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LA SEGURETAT

El concepte de seguretat és molt empíric,
ja que parlem de seguretat en qüestions
com ara les personals (seguretat amb un

mateix), de seguretat activa o passiva si parlem de
proteccions de béns, de seguretat empresarial, de
seguretat militar, etcètera. Però des del punt de vista
sociològic aquest terme va arrelat a l’home des de l’inici
de la humanitat. Es pot dir que és l’únic animal de la Terra
la supervivència del qual depèn de tercers des del mateix
moment de néixer. La protecció materna i paterna és
imprescindible per a arribar a desenvolupar-se fins a
assolir la maduresa. Qualsevol nadó té nul·les possibilitats
de sobreviure si és separat de la seva mare i no aconsegueix
de substituir-la per un altre ésser de la seva espècie. Un
altre aspecte que ens demostra les necessitats de
seguretat és l’agrupació que feien els nostres antecessors
per tal de defensar-se dels atacs del animals o d’altres
tribus. Tanmateix podem observar l’evolució dels castells
al voltant dels quals s’agrupaven i cercaven la protecció
feudal. Al llarg de la història hem vist que totes les cultures
han evolucionat cercant mitjans per estar segurs tant des
del punt de vista personal com del de l’entorn familiar o
social.

•  SEGURETAT A LA NATURA
Aquesta introducció ens ha de permetre adonar-nos que
qualsevol nova activitat que vulguem desenvolupar requereix
una valoració prèvia que ens permeti analitzar la nostre
situació davant qualsevol obstacle que ens pugui sorgir
mentre la portem a cap.

Així, doncs, podem iniciar la nostra valoració del que
succeeix actualment amb els esports de natura.
En primer terme, i estic segur que portats per les
possibilitats que detectaven en aquests esports, molts
especialistes dels mitjans de comunicació van batejar-ne
alguns d’aquests com a esports d’aventura. Quan
l’aventura tots coneixem que vol dir inici d’alguna activitat
amb la incertesa de l’acabament. Aquesta visió ha fet que
aquests esports s’hagin banalitzat, i tothom és capaç
d’assolir qualsevol objectiu sense gens d’esforç ni
preparació, amb les conseqüències corresponents.

L’APORTACIÓ A LA SEGURETAT DE LES ENTITATS
EXCURSIONISTES
Des de finals del segle XIX, època del romanticisme, la
societat científica, amb el seu interès per descobrir i
batejar nous indrets, inicia l’agrupació en associacions
amb l’objectiu de compartir experiències i ajudar-se a
conèixer nous indrets i cims de l’entorn de Catalunya.
Aquí neixen entitats com ara l’Associació Catalana
d’Investigacions Científiques (actualment, CEC), la Unió
Excursionista de Catalunya, l’any 1924 el Club
Excursionista de Gràcia, etcètera, entitats que, veient
l’evolució esportiva de les activitats excursionistes, anaren
creant seccions amb les diferents especialitats. Aquestes

eren desenvolupades per membres que, amb l’experiència
acumulada i els coneixements teòrics adquirits amb la
seva formació personal, estaven en condicions de fer una
tasca pedagògica prou important als membres integrats
dins d’aquestes entitats.

Posteriorment aquests coneixements van adquirir tal
protagonisme i nivell que van passar a ser impartits per
universitats (botànica, geologia, geografia, història, etc.).
Tornant a la qüestió de la seguretat, les mateixes entitats,
veient l’increment d’adeptes, varen crear grups de socors
per tal de cobrir la necessitat que es plantejava quan es
produïen accidents a la muntanya. La complexitat del
terreny, el clima, els llargs desplaçaments implicaven la
mobilització d’un col·lectiu especialista que havia de
deixar les seves activitats professionals per tal de portar
a cap la recerca d’algun company o de persones d’altres
entitats que havien patit algun accident o estaven
sepultades per allaus.

SITUACIÓ ACTUAL
Any darrere any les distàncies es fan més curtes i les
fronteres tenen tendència a desaparèixer, amb les
implicacions que això comporta de facilitat de moviments.

Si hi afegim la influència dels mitjans de comunicació en
la societat, el resultat és que la gran majoria de persones
de tots els estrats socials ja consideren que la realització
d’activitats a la natura no implica cap mena de risc i que,
si es produeix algun problema, els equips de rescat
solucionaran la situació i el pare Estat es farà càrrec de
les despeses. La idea que la societat del benestar s’ha de
fer càrrec de totes les despeses cal anar-la canviant, ja
que el volum de persones que dia darrere dia fan més
activitats específiques com més va més gran és i això ens
portarà a un desequilibri econòmic si no ens adonem que
les despeses socials s’han de referir a les situacions de
veritable necessitat, i les activitats ludicoturístiques hauran
de ser cobertes per assegurances pròpies o per
assegurances de les empreses que organitzin les activitats
d’esport a la natura, tal com succeeix en les competicions
de tota mena d’esports (ciclisme, cotxes, vela, handbol,
motociclisme), especialitats que tenen les cobertures
degudament assegurades, tant si és en especialitat
indoor com en exteriors.
            

Per les qüestions exposades, es podria treure la funció
següent per estimar el factor de seguretat en la pràctica
dels esports de natura:
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ÉS EVIDENT QUE UN GRAU MÉS GRAN DE
CONEIXEMENT I FORMACIÓ FÍSICA PERMET GAUDIR
D’UNA SEGURETAT PSÍQUICA EN EL
DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS EN ELS
ESPORTS DE MUNTANYA AIXÍ COM VALORAR DE
FORMA MÉS OBJECTIVA ELS POSSIBLES RISCOS.

Tal com es va comentar en les jornades de seguretat al
medi ambient, els mitjans han banalitzat molts esports de
muntanya, i això ha estat molt positiu sempre que el
receptor del missatge hagi estat capaç d’entendre la
importància de la formació prèvia, però els qui han estat
influenciats han esdevingut practicants amb un alt risc
d’accidents. Per les raons exposades, és imprescindible
l’inici d’actuacions per reconduir de manera pedagògica
el futur d’aquestes activitats, professionals i practicants.
L’any 1997, que es va parlar tant dels accidents als Alps,
va ser un dels anys amb menys sinistralitat d’aquell
massís. Per mi és una demostració que hem de donar un
pas endavant i ser prereactius i prendre la iniciativa per
evitar especulacions envers la informació. Hem de ser
nosaltres els qui expliquem què s’ha de fer i els qui ho
transmetem als mitjans perquè arribi a la societat de
forma clara i coherent.

1. PROPOSTES DESPRÉS DE LES JORNADES DE
TREBALL:
•  EL PAPER DE LES ENTITATS EXCURSIONISTES:
Tal com vaig proposar durant les primeres converses
sobre les qüestions de seguretat l’any 1996, les 290
entitats disposen d’aproximadament 400 monitors
d’excursionisme que es dediquen a fer d’acompanyants
i d’iniciadors d’activitats a la natura. (No podem oblidar
els esplais i els clubs de jovent.)

•  Els instructors de nivell i guies com a professionals
tenen una funció molt més tècnica i de dificultat, i porten
a cap les seves activitats majoritàriament en empreses i
privadament (bàsicament pels costos que representen
els seus serveis). Hem de tenir molt clar que les nostres
muntanyes, amb poques excepcions i durant l’hivern, no
tenen les dificultats dels Alps.

•  Hem de potenciar el foment dels monitors de clubs, i
comprovar-ne la formació i actualitzar-ne els coneixements
ja que aquests donen suport a la major part d’activitats de
les entitats arreu de Catalunya.

PEL QUE FA A LA PONÈNCIA DEL SENYOR ENRIC
RENAU, és evident que els seus plantejaments evidencien
una societat urbana que com més va més necessitat té
de fer activitats fora d’aquest àmbit urbà i a la qual
qualsevol oferta pot servir d’excusa per fer activitats a la
natura, i crec prou evident la frase que cita de Dumazedier.

•   El plantejament del senyor Renau ens demostra que el
creixement de les activitats a la natura és evident i està
garantit durant un llarg període de temps.

•  Hem de cercar mesures perquè la societat prengui
interès en la formació per desenvolupar-se en ambients

de muntanya, amb tot el que això comporta.
IMPACTE AMBIENTAL DE L’ACCÉS MASSIU A LA
MUNTANYA

•  Considero que les actuals mesures d’accés recullen de
manera molt clara els riscos que hi ha i que gràcies al
mateix efecte de pèndul de la conscienciació, i amb
bones campanyes de manteniment, la societat s’adonarà
que la conservació de la natura depèn d’un mateix i no de
les possible regulacions que es facin. Està demostrat que
l’excursionista de club, a part de ser respectuós amb la
natura per si mateix, també imparteix formació perquè els
seus acompanyants prenguin consciència de la fragilitat
de la natura.
•  PROPOSTA: en tots els cursos de formació sobre
activitats a la natura seria convenient que fossin presents
les classes de conservació de l’ecosistema:

Biodiversitat, Geologia, Etc.

•  CLIMATOLOGIA DE LA MUNTANYA
Proposta:
Les previsions del temps són instruments poc utilitzats
pels aficionats al turisme de natura. Tant les empreses
d’esports d’aventura com les agències de turisme i els
clubs han de responsabilitzar-se de fomentar l’ús d’aquesta
informació, ja que com és ben conegut el factor temps és
important en la major part dels accidents de muntanya
(canvi de temperatures, fred, boira, humitat, etc.).
En la formació s’ha de diferenciar les previsions del temps
que donen els mitjans de caire general i les previsions que
afecten zones concretes, ja que els microclimes tenen
efectes molt diferents i un dia d’estiu pot convertir-se en
un dia hivernal en zones d’alta muntanya (un altre factor
important d’accidents a la natura).
Altres qüestions a fomentar dins de la problemàtica
meteorològica serien: els riscos d’allaus, la utilització
d’altímetre per fer previsions, les cobertures en cas de
tempestes, etcètera.

MECANISMES D’ACTUACIÓ PELS RISCOS A LA
MUNTANYA
•  Per l’experiència i la informació acumulada al llarg de la
història de l’excursionisme català és prou evident que els
mitjans d’actuació són i han estat prou eficaços i que del
que es tracte és de fer un manteniment tant de la formació
com de l’aportació d’equips adequats a l’activitat.
L’aspecte important que crec que cal desenvolupar és el
del pas previ a l’actuació, com és ara el de la PREVENCIÓ,
ja que aquesta és la que respon a una preparació prèvia
de l’activitat. Si aconseguim fomentar aquesta iniciativa
estalviarem en problemes socials i econòmics.

Respecte a aquest punt no puc deixar de mencionar
el gran treball portat a terme pels Bombers de la
Generalitat i la Federació durant els anys 1994 al
1996, en què es va establir l’actual xarxa d’emissores
per tots els refugis de muntanya de Catalunya,
instal·lació que ha permès una veritable xarxa de
comunicacions per a la seguretat dels excursionistes
tant del país com dels forans.
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AAAAAGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'ACTIVITCTIVITCTIVITCTIVITCTIVITAAAAATSTSTSTSTS

  GENER  GENER  GENER  GENER  GENER
12, dissabte
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de Mitja Muntanya: Excursió per Montserrat
Coordinació: Tonyo

12 i 13, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic de Seguretat Hivernal
Coordinació: Jordi Pi

12 i 13, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida: Esquí de fons
Coordinació: Alba

12 i 13, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'Esquí de Muntanya: Tucs de Marimanya
2.662 m (Aran)
Coordinació: Cesc Davi

13, diumenge
Consell Directiu
80è ANNIVERSARI I DIADA DEL CLUB

  FEBRER  FEBRER  FEBRER  FEBRER  FEBRER
2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de Mitja Muntanya: Serra de Llaveria
Coordinació: Cinta Barreno

2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Esquí de Muntanya: Pic Rodó 2.677 i Gallinas
2.464 m (Conflent)
Coordinació: Roger Lloses

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic d’Esqui de Fons i Raquetes
Coordinació: Bernat

CONCLUSIONS
Estic segur que els meus suggeriments són obvis, però
tinc l’obligació d’insistir en el fet que l’augment de la
seguretat a la natura serà una resposta a la formació dels
practicants, d’una banda, i a la presa de consciència a
través de campanyes de les institucions envers aquesta
formació i el respecte a la natura, d’una altra banda,
implicant-hi:

•  Institucions civils     •  Governació
•  Esports     •  Cultura
•  Federacions     •  Empreses d’aventura
•  Empreses de turisme     •  Empreses de material
•  Clubs d’excursionisme  •  Clubs d’escoltes
•  Clubs d’esplai     •  Associacions de guies

Unificació de criteris:

•  De senyalització
•  Identificació d’indrets
•  Dificultats d’accés
•  Material necessari per a l’activitat
•  Entrenament mínim
•  Contractació d’instructors, guies, monitors, etc.
Desitjo que aquestes ratlles serveixin com a modesta
aportació al col·lectiu excursionista per tal que prepari de
manera acurada les seves sortides.

Francesc Sanahuja

16, dimecres, després de les noticies del migdia
Emisió en el programa "La Revista" d'un
reportatge sobre el 80è anniversari del Club
Excursionista de Gràcia

17, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Audiovisuals: Manaslu-99. 1a ascensió
catalana.
Coordinació: Pepe Bosch i UES

19 i 20, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monografic d'Esquí de Pista (II)

19 i 20, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'Iniciació a l'Alta Muntanya: La Molina

20, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
GR 171 Santuari de Pinós-Paüls (Solsonès-Baix Ebre)
Garcia - N-420 km 814, (Mora - Gandesa)
16,000 km, 4h 05'
Desnivells aproximats: +270m -80m
Coordinació: Manel Arnau

22, dimarts
Matagalls_Montserrat
Constitució de la Comissió Matagalls-Montserrat
2002

26 i 27, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'Alta Muntanya: Pic de Subenuix
Coordinació: Sergi Sola

26 i 27, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d'Esquí de Muntanya: Tuc de Mihl 2.803 m
(Aran)

26 i 27, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'Iniciació a l'Alta Muntanya: Pica d'Estats
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2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic de progressió en glaceres i pernoctació
invernal
Coordinació: Albert València

2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació al Esquí de Muntanya: La Molina

  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'Iniciació a l'Alta Muntanya: Monteixo

9-10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida: Esquí de Fons - Pistes de la Llosa
Coordinació: Mònica Mestres

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
II Cursa Intersocial a la Molina
Coordinació: Rafel Saperas

14, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Audiovisuals: Esquí de Muntanya. Les millors
traces.
Participants en el cile d’esquí de muntanya

16-17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Alta Muntanya+Curs: Pic Aneto
(Normal i Corredor Estasen)
Coordinació: Albert València i Tonyo

16 i 17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'Iniciació a l'Alta Muntanya: Aneto
Curs + Secció

16-17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Esquí de Muntanya: Montroig 2.864 m (Pallars)
Coordinació: Jaume Jubert

17, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
GR 171 Santuari de Pinós-Paüls (Solsonès-Baix Ebre)
Ctra. N-420 km 814 - ctra. C-43 (Gandesa-Tortosa),
12,300 km, 3h 40'
Desnivells aproximats: +530m -420m
Coordinació: Manel Arnau

19, dimarts
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic de Prevenció i socors en l’alta muntanya
hivernal
Coordinació: Ricard Martínez

24, diumenge
Club Excursionista de Gràcia
Barnatresc pels carrers de Gràcia

2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de Mitja Muntanya: Serra de Boumort
Coordinació: Pili Justo

2 i 3, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Esquí de Muntanya:Tuc de Sarraera 2.632 m
(alta Ribagorça)
Coordinació: Jordi Grífol

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic d’esquí perfeccionament (III)
Coordinació: Xavi Aymar

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació al Esquí de Muntanya

9 i 10, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Sortida: Esquí de fons
Coordinació: Alba

14, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Audiovisuals: Els camins de Marco Polo
Coordinació: Toni Vives

17, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
GR 171 Santuari de Pinós-Paüls (Solsonès-Baix Ebre)
Ctra. C-43 - Prats de Comte
14,450 km, 4h 40'  +535 m -535
Coordinació: Manel Arnau

16 i 17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Alta Muntanya: Pic de la Forcanada (Corredor
NO )
Coordinació: Tonyo

16 i 17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d'iniciació al Esquí de Muntanya

16-17, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Esquí de Muntanya: Tuc de la Mina i Pedrons
2.715 (Ariege)
Coordinació: Edu Aguirre

23 i 24, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Alta Muntanya: Pic Vallibierna
Coordinació: Pili Lopez

23-24-25-26-27-28-29-30-31  SETMANA SANTA
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’esquí de Muntanya: Travessa Chamonix –
Zermatt (Alpes)
Coordinació: Jaume Jubert
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PREMIS VILA DE GRÀCIA 2001PREMIS VILA DE GRÀCIA 2001PREMIS VILA DE GRÀCIA 2001PREMIS VILA DE GRÀCIA 2001PREMIS VILA DE GRÀCIA 2001

El nostre Club està vinculat amb l’Arxiu de Gràcia del
nostre Districte i també amb el Taller d’Història, ubicats
tots dos al carrer Camèlies.

Vincle important ja
que és en aquell lloc
on es guarda l’arxiu
del nostre Club, arxiu
històric pacientment
reunit per antics
socis, encapçalats
pel recordat senyor
Buch.

És notícia avui el
premi que ha rebut el
Taller d’Història de
Gràcia per la seva
col·lecció de llibres
“La Font de
l’Atzavara”, premi que
es dóna al millor
projecte, estudi o tas-
ca que tingui com a objectiu la recuperació de la història
del barri.

Seguint la tasca que durant tants anys va protagonitzar la
Secció d’Estudis del nostre Club reunint valuosa
documentació, el senyor Antoni Fort ens ha aportat un
document de la República, any 1873, que ja ha estat
degudament entregat a l’Arxiu. És una aportació més per
a la recuperació de la història de Gràcia, que agraïm.

CULCULCULCULCULTURTURTURTURTURALALALALAL

INICI DELS ACTES DEL CENTENARIINICI DELS ACTES DEL CENTENARIINICI DELS ACTES DEL CENTENARIINICI DELS ACTES DEL CENTENARIINICI DELS ACTES DEL CENTENARI
DE JOSEP BUCH I PARERA (1902-DE JOSEP BUCH I PARERA (1902-DE JOSEP BUCH I PARERA (1902-DE JOSEP BUCH I PARERA (1902-DE JOSEP BUCH I PARERA (1902-
2002)2002)2002)2002)2002)

El divuit de desembre es va efectuar a la
seu dels Lluïsos de Gràcia, el primer dels
actes del centenari de Josep Buch i Parera,

fundador de la nostra entitat.

L’organització, a càrrec del districte de Gràcia (Arxiu
Municipal ), el Taller d’Història i el Club Excursionista de
Gràcia va fer adient l’acte per presentar el llibre de la
col·lecció “La Font de l’Atzavara” (del Taller d’Història de
Gràcia) : Les  Places de Gràcia.

Aquest llibre recull impressions curosament guardades
pel Sr. Buch sobre les vint-i-quatre places que reuneix
Gràcia. Les seves dades han deixat constància de la
història d’aquest districte, dels seus carrers i de les seves
masies. Carme Segura, Eduard
Farré i Esteve Camps són els
autors del llibre que es pot
comprar, entre altres llocs,  a
la secretaria del nostre Club.

Albert Musons, Conseller de
Cultura i Esports del Districte
Gracienc va ser qui va glossar
el centenari del nostre funda-
dor, seguint després unes
emocionades paraules de la
néta, que ens va parlar dels
seus records sobre l’avi Pep.
Ens va explicar com des dels
seus ulls d’infant admirava l’avi recollint dades, apunts i
arxivant amb dedicació tot el que es referia a Gràcia i
Montserrat, la seva muntanya estimada.

El periodista Josep Maria Huertas Claveria va fer la
presentació del llibre i a la vegada ens va parlar de les
seves visites al nostre Club per trobar-se amb el Sr. Buch
a l’arxiu. I recordà l’amabilitat amb la que sempre va ser
rebut. Huertas Claveria amb la seva fluïdesa de parla ens
va fer reviure amb simpatia aquelles trobades dels dimecres.
La Presidenta del Lluïsos i coautora del llibre, Carme
Segura, a qui agraïm el seu acolliment va glossar també
la tasca del Sr. Buch.

El Conseller Sr. Musons va tancar l’acte recordant que
aquest era el primer de tots els que esperem celebrar
durant tot el proper 2002, dedicats a la  memòria del nostra
fundador.

VISITA EXPOSICIÓ AFGANISTANVISITA EXPOSICIÓ AFGANISTANVISITA EXPOSICIÓ AFGANISTANVISITA EXPOSICIÓ AFGANISTANVISITA EXPOSICIÓ AFGANISTAN

Un grup de socis, hem assistit ja a la visita comentada
sobre l’Afganistan, una història mil·lenària.

Com sabem, Afganistan
actualment ha sofert una
destrucció total.

Lloable la idea de fer aquesta
exposició sobre aquell país,
tan arrasat culturalment pels
talibans i materialment destruït
pels que l’havien de salvar. La
seva història mil·lenària es dóna
a conèixer amb detall i el visitant
pot fer-se càrrec de com pot
ser d’intransigent el ser humà.
Serà difícil recuperar aquell
país i els seus habitants.

EL NOSTRE ESTATGE SOCIALEL NOSTRE ESTATGE SOCIALEL NOSTRE ESTATGE SOCIALEL NOSTRE ESTATGE SOCIALEL NOSTRE ESTATGE SOCIAL

Tots sabem que ens agrada tenir el nostre estatge ben
atractiu, ordenat i funcional. Però és difícil coordinar
aquests tres punts. Quan es va començar a organitzar el
pintat i nova distribució de les seccions, sobraven unes
coses i d’altres no se sabia què fer-ne. Al llarg dels vuitanta
anys que complirà al gener el nostre Club, s’hi han anat
incorporant objectes, fotografies, mapes, trofeus i records,
tots valuosos perquè representen la vida i la marxa de les
activitats de tants anys.
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ITINERARIS HISTÒRICS PER GRÀCIAITINERARIS HISTÒRICS PER GRÀCIAITINERARIS HISTÒRICS PER GRÀCIAITINERARIS HISTÒRICS PER GRÀCIAITINERARIS HISTÒRICS PER GRÀCIA

Dins del cicle Itineraris Històrics per Gràcia, que organitza
el Taller d’Història de l’Arxiu de Gràcia, hi ha previst els
recorreguts següents:

26 de gener, dissabte
Pl. Diamant – 10 h matí
“Una novel·la i una pel·lícula
presents en els carrers de
Gràcia”

23 de febrer, dissabte
C/ Olot, s/n – 10 h matí
Un passeig pel Parc Güell

Les inscripcions per a cada
un dels recorreguts es po-
den fer telefònicament a l’Arxiu de Gràcia, 93 285 03 57,
o al Club Excursionista de Gràcia, 93 237 86 59.

Maria-Dolors Lázaro Palau

Hem canviat solament el nom
edelweiss és ara BALMAT, la teva botiga d’esports de muntanya

La raó ha estat la necessitat de registrar la marca a nivell internacional degut a la nostre expansió a través d’internet

www.balmat.com
BALMAT, Comte d’Urgell, 72 i 76 / Gran Via C.C., 527 – 08011 Barcelona

Tel. 934 548 309 – Fax : 934 519 260 – mail: balmat@balmat.com

PPPPPorteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...orteu el carnet del Club i identifiqueu-vos com a Socis, us tractaran bé...

13 de gener13 de gener13 de gener13 de gener13 de gener, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge

80è ANNIVERSARI +80è ANNIVERSARI +80è ANNIVERSARI +80è ANNIVERSARI +80è ANNIVERSARI +

DIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLUB !!!UB !!!UB !!!UB !!!UB !!!

Important és la tasca desenvolupada pel nostre consoci
Francesc del Rey, que amb la seva dedicació va cercant
lloc per exhibir el material guardat i que ben col·locat
marca les diferents etapes del nostre Club.

I entre aquestes peces figu-
ra la imatge d’un sant Jordi,
que estava malmesa, amb
una cama i el nas trencats.

Es va portar a restaurar i de
nou presideix una de les
sales de l’estatge. El res-
taurador ens el datà cap als
anys 1920 a 1930, però
ignorem quan es va incorpo-
rar al nostre Club i també
ignorem qui el va portar.
Agrairem qualsevol
aclariment sobre aquesta
qüestió per part dels nostres socis.

16 de gener16 de gener16 de gener16 de gener16 de gener, dimecr, dimecr, dimecr, dimecr, dimecres, aes, aes, aes, aes, a
després de les noticies del migdiadesprés de les noticies del migdiadesprés de les noticies del migdiadesprés de les noticies del migdiadesprés de les noticies del migdia

Emisió en el programaEmisió en el programaEmisió en el programaEmisió en el programaEmisió en el programa "La Revista" "La Revista" "La Revista" "La Revista" "La Revista"
d'und'und'und'und'un     reportatge sobre el 80èreportatge sobre el 80èreportatge sobre el 80èreportatge sobre el 80èreportatge sobre el 80è

Anniversari del ClubAnniversari del ClubAnniversari del ClubAnniversari del ClubAnniversari del Club
Excursionista de GràciaExcursionista de GràciaExcursionista de GràciaExcursionista de GràciaExcursionista de Gràcia



Butl letí Social núm. 66Butl letí Social núm. 66Butl letí Social núm. 66Butl letí Social núm. 66Butl letí Social núm. 6688888

G I EG I EG I EG I EG I E

Assemblea del GIE

El dijous 17 de gener de 2002, la secció del GIE convoca
una assemblea de tots els membres de la secció en la
qual, a més de discutir el futur de la secció, es reestruc-
turaran els càrrecs de les diferents tasques (tresorer,
secretari, president, responsable de material, federació,
web, etc.). Es prega que hi assisteixi tothom ja que serà
una bona oportunitat per a discutir tots els aspectes que
es creguin convenients per al bon funcionament de la
secció.

IV CURSET D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA

Durant el mes d’octubre d’enguany, la
secció del GIE del CEG ha dut a terme el
IV Curset d’Iniciació a l’Espeleologia, amb
el vistiplau de l’Escola Catalana
d’Espeleologia, al qual han assistit un
total de nou cursetistes.

Del 4 d’octubre al 8 de novembre, el
curset s’ha desenvolupat amb tot un seguit d’activitats
tant teòriques com pràctiques destinades a iniciar els
inscrits en l’apassionant món de l’exploració subterrània
en la seva vessant més esportiva, que és l’exploració de
cavitats verticals, és a dir, l’espeleologia vertical. Totes
aquestes sessions permeten practicar aquest esport
amb total seguretat i amb la possibilitat d’ampliar l’activitat
cap a la pràctica de l’espeleologia més científica (topografia,
exploració de noves cavitats, etc.) amb els coneixements
adquirits al llarg del curset.

El dia 4 d’octubre es va iniciar el curset amb la sessió
d’introducció i presentació a càrrec de Xavier París, direc-
tor del curset, a la qual va assistir també Francesc
Sanahuja, president del Club Excursionista de Gràcia,

que va donar la benvinguda a tots els inscrits. En aquella
mateixa sessió ja es va fer la primera xerrada teòrica,
sobre la història de l’espeleologia, a càrrec del mateix
Xavier París.

Al cap de setmana següent va tenir lloc la primera sortida
pràctica de dos dies, que tenia com a objectiu la presa de

contacte amb el món soterrani en una cavitat horitzontal:
el conjunt de coves de Benifallet (cova Marigot, cova
Maravelles i cova del Dos), unes cavitats emblemàtiques
per al GIE ja que va ser aquesta secció qui les va descobrir.

És per aquest motiu que,
com a tracte preferent i
tenint en compte que són
turístiques, vàrem poder
explorar les parts que no
es visiten i, el més
sorprenent de tot, dormir
a dins de la cova
Maravelles.

Les activitats següents
van ser el dijous 18
d’octubre, amb dues
sessions teòriques so-
bre les tècniques de ma-
terial, a càrrec de Roger
Griera, i Espeleosocorrs,
a càrrec de Joan

Boca cova E. Marigot (Benifallet-Tarr.) Fotografia de Xavier París

Ascensió. Fotografia de Xavier París

Preparació dels equips. Fotografia de Xavier París

Espeleosocorrs. Fotografia de
Xavier París
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Busquets (de la SIRE de la UEC de Sants), i el cap de
setmana següent, en què
es van dur a terme les
primeres sortides
verticals: el dissabte amb
pràctiques de paret i el
diumenge amb
l’exploració de la prime-
ra cavitat vertical, l’avenc
d’en Passant. Al llarg de
les dues setmanes
següents, es van dur a
terme les sessions
teòriques els dijous i les
pràctiques els caps de
setmana.

Els dijous es van fer les
xerrades de Topografia,
a càrrec de Roger Griera,

i Planificació i logística d’una sortida, amb Xavier París, i
el dijous següent, les de Bioespeleologia i Ecologia, a
càrrec de Roger Lloses,
i la de Geologia i formació
de cavitats, a càrrec de
Raimón Tolosana.

Pel que fa a les sortides
pràctiques, van ser
progressives quant a la
dificultat i la llargada.

Durant els caps de
setmana es van fer els
avencs J. Cabezas i
Pouteons d’Agulles (el
primer avenc que passa
la cota dels –100 m) i
com a final de sortida es
van explorar dues
cavitats a França, al massís de Perellós: el Barrenc Gran

de Perellós, amb –101 m
i de desenvolupament
complex, i el Barrenc del
pla de Perellós, amb un
impressionant pou de
50 m verticals que aca-
ben en sala
d ’ i m p r e s s i o n a n t s
dimensions i bellesa.

Finalment, la setmana
següent, el dijous 8 de
novembre es va dur a
terme la sessió final del
curset, amb un examen
teòric i el lliurament de
diplomes de qualificació
als cursetistes.

En total, una valoració
molt positiva del curset,
en què el nivell general
dels inscrits ha estat molt
satisfactori.

Com a sessió postcurset,
el diumenge 18 de
novembre vàrem fer un
taller d’instal·lació de
cavitats per als
cursetistes a les
pedritxes de Can Torres,
on es varen ensenyar les
tècniques necessàries
per a instal·lar un avenc i
poder explorar-ne la
totalitat amb absoluta
seguretat.

Xavier París

Pared de can Roca (Garraf).
Fotografia de Xavier París

Tirolina - Passamans. Fotografia
de Xavier París

Boca d'entrada avenc J. Cabezas
(Fotografia de Xavier París)

Descansant en una re-instal·lació.
Fotografia de Xavier París

Classes d'instal·lacio i descens - ascensió. Fotografia de Xavier
París

Com semprCom semprCom semprCom semprCom sempre, use, use, use, use, us
volem desitjar elvolem desitjar elvolem desitjar elvolem desitjar elvolem desitjar el
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perperperperper
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MUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYMUNTANYA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍ

LA SECCIÓ DE MUNTANYA OBRELA SECCIÓ DE MUNTANYA OBRELA SECCIÓ DE MUNTANYA OBRELA SECCIÓ DE MUNTANYA OBRELA SECCIÓ DE MUNTANYA OBRE
UNA PETITA BIBLIOTECA I UN CEN-UNA PETITA BIBLIOTECA I UN CEN-UNA PETITA BIBLIOTECA I UN CEN-UNA PETITA BIBLIOTECA I UN CEN-UNA PETITA BIBLIOTECA I UN CEN-
TRE DE DOCUMENTACIÓTRE DE DOCUMENTACIÓTRE DE DOCUMENTACIÓTRE DE DOCUMENTACIÓTRE DE DOCUMENTACIÓ

Ens fa molta il·lusió poder-vos comunicar
que la nostra secció finalment ha tornat a
obrir la biblioteca i un petit centre de
documentació. És el nostre desig que el

CEG i la secció puguin oferir als socis totes les facilitats
per poder gaudir al màxim les activitats de muntanya, i, en
aquest cas, disposar de la informació necessària per
poder preparar les sortides així com de la literatura
clàssica de muntanya.

El Centre de Documentació està ubicat a la primera saleta
de la planta baixa del CEG. Hi trobareu catalogats llibres,
guies excursionistes, mapes, revistes de muntanya i
d’entitats, fulletons de refugis, ressenyes, catàlegs de
material de muntanya, etc.

Tot aquest material està a disposició dels socis, i també
no socis, del CEG per a la seva consulta i préstec, d’acord
amb unes normes d’ús. Pel bon funcionament del centre
i per evitar el deteriorament i/o la pèrdua del fons bibliogràfic
s’ha establert un reglament i una persona responsable.

Trobareu les normes d’ús penjades a les portes dels
armaris on hi tenim els llibres, o bé us podeu dirigir a
secretaria, o els dijous, a les 21.00 al mateix centre de
documentació on us atendrem. Us informen que:

· El servei de consulta serà obert tant a socis del CEG
com a no socis, i l’horari de consulta serà els dies
laborables de 6.15 a 21.45 hores.

· El servei de préstec estarà restringit exclusivament
als socis del CEG, l’horari de préstec serà els dijous
de 21 a 22 hores.

Més endavant s’establiran els mecanismes de coordinació
d’aquest Centre de Documentació amb els fons existents
a l’arxiu del Club, sobretot en tot allò referent a la consulta
números endarrerits de revistes. També esperem poc a
poc poder anar ampliant el fons i adquirir aquells llibres que
entre tots pensem que son més necessaris.

Aprofitem la ocasió per agrair a les persones que ens han
ajudat a realitzar la catalogació i a obrir el Centre de
Documentació la seva col·laboració. També seran
benvingudes totes les suggerències que considereu
oportunes per millorar el funcionament del centre.

US HI ESPEREM !!!!!

Secció de muntanya del CEG

II CURSA INTERSOCIAL D'ESQUÍ ALPÍII CURSA INTERSOCIAL D'ESQUÍ ALPÍII CURSA INTERSOCIAL D'ESQUÍ ALPÍII CURSA INTERSOCIAL D'ESQUÍ ALPÍII CURSA INTERSOCIAL D'ESQUÍ ALPÍ

L’Associació d’Entitats Excursionistes
del Barcelonès ha cregut convenient
organitzar, també aquest any, una cursa
d’esquí alpí, que tindrà lloc el dia 10 de
febrer. Aquesta cursa està destinada a
tots els esquiadors i esquiadores que no
siguin corredors ni en tinguin la llicència.

De fet, és una carrera concebuda com les antigues
socials, que avui dia són prohibitives econòmicament, i
d’aquesta manera ens en podem beneficiar moltes entitats.
A més, també podem veure el nivell d’esquí que tenim els
esquiadors excursionistes.

En aquesta carrera
hi haurà categories
per a homes i per a
dones, que són:
infantils, fins a 11
anys; juvenils, de 12
a 17 anys; sèniors,
de 13 a 39 anys, i
veterans, de 40
anys o més.
En cada categoria
hi haurà dos
premis, per als
primers i els segons
classificats; a més,
també hi haurà uns
premis absoluts per
als esquiadors
(home i dona) que
hagin fet el
recorregut en
menys temps.

Animeu-vos i
participeu-hi, que com més siguem de l’entitat més
possibilitats d’estar ben classificats tindrem. Per a poder
participar-hi cal que demaneu a la Secretaria de l’entitat la
butlleta d’inscripció i l’ompliu.

Rafel Saperas

AAAAACCCCCAMPAMPAMPAMPAMPADAADAADAADAADA

La sortida que teníem anunciada per al
proppassat 18 de novembre i que no es va
poder fer per motiu del mal temps es farà,
si no tenim un altre entrebanc, el dia 27 de
gener seguint el mateix ordre d’activitats
que havíem anunciat en el rètol del club, i
esperem que amb l’entrada de l’euro no
ens augmentin el preu de l’excursió.
Tant en una sortida com en l’altra esperem

trobar-nos. Gràcies.
Maria Glória Vives
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MOLTA FEINA FETA I UN NOU AGRUPAMENTMOLTA FEINA FETA I UN NOU AGRUPAMENTMOLTA FEINA FETA I UN NOU AGRUPAMENTMOLTA FEINA FETA I UN NOU AGRUPAMENTMOLTA FEINA FETA I UN NOU AGRUPAMENT

Enguany des de l’Agrupament hem començat forts. Com
alguns ja sabreu, l’any passat l’Agrupament es va plantejar
obrir-ne un de nou al barri de Sant Gervasi per a poder
ampliar l’oferta associativa del barri, donada la mancança
d’agrupaments escoltes que hi ha. Ja des de fa temps
l’Agrupament Escolta Pere Rosselló gaudeix d’un bon
funcionament i d’un bon i nodrit planter que permet que el
relleu generacional sigui el millor dels possibles. A més a
més, el curs passat es va donar la situació que
l’Agrupament tenia un excedent de caps i que no els hi
podia donar sortida perquè en formessin part.

Per tant, com ja havíem fet anteriorment, des de
l’Agrupament vam impulsar la creació d’un nou agrupament
que tingués uns vincles molt forts i comuns amb el Pere
Rosselló i que servís per amortitzar totes les noves
generacions de caps que l’Agrupament ha anat formant. I
així, després d’unes llargues negociacions amb el Districte
de Sarrià - Sant Gervasi, primer, i amb l’IES Montserrat,
posteriorment, entre tots hem aconseguit que el nou
agrupament escolta We Ziza sigui una realitat. Ja veieu
que el nom de We Ziza no és massa comú, però aquest
és fruit de la nostra experiència de fa dos anys en el
projecte de cooperació que el consell de l’agrupament va
dur a terme a Benín. We Ziza significa llum en fon, que és,
juntament amb el francès, la llengua més comuna a Benín.
D’altra banda, cal afegir que l’experiència del We Ziza és
un projecte pilot i pioner en el moviment escolta ja que,
com que té la seu a l’IES Montserrat, opta per una
polifuncionalitat dels espais públics de l’Ajuntament i de la
Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat. Avui en dia,
molts agrupaments escoltes tenen greus problemes per a
poder tenir un local propi a causa dels seus pocs recursos
econòmics.

Així, doncs, celebrem la benvinguda d’aquest nou
agrupament escolta i l’expansió del seu moviment, que
predica uns valors molt comuns amb el món excursionista
i que pren partit per desenvolupar-los.

AAAAAGRUPGRUPGRUPGRUPGRUPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENT
PERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓPERE ROSSELLÓ

CRÒNICA DEL GEDE (OCTUBRE-NOVEMBRE)CRÒNICA DEL GEDE (OCTUBRE-NOVEMBRE)CRÒNICA DEL GEDE (OCTUBRE-NOVEMBRE)CRÒNICA DEL GEDE (OCTUBRE-NOVEMBRE)CRÒNICA DEL GEDE (OCTUBRE-NOVEMBRE)

Malgrat que el temps no ha acompanyat gaire durant els
mesos d’octubre i novembre, l’activitat dels membres del
GEDE no s’ha aturat. Evidentment, molts projectes han
quedat en això mateix, projectes; i en molts casos el
temps advers ha afectat el bon desenvolupament de les
ascensions.

Tot i això s’han portat a cap interessants ascensions a
Vilanova de Meià, a càrrec de Sam P. i Arnau F., i a la vall
d’Ordesa, on Arnau F. i Xavi S. van ascendir la clàssica
Ravier al Tozal del Mallo.

Ara bé, l’activitat més intensa s’ha concentrat a Montserrat
i més concretament a la zona de Sant Benet: l’escalada
esportiva i les vies de diversos llargs han estat l’alternativa
als inacabables dies de mal temps.

Pel que fa a una modalitat d’escalada més exigent i
compromesa, l’escalada en solitari, sembla que ha trobat
dos candidats entre els membres del GEDE. Una bona
mostra en són les vies Sol Solet (130m, D+) i Escabroni-
Escapullini (130m, D+) fetes per Sam P. i, d’altra banda,
la via Anglada-Guillamón (120m, Vè/A2) al Faraó
(Montserrat) i la via normal a la Momieta fetes per Xavi S.
Per finalitzar aquesta crònica, només resta destacar
l’intent d’aquests dos escaladors a la via la Festa del Paca
(250m, ED-/A3), al Frare Gros; el segon dia d’ascensió, es
van veure obligats a abandonar a causa de diversos
problemes amb l’hamaca de paret.

Membres del GEDE
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CARTA DE LA TERRACARTA DE LA TERRACARTA DE LA TERRACARTA DE LA TERRACARTA DE LA TERRA

D’altra banda, des de l’Agrupament també volem que us
feu partícips de la difusió de la Carta de la Terra que el
Centre Català de la UNESCO està duent a terme juntament
amb altres entitats ecologistes i ONG. La Carta de la Terra
és un document molt potent que sorgeix arran de la Cimera
de la Terra de Rio de Janeiro del 92, el qual n’és l’últim
bastió (després de les agendes 21), i que promou el
desenvolupament sostenible del planeta. Com ja sabeu, la
sostenibilitat és un concepte que defineix un procés
creatiu cap a l’erradicació de les injustícies socials, els
desequilibris econòmics i la preservació del medi ambient
que afecten el món modern. Des de l’Agrupament creiem
fermament en les idees i els objectius que la sostenibilitat
connota i creiem que aquests han de ser extensibles a
tothom i seguits pel màxim nombre de persones possible.
Tant l’Agrupament com el nostre Club ja s’han adherit a la
proposta, però també us animem a vosaltres mateixos
perquè feu la vostra adhesió a la Carta. Aquesta la podreu
trobar entrant a la pàgina cel Centre Català de la UNESCO:
www.unescocat.org, i allà mateix podreu fer la vostra
adhesió.

6848 Josep Voltà Vallès
8967 Laura Lopez Los Santos
8968 Andreu Gali Bonet
8969 Helena Gali Bonet
8970 Raquel Milian Pi
8971 David Salinas Silveira
8972 Carlos Benavente Villegas

ALALALALALTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCIS
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IMPRESSIONS D’UNA MUNTANYENCA ENIMPRESSIONS D’UNA MUNTANYENCA ENIMPRESSIONS D’UNA MUNTANYENCA ENIMPRESSIONS D’UNA MUNTANYENCA ENIMPRESSIONS D’UNA MUNTANYENCA EN
ESPERITESPERITESPERITESPERITESPERIT

Quan veig com exposen la vida els escaladors o bé em
meravellen les caminades dels muntanyencs per assolir
un cim alterós, em faig la pregunta de si el seu esforç els
paga la pena o, més ben dit, si la satisfacció final els paga
l’esforç. Als qui ens ho mirem de lluny, quan, qui més qui
menys, ja hem anat a treure el nas pel món amb una certa
comoditat, repapats fins i tot en avions i hem contemplat
les muntanyes més altes per damunt i molt més amunt
encara, com en un mapa, això de fer excursions
exhaustives ens omple de misteri i d’intriga.

No he estat mai gaire caminadora. De jove, era cantaire
i sardanista. De casada i amb quatre fills en l’espai de vuit
anys, m’he deixat portar pel ritme dels altres. He ballat la
vida d’una altra manera... Però sempre he admirat els
bons excursionistes. I penso que la resposta a la meva
pregunta: “Què hi troben en això de caminar...?” és
múltiple. Vull dir que té moltes respostes, no en una sola
sinó en moltes direccions, que jo, ignorant com a
muntanyenca, puc comparar amb el nostre caminar per la
vida. I ho puc comparar també en el camí que l’home ha
de tenir de superació personal. L’esperit té per Nord el
dinamisme, el refús a les aturades massa llargues, la
puresa de l’ambient, la companyia d’un bon amic que fa
el mateix camí, la il·lusió d’anar descobrint el món des
d’angles sorprenents com a resultat del nostre esforç,
sense que ens donin la feina feta i, a part de moltes coses
més, l’home dret - o la dona dreta - cerca aquella
satisfacció de l’arribada al cim dia rere dia.

No hi ha cap símbol de l’esforç humà més autèntic que
una muntanya. És enlluernadora i ens atrau. La seva veu,
convincent, ens crida: “Vine a conèixer-me racó per racó,
gaudiràs de tot allò que no es veu des dels espais aeris...
Et meravellaràs de les meves petiteses... Et besarà l’aire
del cel i et sadollarà l’aigua dels meus rierols... Respiraràs
la pau!”

No us dic res de nou, oi, amics? Què us haig de dir a
vosaltres, bona gent?
Me’n podríeu donar lliçons...!

Núria Dalmases i Planes (*)

(*) La senyora Dalmases és ja una bona amiga de la nostra
Entitat. Recordem que els nostres Cantaires Muntanyencs
varen estrenar el seu “Himne a les Colles de Sant Medir”, i que
les pàgines del nostre Butlletí (número 62, maig-juny 2001)
van publicar l’article que va dedicar en recordança a la
personalitat del nostre fundador Sr. Josep Buch i Parera.

Joan Cervera i Batariu

MAMAMAMAMATTTTTAAAAAGGGGGALLS -ALLS -ALLS -ALLS -ALLS -
MONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRMONTSERRAAAAATTTTT

Barnatresc 2002 a Gràcia, 24 de febrerBarnatresc 2002 a Gràcia, 24 de febrerBarnatresc 2002 a Gràcia, 24 de febrerBarnatresc 2002 a Gràcia, 24 de febrerBarnatresc 2002 a Gràcia, 24 de febrer

Novament el Club Excursionista de Gràcia
organitza el Barnatresc pels carrers del
nostre barri. El grup de socis que l’està
organitzant ja fa dies que treballa en els
diversos aspectes organitzatius
necessaris per dur a bon terme la camina-
da per Gràcia.

Tots els socis esteu convidats a participar-hi i tota ajuda
serà agraïda per part dels organitzadors.

Aquest any s’ha escollit un recorregut diferent del de l’any
passat. La sortida i l’arribada no seran a la plaça Rius i
Taulet, sinó a la plaça Lesseps. La distància a caminar
serà de poc més de 10 km.

Pujarem per l’avinguda de l’Hospital Militar, plaça d’Alfons
Comín, carrers Collserola, Salvador Alarma, Agustí Font,
Josep Maria Jujol i seguirem una pista a la dreta fins a una
altra pista que porta al carrer Vall-Parc, carrer Navata fins
a la carretera de l’Arrabassada, Ronda de Dalt, General
Mendoza, Cardedeu i Castellterçol fins a arribar a la Creuta
del Coll, on estarà ubicat el control.

Després seguirem pel passeig de la Mare de Déu del Coll,
carrer Santuari, carrer del Portell i pel camí de can Mora
entrarem al Parc Güell i a les Tres Creus. Sortirem del Parc
Güell pel carrer Olot, passarem per Larrard, Mare de Déu
de la Salut, Alegre de Dalt, Camèlies, Secretari Coloma,
Providència, plaça Rovira i Tries, carrers Rabassa, Tres
Senyores, Joan Blanques, Encarnació, plaça de la Virreina,
carrer de l’Or, plaça Diamant, carrers Topazi, Betlem i
Torrent de l’Olla per arribar finalment a la plaça Lesseps.

La previsió es d’uns 1.300 participants (un xic menys que
la Matagalls-Montserrat...)

Us hi esperem a tots.
Guillem Martín Brasó

Matagalls-Montserrat 2002Matagalls-Montserrat 2002Matagalls-Montserrat 2002Matagalls-Montserrat 2002Matagalls-Montserrat 2002

Es convoca la primera reunió, per al dia 22 de gener,
dimarts, a les 8 del vespre, per tal de constituir la
comissió que s’encarregarà de dur a terme la Matagalls-
Montserrat de l’any 2002.

Preguem a tots els interessats que prenguin bona nota de
la data i hora i que no dubtin d’assistir-hi, ja que seran molt
ben vinguts a la gran família de la Matagalls-Montserrat.
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EL PESSEBREEL PESSEBREEL PESSEBREEL PESSEBREEL PESSEBRE

Recordant el 1972Recordant el 1972Recordant el 1972Recordant el 1972Recordant el 1972

Deveu pensar: “Un altre cop el 1972?”. Sí,
és clar. A veure: si el Club es va fundar el
1922... si en un banc de pedra de la plaça

Rius i Taulet... Doncs, justa la fusta!: el cinquantenari de
la fundació de l’entitat.

D’aquell any, molts són els socis que deuen tenir records
i anècdotes que contar, i a mi, encara que en tinc poques,
m’agrada recordar-les i contar-les.

El Pessebre fou una de les activitats programades per a
aquell cinquantenari, i es va instal·lar al cim de les Agudes,
al massís del Montseny. No penseu, però, que es va fer per
la via còmoda: amb cotxe fins al Turó de l’Home i, au,
carena enllà fins a l’altre cim. No: es va dur a peu des de
la nostra entitat i, això sí, per diferents equips, i, per poder-
lo portar, infants i grans hi van col·laborar (m’ha eixit un
rodolí). Els grups de socis es van anar rellevant per un camí
prèviament cercat i cronometrat, cosa que no va ser
massa fàcil tenint en compte que no es van seguir en cap
moment les carreteres, la qual cosa hauria simplificat
enormement la tasca.

El primer equip que es va fer càrrec del pessebre,
degudament fixat a uns ferros de motxilla, foren els infants
del Club, que el dugueren fins a la plaça Pep Ventura de
Badalona, degudament guiats per la Conxita Llavaneras,

el 16 de desembre
d’aquell any. Un cop allà,
foren rellevats per un altre
equip, i així
successivament també
tota la nit (cosa que féu
que alguns equips
haguessin de fer bivac en
ple mes de desembre),
fins que quedà
definitivament instal·lat
pels volts del migdia del
diumenge, amb què es
va assolir la fita que ens
havíem proposat.

Aquell mateix pessebre és el que podeu veure exposat a
la reixa de l’entitat, on romandrà fins al 2 de febrer, dia de
la Candelera, que és quan diu la tradició que s’ha de treure.

Tan sols em resta des d’aquí, com a soci del Club, donar
les gràcies a tots aquells que amb el seu esforç i dedicació
feren possible aquest i tots els altres actes del cinquantenari,
d’això fa ja trenta anys.

Francesc M. del Rey

El Pessebre cambia d'esquenes. Fotografies de Ramon Ripoll

Cada vegada més prop de les Agudes. Fotografia de Ramon Ripoll

Avant, avant, que fa pujada...
Fotografia de Ramon Ripoll

Dalt del cim de les Agudes. Fotografia de Manel Arnau
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CRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRES

Els dos llibres que a continuació ressenyo
em són molt propers, ja que, en certa
manera i modestament, he intervingut en
la seva elaboració.

DICCIONARI DE L’EXCURSIONISME CATALÀ (més
de 125 anys d’història), de Jaume Ferrández.-  Editat,
també, per Enciclopèdia Catalana, dins la col·lecció “El
Calidoscopi” (2001), recopila, com diu la contraportada:
“Els protagonistes de l’excursionisme, l’escalada i
l’alpinisme catalans de la A a la Z”.

És l’obra d’un
excursionista jove –
en Jaume té 34 anys-
geògraf de professió i
entusiasta de la
història del nostre
excursionisme. És
membre del Club
E x c u r s i o n i s t a
Pirenaic.

Com dic en el Pròleg
, que m’encarregaren
l’editorial i l’autor, es
pot comprovar que el
llibre és una veritable
crònica de
l ’ e x c u r s i o n i s m e
català amb un segle i
quart d’activitats en

el sentit més ampli. I en Jaume ho fa força ben documentat,
amb un llenguatge comprensible i planer. És un llibre que
complementa, juntament amb el de l’amic Carles Albesa
“125 anys d’excursionisme a Catalunya”, aquella
benemèrita “Enciclopèdia de l’Excursionisme”, obra
de l’inoblidable mestre Josep Iglésies, que fineix al tombant
del 1965, editada pel nostre recordat consoci Rafael
Dalmau.

Em plau, doncs, felicitar l’autor per la seva intuïció de
donar forma escrita a aquest corpus memorialístic de
l’excursionisme català, configurant-lo com un diccionari.
En fa un tractament en certa manera inèdit i innovador i
permet una àgil localització d’entitats excursionistes i
d’institucions, de persones i d’historials, de fets i
d’expedicions, de serralades i de pics... Cal ressaltar,
també, la seva valentia i constància en l’elaboració del
seu contingut. Sens dubte que pot haver-hi discrepàncies
sobre el mètode o el criteri seguit i és evident que
l’estructura del llibre podria ser diferent; com diferents són
els camins, rutes o vies a seguir per fer un cim. És, per
tant,  en aquest sentit que s’hi pot deixar de trobar
activitats o bé noms importants, com poden ser, entre
altres i només a títol d’exemple: Eudald Canibell i
Masbernat (fundador de la primera entitat excursionista

del país); Pere Català i Roca (historiador); Francesc Gurri
i Serra (geògraf); Eduard Padrós de Palacios (metge);
Josep Santacana i Malla (escalador); etc. L’important,
però, és que el treball ha estat fet des d’una ferma
honestedat i des d’una objectivitat –així ho crec- ben
definida. És i serà, doncs, una abundant font d’informació,
sobretot per a les noves generacions d’alpinistes.
Enhorabona, amic Jaume, i espero que podràs fer-nos, en
un futur proper, el regal de nous fruits de la teva dedicació
i de la teva competència. I felicitem, de bell nou, el grup
editorial Enciclopèdia Catalana per aquesta nova aportació
al nostre esport i a la nostra cultura, que ve a completar
la seva ja important tasca de les col·leccions Pòrtic/
Guies, Pòrtic/Natura i Pòrtic/Viatges, entre d’altres.

100 INDRETS DE CATALUNYA QUE CAL CONÈIXER.-
Editat per Pòrtic/Guies, d’Enciclopèdia Catalana (2000),
amb col·laboració de l’Associació Conèixer Catalunya
(ACCAT) i el Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

Aquest llibre és el
resultat d’una sèrie de
c a m p a n y e s
impulsades per
ACCAT, a la tardor
de 1997, per tal de
promocionar i divulgar
diferents aspectes del
nostre país, com ara
el territori, la història,
els costums, la
gastronomia, etc. El
ll ibre és fruit,
concretament, de la
c a m p a n y a
“Conèixer el
territori”, que
coordinà el CEC i que

motivà 163 exposicions realitzades a totes les comarques
de Catalunya, les quals permeteren escollir, per votació
popular, els 100 indrets més representatius, tant des del
punt de vista històric com el geogràfic, de la terra catalana.

Les magnífiques fotografies  dels llocs triats, la gran
qualitat de la seva reproducció i el text claríssim que les
il·lustra, com a explicació històrica o geogràfica  de cada
indret, donen lloc a un llibre divulgatiu i pedagògic que ens
porta a conèixer el nostre país i, com a conseqüència, a
estimar-lo.

En aquesta tasca d’organització i realització hi va intervenir,
també, el Club Excursionista de Gràcia (CEG), a través
d’Enric Guillera (algunes de les fotografies escollides
són, per cert, seves) i de Joan Cervera, com fa constar el
bon amic Josep M. Sala i Albareda en la “Introducció”
d’aquesta important obra.

Joan Cervera i Batariu
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VIES FERRADES I CAMINSVIES FERRADES I CAMINSVIES FERRADES I CAMINSVIES FERRADES I CAMINSVIES FERRADES I CAMINS
EQUIPATSEQUIPATSEQUIPATSEQUIPATSEQUIPATS

Les vies ferrades esdevenen avui dia una
realitat que està cada vegada més a prop
de la gent, tant per als qui volen iniciar-se
en el món vertical com per als qui

gaudeixen practicant aquesta modalitat en si mateixa.

Si pertanys a un
d’aquests dos grups
ja no tindràs cap pro-
blema a l’hora
d’escollir l’itinerari
que més s’adapti a
les teves preferències.
Et presento Vies
Ferrades i Camins
Equipats, un llibre
escrit per Beatriz
Forés, Daniel
Sánchez i Xavier
Sánchez.

En aquest llibre els
autors et posen a
l’abast cinquanta-sis
itineraris arreu de
Catalunya, Aragó,
Andorra i el Pirineu francès.

Cada itinerari inclou una fitxa tècnica amb les dades més
importants i una explicació sobre accés, aproximació,
itinerari i descens; a vegades s’inclou un mapa per fer més
entenedora la informació. A més podràs trobar moltes
fotografies en color dels llocs més interessants.

En definitiva, es tracta d’una de les millors guies sobre vies
ferrades que hi ha al mercat i una crida a viure la muntanya
de més a prop.

Autors: Beatriz Forés
 Daniel Sánchez
 Xavier Sánchez

Editat a Barcelona el maig de 2001.
Idioma: català
Pàgines: 236
PVP: 3.200 pessetes
A la venda en llibreries especialitzades i botigues de
muntanya.

Sam

UNA VEU ENS HA DEIXAT... UN AMIC TAMBÉUNA VEU ENS HA DEIXAT... UN AMIC TAMBÉUNA VEU ENS HA DEIXAT... UN AMIC TAMBÉUNA VEU ENS HA DEIXAT... UN AMIC TAMBÉUNA VEU ENS HA DEIXAT... UN AMIC TAMBÉ

Fou el 27 de novembre darrer que ens acomiadàvem, ja per
sempre, d’un antic consoci molt estimat, l’excantaire i
col·laborador entusiasta de la Secció de Muntanya, l’amic
Frederic Barbé i Mas, mort als 94 anys.

Tanquem els ulls i
el veiem fent de
control de les
diverses edicions
de la nostra Marxa
per Azimuts “Enric
Ribas i Virgili”, o
bé en les Marxes
Oficials de
Regularitat de
Catalunya  que el
nostre Club va
organitzar. Hem
de recordar,
també, la seva constant col·laboració en una altra prova
per muntanya, la nostra Cursa Social “Vicenç Barbé”, que
durant molts anys fou la primera porta que s’obria als socis
del Gràcia per entrar en l’enteranyinat de tantes i tantes
Curses de Muntanya que es duien a terme per tot Catalunya.

Frederic Barbé i Mas fou un dels membres més destacats
de la saga Barbé, de tanta importància en la vida del
nostre Club. I tota aquesta extensa nissaga voldria repre-
sentar-la esmentant només, i de vell nou, el nom de Vicenç
Barbé, segon president del nostre GEDE, mort en accident
d’escalada a Montserrat. Si reviseu les pàgines del nostre
butlletí hi trobareu sovint aquest cognom.

La veu de Frederic Barbé, en la corda de tenors (el tenia
ben a prop), ens acompanyà llargament en la Coral. Era
ben exemplar veure’l amb quina atenció seguia les
indicacions del nostre llavors director el mestre Josep Vila;
de qui, amb el temps, prengué el relleu Víctor Barbé i
Barbé... el fill d’en Frederic. Com li hauria agradat ser dirigit
pel ell!

Tots els membres dels “Cantaires Muntanyencs”
recordarem la personalitat afable de Frederic Barbé i Mas,
en especial i darrerament en els nostres concerts
nadalencs, on la seva presència era habitual. I aquesta
absència ja la vàrem experimentar en l’últim Concert de
Nadal.

Tenim la certesa que uns nous cants i unes noves
muntanyes l’hauran acollit dolçament.

Joan Cervera i Batariu

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM
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JOSEP BUCH: UN HOME DE MUNTANYA I CULTURAJOSEP BUCH: UN HOME DE MUNTANYA I CULTURAJOSEP BUCH: UN HOME DE MUNTANYA I CULTURAJOSEP BUCH: UN HOME DE MUNTANYA I CULTURAJOSEP BUCH: UN HOME DE MUNTANYA I CULTURA

L’any vinent, i en
concret el 8 de maig,
s’acomplirà el
centenari del
naixement de Josep
Buch i Parera al carrer
Maldonado, 17, avui
Ciutat Reial. Buch fou
un d’aquells tres
joves muntanyencs
que el 13 de gener de
1922 fundaren,
asseguts en un banc
de la plaça Rius i
Taulet, el Club
Excursionista Gràcia.
Buch, Jaume
Martorell i Agustí
Sobrevia crearen

aquell dia l’embrió de la que, amb el pas del temps, es
convertiria en una de les organitzacions de muntanya
més prestigioses del país. I ho feren sota la primigènia
denominació de Grup Excursionista Mai Enrera.

Poc temps després, la Dictadura del General Primo de
Rivera va decretar la castellanització obligada dels noms
de totes les entitats i associacions, per la qual cosa el
Gràcia - com se l’ha conegut sempre en la terminologia
popular de la vila - va convertir-se primer en un forçat i
ridícul Grupo Excursionista Nunca Hacia Atrás, per acabar
dient-se finalment Club Excursionista Gràcia, nom que
sona pràcticament igual en català que en castellà.

El Gràcia, seguint la tradició més arraigada de
l’excursionisme català de l’època, va conjuntar en el seu
si els valors clàssics de la muntanya i els de la Cultura.
Les seccions, els grups, els clubs, les colles de
muntanyencs i muntanyenques que floriren arreu de
Catalunya practicaven l’excursionisme, l’escalada,
l’espeleologia, els esports de neu, però alhora conreaven
la recerca a la natura, la fotografia científica, l’arqueologia,
creaven biblioteques i corals, promovien incipients nuclis
escoltes i assumien l’educació infantil i juvenil en els
valors de la solidaritat, el companyarisme, l’esperit de
superació i el respecte pel risc. I no oblidaven, és clar, la
recerca de la pròpia historia del territori, fos aquest

Catalunya en el seu conjunt o fossin les ciutats, les viles
i els petits barris. La muntanya que es trepitjava en les
sortides, o el poble del qual es procedia, no eren pas erms
en història pròpia, i calia conèixer-la, estudiar-la i
estimar-la.

I Josep Buch, fins al mateix moment de la seva mort el 20
d’octubre de 1991 al carrer Rabassa, va recollir, ordenar
i classificar centenars i centenars de documents de la
vida quotidiana de Gràcia, de les seves entitats, de la seva
activitat cultural, del seu comerç, de les festes, dels
homes i les dones que hi vivien. Caixes de sabates,
sobres més o menys grans, tot servia per anar conformant,
entre les quatre parets de la seu del Gràcia, un Ilegat
històric avui imprescindible per reconstruir la història de
la vila Usava tècniques de documentació casolanes, amb
la gran virtut de l’espontaneïtat, apreses probablement
com ell mateix va manifestar en una entrevista la revista
Carrer Gran l’any 1982 en aquell Gràcia que “ha estat la
meva universitat”. Avui dia, gràcies al treball anònim del
senyor Buch, i al suport que en tot moment li va donar el
Club Excursionista, aquell important fons es conserva a
l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia on hi fou dipositat
el 21 de gener de 1995

La passió per la muntanya i per la història de Gràcia, així
com aquella altra que sentia per Montserrat (l’any 1982,
per exemple, va publicar un llibre sobre el Cavall Bernat),
acompanyaren a Josep Buch al llarg de tota la seva vida,
una vida i una tasca que, des de Gràcia, recordarem i
homenatjarem en aquest any 2002 del seu centenari. Des
del Districte de Gràcia, l’Arxiu Municipal, el Taller d’Història,
el Club Excursionista... s’impulsaran diverses activitats
al llarg de l’any que vé, la primera de les quals està previst
que comenci ja a finals del 2001 amb la publicació d’un
nou volum de la col·lecció La Font de l’Atzavara que edita
el Taller d’Història i que, com a homenatge o Josep Buch,
estarà dedicat a les places de Gràcia fruit d’un treball de
recerca de Carme Segura, Eduard Farré , Esteve Camps,
a part, de diversa documentació inèdita deixada pel
mateix senyor Buch. L’any 2002 com a any del Centenari
Buch, no serà ni més ni menys que un d’aquells actes
evidents de justícia.

ALBERT MUSONS
Taller d’Història de Gràcia


