
l’anterior president Conrad Blanch. Teníem 

com models el National Trust anglès o la 
Nature Foundation S.A. australiana.

Del que vas aconseguir, ¿què et va 
donar més satisfacció? 
Possiblement la reconstrucció del re-
fugi Josep M. Blanc. També tinc un 
record molt grat de la bona disposi-

ció dels organismes ofi cials i de la 
Caixa en ajudar a portar a terme, l’exe-

les nostres muntanyes. Aquests lligams amb la tat generava en aquells moments, que es van 
sumar als ajuts públics i privats que també 
vam tenir la sort de poder captar. Però més 
enllà d’aquest aspectes bàsics, vaig fer el pos-
sible perquè els esportistes dels Centre esti-
guessin entre l’elit dels practicants dels esports 
de muntanya de competició, i crec que aquest 
objectiu es va assolir en bona mesura.

¿Què t’hauria agradat aconseguir, però va 
quedar pendent? 
Potser el que haguéssim volgut és haver arribat 
a construir un àmbit molt ampli, amb gent que 
veiés en la natura un objectiu per moure-s’hi i 
conèixer-la millor. De fet, vam registrar el nom 
de Club de Natura de Catalunya
intenció, idea basada en un avantprojecte de 
l’anterior president Conrad Blanch. Teníem 

com models el National Trust anglès o la 
Nature Foundation S.A. australiana.

Caixa en ajudar a portar a terme, l’exe-
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cució de millores importants en el patrimoni 
immobiliari gràcies, en bona part, als bons 
oficis del secretari de Junta, Joan Campañà. 
També va sorgir la iniciativa de l’Escola de 
Muntanya, que tants bons serveis ha fet i se-
gueix fent en la formació de practicants dels 
esports de muntanya i de monitors.

¿Quin va ser el millor moment? 
La celebració del 125è aniversari del CEC l’any 
2001. Va ser un autèntic esdeveniment ciutadà, 
amb la presència de la màxima representació 
institucional, en l’acte central de celebració que 
tingué lloc al palau de Pedralbes el 26 de no-
vembre. Es va percebre clarament el reconeixe-
ment i la consideració que hi havia cap al Cen-
tre des de les institucions i les seves personalitats 
més significatives.

¿I el pitjor? 
El dia a dia d’una entitat com el Centre com-
porta, lògicament, moments de tot. Jo parlaria 
més d’alguns moments, molt pocs, d’una certa 
tensió, fruit de la dinàmica de les activitats. És 
ben sabut que en les organitzacions que són 
vives cal un cert grau de tensió per generar 
iniciatives i activitats.

¿Com veus el futur del Centre? 
Crec que l’actual president no ho té fàcil. El fu-
tur del model d’entitats com el CEC, basades en 
la fidelitat i la generositat, s’està qüestionant per 
la pròpia dinàmica de la societat, per raons so-
ciològiques i generacionals. L’ideal seria poder 
mantenir l’equilibri entre aquest voluntariat fi-
del a l’entitat i la innovació cap a formes d’aglu-
tinar voluntats més en la línia del Club de Natu-
ra de Catalunya que no pas en la del mercat 
competitiu de l’oferta de lleure muntanyenc.  

¿Quin paper haurien de jugar els clubs en la 
societat actual, tenint en compte les noves 
tecnologies? 
Les entitats necessiten recursos per mante-
nir-se i les famílies interessades en activitats 
organitzades de qualitat són una excel·lent pla-
taforma per a activitats excursionistes i cultu-

rals amb el grau que pot oferir el CEC. El que 
el Centre no ha d’abandonar de cap manera és 
la riquesa del voluntariat, dels vocals compro-
mesos en oferir als socis activitats de diversos 
nivells.  Aquest va ser l’origen de l’entitat i ha 
de seguir sent la seva columna vertebral. 

¿Què et sap greu que s’estigui perdent, o que 
ja s’hagi perdut del Centre que tu vas conèixer?
S’ha anat perdent el contacte directe que hi ha-
via entre la Junta Directiva i els associats. Avui, 
més que mai, els socis necessiten contacte i di-
àleg amb les persones de la direcció i molt es-
pecialment les que acaben de fer confiança al 
Centre fent-se socis per primera vegada. Mo-
destament, entenc que la supressió de les juntes 
de les seccions ha estat un pas enrere.

¿Què recomanaries recuperar? 
El Centre ha de tenir un rol rellevant en les 
competicions perquè bona part del jovent se 
senten molt més a prop dels vessants més es-
portius de la muntanya que de l’excursionisme 
com l’hem entès els més grans. Cal mantenir 
l’Escola de Muntanya per formar joves i bons 
muntanyencs. Cal tenir unes seccions ben es-
tructurades amb bons responsables al davant 
per fer de pont.

¿Què ha significat per a tu, com a president 
del Centre, l’edifici de Paradís 12? 
Quan es van convocar les assemblees extraor-
dinàries per decidir sobre la venda de l’edifici, 
pocs socis coneixien la situació financera real 
de l’entitat. Es va decidir vendre aquest patri-
moni i, darrere de la venda, desnonar tot el 
patrimoni cultural que l’edifici contenia, que 
és molt important. Jo només dic que en casos 
extrems com aquest hi ha altres fórmules, pos-
siblement més complicades, però es va triar la 
via més senzilla i sense un projecte consistent 
que l’avalés. Però accepto la decisió com a de-
mòcrata i perquè m’estimo el Centre.

la cElEbració dEl 125è anivErsari 
dEl cEc l’any 2001 va sEr un 
autèntic EsdEvEnimEnt ciutadà
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El CEC arriba enguany al 140è aniversari, 
¿quina és la teva valoració?
Crec que, malgrat les dificultats passades, en 
bona part degudes a les dificultats econòmi-
ques que tothom ha sofert, el Centre està ara 
en una situació molt millor que no ho estava fa 
uns anys, sobretot perquè té una massa social 
fidel i compromesa amb l’entitat. 

¿Quina és la tasca principal d’un president a 
l’hora de dirigir el Centre? 
Mantenir cohesionada i motivada la Junta Di-
rectiva i l’equip professional. 

¿Quins objectius et vas fixar en el teu període 
de presidència?
Els objectius han anat canviant al llarg dels 
anys, però els més importants són: mantenir la 
viabilitat de l’entitat, donar el màxim de serveis 
al soci, professionalitzar la gestió, dissenyar un 
pla de futur i créixer en nombre de socis. 

¿Què t’hauria agradat aconseguir, però va 
quedar pendent?
Per qüestions de temps, el disseny d’un pla de 
futur amb la creació d’una fundació, però es-
pero assolir-lo abans d’acabar el meu mandat.

Del que vas aconseguir, ¿què et va donar més 
satisfacció?
Assegurar la viabilitat un cop reduït el deute i 
restablir l’estabilitat  financera. 

¿Quin va ser el millor moment?
Quan l’assemblea va aprovar per una àmplia 
majoria vendre l’edifici de Paradís 12. 

¿I el pitjor? 
Haver de repetir una assemblea que posava en 
perill la continuïtat de l’entitat. 

¿Com veus el futur del Centre?
Crec sincerament que el Centre ha de replante-
jar-se la seva raó de ser i ser fidel als seus orí-
gens. Si ho fa, aleshores el Centre té un futur 
brillant. 

¿Quin paper haurien de jugar els clubs en la 
societat actual, tenint en compte les noves 
tecnologies? 
Les entitats excursionistes han tingut un pa-
per clau en la feina de fer país, però ara han 
perdut aquesta iniciativa en mans d’altri. Ara 
ja no cal ser d’un club per anar a la muntanya. 
El fet d’anar a la muntanya ha de tenir un sen-
tit més enllà de fer esport, si no acabarem per  
convertir-nos en una simple gestoria de car-
nets federatius.

¿Què et sap greu que s’estigui perdent, o que 
ja s’hagi perdut del Centre que tu vas conèixer? 
Penso que hi dues activitats que no hauríem 
d’haver perdut: una és l’esquí de pista i l’altra 
les activitats de natura.
 
¿Què recomanaries recuperar? 
Les activitats de natura. L’esquí de descens 
està en mans de les estacions d’esquí. D’altra 
banda, el nombre d’esquiadors ha quedat fre-
nat. L’esquí és un esport molt afectat pel canvi 
climàtic.

¿Què ha significat per a tu, com a president 
del Centre, l’edifici de Paradís 12? 
Una oportunitat. És evident que quan es va 
comprar es va fer una aposta de futur molt im-
portant, però els nous temps van fer que la 
seva utilitat fos mínima i, en realitat, poc apre-
ciada pels socis que en feien un ús molt reduït 
d’uns espais. Fins i tot, sense el problema del 
deute era una magnífica oportunitat de realit-
zar la seva venda i invertir la plusvàlua en pro-
jectes de futur.

Josep Manel 
puente

El cEntrE ha dE rEplantEJar-sE la 
sEva raó dE sEr i sEr fidEl als sEus 
orígEns. si ho fa, alEshorEs El 
cEntrE té un futur brillant



El Centre Excursionista de Catalunya ha editat des dels seus orígens llibres i monografies 
de molt diverses formes i maneres, bé sigui com a editora o bé amb coedició amb altres 

editorials. Des del 1997 fins al present, ha estat l’Arxiu Fotogràfic del CEC l’àrea que més 
ha publicat, sobretot l’obra de fotògrafs destacats, de molts temes diferents, però 

especialment dedicats a la fotografia de les nostres muntanyes, dels Pirineus. Aquests 
llibres i aquestes imatges són, sens dubte, un document històric imprescindible per al 

coneixement no només de la història del Centre, sinó del mode de fer i entendre la vida i 
el paisatge d’uns homes que podem definir com a pioners en el seu camp.

Text: Andrea Xammar 
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ELS PIRINEUS

Els Pirineus i la fotografia
Aquest catàleg d’exposició està des-
tinat a mostrar gràficament els pro-
funds canvis ocorreguts als Pirineus, 
des de Sant Pere de Rodes fins a la 
vall d’Ansó, en el transcurs dels dar-
rers cent anys. Per això s’han escollit 
50 fotografies realitzades pel pirineis-
ta i fotògraf Juli Soler i Santaló en la 
primera dècada del segle xx i s’han 
repetit, sempre que ha estat possible, 

des de mateix punt de vista a principis 
del segle xxi. Del conjunt de les foto-
grafies es desprèn que els canvis més 
evidents han tingut lloc en la vegeta-
ció, la població, el desenvolupament 
dels pobles i la conservació d’edificis 
monumentals. És per aquest motiu 
que, més que una exposició vistosa, 
s’ha intentat aconseguir una exposi-
ció interessant que ens porti, mitjan-
çant la comparació, a reflexionar so-
bre els aproximadament cent anys 
d’evolució dels Pirineus que mostren 
les fotografies.

Ton ABEL i JosEp MAriA sALA i 
ALBArEDA
Els Pirineus i la fotografia: 
homenatge a Juli Soler i Santaló en 
el 90è aniversari de la seva mort
Barcelona: CEC & Novidea & Cialit, 
2004

Homenatge al fotògraf de 
muntanya
Cap a la fi de la dècada de 1910 la his-
tòria del muntanyisme a Catalunya 
inicia un capítol cabdal: un grup de 
muntanyencs esdevé pioner en l’àm-
bit del pirineisme al mateix temps que 
va dur a terme un important salt quali-

tatiu pel que fa a la tècnica i als objec-
tius. Ignasi Canals i Tarrats és un dels 
membres d’aquest grup i, a part de 
demostrar unes aptituds esportives 
notables, va fotografiar sistemàtica-
ment totes les activitats muntanyen-
ques en les quals va participar. Avui 
les seves imatges constitueixen un 
document històric de gran interès, 
comparable als millors fotògrafs de 
muntanya de l’Europa del seu temps.

JosEp MAriA CUEnCA i rAMon 
BArnADAs
Objectiu infinit: l’ambiciosa i intensa 
creació fotogràfica d’Ignasi Canals i 
Tarrats 
Barcelona: CEC, 2009

Les pubLicacions 
De L’arxiu FotogràFic DeL cec

especiaL140                      aniVersari
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Juli Soler i Santaló: 
excursionisme científic i 
excursionisme esportiu
Catalunya, Mallorca i el vessant nord 
dels Pirineus –particularment el Cani-
gó– són els territoris que Juli Soler i 
Santaló va trepitjar habitualment des 
de la fi del segle xix en les seves excur-
sions de caràcter social. D’altra ban-
da, la Vall d’Aran serà l’objecte del seu 
gran projecte personal, el qual donarà 
com a resultat, l’any 1906, una extra-
ordinària guia que el faria ser anome-
nat fill predilecte de la Vall.

FrAnCEsC roMA i rAMon BArnADAs
Seduït per valls i cims: fotografies 
de Juli Soler i Santaló (1865-1914). 
Volum I
Saragossa: Prames & CEC, 2011

El Pirineu aragonès 
de Juli Soler i Santaló
A principis del segle xx Juli Soler i 
Santaló va recórrer i fotografiar les 
altes valls d’Osca i, així mateix, en 
companyia de Francesc Carreras i 
Candi va visitar nombroses poblaci-
ons de les comarques més meridio-
nals d’aquesta regió aragonesa. Tot i 
que el format fotogràfic habitual que 

va emprar era el de 13 x 18 cm, també 
va compondre imatges panoràmiques, 
especialment de l’alta muntanya.

José LUis ACÍn FAnLo i rAMon 
BArnADAs
Seduït per valls i cims: fotografies 
de Juli Soler i Santaló (1865-1914). 
Volum II
Saragossa: Prames & CEC, 2012

FETS I GENT

La Barcelona de l’oci
Aquest llibre és el primer volum de la 
col·lecció «Enfocant el passat», una 
iniciativa conjunta del Centre Excursi-
onista de Catalunya i l’editorial PRA-
MES, que aplega una selecció de prop 
de 6.500 imatges de l’Arxiu Fotogràfic 
del CEC realitzades per Carles Fargas 
i Bonell (1884-1942), que va ser presi-
dent de la Secció de Fotografia del 
CEC, sobre la Barcelona de l’oci.

Carles Fargas va ser el propietari 
d’una reconeguda xocolateria situa-
da al carrer del Pi de Barcelona, la 
Xocolateria Fargas. Gràcies al pròs-
per negoci familiar, Carles Fargas va 
viure una vida regalada, que va dedi-
car, entre altres coses, a retratar una 
societat ociosa, amant de la bona 
vida, viatgera, cosmopolita i aficiona-
da als esports. Fargas feia excur- 
sions i viatges durant els quals no pa-
rava de fer fotografies, pertanyia a 
societats fotogràfiques, exposava les 
seves obres, participava en concur-
sos, col·laborava amb les seves imat-
ges amb publicacions il·lustrades i 
podia permetre’s materialment treba-
llar amb un procediment tan exclusiu 
com el dels autocroms. 

M. GArCÍA i n. riUs
Xocolata, ciutat i pantorrillas: 
fotografies de Carles Fargas i Bonell
Saragossa: Prames & CEC, 2011

L’aviació a Catalunya
Al final del segle xix i principi del xx els 
invents de l’home per volar comença-
ren a reeixir. Aparegueren els primers 
aparells que realment s’enlairaven: 
globus aerostàtics, dirigibles, avione-
tes... En aquesta cursa, Catalunya s’hi 
apuntà ràpidament. Enrere quedaven 
els intents d’Ícar i Dèdal i els ginys i 
artefactes de Leonardo da Vinci. ¡Vo-
lar, finalment, fou possible! Aquest lli-
bre presenta un recull de fotografies 
de valor incalculable dels inicis de l’ae-
ronàutica a Catalunya, gairebé totes 
anteriors al 1930.

rAFAEL BATTEsTini
La conquesta de l’aire a Catalunya
Barcelona: Pòrtic, 2012

ARXIUS

Els arxius històric  
i fotogràfic del CEC 
Des de la seva fundació l’any 1876, els 
objectius fonamentals del CEC han 
estat el coneixement del país en tots 
els seus aspectes, geogràfic, històric, 
arquitectònic o artístic. Una tasca 
que, històricament, s’ha dut a terme 
per mitjà de l’excursionisme. Tanma-
teix, allò que inicialment va ser emprat 
com a eina, l’excursionisme, va anar 
més enllà i va permetre, a més, fruir de 
la natura i també ser concebut com un 
esport, amb el consegüent vessant de 
superació personal. El CEC sempre ha 
tingut la voluntat de fer partícip a tota 
la societat del coneixement adquirit i 
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de les experiències viscudes pels seus 
socis arreu de Catalunya i del món. 
Aquesta voluntat es materialitza avui 
en la publicació de la guia dels arxius 
del CEC, l’Arxiu Històric i l’Arxiu Foto-
gràfic, que el Departament de Cultura 
de la Generalitat ha volgut acollir en la 
seva col·lecció de guies d’arxius. Els 
especialistes hi trobaran la història, el 
contingut i la classificació d’ambdós 
arxius, una eina bàsica de treball i, al 
mateix temps, un element de difusió 
del patrimoni documental del Centre 
Excursionista de Catalunya.

sUsAnnA MUriEL i núriA TéLLEZ
Guia dels arxius històrics de 
Catalunya, 9: Guies dels arxius del 
Centre Excursionista de Catalunya
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
2011

EXPOSICIONS

La vida a l’aire lliure
Fruit de l’exposició Miralls del cel, arxiu 
fotogràfic del CEC, ha sorgit aquest 
llibre catàleg. Es tracta de 60 fotogra-
fies inèdites de paisatges, escenes 
quotidianes i esports que tenen en 
comú el gust per la vida a l’aire lliure i 
l’esperit didàctic i documental de l’ex-
cursionisme de finals del segle xix i 
principis del xx. L’obra està dividida en 
quatre apartats: societat, paisatges, 
retrats i esports, que reflecteixen els 
gustos i els interessos dels socis del 
CEC d’aquell temps.

MAnUEL úBEDA i JosEp MAriA 
AinAUD DE LAsArTE
Miralls del cel
Barcelona: CEC & Fundació  
“la Caixa”, 1997

Els esports d’hivern 
Quan els excursionistes es van con-
vertir en esportistes a principis del 
segle xx, van trobar en els cims i les 
valls de Ribes i Camprodon el lloc ide-
al per a la pràctica dels esports d’hi-
vern. Aquest llibre va aparèixer coinci-
dint amb una exposició itinerant que 
es va poder veure a Ribes de Freser, 
Camprodon, el santuari de Núria i 
Barcelona entre març i desembre del 
2004. El llibre difon les imatges de 
l’AFCEC. L’obra és un homenatge i un 
record als pioners de l’esquí, homes i 
dones, dedicada als habitants de les 
valls que els acolliren, en els comen-
çaments de l’esquí, sense faltar les 
referències al xalet refugi d’Ulldeter.

EnriC nosÀs, JAUME pArET,  
MAnEL pUJoL i JosEp MAriA sALA
Els inicis de l’esquí a les valls de 
Ribes i Camprodon (1907-1930)
Ribes de Freser: CEC & Patronat 
Municipal de Cultura de Ribes de 
Freser, 2004

Sis fotògrafs viatgers  
del CEC de 1876 a 1936
L’àlbum Ulisses ens situa en els orí-
gens del turisme que cerca destinaci-
ons llunyanes i exòtiques. Gairebé 
250 fotografies, pertanyents al fons 
de l’Arxiu Fotogràfic del CEC, consti-
tueixen la matèria d’aquest llibre i de 
l’exposició que s’instal·là al Museu 
d’Història de Catalunya. Sis fotògrafs 
viatgers, sis Ulisses vinculats a la his-
tòria del CEC, des de finals del segle 
xix fins al principi de la Guerra Civil 
Espanyola. Cèsar August Torras, Juli 
Soler i Santaló, Lluís Llagostera, Jean 
Thomas, Adolf Zerkowitz i Albert Oli-
veras ens conviden a recórrer les co-
marques catalanes i els Pirineus; el 
cercle polar àrtic i les exòtiques terres 
dels samis; l’Àfrica francesa; el sud-
est asiàtic neerlandès i els ports 
sud-americans.

MArionA CoMpAnYs (CoorDinACió)
Fotògrafs viatgers (1876-1936). 
L’àlbum d’Ulisses
Barcelona: CEC & Museu d’Història 
de Catalunya & Generalitat de 
Catalunya (Departament de Cultura), 
2012
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EStudi de la MaSia Catalana
L’Estudi de la Masia Catalana va ser un projecte ideat i 
finançat per l’industrial i mecenes Rafael Patxot (1872-
1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre 
Excursionista de Catalunya sota la direcció de 
l’arquitecte Josep Danés (1895-1955).

El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la 
masia catalana i fixar imatges dels masos i el seu entorn 
amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la 
masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, 
mobiliari, indumentària i comportament humà i social.

Aquest treball, iniciat l’any 1923, quedà interromput el 
1936 en marxar Patxot a l’exili. El fons fotogràfic consta de 
7.705 imatges de gran valor arquitectònic i etnogràfic de 
1.500 masies de Catalunya i les Illes Balears, realitzades 
per fotògrafs com Valentí Fargnoli, Adolf Mas, Adolf 
Zerkowitz, Joan Estorch o Joan Vilà. Aquest fons fou cedit 
l’any 1975 al CEC per Núria Delétra-Carreras Patxot.

Volum: 7.705 imatges, 132 àlbums fotogràfics

La col·lecció de l’Estudi de la Masia Catalana es pot consultar 

a la Memòria Digital de Catalunya



pels socis 
25% de descompte

en còpies fotogràfi ques

RESERVA DE MEMÒRIA

AFCEC Arxiu Fotogràfi c del Centre excursionista de Catalunya
Paradís, 10 / 08002 Barcelona / Tel. 933 152 311 / arxiufotografi c@cec.cat

imatges per a particulars i publicacions

facebook/Arxiu.Fotografi c.CEC




