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"MAI  ENRERA"

Estany Redon i Montardo d'Aran des
del Tuc del Port de Viella (2.604 m).
 Fotografia de Jaume Jubert
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AAAAAGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'AGENDA D'ACTIVITCTIVITCTIVITCTIVITCTIVITAAAAATSTSTSTSTS

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

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

  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ

DESENA EDICIÓ DEL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYADESENA EDICIÓ DEL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYADESENA EDICIÓ DEL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYADESENA EDICIÓ DEL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYADESENA EDICIÓ DEL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYA

Enguany, i sembla que la historia ha volgut posar-se d’acord en les
celebracions, la nostra entitat acull l’organització de la desena edició del
Curs de Medicina i Socors de Muntanya.

Aquesta activitat docent sembla que una altra vegada dóna la raó a les
entitats excursionistes des de la vessant que la seva actuació prereactiva

s’avança als fets quotidians.

Per raons a les quals difícilment es poden trobar arguments, enguany s’està convertint en
un dels més complicats per culpa dels accidents en estacions d’esquí i fora d’aquestes.
Aleshores tothom cerca solucions miraculoses per tal de disminuir el nombre de sinistres.

De tota la vida l’esport de la muntanya ha estat una activitat amb risc, i per tant l’única manera de disminuir-ne els efectes
és la formació en la tècnica combinada amb la pràctica amb experts, i tot i això el risc continuarà.

L’excursionisme català fa 125 anys que treballa des de l’àmbit esportiu i des del cultural per cobrir les necessitats de la
societat que estima el medi ambient o la natura. Fruit d’aquesta inquietud, el Centre Excursionista de Catalunya, la Unió
Excursionista de Catalunya i el Club Excursionista de Gràcia, ara fa deu anys varen iniciar aquesta formació que avui en
dia ha assolit la seva maduresa.

El comitè compost per metges, ATS i afeccionats als esports de muntanya, treballant any darrere any, ha format cent
d’especialistes en esport de muntanya per tal de transmetre els coneixements mínims per a saber el que cal fer i també
el que no s’ha de fer, de manera que permetin una actuació immediata en cas d’accident. Òbviament, el nostre desig és
que aquests alumnes mai hagin d’utilitzar els seus coneixements, i si ho fan que sigui per tal d’ensenyar-los i no pas per
posar-los en pràctica.

Feancesc Sanahuja

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

3, diumenge
GIE
Cicle Espeleologia i Arqueologia
Sortida a les Mines deGavà

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

9 i 10, dissabte i diumenge
GIE
Sortida oficial de campanya
espeleològica a la Cova de Sta.
Elena-Aranyonera

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
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5, diumenge
GIE - Avenc de l'Esquerra

11-12, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de Mitja Muntanya: Serra
del Cadí
Coordinació: Gemma

11-12, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d’Iniciaciò a l’Escalada:
Sortida

16, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Audiovisuals: Volcans
d’ecuador.
Esquí, snowboard i caiac.
Coordinació: Xavi Aymar i Jaume
Jubert

19, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
GR 174 Priorat - Coll de la Teixeta
- Falset
17,800 km, 4h 25', +304 -490
Coordinació: Manel Arnau

18-19, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Alta Muntanya: Pics
Veteranos
Coordinació: Alex Barba

18-19, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d’Iniciaciò a l’Escalada:
Sortida

25-26, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’esquí de Muntanya

25-26, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
B.T.T.: Travessa Puigcerdà -
Montserrat
Coordinació: Alex Duran

25-26, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs d’Iniciaciò a l’Escalada:
Sortida

  ABRIL  ABRIL  ABRIL  ABRIL  ABRIL
6 i 7, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle de Mitja Muntanya: Pic
Comanegre (Garrotxa)
Coordinació: Pep Bellavista

6 i 7, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’esquí de Muntanya-
Iniciació: Pic Bony Negre
Coordinació: Santi Artigas

7, diumenge
GIE
Sortida d'espeleologia
arqueològica a les coves del Toll

9, dimarts
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic de meteorologia als
Pirineus
Coordinació: Ricard Martínez

13-14, dissabte i diumenge
Totes les Seccions
DIADA DEL CLUB
El lloc de la trobada s'anunciarà
oportunament

13-14, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs de Mitja Muntanya: Sortida

  MAIG  MAIG  MAIG  MAIG  MAIG

2, dijous
Secció de Muntanya i Esquí - GIE
Monogràfic d’observació estelar
Coordinació: Xavi Paris

4-5, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’esquí de Muntanya-
Iniciació: Pic de Castanesa
Coordinació: Tonyo

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

17, diumenge
GIE
Sortida a l'avenc de l'Arcada Gran

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

16, Dimarts
Secció de Muntanya i Esquí
Monogràfic d’escalada en grans
pareds
Coordinació: Koki Gassiot

18, dijous
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Audiovisuals: Muntanyes
d’Eslovènia.
Volta a Menorca en Caiac
Coordinació: Ricard Martínez

21, diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
GR 171 Santuari de Pinós-Paüls
(Solsonès-Baix Ebre)  Prat del
Compte - Paüls
14,300 km, 3h 51', +570m -590m
Coordinació: Manel Arnau

20-21, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’Alta Muntanya: Pic
Perdiguero
Coordinació: Roger Gràs

20-21, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs de Mitja Muntanya: Sortida

27-28, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Cicle d’esquí de Muntanya

27-28, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
Curs de Mitja Muntanya: Sortida

27-28, dissabte i diumenge
Secció de Muntanya i Esquí
B.T.T.: Monegros
Coordinació: Francesc Joaquim
“Guara”

28, diumenge
GIE - Avenc del Pou del Bruc

DIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLDIADA DEL CLUBUBUBUBUB

13 i 14 d'ABRIL13 i 14 d'ABRIL13 i 14 d'ABRIL13 i 14 d'ABRIL13 i 14 d'ABRIL
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SOBRE EL RALLIESOBRE EL RALLIESOBRE EL RALLIESOBRE EL RALLIESOBRE EL RALLIE
FRANCO-CATALAN...FRANCO-CATALAN...FRANCO-CATALAN...FRANCO-CATALAN...FRANCO-CATALAN...

Al nostre Butlletí (març-abril 2001)
donàvem àmplia informació als nostres
socis del tancament per part nostra i dels
francesos dels ral·lis de càmping,

mantinguts amb entusiasme per part francesa i catalana.
Es tractava de quaranta anys de trobades d’amistat, de
gran contingut cultural, però per part nostra la falta
d’assistència feia inviable poder seguir endavant. De tot
n’estaven assabentats els amics de l’altra banda del
Pirineu, i quina no ha estat la nostra sorpresa quan hem
llegit a la coneguda revista Le Clairière que s’anunciava el
42 Rallie Franco-Catalan per al mes de maig vinent.

En la dita revista s’anuncia que el responsable per part
catalana és el senyor Joan Cullell, qui s’encarregarà de les
inscripcions.

Sembla que es tracta d’una iniciativa particular d’aquest
soci. El problema és que es fa servir encara el nom de 42
Rallie Franco-Catalan.

Aquesta nota és, només, per desfer dubtes.

BARRI DE LA RIBERABARRI DE LA RIBERABARRI DE LA RIBERABARRI DE LA RIBERABARRI DE LA RIBERA

Hem fet algunes indagacions a fi d’aconseguir permís per
visitar les excavacions que estan fent a l’antic Born de
Barcelona. Hi emergeix el barri de la Ribera, que englobà
també el barri de Santa Maria del Mar. Cap al 1715 Felip
V manà enderrocar-lo, després d’una llarga resistència
dels seus habitants.

Els propietaris foren obligats a destruir les seves pròpies
cases, expropiats sense indemnitzacions;

aproximadament 1.200 edificis i els convents de Santa
Clara i de Sant Agustí. D’aquesta manera els militars van
aconseguir un gran espai per a construir la Ciutadella,
fortalesa militar. Ara està prevista la construcció d’una
biblioteca en aquell lloc, i abans de tapar el jaciment
s’hauria de facilitar la visita al públic a aquell lloc de
Barcelona.

DIA DEL GRÀCIADIA DEL GRÀCIADIA DEL GRÀCIADIA DEL GRÀCIADIA DEL GRÀCIA

El 13 de gener celebrem sempre la fundació del nostre
Club. Aquest any ens va fallar la comunicació amb els
nostres socis, a causa del correu, potser per ser Nadal.

Per tant, es va canviar el programa i es va ajornar la
repartició de medalles dels vint-i-cinc i els cinquanta
anys.

Un bon nombre de socis ens vàrem trobar davant del banc
on tres joves varen fundar el Club. Hi assistí el regidor del
Districte, senyor Ferran Mascarell, que ens dirigí unes
paraules de felicitació i es comprometé a fer posar davant
del banc, a terra, una placa de metall que recordés la data
de fundació del Club. Ens felicità també el conseller
d’Esports i Cultural, senyor Albert Mussons.

Vista general del Born. Fotografia de Isabel Villares

Pont sobre el Rec Comptal dins del recinte del Born.
Fotografia de Isabel Villares

El nostre president amb els Srs. Ferran Mascarell i Albert Mussons.
Fotografia de Joan Pascual
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Després, en grups de quinze i guiats per la historiadora
Carolina Chifoni, vàrem pujar fins al campanar de Gràcia,
on rebérem àmplies explicacions d’aquesta vila tan
especial.

I, per tancar el matí, ens reunírem tots dins la seu del
Districte per celebrar amb un aperitiu un any més del
nostre estimat Gràcia.

MINES DE FERRO AL PARC GÜELLMINES DE FERRO AL PARC GÜELLMINES DE FERRO AL PARC GÜELLMINES DE FERRO AL PARC GÜELLMINES DE FERRO AL PARC GÜELL

El 3 de febrer passat, per segona vegada i ja amb ganes
de topografiar-les, un grup de components del GIE: XAVI
PARIS, KLAUS CIRIANO, ROGER GRIERA, MIGUEL
ROSELLÓ, JOSEP BELLAVISTA, TONI BESORA I NÚRIA
POCINO, varen buscar les mines de ferro, amb antecedents
de coves naturals del Parc Güell.
Ens va guiar el geòleg senyor Enric Sunyer, que ens va fer
àmplies explicacions de la història del Parc Güell i de les
seves coves i masies. També ens va acompanyar el
periodista senyor Josep Maria Contel, del Taller d’Història,
que va encarregar-se de la part fotogràfica.

A l’entorn de Barcelona, l’únic lloc on hi ha ferro és a la
muntanya pelada i va ser explotat per aportar ferro a la
foneria del Poble Nou.

Ara, el GIE té la primícia de fer-ne l’estudi topogràfic.
Falta que l’Ajuntament s’interessi per fer visitables
aquestes coves, després de condicionar-les
degudament.

MOSAICS ROMANS AL BARRI GÒTICMOSAICS ROMANS AL BARRI GÒTICMOSAICS ROMANS AL BARRI GÒTICMOSAICS ROMANS AL BARRI GÒTICMOSAICS ROMANS AL BARRI GÒTIC

El mes de gener la premsa informava del descobriment
d’uns bonics mosaics romans i d’altres interessants
peces arqueològiques en un dels angles de la plaça Sant
Jaume, entre el carrer del Call i el de Sant Honorat.

Aquesta troballa ens dóna pistes de com es va transformar
la ciutat en la fase final de domini romà.

Barcelona va créixer sobre els sediments que van ocultar
l’antiga Barcino i això també ha permès preservar-la.

Ara es veurà què se’n fa, de la troballa: traslladar el
jaciment a un museu o conservar-lo al seu lloc.

Sempre és una decisió difícil...

El Periódico, 20-1-2002

MARIA DOLORS LÁZARO

Escoltant les esplicacions de Carolina Chifoni. Fotografia de Maria
Glória Vives

Aperitiu a la seu del Districte. Fotografia de Guillem Martín

Interior de la mina de ferro. Fotografia de Josep Maria Contel
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CALENDARI DE SORTIDES ICALENDARI DE SORTIDES ICALENDARI DE SORTIDES ICALENDARI DE SORTIDES ICALENDARI DE SORTIDES I
ACTIVITATS any 2001ACTIVITATS any 2001ACTIVITATS any 2001ACTIVITATS any 2001ACTIVITATS any 2001

Avenc de Can  Sadurní  16-01-2001
Avenc d’en Passant  25-01-2001
Avenc de Sant Marçal   28-01-2001
Avenc dels Aragalls  18-03-2001

Barranc del clot de Sajolida  17-02-2001
Cueva del molino de Aso  10-04-2001
Cova del Conill  21-04-2001
Avenc de la Barcina  22-04-2001

Trobada d’espeleòlegs de Catalunya
3-4-5 de juny de 2001

Juny-juliol 2001
Curset de descens d’engorjats:
-Barranc de la riera del Carme
-Barranc del pas de l’Escanell
-Barranc de l’Urdell
-Barranc del Torrent de la corva
-Barranco del formiga
-Oscuros de Balces

Juliol-Agost:
Barranc del Llech, Barranc de Canaletes, Barranc de
Núria, Gorges de Sant Aniol,

Campanya estiu massís d’AranyoneraCampanya estiu massís d’AranyoneraCampanya estiu massís d’AranyoneraCampanya estiu massís d’AranyoneraCampanya estiu massís d’Aranyonera
juntament amb l’espeleoclub de Gràcia agost 2001
Avenc J. Cabezas 13-08-2001
Avenc del bruc 17-08-2001
Filmació per TV3 avenc de l’esquerra 3-10-2001

Octubre de 2001: IV curset d’iniciació aOctubre de 2001: IV curset d’iniciació aOctubre de 2001: IV curset d’iniciació aOctubre de 2001: IV curset d’iniciació aOctubre de 2001: IV curset d’iniciació a
l’espeleologial’espeleologial’espeleologial’espeleologial’espeleologia
Avenc d’en Passant, cova meravelles, cova del dos, cova
marigot, pouetons de les agulles, avenc J.Cabezas, Barranc
gran de Perellós, Barranc del pla de Perellós.

29-30 de desembre 2001: Barranc del cortal de la Llana i
Avenc del Pla de Perellós al massís de Perellós a França.

Xavier París

AAAAACCCCCAMPAMPAMPAMPAMPADAADAADAADAADA

Sortida cultural a la ColòniaSortida cultural a la ColòniaSortida cultural a la ColòniaSortida cultural a la ColòniaSortida cultural a la Colònia
Vidal de Puig ReigVidal de Puig ReigVidal de Puig ReigVidal de Puig ReigVidal de Puig Reig

El dia 27 de gener, després d’un
ajornament per motius climatològics,

vàrem fer la sortida a la Colònia Vidal de Puig Reig.
Ens trobàrem al costat del Club a 2/4 de 8 del matí a
l’autocar que ens havia de portar al lloc de la visita.
Després de les salutacions sortírem en direcció a Puig
Reig. En arribar ja ens hi esperava la guia que ens faria les
explicacions durant tres hores de recorregut per totes les
instal·lacions de la fàbrica, escola, habitatge dels obrers,
botigues, teatre, església. Va ser tornar a principis de
segle en una visita.

Quan acabàrem la visita tornàrem a pujar a l’autocar i el
nostre estómac ens va fer seguir la ruta de Sant Corneli
(Cercs). Allí ens esperava un dinar magnífic acompanyat
de bon vi, cava, cafè, copa i etcètera.

Continua a la pàgina 30 >>>>

Visita a la Colonia Vidal de Puig Reig. Fotografia de Maria
Glória Vives

Visita a las insta·lacions. Fotografia de Maria Glória Vives
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>>>> Continuació de la pàgina 22

Arribant a Barcelona, tothom va expressar que la sortida
havia estat un èxit i que esperaven la següent, que serà...
la calçotada el dia 3 de març.

La comitiva la formàrem vint-i-cinc persones.

CAMPAMENT DE VACANCESCAMPAMENT DE VACANCESCAMPAMENT DE VACANCESCAMPAMENT DE VACANCESCAMPAMENT DE VACANCES

Estimats socis,

Hem pensat que aquest
estiu podríem fer les
vacances a la Borda del
Pubill, a Ribera de
Cardós.

Ens hem posat en
contacte amb els
propietaris del càmping i
no tenen cap problema
per acollir-nos-hi, sempre
que els comuniquem

després de Setmana Santa quantes instal·lacions hi
anirem; així farien una prereserva abans del mes de juny.

Aquest càmping té unes instal·lacions de lloguer i seria bo
que les persones que volguessin fer-ne ús ens ho
comuniquessin al mes aviat possible.

Els preus són els següents:

BENGALIS:
1 hab. de matrimoni + hab. amb lliteres + un llit indiv.,
cuina-menjador amb taula i cadires 48,08 €

BUNGALOWS:
2 hab. de matrimoni (una a l’altell), bany, cuina,sofà llit, TV
i terrassa (gossos no) 72,12 €

APARTAMENTS:
1 hab. de matrimoni i 1 amb lliteres, cuina, bany,sala
d’estar amb sofà llit, TV i telèfon (gossos no) 72,12 €

MOBIL-HOMES:
1 hab. de matrimoni, 1 de doble i 1 d’individual, cuina,
bany, sala, TV (gossos no) 72,12 €

Esperem les vostres notícies. Rebeu una forta encaixada.

Secció d’Acampada

Escoltant amb atenció. Fotografia de Maria Glória Vives

A les pàgines anteriors publiquem elsA les pàgines anteriors publiquem elsA les pàgines anteriors publiquem elsA les pàgines anteriors publiquem elsA les pàgines anteriors publiquem els
Estatuts vigents actualment al ClubEstatuts vigents actualment al ClubEstatuts vigents actualment al ClubEstatuts vigents actualment al ClubEstatuts vigents actualment al Club
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CANTAIRES MUNTAYENCS –CANTAIRES MUNTAYENCS –CANTAIRES MUNTAYENCS –CANTAIRES MUNTAYENCS –CANTAIRES MUNTAYENCS –
50 aniversari50 aniversari50 aniversari50 aniversari50 aniversari

“La coral CANTAIRES MUNTAYENCS
del Club Excursionista de Gràcia va ser
fundada cap a la primavera de l’any 1952,
fruit de l’entusiasme d’un bon nombre

d’associats de l’Entitat.
Si bé al principi cultivà la cançó de muntanya, ben aviat
va sentir l’afany d’ampliació de repertori, i després d’un
treball llarg i constant va aconseguir una varietat de
programació ben remarcable, en la qual no podien mancar
abundoses mostres dels corals de la inesgotable font
dels grans creadors de la música clàssica, així com dels
madrigalistes més coneguts universalment.

CCCCCANTANTANTANTANTAIRESAIRESAIRESAIRESAIRES
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XXXIV CONCERT DE NADALXXXIV CONCERT DE NADALXXXIV CONCERT DE NADALXXXIV CONCERT DE NADALXXXIV CONCERT DE NADAL

El mes de setembre de 2001 la nostra
Coral va reanudar els seus habituals
assajos per preparar el Concert de Nadal
que, en la seva XXXIV edició, corresponia
a l’any que acabem de tancar.
L’actuació, doncs, dels nostres cantaires

va tenir lloc, una vegada més, a la Parròquia de Corpus
Christi –a la qual agraïm la seva bona predisposició envers
nosaltres- el passat 22 de desembre.

El president de la Coral, Miquel Fernández, va fer la
presentació del programa tot fent esment que la primera
cançó, i com és ja costum en tal ocasió, seria dirigida pel
mestre Josep Vila, fundador dels Cantaires Muntanyencs,
a qui, per cert i molt merescudament, li ha estat concedida
la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona per la
seva tasca constant a favor de la música i per la creació
i direcció de diverses Corals.
Així, doncs, s’inicià el concert amb la peça: Canticorum
Iubilo, de G.F. Haendel. Seguí el nostre director actual,
Víctor Barbé, amb les obres següents:
  Già la notte s’avvicina L. van Beethoven.
  Un cavaller, tot fent camí Tradicional alemanya.

(Harm. Julius Rötgen)
  Pel març, els pagesos Tradicional alemanya.

(Harm. Hans Lang)
  It’s me, o Lord Espiritual negre. (Harm.

Josly)
  Sakura Sakura Popular japonesa. (La

dirigí la nostra cantaire
Montserrat Coll, amb
acompanyament a
l’orgue de Víctor Barbé).

  Sant Joan Sardana. (Josep Ruera)
Finalitzà aquesta primera part amb el:
  Coro di Schiavi Ebrei Giusseppe Verdi
en el qual intervingueren també excantaires que solen
acompanyar-nos en aquestes dates des de fa uns anys.

En l’intermedi, el president del Club, Francesc Sanahuja,
es referí a les efemèrides que coincideixen en l’actual
2002, com són: el 80è aniversari del Club Excursionista
de Gràcia; el centenari del naixement del seu fundador i
primer president Josep Buch i Parera; els 50 anys
d’activitat de la nostra Coral, i els 30 anys de la primera
travessa oficial Matagalls-Montserrat. Tot això, i com
correspon, donarà lloc a diversos actes commemoratius.
Alhora, va agrair la presència del Conseller municipal de
Cultura i Esports, Albert Musons; del president de la
Federació Catalana de Bàsquet, Enric Piquet; del president
de Mountain Wilderness de Catalunya, Emili Tomàs, i de
diferents representants d’entitats germanes.
Va acabar desitjant a tots els assistents unes felices
festes de Nadal i d’Any Nou.
La segona part va ser de cançons ja pròpiament
nadalenques:
  Dormiu bon Jesuset Tradicional alemanya

(Harm. M. Oltra)
  Bella companyia Popular catalana

(Harm. E. Cervera)
  San José al niño Jesús Popular de Santander

(Harm. O. Martorell)
  No-ni-nó Popular de Mallorca

(Harm. M. Oltra)
  Chiquirriquitín Popular de Còrdova

(Harm. O. Martí)
  Madre, en la puerta hay un Niño Nadala popular

(Harm. J. Portet Roma)
  Done’m l’aguinaldo Popular d’Alacant

(Harm. M. Querol)
que fou repetida a petició del públic.
Va tancar l’acte el Sr. Musons, en representació del
Regidor del Districte de Gràcia, Sr. Ferran Mascarell.
Regracià a la nostra Coral la seva tasca musical, amb la
qual aporta, digué, serenor i cultura arreu del país enmig
de tantes situacions bèl·liques que malauradament pateix
el nostre món.
Va desitjar que l’any 2002 poguem celebrar, com cal, tots
els actes commemoratius dels diferents aniversaris de la
nostra entitat –per la qual cosa va oferir la col·laboració
municipal- i féu vots perquè sigui possible felicitar les
properes festes de Nadal en un nou context de pau i de
convivència que tan necessàries són per a tothom.

Aurora Vila i Guàrdia

Concert de Nadal. Fotografia de Jordi Coca
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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
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En un afany constant de superació, i malgrat guardar en
tot moment la característica de coral excursionista i, com
a tal, la condició purament amateur, no trigà gaire a
endinsar-se en el camp del cançoner popular regional,
especialment de Catalunya, tan nombrós i moltes vegades
ricament harmonitzat, i no negligí més tard aquella
producció que ens ha arribat de més enllà de les nostres
fronteres.
El camp d’acció dels CANTAIRES MUNTANYENCS del
Club Excursionista de Gràcia ha estat ben variat. Les
seves veus han ressonat en una llarga llista d’esglésies
i d’ermites del nostre país, han tingut cabuda en les
principals sales de concerts i emissions radiofòniques de
Barcelona i han participat nombroses vegades en les
Jornades Internacionals de Cant Coral, a Barcelona.
La direcció artística de la coral, des de l’inici i fins a l’any
1990, va ser confiada al mestre Josep Vila i Amorós, que,
coneixedor com ningú de les possibilitats dels components
del grup, va saber extreure’n molt bons fruits positius. A
l’hora de la seva jubilació va prendre’n el relleu el mestre
Víctor Barbé i Barbé, amb la confiança i estimació de tots
els cantaires.”

Aquest escrit, del qual no conec l’autor ni la data en què
es va fer, me’l va facilitar la Pilar Turmo i reflecteix i
resumeix amb rigor i realitat molts anys d’assaigs i
cantades previs a aquest 2002.

En previsió d’uns actes d’un cinquantè aniversari ben
guanyat estem ja preparant des de fa mesos els tres
esdeveniments principals d’aquest 2002, és a dir:
La XXXVII Festa de Cançó de Muntanya, que ens ha
encarregat d’organitzar la FEEC i que es farà a la Seu
d’Urgell el 26 de maig vinent; el 3r. Concert de Primavera
a l’Ajuntament de Gràcia i un especial Concert de Nadal
per fi d’any.

En l’aspecte musical, a principis de l’any passat, en
assemblea de la Secció, es va intentar buscar-hi millores,
ja que no hem d’amagar que és una activitat poc practicada
per la gent jove i, per tant, l’edat mitjana de la coral va
creixent lentament, i d’acord amb el nostre director,
Víctor Barbé, es va incrementar en mitja hora la durada
dels assaigs (dilluns i dimecres de vuit a dos quarts de
deu, per si algú de vosaltres s’hi anima) i, amb la
col·laboració de la nostra companya Montserrat Coll, que
imparteix les tècniques d’educació de la veu, es treballen
els aspectes següents:

· Relaxació
· Respiració
· Control de la respiració
· Posició corporal - postura
· Coordinació fonorespiratòria
· Treball previ a la fonació
· So i ressonàncies - Veu parlada
· Atac de la nota
· Ressonadors
· Articulació
· Veu cantada
· Escalfament
· Hàbits.

Vull agrair en nom de tots els cantaires aquesta dedicació
que la Montserrat ens brinda i novament invitar-vos no
solament a participar en aquests actes que preparem
amb il·lusió pel nostre cinquantenari, sinó també a
participar-hi habitualment, ja que estic segur que molts de
vosaltres canteu a la dutxa i ho feu força bé. Nosaltres ens
ho passem bé amb un bon ambient, perquè, si no,
aquestes hores d’assaig es farien molt dures.
Us hi esperem.

Miquel Fernández
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El dia 10 de febrer passat, com ja era
anunciat, es va celebrar la II Cursa
Intersocial d’Esquí Alpí a l’estació de la
Molina, a la pista de competicions, situada
al Torrent Negre. Era organitzada per

l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.
La carrera va ser un eslàlom gegant que no tenia massa
dificultats, però amb una trentena de portes en el seu
recorregut.
El dia va ser bo, amb força sol; això vol dir que la visibilitat
de les portes en tot el recorregut era magnifica.
La neu... ben trepitjada, però escassa, perquè malgrat que
havia nevat la mateixa setmana, el vent es va encarregar
de passar l’escombra i deixar el terra, ajudat també pel fred
de la nit, amb una capa dura. Sort que avui les màquines
trepitjaneu et deixen la pista en unes condicions força
acceptables de qualitat i de gruix.
En aquesta carrera hi prengueren part set entitats de les
vint-i-tres que formem l’Associació.
De la nostra entitat, van ser quatre els esquiadors que hi
prengueren part. A la categoria juvenil, amb un temps
d’1.03.70, va fer el segon lloc Isart Planes Ribé, que fou el
tretzè de la classificació general.
A la de veteranes, amb un temps d’1.15.86, va ser tercera,
i dotzena a la classificació general, Montse Ribé.
Finalment, a la veterans, amb un temps d’1.05.83, va fer
el quart lloc, i el dissetè de la general, Rafel Saperas i, amb
un temps d’1.06.68, va fer el cinquè lloc, i dinovè de la
general, Pere Vicens Planes.
Desprès de la carrera, davant del restaurant Els Avets, es
repartiren els premis als guanyadors de la prova en les
diferents categories.
A la nostra entitat només tinguérem un representant que
pujà al podi; va ser l’Isart Planes per recollir el segon trofeu
de juvenil. (Com a anècdota direm que era la seva primera
carrera.)
Sort, Isart, i que sigui el primer de molts que recullis per
a tu... i per al Gràcia.

Rafel Saperas

TROBADA DE SECCIONS +TROBADA DE SECCIONS +TROBADA DE SECCIONS +TROBADA DE SECCIONS +TROBADA DE SECCIONS +
DIADA DEL CLUBDIADA DEL CLUBDIADA DEL CLUBDIADA DEL CLUBDIADA DEL CLUB

Se m’ha demanat que faci aquest article
i que amb quatre ratlles us expliqui una
activitat que volem dur a terme amb motiu
del 80è aniversari del Gràcia.

Hem format un grup de treball membres del Cau, del
GEDE, del GIE i de Muntanya. Tenim un munt d’idees i
ganes que això funcioni.
El cap de setmana del 13-14 d’abril d’enguany serà la data
(marqueu-la ja a la vostra agenda amb una X ben grossa).
Farem el mateix cap de setmana la Sortida de Seccions
i la Diada del Club, per tal de no ocupar-vos excessivament
el calendari (matareu dos pardals d’un tret).
El lloc encara no està del tot acabat de decidir; però
tingueu per segur que permetrà fer diverses activitats
muntanyenques, pernoctar i fer un bon àpat sense
necessitat de moure’s gaire lluny (els dos llocs finalistes
són Montserrat i el Garraf).
Dissabte es farà la Trobada de Seccions Esportives.
Durant el dia es faran activitats de les diferents disciplines
esportives que es practiquen al Club.
A la tarda farem una gimcana interseccions (on com més
serem més riurem).
Al vespre anirem a una casa de colònies, on farem un
sopar comunitari i ens quedarem a dormir (fil musical
opcional).
Diumenge es farà la Diada del Club.
Durant el matí es faran activitats muntanyenques de
difusió del nostre Club (màrqueting), en les quals pretenem
que participi tothom (els novells i els veterans; o sigui que
aneu traient les boletes de naftalina del vostre material de
muntanya).
També es faran els diferents actes protocol·laris d’aquesta
data (lliurament de medalles, recordatoris dels companys
traspassats...).
Per acabar farem un dinar de germanor tots plegats, on
segur que la Junta s’”enrotlla” i finança com a mínim el
beure. (Podreu aprofitar-ho per explicar aquell darrer acudit
que us va fer tanta gràcia. Tu no, Manel!)
Penseu que en essència no canviarà res, però aquesta
Diada del Club pot ser molt diferent de les anteriors.
L’èxit o el fracàs d’aquesta iniciativa dependrà de les
ganes de passar-ho bé i participar-hi que hi posem tots
(personalment tinc “bones vibracions” sobre aquesta
qüestió).

JORDI PI MARTÍNEZ (soci núm. 6970 del CEG)

DIADA DELDIADA DELDIADA DELDIADA DELDIADA DEL
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CRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRESCRÒNICA DE LLIBRES

Diccionari de la NEU

En l’anterior crònica de llibres em referia
a dos volums editats per l’Enciclopèdia
Catalana relatius a la muntanya. Ara em

plau poder-vos presentar un nou llibre d’aquesta mateixa
editorial, “Diccionari de la NEU”, publicat amb la
col·laboració del Centre de Terminologia (Termcat), de la
Generalitat de Catalunya, i el Servei de Política Lingüística,
del Govern d’Andorra.

Aquest nou diccionari
ve a incrementar la
col·lecció “El
C a l i d o s c o p i ” ,
d ’ E n c i c l o p è d i a
Catalana. El darrer
fou –si no estic
equivocat- el
“Diccionari de
l ’ e x c u r s i o n i s m e
català (més de 125
anys d’història)”, de
Jaume Ferrández.
Cal reconèixer, amb
satisfacció, que el
“Diccionari de la
NEU”  és una obra
molt important, que
aprofundeix  en els
aspectes científic,
t e r m i n o l ò g i c ,

esportiu, mèdic, etc., de l’esquí, i el qual permet una
ràpida localització del terme o mot que interessi.
Per tenir una idea clara dels temes que hi són tractats,
només cal donar una ullada al “Sumari”, i més
concretament a  l’apartat “Arbre de camp”, que es
composa de: Nivologia (Meteorologia, Neu i mantell
nival, Allaus, Seguretat i protecció, Cadastre i cartografia).-
Geomorfologia.- Esports d’hivern (Tècniques,
Reglamentació, Personal, Equip, Instal·lacions,
Competicions i premis, Alpinisme, Esquí alpí, Esquí
artístic i acrobàtic, Esquí de muntanya, Esquí nòrdic,
Raquetes de neu, Surf de neu, Telemarc, Trineus de
gossos i pulca).- Medicina esportiva.- Salvaments.-
Infraestructures i equipaments (Turisme i Xarxa viària),
on queden exposades les característiques a què correspon
l’àrea de cada entrada. Vegem-ne un exemple a partir de
la paraula que, precisament, dóna títol al Diccionari: NEU.
Restareu sorpresos en comprovar que hi ha 57 entrades!.
Les definicions van des de neu artificial  aneu verge,
passant per neu bruta, crosta, fosa, trepitjada, ventada,
etc., etc.

COL·LCOL·LCOL·LCOL·LCOL·LABORABORABORABORABORAAAAACIONSCIONSCIONSCIONSCIONS
Tot això a part dels índexs en castellà, francès i anglès;
mapa d’estacions d’esquí dels Pirineus; il·lustracions i
una àmplia bibliografia.
Precisament en el capítol dels col·laboradors d’aquest
diccionari hi trobem el nostre consoci i bon company
Carles Albesa i Riba, i, el també amic, Jordi Mir i Parache.
Com es diu en la contraportada: “Aquest Diccionari de la
neu conté 2.300 termes relatius a la nivologia, la
geomorfologia, els esports practicats a la neu, la medicina
esportiva, els salvaments, les infraestructures i els
equipaments, i també un bon nombre de termes propis de
l’alpinisme”.
Felicitats de bell nou a “Enciclopèdia Catalana” per la
seva constant aportació a la divulgació dels nostres
esports de muntanya, sempre en un alt nivell cultural
alhora que de propagació popular.

Les Places de Gràcia
Impressions de Josep Buch

La dilecta amiga, Maria Dolors Làzaro, ja comentava en
el nostre anterior butlletí aquest nou llibre de la col·lecció
“Font de l’Atzavara”, del Taller d’Història de Gràcia, editat
en commemoració del centenari del naixement del nostre
fundador i primer president Josep Buch i Parera. M’ha

emocionat veure en
forma de ll ibre
aquelles notes que
tantes vegades
m’havia mostrat el Sr.
Buch en el seu petit
despatx, petit en
dimensions però
immens pel seu
contingut material i
espiritual. Per part
meva, i
modestament, l’havia
animat a acabar-les i
a publicar-les. Per
desgràcia, el seu
estat de salut va
impedir-ho.

Ens hem de congratular, doncs, que un equip de notables
historiadors graciencs: Carme Segura, Eduard Farré i
Esteve Camps, no només hagin recollit les notes originals
del Sr. Buch amb un respecte, entusiasme i efectivitat
ben evidents, sinó que hagin completat la història de les
places tradicionals de la nostra exvila, ajuntant-hi la
d’aquelles places de nova creació, tal vegada discutibles
pel seu disseny o pel seu nom.
Però no toquem aquest aspecte, perquè serà millor
deixar-ne la seva anàlisi per a les futures generacions.
Tampoc no voldria estendre’m en comentaris, en cap dels
sentits, sobre si el canvi urbanístic de les places populars
en places dures (que va tenir lloc al voltant dels Jocs
Olímpics), fou un encert o no, amb la seva teòrica zona
exclusiva per a vianants, contínuament alterada pel pas
de vehicles motoritzats de tota mena, amb el perill que
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En aquesta plaça  i en un banc com aquest hi féu
estada del 1917 al 1921 el “Grup Mai Enrera”,

fundat oficialment el 13 de gener de 1922,
que donà lloc al

CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
fidel a l’excursionisme, a la nostra exvila i a

Catalunya.
Gràcia, 9 de juny de 1992.

Em semblaria, per tant, imprescindible que aquest banc
figurés inclòs, també, en el “III Apèndix: Elements
representatius de les places”.

En aquest sentit hem d’afegir que durant la celebració del
80è aniversari del nostre Club,el 13 de gener de 2002,
davant d’aquest banc el Sr. Ferran Mascarell, Regidor de
la nostra exvila, es va comprometre a traspassar el text
-força  deteriorat- en una placa metàl·lica enclavada a
terra al peu del banc.

I no voldria pas acabar aquesta petita crònica, sense
felicitar novament els autors per la seva  aportació a la
història de Gràcia, i, sobretot, demanar al nostre
Ajuntament que col·loqui una placa commemorativa
dedicada al notable gracienc que fou Josep Buch i
Parera, en la casa del carrer Rabassa nº 45, on durant
tants anys va viure, treballant sempre per l’excursionisme,
la cultura i la història de Gràcia i de Catalunya, fins,
pràcticament, al moment de la seva   mort. És peremptori
honorar-lo i mantenir públicament el seu record.

Joan Cervera i Batariu

això representa per a aquells a qui es volia afavorir amb
semblant remodelació.
Les manifestacions dels autors, que consten en la
contraportada, són ben clarificadores de la motivació que
els ha empès a posar-se a la feina i fer-nos arribar aquest
treball: “Seguint el mestratge del senyor Buch, hem volgut
fer un llibre de contingut seriós però de lectura agradable
i distesa que pugui atraure qualsevol persona que, com
nosaltres, estimi el seu entorn urbà i estigui interessada
a saber com el van crear i gaudir els nostres predecessors.
Dins de l’entremat urbà, les places representen aquell lloc
de trobada amb els altres ciutadans, l’aire lliure, la
cultura, l’esbarjo, el joc, el ball, etc. És per això que són
tan importants dins de la sempre congestionada Gràcia,
que les ha convertit en els seus espais vitals més
apreciats”.
Deixeu-me dir que tal vegada hauria estat convenient que
visualment quedés ben determinada quina és la part
produïda pel propi Sr. Buch i quina és l’aportació dels tres
benemèrits recopiladors. Potser un simple canvi del tipus
de lletra ho hauria permès. Indubtablement que el “Capítol
II: Les places noves de Gràcia”, i les dades
complementàries posteriors a la mort del Sr. Buch, són
lògicament obra dels entusiastes historiadors Carme
Segura, Eduard Farré i Esteve Camps, a qui hem d’agrair
la seva dedicació.
Tal vegada perquè visc molt a prop de la Plaça del
Diamant, voldria rectificar el peu de la fotografia de la
pàgina 20: “Mercè Rodoreda va estar acompanyada de
Miquel (no Josep) Coll i Alentorn”, en aquell moment
Conseller Adjunt a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya. Per cert que a la pàgina 21 hi ha la fotografia
del “Monument dedicat a La Colometa, obra de Xavier
Medina”; i és en aquest monument on trobem a faltar
alguna inscripció que n’expliqui el significat. Convindria -
creiem- rectificar aquesta mancança.
Per altra banda, potser caldria completar la informació
facilitada en el darrer paràgraf de la pàgina 77, relativa a
la Plaça Rius i Taulet, quan molt bé es dóna notícia de la
fundació, virtual i real, en un banc de l’esmentada plaça
del “Grup Mai Enrera” i que va ser la llavor de l’actual “Club
Excursionista de Gràcia”. Seria bo d’arrodonir-la recollint
que, amb motiu del 70è aniversari de la nostra Entitat, es
va obtenir de la Regidoria del Districte que es procedís a
la col·locació d’un banc de pedra a tall de monument. (Cal
recordar que tots els bancs de pedra que hi havia a la
plaça van ser substituïts per uns de més còmodes de
fusta, amb respatller). Aquest banc de pedra, insòlit ara
entre tots els de fusta, porta la següent inscripció gravada
sobre la llosa plana del seient:

Banc de la plaça Rius i Taulet. Fotografia de Guillem Martín i Brasó


