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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
Teniu a les mans un nou butlletí, mostra de la nostra
vitalitat.
Acabem de fer una nova edició de la Matagalls-Montserrat
i aquest  mes d’octubre ens trobarem novament per gaudir
d’un Dia del Club i començarà un nou Curs d’Iniciació a la
Muntanya.
Els nostres consocis omplen aquest butlletí informant-nos
de les activitats que han fet aquest estiu i per altra banda
les seccions ens ofereixen una completísima oferta
d’activitats per fer al llarg del trimestre.
Les obres segueixen, més lentament del que voldríem,
esperem poder fer la inauguració per l’aniversari.

 OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

7/8/9/10, diss. a dim.  Secció de Munyanya i Esquí
Sortida: LOS INFIERNOS (PANTICOSA)
Organitza: Albert Valencia

12/13/14/15, dij. a diu. Secció de Munyanya i Esquí
Sortida: VOLTA ALS POSETS
Organitza: Roger

17, dimarts Cultura
Tarda a les 8: Reunió per crear la COMISSIÓ
ORGANIZADORA DEL 40è RALLIE DE
L'AMISTAT

19, dijous G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Tarda a 2/4 de 9
PRESENTACIÓ I OBERTURA DEL CURS

21/22, diss i dium. Secció de Munyanya i Esquí
CICLE DE CRESTES

21/22, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica: COVA DE RIALP I COVA DE
LA FOU DEL BOR

22, diumenge Secció de Munyanya i Esquí
SORTIDES GR-171 (Santuari de Pinós-Paüls)
SANTUARI DE PINÓS - CASTELLFOLLIT DE
RIUBREGÓS
14,500 Km. 3 h. 50'

24, dimarts Consell Directiu
Tarda a les 8
Assemblea del G.E.D.E.

26, dijous G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Tarda a 2/4 de 9
Teòrica: MATERIAL I PROGRESSIÓ
VERTICAL

26, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8,
PRESENTACIÓ DEL CURS
Teòrica: MATERIAL I EQUIP

28/29, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica: PARET DE LES
PEDRITXES, AVENC DEL PASSANT I EMILI
SABATÉ

29, diumenge Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Sortida pràctica: ORIENTACIÓ

28/29, diss. i dium. Secció de Munyanya i Esquí
B.T.T.: SERRA BOUMORT
Organitza: Jaume Jubert

28/29, diss. i dium. Secció de Munyanya i Esquí
Sortida: ITINERARI A CAVALL
Organitza: Toni Guasch

31, dimarts Secció de Munyanya i Esquí
GRAN CASTANYADA DE L'ANY
Organitzen: Albert València, Antoni Guasch
i Pilar López

2, dijous G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Tarda a 2/4 de 9
Teòrica: FORMACIÓ D'UN KARTS

2, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8
Teòrica: ENTRENAMENT I L'ESFORC FÍSIC

4/5, diss i dium.  Secció de Munyanya i Esquí
MONOGRÀFIC D'ORIENTACIÓ

4/5, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica: L'AVENC DEL CLUB I LA
CARBONERA

9, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8
Teòrica: LA NUTRICIÓ PER ELS ESPORTS
DE MUNTANYA

11/12, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica: PERELLÓS (França)

11/12 diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
Sortida: MITJA MUNTANTA - SERRA
PANDOLS CAVALLS (GANDESA)
Organitza: Pilar Vendrell

  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE  NOVEMBRE
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ALALALALALTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCIS

13/14, diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
Monogràfic: INICIACIÓ A L'ESQUI DE
MUNTANYA
Organitza: Cinta

13/14, diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
Monogràfic: INICIACIÓ A L'ESQUI DE PISTA
Organitza: Albert Valencia

21, diumenge Secció de Munyanya i Esquí
SORTIDES GR-171 (Santuari de Pinós-Paüls)
TALAVERA - COLL DE FORÊS
19,850 Km. 4 h. 45'

27/28,  diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
ESQUÍ DE MUNTANYA

27/28,  diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
B.T.T.

11/12 diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Sortida pràctiques: TÈCNIQUES DE
PROGRESSIÓ

14, dimarts Matagalls-Montserrat
Tarda a 2/4 de 9
Reunió per escollir la COMISSIÓ DE LA XXII
EDICIÓ DE LA MATAGALLS - MONTSERRAT

16, dijous G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Tarda a 2/4 de 9
VALORACIÓ GLOBAL DEL CURS I
LLIURAMENT DE DIPLOMES

16, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8
Teòrica: EL MEDI NATURAL I MUNTANYA

18/19, diss. i dium.  Secció de Munyanya i Esquí
CICLE DE CRESTES

18/19, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica post curset: CAMPAMENT
SUBTERRANI A L'INTERIOR DE LA COVA
CUBERES

19, diumenge Secció de Munyanya i Esquí
SORTIDES GR-171 (Santuari de Pinós-Paüls)
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS - CERVERA
22,905 Km. 5 h. 40'

23, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8
Teòrica: PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I
PRIMERS AUXILIS

25/26, diss. i dium.  Secció de Munyanya i Esquí
B.T.T.: PORTS DE BESEIT
Organitza: Santi Artigas

25/26, dissabte i diumenge G.I.E.
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA
Sortida pràctica post curset: COVA DEL
CONILL ALS PORTS DE TORTOSSA-BESEIT

25/26, diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Sortida pràctiques: TÈCNIQUES DE
SEGURETAT

30, dijous Secció de Munyanya i Esquí
CURS DE MITJA MUNTANYA
Tarda a 2/4 de 8
Projecció i CLOENDA DEL CURS,
LLIURAMENT DE DIPLOMES i Piscolabis

2/3, diss. i diumen.  Secció de Munyanya i Esquí
Monogràfic: TÉCNIQUES D'AUTORESCAT I

SOCORS A MUNTANYA
Organitza: Jepis

6/7/8/9/10, dim. a dg. Secció de Munyanya i Esquí
Sortida: MONTE PERDIDO

16, dissabte Cantaires Muntanyencs
Tarda a les 9
CONCERT DE NADAL
Parròquia de Corpus Christi

17, diumenge Secció de Munyanya i Esquí
SORTIDES GR-171 (Santuari de Pinós-Paüls)
CERVERA - TALAVERA
14,600 Km. 3 h. 40'

23/24,diss. i diumen. Secció de Munyanya i Esquí
B.T.T.: SERRA DE LLAVERIA - CARDO
Organitza: Pilar Vendrell

  GENER  2001  GENER  2001  GENER  2001  GENER  2001  GENER  2001

  DESEMBRE  DESEMBRE  DESEMBRE  DESEMBRE  DESEMBRE

7.484 Lorena Sierra Gallardo
7.485 Xavier Marsà García
7.486 Ana Isabel de Godoy Ferreira
7.487 Núria León Iñigo

BAIXES PER DEFUNCIÓBAIXES PER DEFUNCIÓBAIXES PER DEFUNCIÓBAIXES PER DEFUNCIÓBAIXES PER DEFUNCIÓ

4.242 Josep Pérez i Lorman
2 952 Mercè Ferraz i Bas (Saperas)
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ACTIVITATS DEL G.I.E. ESTIU  2000ACTIVITATS DEL G.I.E. ESTIU  2000ACTIVITATS DEL G.I.E. ESTIU  2000ACTIVITATS DEL G.I.E. ESTIU  2000ACTIVITATS DEL G.I.E. ESTIU  2000

Moltes han estat les activitats que hem realitzat junts des
de que vàrem re-obrir la secció fa dos anys: col.laboracions
i sortides amb d´altres seccions, cursets d´iniciació per
als socis del centre i per a gent de fora que ara és socia,
lloguer de material, en definitiva, molta il.lusió en el futur.

Aquest any hem centrat esforços en dues qüestions:

1. Organitzar un Curset de Barranquisme, a fi de donar a
conèixer de més aprop aquest esport als nostres socis,
ja que el descens de barrancs utilitza una tècnica semblant
a l´espeleologia.

2. Centrar esforços en la col.laboració amb d´altres grups
d´espeleología, aconseguint importants resultats sobretot
al Massís de la Serra del Tendenyera.

El curset de barranquisme ha estat tot un èxit i una
magnifica experiència.

En primer lloc cal destacar l´esforç de la junta directiva en

facilitar la compra de material de barranquisme, sobretot
cordes.

L´exemplar comportament de monitors i de cursetistes
també ha estat important. Es nota en l´ambient optimisme
i ganes de fer més coses, més sortides i amistats.

La primera sortida que es va realitzar fou el Barranc del
Pas de l´Escanell, a la comarca de Berga.

Després de la bona resposta que donaren els cursetistes,
es va decidir organitzar desseguida la següent sortida als
Ports de Beseit.

Conjuntament amb monitors de l´Espeleoclub de Gràcia,
es va organitzar una clase pràctica de descens d´engorjats
a l´estil francès, realitzant els barrancs dels Estrets i del
Canaletes.

El barranc de la Corba fou la següent sortida.

Per acabar es va anar a la Sierra de Guara, on es van fer
el Mascún i les Gorges Negres, aconseguint ja un bon
aprenentatge de les tècniques de descens.

Encara ara, s´estàn fent sortides periòdiques de
barranquisme, tot aquell que es vulgui iniciar es pot dirigir
a secretaría i preguntar per qualsevol responsable del
G.I.E.
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Per suposat l´any vinent es tornarà a realitzar un curs de
barrancs per tots aquells que no han estat a temps
d´apuntarse, cap el maig o juny.

L´altre principal activitat de l´any ha estat la Campanya
d´Estiu feta al Sistema Aranyonera a la Serralada del
Tendenyera, conjuntament amb l´Espeleoclub de Gràcia,
l´E.R.E. de Reus, i gent espontània.

Aquest estiu s´han centrat els esforços en una cavitat
anomenada “La Cova Gelada”(C-5), on a part de descobrir
un llac gelat, s´ha realitzat la topografía de més de 600 m.
de recorregut i 100 m. de desnivell.

L´exploració encara no està acabada, pendents de
l´escalada que queda per fer en un pou remuntant de 25
m.

Conjuntament amb la revista “Exploracions” de
l´Espeleoclub de Gràcia, la topografía de la cova es
publicarà en el següent “Mai Enrera”, ja que fou realitzada
per membres dels dos grups, G.I.E. i Espeleoclub.

A finals d´agost es tenia constància d´una altra cavitat
situada a 2.700 m. d´alçada, sota el cim del Tendenyera,
ja que la seva boca d´entrada es divisa desde 40 km de
distància.

Seguint els manuals d´espeleología alpina, ens situarem
a 600 m. de fondària en un día. De moment el seu

recorregut és de 2 km, i actualment està en exploració.

El seu nom és C7, i de moment ha estat explorada per
membres del Col.lectiu Aranyonera 2000, (G.I.E.,
Espeleoclub, G.E.R.S., E.R.E).

A l´espera de nous descobriments us esperem en el
proper butlletí, no hi falteu!

Roger Griera
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III NIT DE L’ESPORT A GRÀCIAIII NIT DE L’ESPORT A GRÀCIAIII NIT DE L’ESPORT A GRÀCIAIII NIT DE L’ESPORT A GRÀCIAIII NIT DE L’ESPORT A GRÀCIA

La tercera nit de l’esport, que organitza el Districte
gracienc, uní el passat quinze de setembre gran nombre
d’esportistes al Camp de l’Àliga.

Durant la Festa es
premiaren diferents
activitats esportives,
des de natació bàsquet,
patinatge a
muntanyisme. També
entrenadors, clubs i
directius.

Recordem que el nostre Club va ser premiat l’any passat
en tres diferents modalitats. Ens va semblar adient aquest

V MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONAV MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONAV MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONAV MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONAV MOSTRA D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA

Sota el lema “LA PAU EN ACCIÓ” l’Ajuntament de
Barcelona ha organitzat amb motiu de la seva Festa Major,
una trobada de 102 associacions barcelonines.

    Fotografía de Ramon Izquierdo

Vàrem ser convidats a col·laborar-hi i malgrat el poc temps
que disposàvem, ens va semblar que valia la pena d’aprofitar
aquesta ocasió de donar a conèixer més el nostre Club.

Especialment era atractiu el lloc: la Plaça Catalunya.

ITINERARIS GRACIENCSITINERARIS GRACIENCSITINERARIS GRACIENCSITINERARIS GRACIENCSITINERARIS GRACIENCS
Us informarem oportunament al taulell d’anuncis del Club,
dels nous itineraris graciencs, que s’organitzen des del
taller d’Història de Gràcia.

PARC GÜELLPARC GÜELLPARC GÜELLPARC GÜELLPARC GÜELL
Estem fent els tràmits necessaris prop de la regidoria, a
fi de fer els planols i estudis de l’antiga mina del Parc Güell.
Aquest estudi es farà junt amb el GIE del Club.

PESSEBREPESSEBREPESSEBREPESSEBREPESSEBRE
Uns dies abans de les festes nadalenques instal·larem de
nou el Pessebre dins el Forn Ibèric. Us informarem per si
voleu acompanyar-nos. Serà una trobada amb els amics
de Sant Cugat.

ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS

21 de setembre. Reunió a la Torre Josana, convocada per
l’Ajuntament de Barcelona a fi de parlar de la propera Festa
de la Mercè, en que estem convidats a instal·lar un stand.
El lloc de la Mostra, la Plaça de Catalunya.

23-24-25 de setembre. Tenim l’estand instal·lat a la Plaça
de Catalunya. Ens ha ajudat en Jordi Pi i hem rebut
felicitacions pel seu muntatge encertat. Durant aquests
tres dies hem repartit els nous tríptics del Club.

26 de setembre. Homenatge a Josep Barberà a l’Auditori
de Sant Cugat, amb l’assistència de l’Alcalde. Ens
informa que tant el Forn com l’Ermita han estat declarats
d’interès local i passaran a la protecció de l’Ajuntament.
També es van presentar en aquest acte dos llibres, un de
Josep Anton Pujante “Camí de Nirvana” i l’altre de Manel
Figuera “El darrer pas”.

any recolzar al nostre Club germà en l’excursionisme,
UEC que celebrà els seus 60 anys d’activitat.

Dins l’especialització muntanyenca es presentaven altres
Clubs, però per votació va sortir guanyador l’UEC de
Gràcia. Va recollir el premi el seu President, Sr. Pujolar,
a qui felicitem cordialment.

A l’acte va assistir-hi el regidor de Gràcia, Sr. Ferran
Mascarell i la presentació de la Festa va ser a càrrec del
periodista Joan Anton Peris.

Gegants, Castellers, el Drac de Gràcia tancaren aquesta
III Nit de l’Esport. Felicitem els seus organitzadors, en
especial al Conseller de Cultura i Esports, Sr. Alber
Mussons.

Maria Dolors Lázaro i Palau
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La Festa de la Mercè aplega un gran nombre de passejants,
a qui els hem fet entrega dels nous tríptics del Club.

    Fotografía de Ramon Izquierdo

Donem les gràcies als socis que ens han acompanyat
durant els tres dies, amb guàrdies de deu hores diàries,
especialment al nostre amic Jordi Pi que s’ha cuidat del
muntatge, molt atractiu, que descriu totes les activitats del
nostre Club, des de l’acampada, escalada, muntanya,
espeleologia, esquí, fins al nostre fons de llibres publicats.

Des d’aquestes línies volem felicitar l’organització perfec-
ta d’aquesta V mostra, especialment a la Carme Segura,
incansable durant aquests dies de l’Exposició.

Maria Dolors Lázaro i Palau

CCCCCANTANTANTANTANTAIRESAIRESAIRESAIRESAIRES
MUNTMUNTMUNTMUNTMUNTANYENCANYENCANYENCANYENCANYENCSSSSS

CONCERT A VILASSAR DE MARCONCERT A VILASSAR DE MARCONCERT A VILASSAR DE MARCONCERT A VILASSAR DE MARCONCERT A VILASSAR DE MAR

El curs d’enguany (1999-2000), la nostra Coral l’ha donat
per acabat el 17 de juny a l’Ateneu Vilassanès on la Coral
Englantina, de Vilassar de Mar, va festejar el seu XXè.
aniversari amb un Concert Extraordinari, que aplegà les
corals següents:

Coral Englantina, de Vilassar de Mar
Coral Mareny, de Vilassar de Dalt
Cor Parroquial de St. Feliu, de Cabrera de Mar
Cantaires Muntanyencs, del Club Exc.  de Gràcia

A la primera part es cantaren quatre cançons
conjuntament, les dues primeres dirigides pel director
Joaquim Miranda:

Cants i rialles -    Robert L. de Pearsall
Rosa de bardissa -    H.  Werner

i les dues següents ho foren pel nostre director Víctor
Barbé:

Muntanyes de Canigó -    Nadal Puig
Sardana de les monges   -    E. Morera

Pel que fa a la segona part, les corals interpretaren:

GIòria  (RV 589) -     Antonio Vivaldi
(en els seus dotze moviments)

Actuaren de solistes la mezzo-soprano Marisa Roca i la
soprano Mercè Baiget, amb acompanyaments de la Jove
Orquestra de Cambra Ars Ensemble i de l’orgue a càrrec
de Carme Godall.

Tots sota la direcció de Jordi Carrau.

En finalitzar l’obra, els aplaudiments del públic donaren
peu a la repetició de l’11è. moviment:  Allegro (mezzo-
soprano) “Quoniam tu solus sanctus” - Allegro (Cor).

Es clogué l’acte amb unes paraules del director Jordi
Carrau, del President de la Coral Englantina i del Batlle de
la Vila, que foren obsequiats amb un record de l’efemèride.
I a cada un dels cantaires se li oferí un modern rellotge de
taula, amb les dades corresponents a l’aniversari que es
commemorava.

Rebin els nostres amics de la Coral Englantina la nostra
més sincera felicitació per les seves dues dècades
d’actuacions musicals.
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VACANCES 2000 CÀMPING VERNEDAVACANCES 2000 CÀMPING VERNEDAVACANCES 2000 CÀMPING VERNEDAVACANCES 2000 CÀMPING VERNEDAVACANCES 2000 CÀMPING VERNEDA

Aquest estiu les vacances del club, organitzades per la
Secció d’Acampada, es feren a la Val d’Aran, en el
Càmping Verneda de la població de Pont d’Arròs.(com ja
havíem anunciat en el butlletí i en el mateix club).

    Fotografía de Jordi Coca

El càmping amb uns serveis molt bons i el lloc d'acampada
molt correcta, va acollir a un grup de socis de la nostra
entitat, els quals varen gaudir d'un temps propi dels
Pirineus (sol, pluja, fred, calor, etc.) també de bones
excursions per fer cims de tota alçada, turisme i estones
de remullada a la piscina del càmping.

    Fotografía de Jordi Coca

Els primers en arribar ho feren el dia 21 de juliol i els últims
en marxar el 20 d’agost.

El dia 12 d’agost es va fer la típica Festa Major de Gràcia,
començant amb un cercavila, xocolatada, coca i després
jocs pel menuts amb obsequi inclòs. AI migdia es va
convidar amb un vermut molt complert. Al vespre i seguint
la festa es va fer el sopar de germanor, convidant la secció
amb cava.

També aquest any i com a detall recordatori de les

vacances en lloc de fer un banderí, es varen regalar 2
samarretes per instal·lació amb l’anagrama de la secció
i recordant l’estiu 2000.

Amb resum, un èxit.

    Fotografía de Jordi Coca

Pel tema d' estadística direm que: fòren 1 furgó, 5 tendes,
18 caravanes .57 persones grans, 11 de petits. El més
gran de 75 anys i el mes petit de 7 mesos. Això es en
resum les vacances d’estiu del Gràcia.

En el proper butlletí, parlarem de fer un estudi per preparar
les de l’any vinent. Fins aleshores.

Secció d’ Acampada

MAMAMAMAMATTTTTAAAAAGGGGGALLS -ALLS -ALLS -ALLS -ALLS -
MONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRAAAAATTTTT

Ja hem acabat la Matagalls–Montserrat d’enguany, i ens
sentim orgullosos per haver novament superat el repte
d'animar i donar suport durant 24 hores a quasi 2000
persones que participan en una de les proves de resistència
en muntanya més dures que existeixen.

I tot gràcies a l’esforç de tots els socis col·laboradors,
familiars i amics, a qui dono de tot cor les gràcies més
expressives.

Afortunadament tot ha funcionat, podríem dir que
perfectament, ja que les incidències que hem tingut,
considerem que han estat normals en un acte d’aquesta
magnitud. Es poden millorar moltes coses de l’organització,
i seguirem treballen per tal de superar-nos.

Sobretot s’ha de millorar la preparació dels participants,
cosa que tan sols podem fer en forma d’escrits i difusió a
través dels mitjans de comunicació, per tal de crear una
cultura d’entrenament per la marxa. Cada vegada el
percentatge de participants que arriben a Montserrat és
més elevat, però els casos d'abandonament per problemes
físics segueixen sent una font de preocupació.
Cal remarcar amb molta claredat, que l’evacuació d’un
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participant sols podem assumir-la en cas d’accident i amb
els mitjans de que disposem, que són les ambulàncies
que tenim distribuïdes al llarg del recorregut.

També cal incrementar la informació sobre les vies
d’evacuació des dels punts de la marxa on disposem de
controls de pas o avituallament. El poder comunicar de
manera clara com arribar a un d’aquests punts, per tal de
que els participants ho puguin comunicar a un familiar o
amic, és vital per aquesta persona i no sempre disposem
de suficients voluntaris per dur a terme aquesta tasca.

Els aiguats que van malmetre Montserrat aquest estiu,
han provocat que físicament no ens fos possible instal·lar
un avituallament d’aigua entre Monistrol i el Monestir.
Encara que a la documentació quedava indicat que l’últim
avituallament d’aigua era a Monistrol, un cert nombre de
participants, possiblement per la força del costum, van
trobar-se amb problemes per aquest motiu. Caldrà, amb
temps, estudiar i trobar una solució a aquest tema.

    Fotografía de Ramon Izquierdo

També caldrà trobar una solució per tal de tranquil·litzar
als participants excessivament impacients per iniciar la
marxa, que cada vegada son més nombrosos. Per més
que intentem explicar que no es tracta d’una carrera, fa la
sensació, que sortir el primer aporta molta avantatge al
participant que ho aconsegueix.

Ens hem trobat amb un problema que no s’havia produït
mai, i és que algunes samarretes, per una reacció química
provocada per un excés de calor al forn on s’estampaven,
ha perjudicat el teixit i es trenquen pel dibuix. Ens hem
posat amb contacte amb el fabricant i ha reconegut l’error.
Així és que tothom que tingui algun problema de qualitat,
li serà canviada. Sols cal que ens faci arribar la samarreta
que presenti aquest problema, i n’hi donarem una altra en
bon estat.

Hem rebut queixes i també felicitacions. Les primeres,
procurarem trobar-hi remei per tal de que en properes
edicions de la marxa, no sigui necessàri tornar a repetir-
les. En quant a les segones, les agraïm de tot cor. Penseu
que aquest és, apart de sentir-nos orgullosos de superar

el repte que ens plantegem cada any, el millor premi que
podeu donar als cents de voluntaris, que sense finalitat de
lucre, participem en el desenvolupament de la, per
nosaltres, millor marxa de resistència del mon.

    Fotografía de Ramon Izquierdo

Per tal de procurar fer-ho millor, us convoquem el dia

14 de novembre, a 2/4 de 9 de la tarda

a la reunió per formar la nova Junta responsable d’organitzar
la marxa de l’any 2001.

Ja sé que tots tenim molta feina i que les reunions ens
ofeguen, malgrat tot,  jo us demano que vingueu, sense
cap mena de por a ser “enganxats”, per tal de poder
escoltar la vostra opinió. Totes són valuoses i penseu que
moltes de les tasques que poden ser incompatibles amb
un horari laboral, ja estan cobertes per nosaltres, el grup
de jubilats, que aportem el nostre temps, experiència i
esperit conservador, si bé ens manca l’empenta,
espontaneïtat i noves idees que podeu aportar els joves.
Tot es pot canviar i millorar, sols cal proposar-s’ho amb
fermesa.

Guillem Martín i Brasó

ALGUNES XIFRES DE LAALGUNES XIFRES DE LAALGUNES XIFRES DE LAALGUNES XIFRES DE LAALGUNES XIFRES DE LA
MATAGALLS - MONTSERRATMATAGALLS - MONTSERRATMATAGALLS - MONTSERRATMATAGALLS - MONTSERRATMATAGALLS - MONTSERRAT

Col·laboradors Participants
Dones   86 Inscrits 1975
Homes   84 Sortits 1914
Total Club 170 Arribats 1191

Protecció Civil   37 % arribats 62,2
Sanitaris   16 Ambulancies 7
TOTAL 223 Furgonetes 9

Funcions
Organització   18 Senyalització 12
Inscripció   13 Control 45
Aigua     5 Avituallament 78
Sortida   14 Arribada 25
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40 ANIVERSARI DEL RALLIE DE L'AMISTAT40 ANIVERSARI DEL RALLIE DE L'AMISTAT40 ANIVERSARI DEL RALLIE DE L'AMISTAT40 ANIVERSARI DEL RALLIE DE L'AMISTAT40 ANIVERSARI DEL RALLIE DE L'AMISTAT

La propera Setmana Santa es compliran 40 anys de
trobades amb els amics francesos. Són molts Rallies i
molts llocs visitats d’una i altra banda dels Pirineus.

Quan es complia el quart Rallie, cap a l’any 1964, a
Castelldefels, el Vice-President del Camping Club de
France, Sr. André Denis ens lliurà la Medalla d’Or que ens
concedia el Consell Nacional Francès.

La Concessió d’aquella Medalla d’Or representava, segons
la revista “La Clairière”, que erem els Delegats del Cam-
ping Club de França, no tan sols a Catalunya, sino també
a Espanya.

Han passat 36 anys des d’aquella data i el que he dit abans
sona com a contes de fades... Qui vol seguir avui aquests
Rallies? El pensament i la idea d’amistat dels fundadors
ja no encaixa amb la vida d’avui.

Però, ens toca a nosaltres cel.lebrar el que en farà 40 i hem
de fer-ho com a homenatge a totes les persones que han
anat organitzant els anteriors 39. Personalment crec que
han estat unes jornades enriquidores, i crec necessari
detallar-les aquí:

Data Nr. Lloc
1961 1 Vialavert en Sidobre
1962 2 Els Bruc
1963 3 Saint Gaudens
1964 4 Castelldefels
1965 5 Roques Sur Garonne
1966 6 Blanes
1967       Sense trobada  (a Sainte Marie la Mer)
1968 7 Les Avalats
1969 8 Cala Montgo (L’Escala)
1970 9 Vallont Pont d’Arc
1971 10 Sitjes
1972 11 Mazamet
1973 12 C. Filipina (Viladecans)
1974 13 Muret (Domaine de Brioude)
1975 14 Begur
1976 15 Castres (Domaine de Lostange)
1977 16 C. El Sombrero (Banyoles)
1978 17 Vallon Pont d’Arc

1979 18 C. Torrelamora (Altafulla)
1980 19 Mazamet
1981 20 Garriguella
1982 21 Realmont
1983 22 Çastelló d’Ampuries
1984 23 Ondes
1985 24 Blanes
1986 25 Les Avalats
1987 26 Begur
1988 27 Castres
1989 28 Gariguella
1990 29 Saint Jean en Royans
1991 30 Sitges
1992 31 Saint Pierre la Mer
1993 32 Olot
1994 33 Vauvert
1995 34 Blanes
1996 35 Vaison la Romaine
1997 36 L’Escala
1998 37 L’Estang
1999 38 Blanes
2000 39 Sainte Marie la Mer

Si voleu participar en l’organització del 40 aniversari dels
Rallies, us esperem al Club el proper

17 d’Octubre a les 20:00 hores

El Rallie està previst fer-lo a Begur

Maria Dolors Làzaro i Palau

NOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIESNOTICIES

HOMENATGE A JOSEP BARBERÀ, EL FORNHOMENATGE A JOSEP BARBERÀ, EL FORNHOMENATGE A JOSEP BARBERÀ, EL FORNHOMENATGE A JOSEP BARBERÀ, EL FORNHOMENATGE A JOSEP BARBERÀ, EL FORN
IBÈRIC I L’ERMITA ROMÀNICA DE SANTIBÈRIC I L’ERMITA ROMÀNICA DE SANTIBÈRIC I L’ERMITA ROMÀNICA DE SANTIBÈRIC I L’ERMITA ROMÀNICA DE SANTIBÈRIC I L’ERMITA ROMÀNICA DE SANT

ADJUTORIADJUTORIADJUTORIADJUTORIADJUTORI

A l’Auditori de Sant Cugat s’ha rendit un merescut
homenatge al nostre volgut amic Josep Barberà, que ens
deixà el passat mes de maig.

La seva vida, dedicada a la muntanya, va ser descrita amb
paraules encertades pel nostre consoci Joan Cervera.
Intensa l’activitat de Josep Barberà, tant per la seva
dedicació a l’escalada, com per la seva afecció a
l’escriptura. Tots sabem del seu Museu Muntanyenc, crec
que únic, dedicat sobretot al Cavall Bernat de Montserrat.

Un home amb una història important dins l’escalada i el
muntanyisme, que comptava amb l’amistat d’escaladors
d’élite d’avui, no deixà mai d’interessar-se per la sort del
forn ibèric i l’ermita de Sant Adjutori.

I ha tingut de ser durant aquest homenatge que l’alcalde
de Sant Cugat ha fet saber als presents, que en Sessió
Plenària d’aquest mes, s’acordà declarar ambdós
monuments arqueològics d’interès local, signant un
compromís de restauració amb les propietàries.
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El nostre Club, com a descobridor del Forn, estarà
informat degudament dels passos que es seguiran.

Bé, és una gran notícia. Es conservarà el Forn, s’adequarà
i restaurarà l’ermita.

Josep Barberà no ha pogut conèixer aquesta decisió
municipal, per poc, ja que fins els seus darrers dies va
insistir sobre el tema, prop de la tinent d’alcalde de Sant
Cugat, Sra., Àngels Ponsa i Roca.

N’estic segura que la seva insistència ha merescut aquesta
resolució satisfactòria.

I nosaltres li estem agraïts, en nom nostre i dels
descobridors, socis ja desapareguts Piera, Brasó,
Castellà....

Tant el Forn com l’Ermita són uns vestigis importants del
passat; un i altre dels pocs que tenim a Catalunya.

Maria Dolors Lázaro i Palau.

SENDERISME CATALÀSENDERISME CATALÀSENDERISME CATALÀSENDERISME CATALÀSENDERISME CATALÀ

Per la informació i les dades que hem recollit a la nostra
entitat i en ocasió de la celebració d’aquesta assemblea
de la FEEC, en referència al tema dels senders que està
previst a dos punts de l’ordre del dia (ratificació del
reglament del comitè i propostes de les entitats), volem
manifestar el següent:

1. L’organització i l’estructura del senderisme català que
ha estat vigent fins al 23 de novembre de 1999 era fruit
d’un acord unànime de l’assemblea de la FEEC, la
qual va decidir crear, a part del comitè tècnic federatiu,
un organisme especialitzat en el tema dels senders
que portés a terme unes tasques determinades.
L’objecte fonamental d’aquesta decisió era el multipli-
car el volum de la feina que en aquesta activitat podia
efectuar la pròpia FEEC.

2. L’èxit d’aquesta decisió ha portat a la realitat actual
amb un augment espectacular tant pel que fa a les
dimensions de la xarxa de senders, com per les
publicacions efectuades, com per la sensible millora
en el nivell de manteniment, com per l’atenció i la
notorietat que el senderisme català ha despertat en la
nostra societat. Aquesta realitat ha estat reconeguda
per les institucions catalanes i per les de la resta de
l’Estat, en les quals hem pogut constatar que se’ns
posa d’exemple reiteradament.

3. La constitució d’aquest organisme especialitat
(Senders de Catalunya) es va fer de manera que els
seus membres siguin bàsicament les entitats
federades interessades en el tema i que hi han volgut
ingressar, les quals, a través de l’assemblea

corresponent, determinen en tot moment l’actuació
de Senders de Catalunya. Són les entitats directament
les que exerceixen aquesta potestat, sense
intermediaris, cosa que no passa en el cas d’un
comitè federatiu.

Això ha representat, entre altres coses, un sensible
increment de la incidència directa i de poder de
decisió de les entitats en les competències que la
FEEC va delegar a Senders de Catalunya.

4. Amb la nova organització també es van resoldre
problemes econòmics, d’estructura i de funcionament
del comitè de Senders, i en especial els relacionats
amb el manteniment, ja que aquest és l’aspecte
realment ingrat de tots els relacionats amb el
senderisme (és literalment impossible que no hi hagi
pegues i reclamacions per molts esforços i dedicació
que s’hi esmercin).

És evident que la fórmula que s’aplicà no és
necessàriament l’única i que es poden aplicar altres
sistemes d’organització (podem mirar les experiències
de les altres federacions autònomes espanyoles),
però és obvi que fins ara les competències i el
protagonisme en el món senderista mai han sortit de
l’àmbit federatiu i de les seves entitats.

5. Per a concretar i definir les relacions entre la FEEC i
Senders de Catalunya es va establir un conveni (tot
seguint les pautes marcades per l’assemblea de la
FEEC), el qual, després de sis anys de funcionament,
la junta directiva de la FEEC ha considerat que ha de
quedar sense efecte.

6. Quan la junta directiva de la FEEC va denunciar el
conveni Senders de Catalunya va elaborar un informe
sobre la seva actuació en el decurs de la vigència del
conveni i hi va adjuntar una detallada informació
històrica realment aclaridora. Aquest informe el vam
rebre totes les entitats federades amb l’oferiment
d’aportar tot tipus d’informació complementària com
així es va fer.

7. Segons les propostes presentades per algunes entitats
a aquesta assemblea, sembla que es vol fer una
reestructuració del comitè de Senders i es manifesta
reiteradament que les competències del senderisme
han de passar a les entitats. És a dir, no les ha de tenir
la FEEC.

Això és força sorprenent perquè, a part que les
competències sempre han estat titularitat de la FEEC,
ens consta que el treball en els senders catalans
sempre s’ha fet amb la participació de les entitats i
dels seus socis. Aquesta afirmació està avalada per
la gran quantitat d’entitats que són col·laboradores
directes en el manteniment dels senders des de fa
molts anys.
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Per tant, queda clar que la participació de les entitats
federades en tot el tema senderístic ha estat sempre
una constant en l’actuació i el funcionament de
Senders de Catalunya. Ens consta que tota entitat
que ha volgut col·laborar en qualsevol tema o aspecte
sempre hi ha estat ben rebuda. Es pot afirmar que la
participació de les entitats encara ha estat més
importat que abans per la seva possibilitat de
participació directa en les decisions de l’associació.

8. Cal que tinguem present que hi ha un altre compromís
signat per l’actual junta directiva de la FEEC, sobre el
tema dels senders, amb l’associació Catalana de
Senderisme; en aquest conveni es preveu que
determinades funcions siguin portades a terme, per
delegació, per aquesta associació, amb caràcter
exclusiu, dins un termini de 10 anys. A aquest conveni
no li afecta per a res el fet que quedi sense efecte o no
es renovi el conveni que existia entre la FEEC i
Senders de Catalunya.

9. És molt important que tinguem en compte aquest punt
perquè si no es rectifiquen recents actuacions de la
junta directiva de la FEEC que no segueixen el
contingut del conveni entre la FEEC i Catalana de
Senderisme es pot donar el cas que per incompliment
de compromisos la FEEC hagi d’afrontar importants
conseqüències molt desagradables.

10. Volem remarcar com seria de negatiu tant per al
prestigi, les arques i la imatge de la junta directiva i de
la pròpia FEEC una més que provable sentència
judicial desfavorable sobre aquest tema. Per tant cal
que actuem amb molt de compte, serietat i cautela per
a evitar aquests efectes tan desfavorables.

11. En aquest punt cal que tinguem present que les
competències referides en el conveni entre la FEEC i
Catalana de Senderisme són les publicacions dels
senders, les noves realitzacions de senders i la
promoció del senderisme; és a dir, l’únic tema provinent
de l’extingit conveni entre la FEEC i Senders de
Catalunya que queda pendent de determinar com
s’estructura és el manteniment dels senders, justament
allò que dèiem abans que és el més ingrat.

12. La situació actual és molt preocupant, ja que des del
novembre de l’any passat (fa gairebé sis mesos) està
tot aturat sense un projecte ni cap idea concreta de
com sortir d’aquest cul-de-sac. Hem copsat que les
persones que treballen en el tema dels senders viuen
un desconcert i una manca de visió de futur que els
preocupa molt, aquestes persones, pel seu profund
coneixement de causa detecten una sèrie
d’incongruències i una manca de planificació que els
fa estar molt intranquils i realment alarmats.

Això no obstant, també ens consta que en les
converses que s’estan portant a terme entre la FEEC

i Senders de Catalunya s’ha manifestat la voluntat
d’integrar tots els elements interessats en el tema en
una tasca comuna i sense que es produeixi la pèrdua
de cap persona valuosa en aquest camp, segons
manifestacions del propi President de la FEEC en
aquestes reunions.

13. Sembla ser que l’estat actual d’aquestes converses i
a la llum de l’esperit abans esmentat hi ha hagut una
resposta positiva per ambdues parts amb la ferma
confiança de cercar solucions positives.

14. Malgrat totes les converses i gestions efectuades,
com és lògic, la decisió final que s’aplicarà serà
aquella que determinin les entitats en aquesta
assemblea.

Després de tot el que hem exposat, nosaltres creiem que
s’ha de mantenir el conveni amb Senders de Catalunya,
amb les característiques de l’anterior i amb les esmenes
tècniques que realment calguin.

Volem que consti a l’acta de l’assemblea el text íntegre
d’aquesta manifestació i a l’efecte en lliurem una còpia al
Secretari.

Sant Feliu de Guíxols, 7 de maig de 2000.

FORN IBÈRIC DE SANT ADJUTORIFORN IBÈRIC DE SANT ADJUTORIFORN IBÈRIC DE SANT ADJUTORIFORN IBÈRIC DE SANT ADJUTORIFORN IBÈRIC DE SANT ADJUTORI

Aquest mes d’octubre començaran ja a Sant Adjutori i al
Forn Ibèric els treballs de prospecció i condicionament
dirigits per arqueòlegs de l’Excelentíssima Diputació de
Barcelona, havent sol·licitat la col·laboració en aquests
treballs de Maria Dolors Làzaro, que va participar els anys
60 a l’excavació inicial.

Posats en contacte amb l’ajuntament de Sant Cugat, la
tinent d’alcalde ens explicà què aquest és el conveni en
què es va quedar amb les propietàries del terreny

SOCI PREMIATSOCI PREMIATSOCI PREMIATSOCI PREMIATSOCI PREMIAT

Ens plau fer-nos ressò del V PREMI LLUÍS CASASSAS
I SIMÓ, de la Societat catalana de Geografia ( filial de
l'Institut d'Estudis Catalans), concedit al nostre consoci
Santi Pocini i Serra, pel seu treball "Empremtes Glacials
i Preglacials a la Serra d'Enclar (Andorra).

L'oferiment d'aquest guardó tingué lloc el 26 d'abril darrer
a la Sala Prat de la Riba, en el marc solemnedel lliurament
dels premis de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes
felicitats, per tant, amic Santi.
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BON NADAL, BONA ENTRBON NADAL, BONA ENTRBON NADAL, BONA ENTRBON NADAL, BONA ENTRBON NADAL, BONA ENTRADA AADA AADA AADA AADA A

L'ANY 2001 I MOLL'ANY 2001 I MOLL'ANY 2001 I MOLL'ANY 2001 I MOLL'ANY 2001 I MOLTTTTTA FELICITA FELICITA FELICITA FELICITA FELICITAAAAATTTTT

PER TOT EL SEGLE XXI !!!!PER TOT EL SEGLE XXI !!!!PER TOT EL SEGLE XXI !!!!PER TOT EL SEGLE XXI !!!!PER TOT EL SEGLE XXI !!!!
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COMENTARI DE LLIBRESCOMENTARI DE LLIBRESCOMENTARI DE LLIBRESCOMENTARI DE LLIBRESCOMENTARI DE LLIBRES

Dins de la col·lecció "Llibre de Motxilla”, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat ens ha ofert dos nous volums,
els números 62 i 63, que vénen a incrementar aquesta
important aportació (la més dilatada històricament) als
aspectes esportius i culturals del nostre excursionisme
en totes les seves diverses branques i especialitats.

"METEOROLOGIA DEL PIRINEU CATALÀ", de Jordi
Sacasas i Lluís.

Com es diu molt bé en el
pròleg: “Aquest llibre és una
nova contribució a la
meteorologia catalana i   a la
vegada, n’és el fruit.

La bibliografia
especialitzada en català
inclou massa pocs títols
escrits amb el rigor
necessari”. Jordi Sacasas
posa a l’abast de
l’excursionista,  de
l’alpinista,  de l’esquiador...,
uns elements bàsics per a

fer un estudi ben acurat del comportament de la
meteorologia a la muntanya,  en general,  i més
concretament ai Pirineu i al Prepirineu.

Una simple ullada ai seu contingut ens ho demostrarà:
“Climatologia del Pirineu català i andorrà”.- “Temps típic
de cada mes”. ”Situacions meteorològiques” .- “Núvols:
teoria i significat meteorològic” .- “Tempestes: teoria i
preocupacions” .- “Fenòmens meteorològics diversos” .-
“Les allaus”.- I en la seva “Conclusió” trobarem una gran
abundor de consells, fruit de la seva experiència, que
resultaran ben útils als muntanyencs.

Ens recorda,  per exemple,  i la nostra pròpia experiència
ho pot corroborar,  que “a l’estiu el màxim perill són les
tempestes, sobretot de mitja tarda, que, malauradament,
han donat alguns ensurts i disgustos. No s’ha de
menysprear la pèrdua d’orientació a causa d’estar dins
d’un núvol,  comportant que tot un grup d’excursionistes
es perdi,  sobretot si no duen brúixola; d’aquí la importància
de dur-la al damunt per si arriba a ser necessària

"L’ALT CONGOST A PEU I AMB BICICLETA”, de
Francesc Roma i Montserrat Perramon.

És un llibre que ens permet
creuar un espai a cavall de
les comarques del Vallès i
l’Osona entre el massís del
Montseny i els cingles de
Bertí;  concretament l’Alt
Congost, que, a grans trets,
fan coincidir, els nostres
autors, amb la capçalera del
riu Congost.

Són uns recorreguts, a peu
o amb bicicleta, que em
traslladen a excursions

(fetes a peu!)  per tots aquells indrets que m’influïren
profundament en els meus anys juvenils i de formació
personal de cara a l’excursionisme actiu  (esportiu i
cultural) ,  i que fins i tot m’introduïren en els secrets
d’aquella tècnica i materials d’escalada que,  amb els ulls
d’ara,  podríem qualificar de rudimentaris

Els nostres autors ens ofereixen un conjunt de tretze
itineraris que ens permeten gaudir d’uns espais un xic
oblidats, tot recomanant de fer-ho amb respecte:

01) El Figueró-Tagamanent - Barri de l’Abella  (Sant
Martí de Centelles)

02) Els Hostalets de Balenyà - Roc de la Guàrdia - La
Creu.

03) Els Hostalets - Sant Jaume de Viladrever -  Sant
Miquel de Vilageliu - Els Hostalets.

04) Aiguafreda - La Móra - Aiguafreda.
05) El Figuerò - Puigfred - L’Abella.
06) Aiguafreda - La Figuera - Fondrats - Aiguafreda.
07) Sant Martí de Centelles - Aiguafreda - Serra de

l’Arca - Sant Martí de Centelles.
08) El Brull - Collformic - El Brull.
09) Centelles - Font de la Sauvanegra - Bauma d’en

Roma - Centelles.
10) Centelles - Castell de Sant Martí - Centelles.
11) La volta als cingles de Bertí.
12) Aiguafreda de Dalt - Ermita de Santa Madrona.
13) Balenyà - El Brull - Aiguafreda.

I encara ens presenten,  com a complement,  una
selecció d’altres possibles excursions que vénen a dibuixar
tota una xarxa de recorreguts prou interessants.

COL·LCOL·LCOL·LCOL·LCOL·LABORABORABORABORABORAAAAACIONSCIONSCIONSCIONSCIONS
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“RUMBO A IRAN”, de Toni Vives

Llicenciat en historia de l’art,
expresident del Club
Excursionista de Grècia,
expert alpinista i aventurer,
amb un important nombre,
en el seu haver,
d’ascensions al Pirineu i als
Alps,  així com d’expedicions
a diferents continents, que li
han permès aconseguir els
cims del Xixa Pangma, pic
nord (8008 m),.; Muztagata,
dues vegades  (7546 m); Pic
Lipkin, al Kirguijstan (6900
m);  Kuiby Sheu, al
Tadjiquistan (al voltant dels

6000 m); Kilimanjaro  (5900 m); Elbrus  (5642 m),  entre
molts d’altres.

És l’autor d’una sèrie de llibres - guies, tots sota el comú
denominador: “Rumbo a,,,”,  llibres que ens donen la
facilitat i l’oportunitat de poder visitar i conèixer a fons
(més del que podria fer-ho un simple turista) la història,
cultura, particularitats, gastronomia,  indrets monumentals
i artístics, etc., dels següents països:  Xina  (1989);
Equador (1991,  1a edició); Lituania  (1995); Equador
(1997, 2a edició revisada)  i Cuba, en el seu apartat de
submarinisme  (1999). Entre els llibres d’en Toni Vives,
tots publicats per Editorial Laertes,  cal destacar-ne un de
ben diferent i ben proper al nostre país: “La ruta del
cargol” (1998) , aquest, com és obvi, de caire gastronòmic.

“Rumbo a Iran” torna a ser, parodiant una cèlebre i
popular frase,  “quelcom més que una guia turística”. Toni
Vives ens procura una àmplia i alhora detallada informació
de caire geogràfic,  climàtic, de flora i fauna,  polític,
lingüístic, històric,  econòmic,  etc., etc., i ho fa de forma
tal que la complicada situació socio-cultural-religiosa
d’aquell país sens fa força comprensible.  I en l’aspecte
més turístic i de viatger un xic aventurer,  ens proposa
itineraris i excursions que abracen l’ecoturisme,
l’antropologia i l’arqueologia, els viatges d’aventura,  el
cicloturisme i la bicicleta tot terreny, el submarinisme i els
rallies automobilístics  (4x4) .  I,  a més a més,  per als
excursionistes   descriu la possibilitat de fer diferents pics
com el Demavand, el cim més alt de l’Iran  (5671 m)  i el
Sebalan,  la segona muntanya persa  (4860 m) .  Ens
especifica, també,  els cims més importants de les tres
principals serralades, les d’Elburz,  Zagros i Paye, tots
ells de més de quatre mil metres.

En definitiva,  un bon treball,  com acostuma a fer l’amic
Toni Vives,  qui,  per cert,  en el moment d’ escriure
aquests comentaris es troba precisament a l’Iran preparant-
se per l’ascensió al Demavand. Estem segurs del seu èxit
i esperem que en un proper article ens el faci viure
intensament.

“PREGONERS D’UNA VILA LLIURE (Història de la
premsa gracienca)”, d’Albert Musons.

Aquest és el número 2 de la
col·lecció “La font de
l’atzavara”,  del Taller
d’Història de Gràcia.

Com es diu a la
contraportada,  el llibre
repassa la història de les
principals publicacions que
han conviscut amb la gent
de Gràcia des d’aquells
pioners: “El Eco de Gràcia”
i “La Legalidad”, de 1866,
fins als títols més
contemporanis, que han

mantingut encesa la flama de la comunicació local.
També fa esment de les capçaleres d’informació general,
polítiques, d’humor, religioses, revistes i butlletins d’entitats
i seccions,  almanacs,  guies, divulgadors de l’esport i del
món de l’espectacle,  etc. Igualment,  el llibre inclou una
detallada relació dels títols dels quals l’autor ha trobat
constància hemerogràfica concreta o referència
documental prou clara.

He volgut recollir aquesta cita,  perquè posa de manifest,
d’una manera ben ferma, el seu objectiu, que podem
assegurar que ha estat fidelment seguit pel seu autor,
l’entusiasta gracienc Albert Musons i Ageli,  promotor de
tantes i tantes activitats socio-culturals-esportives que
dignifiquen el nostre propi espai identitari. En el curs de
les seves 137 pàgines i en els gairebé 125 anys analitzats,
del 1866 al 1990, s’hi compten, en xifres rodones, al
voltant de 500 publicacions, agrupades en més d’una
dotzena d’àmbits. Precisament, i a través d’aquest
important recull,  queda ben bé de manifest que el nostre
“Mai Enrera” és actualment,  i com en diverses ocasions
ha manifestat el Sr. Musons,  la publicació degana de la
premsa gracienca. Es tracta,  evidentment,  d’una gran
responsabilitat de tots els socis del Gràcia mantenir
sense interrupció la nostra capçalera “Mai Enrera”, la
qual,  per altra banda,  va ser recuperada pel qui subscriu,
en tant que director - en aquells moments - del Butlletí del
Club Excursionista de Gràcia, en l’exemplar de gener -
febrer de l’any 1975, després d’haver estat prohibida   el
1939 per la dictadura franquista en el seu intent de
genocidi de la parla catalana, que, encara avui i en plena
democràcia, és objecte de no poques obstruccions.

Moltes felicitats,  amic Musons,  pel bon resquitat del teu
intens treball de recerca i d’investigació en aquest camp,
tan unit a la teva professió de periodista,  i que no dubtem
que ampliaràs - com ja en tenim noticia - amb la història
del moviment escolta a Gràcia, en qualitat d’antic membre
dels Agrupaments Abat Oliba i Montnegre.

Joan Cervera i Batariu
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EL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀEL PERFIL HUMÀ

El perfil d’avui és un xic
especial, i dic especial,
perquè és una 3a generació
de Soci, ja que tant els
seus pares com els seus
avis pels dos costats són o
han estat Socis del Club.

L'àvia materna és la Sra.
Juana Lorman Leal, sòcia
número 3601 i l’avi, Sr. Juan
Pérez Oller, soci número
3609, són socis des de

l’any 1961.

Per part de mare, la Sra. Manolita Duarte Sancho, sòcia
número 2951 i el Sr. Gaspar Gil Alcón, soci número 2658,
són socis, aproximadament, des de 1954.

I els seus pares, en Josep Pérez, soci número 4242 des
de l’any 1949 i Isabel Gil, sòcia número 4381 des de l’any
1955.

L’Anna va néixer a Barcelona el dia 8 de maig de 1977, al
barri del Poble Nou, ha cursat els estudis d’infermeria, és
soltera i sense compromís i actualment està treballant de
la seva professió en un centre de diàlisi.

- ¿Quan et vas fer sòcia, Anna?
- Em van fer sòcia els meus pares al néixer, el mateix dia
que em van inscriure al registre civil.
- ¿Per què te’n van fer?
Perquè tota la família ho era, era tradició.
- ¿Què et motiva a continuar sent sòcia?
- Perquè sempre ho he estat, i m’agrada el Club, i també
perque forma part de las meva vida. Som tota una família.
- ¿Per què, com i quan et vas iniciar a la muntanya?
- Des de sempre, des de quels meus pares m’hi portaven
i me la van fer estimar.
- ¿Expliquem algun fet amb relació a la teva vida
muntanyenca?
- L’estiu que vam anar de càmping a Bossost, vam
coincidir molta gent de la meva edat i vam anar a fer el

nostre primer 3000, el Tuc de Molières. Parlo en plural
perquè érem molts. Va ser com una expedició de 20 o 25
persones i l'excursió va ser eterna. Després ens van donar
un diploma i ens van obligar a convidar a cava, pagant els
més petits que pujàvem per primera vegada a fer el primer
3000. Jo tenia gairebé 14 anys.
- ¿Amb quina secció del Club i convius més?
- En la de càmping
- ¿Què és el que més t’agrada fer al Club?
- Veure la gent i col·laborar en la mida que puc.
- ¿Des del teu punt de vista, creus que funciona el Club
com a tal?
- Sí, sempre es pot fer més, si tots hi participessin més,
inclosa jo.
- ¿Què canviaries o bé què trauries o posaries?
- No canviaria res, perquè el que es fa, és el que agrada i
ho volem així la gent que hi va, per opinar m’hi hauria
d’implicar més.
- ¿Assisteixes a les assemblees?
No
- ¿Per què?
Son un pal
- ¿Col·labores amb altres socis a l’hora d’organitzar
activitats?
- Sí, quan hi vaig els estius col·laboro el dia de la festa
major organitzant jocs pels petits i també amb la Matagalls
– Montserrat,
 -¿Fins a quin punt hi estàs implicada?
Ara poc, perquè no tinc gaire temps i no passo gaire pel
Club.
- ¿Des del teu punt de vista, per què mai cap dona s’ha
presentat a president de l’entitat?
- Perque cap dona ha volgut agafar aquesta responsabilitat,
tot arribarà
- ¿Com atrauries a una persona dubtosa per fer-se soci/a?
- Dient-li que la gent és molt maca quan els coneixes i en
realitat hi ha molt bon ambient.
- ¿Deixant el Club i les activitats que l’envolten, quines són
les teves afeccions o hobbies?
- Fer castells, a la colla dels Castellers de la Vila de
Gràcia.

I aquest és a grans trets el perfil humà de la sòcia número
6855.

Teresa Sales


