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Editorial

Encetem, amb empenta renovada, les activitats 
hivernals al nostre club. El tret de sortida d’aquestes 
activitats el dóna tradicionalment la Cursa de 
l’Esquiador – Memorial Joan Vives, que enguany arriba 
a la 23a. edició i té com a escenari Vallbona d’Anoia. La 
Cursa de l’Esquiador esdevé un element aglutinador 
d’esforços de molta gent, socis i no socis, que, any rera 
any, amb el seu bon fer i la seva dedicació possibiliten 
que un munt d’anoiencs, i també de gent de fora de les 
nostres contrades, la puguin gaudir. 

Agafen el relleu a aquesta activitat les activitats 
hivernals de la secció d’Alta Muntanya que ens fa 
treure la pols als grampons els paraneus i el piolet 
i les de la secció d’escalada per anar a cercar els 
millors indrets on poder practicar l’escalada en gel. 
Són però les nostres seccions d’Esquí Nòrdic, Esquí 
de Muntanya i Esquí Alpí les que tenen en aquestes 
dates el gruix principal de la seva activitat. L’encant 
de la pràctica de l’Esquí Nòrdic, que tant ens havia 
encomanat el benvolgut Joan Vives, la solitud i la 
bellesa que hom pot gaudir en practicar l’Esquí de 
Muntanya i el bullici i l’engrescament que proporciona 
als cursetistes el Curset d’Esquí Alpí Infantil a 
Grandvalira (Andorra), que enguany arriba a la seva 
trentena edició i del que en teniu informació ampliada 
a l’interior, fan que encarem l’hivern que està a punt 
de començar amb optimisme. Ben segur que amb les 
activitats de les altres seccions: Familiar, Veterans, 
Matinals, Muntanya etc. trobareu també les activitats 
adients per disfrutar-ne plenament.

Us animem a participar en qualsevol de les activitats 
programades. L’esforç que hi han posat els vocals de 
cada una d’elles bé mereix el nostre agraïment i la 
millor manera de fer-ho és participant-hi. 

Que tingueu un bon hivern.  
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1 d’agost: LIZARA – SOMPORT 
(1640 m)
Temps: 6-7 h. Distància: 17,41 km. Desnivell 
positiu: 1076 m.Negatiu: 984 m 

Comencem pujant per un camí, envoltat de 
saltants d’aigua i de les muntanyes calcàries 
de Fetás i Vernera. Passem per 2 petits refugis 
de pedra. Arribem a la vall de los Sarrios 
(isards), plena d’aigües tortes que humitegen 
l’herba i d’alguns blocs de sal.Baixem pel GR 
11 en ziga-zaga fins al port d’Estanés (1792 
m), des d’on veiem el vessant francès: Midi 
d’Ossau i Vinyamale. El Francesc, que ha 
fet més de 120 cims de 3000 m, ens fa una 
classe de geografia. Des del coll contemplem 
el grandiós llac d’Estanés, envoltat de terra 
ferroginosa. És l’hora de banyar-se i dinar, 
acompanyats de nombroses eugues i algun 
cavall, que s’apropen a nosaltres. Deixem 
el llac i al fons, veiem l’estació d’esquí de 
Candanchú. Baixem pel pas i la Chorrota 
d’Aspe, ple de rierols, fajos i falgueres, on 
collim amb delit maduixetes i gerds. Passem 
pel coll de Bessata i arribem a l’alberg Aysa, 
al port de Somport, frontera d’Espanya 
amb França i punt de partida per al camí de 

Santiago. A la nit sentim ploure fort, però 
l’endemà el temps ens acompanya. 

2 d’agost: SOMPORT- ARLET (2000 m)
Temps: 6-7 h. Distància: 18,89 km. Desnivell 
positiu: 1148m. Negatiu: 781 m 

Avui entrem a la vall d’Aspe. Baixem per la 
carretera fins al centre Pastoral i la cabana 
Pacheu, on un rètol explica la coloració 
vermellosa de les plaques muntanyoses. De 
sobte, topem amb un ramat de 500 ovelles, 
les quals transiten per una fantàstica fageda 
ombrívola. Baixem fins al riu seguint l’Alta 
ruta pirinenca i travessem dues passarel·les 
de fusta, pel bosc d’Espelunguère, on collim 
gerds i maduixetes. Arribem a la cabana 
Grosse, on un amable granger ens explica el 
procés d’elaboració artesanal del formatge i 
comprem un gustosíssim formatge d’ovella.   
Seguim per un camí que serpenteja fins al 
coll de Lapachouaou (1887 m). Creuem la 
muntanya de Banasse, passant per petits 
llacs plens de canyissars, i ens animem de 
sobte en veure el llac i el refugi d’Arlet. Alguns 
aprofiten per fer un bany en un lloc únic, 
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Cavalls al llac d’Estanés (Maria Piñero)

La Senda de Camille 2011

Un grup de 8 persones fem aquesta travessa 
circular de 104 km pel parc natural de les 
Valls occidentals, a la zona aragonesa dels 
Pirineus, i pel parc nacional dels Pirineus 
francesos, a la vall d’Aspe. Som: Francesc 
Vila, Cisco Viera, Alfons Maraver, Joan 
Estrada, Rafel Jiménez, Pedro López, Maria 
Piñero i Sílvia Martorell. 

31 de juliol: 
IGUALADA-GABARDITO-LIZARA 
(1515 m)
Temps: 3.30 h. Distància: 9,6 km. Desnivell 
positiu:693 m. Negatiu: 536 m

Deixem els cotxes al refugi de Gabardito, 
on el guarda ens dóna  el mapa oficial de 
l’editorial Alpina, brúixola, sac de dormir i 
credencial per segellar als 6 refugis. Ens fem 

la foto i el vídeo de grup i seguim les marques 
del GR 11.1 per un bosc de pins.  Passem 
per una zona de prats suaus, anomenats el 
Salto la Vieja , Dios te salve i Plan d’Aniz. 
Hi trobem moltes vaques, cavalls i alguna 
marmota. Al cel veiem  aufranys i voltors, els 
quals s’alimenten de vaques mortes. Arribem 
al coll de Foratón (2016 m), des del qual 
s’alça el cim del Bisaurín, a 2670 m, el qual 
assoleixen el Francesc i el Pedro. Els altres 
observem uns planejadors que aprofiten 
els corrents tèrmics per volar. Des del coll 
baixem al refugi de Lizara, en què celebrem 
l’aniversari del Pedro amb el cava que ha 
portat en secret a la motxilla. Es fa de nit i la 
Maria ens ensenya els estels Venus, Arcturus 
o Procyon. També coneixem un jove pastor, 
que té 2000 ovelles dormint a la muntanya. 

Sortida de l’etapa llarga

A la Vall de Sarrios (Maria Piñero)



pic d’Ansabère, el Petrachema i la Mesa de los 
Tres Reyes. Tenim  les espectaculars agulles 
d’Ansabère i el dit del Petrachema davant 
nostre (ens recorden els Pics d’Europa) i ens 
encantem valorant la força dels escaladors 
pujant-hi per difícils xemeneies. Arribem al 
coll de Petrachema (2084 m), des del qual 
es pot atacar el cim. Baixem cap a l’oest 
en direcció a las Foyas del Ingeniero per un 
camí rocós fins a arribar a un bosc espès i 
ombrívol, on trobem un antic torrent sec que 
ens porta fins al refugi de Linza. A la tarda, el 
Rafel ens explica com utilitzar bé la brúixola 
per orientar-nos a la muntanya i ens avisa del 
perfil de l’etapa reina de demà. 

5 d’agost: LINZA – GABARDITO 
(1380 m)
Temps: 8-9 h.Distància: 22,88 km. Desnivell 
positiu: 1640 m.Negatiu: 1600 m 

Avui ens espera la ruta més dura de la Senda 
per la durada i el desnivell, però tothom està 
preparat i mentalitzat.Baixem per la carretera 
fins al càmping Zuriza i seguim la pista del 
GR 11 fins a Taxera, on trobem granges 
d’ovelles. La Maria, el Pedro i companyia 
posen en pràctica la classe d’orientació 
que va fer el Rafel. Ens enfilem fortament 
per un camí fins a l’Achar d’Alano, envoltats 
d’altes muntanyes de pedra calcària blanca. 
Baixem en ziga-zaga fins a trobar un bosc 
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Agulles d’Ansebère (Sílvia Martorell)

a 2000 m d’alçada, envoltat d’acollidores 
muntanyes. Al vespre tenim la sort de dormir 
sols en el refugi d’hivern.

3 d’agost: ARLET – LESCUN (860 m)
Temps: 6-7 h. Distància: 19,51 km. Desnivell 
positiu: 518 m.Negatiu: 1641 m 

De bon matí,veiem el Midi d’Ossau 
embolcallat per un mar de núvols, que ens 
fan gaudir d’uns moments màgics d’intens 
plaer. Comencem la forta baixada d’avui, 
la qual coincideix en part amb el camí de 
l’Alta ruta pirinenca, fins a la cabana de 
Lapassa, enmig d’una boira fina que ens 
permet contemplar ramats d’ovelles menjant 
plàcidament.Superem el coll de Saoubathou 
i arribem al port de Lo Palo, on trobem el rètol 
“Camí de la llibertat”, que recorda la fugida 
de l’Espanya franquista i de França ocupada 

pels nazis. Passem per les cabanes de 
Bonaris i Pénot, on venen formatge. Trobem 
una cruïlla de camins que ens porta a Aragó 
o França. Baixem per un bosc espès de pins 
i falgueres, fins al pont d’Itchaxe, on trobem 
cavalls i una pista, la qual ens conduirà al 
càmping Lauzart, després de passar per un 
bosc on trobem franceses collint bolets. A la 
tarda visitem l’acollidor poble de Lescun.    

4 d’agost: LESCUN – LINZA (1340 m)
Temps: 7-8 h. Distància: 16,6 km. Desnivell 
positiu: 1286 m. Negatiu: 789 m 

Refem la pista d’ahir en direcció al pont 
de Lamary, des del qual s’arriba al Pla i les 
cabanes d’Ansabère.El camí de pujada és 
preciós, amb fajos centenaris, de formes 
curioses, i la remor de l’aigua acompanyant-
nos. La vista panoràmica és excel·lent, amb el 

De Lescún a Linza (Alfons Maraver)



espès, el qual ens portarà fins al coll Bajo 
de Lenito, on molts aprofitem la cobertura 
per trucar.Passem per diferents bordes i per 
una pista rocosa fins a arribar al pont de 
Santana i el refugi de Gabardito, punt final 
de la nostra travessa.

El guarda ens dóna  la samarreta oficial 
de la Senda de Camille i tots la lluïm amb 
honor a l’hora de sopar. Avui mengem una 
excel·lent paella, broquetes de carn i pastís. 
El Cisco agraeix a tothom els magnífics 
moments viscuts amb bon humor i cohesió 
de grup. Especialment, destaca la tasca del 
nostre guia Rafel, que s’ha preocupat pel 
bon funcionament d’aquesta meravellosa 
travessa d’estiu 2011. Ho celebrem junts 
amb un patxaran de Jerez de la Frontera 
i un altre de la zona, convidats pel guarda 

8 La Senda de Camille 2011

de Gabardito. Al refugi trobem la revista 
El mundo de los Pirineos, en què surt una 
ressenya d’una ruta circular per Navarra. Ja 
estem somiant on anirem l’any vinent! 

Ens reservem un dissabte d’octubre per 
sopar junts i veure el vídeo que ha elaborat 
el Rafel amb les millors imatges de la Senda 
de Camille.    

INSTAL·LACIONS I
REPARACIONS ELÈCTRIQUES

AIGUA I LLUM

Josep Solà Muñoz

Telèfon 696 342 239
Bailén, 9, 1r 2a - 08242 MANRESA



A començament de l’any 1984 hi havia 
establert un gran enrenou e l’entorn del món 
de l’esquí. Els dies 15, 22 i 29 de gener es 
portà a cap el XXè Curset d’Esquí Alpí per a 
debutants, el 26 de febrer el XVIè Campionat 
d’Igualada d’Esquí i el 18 de març el tradicional 
Carnestoltes a la neu. 

Tanmateix hi havia una afecció creixent a 
la pràctica de l’esquí de muntanya. El dia 5 
de febrer s’efectuà una sortida d’iniciació a 
Roques Blanques d’Isil, amb una participació 
de 18 cursetistes. I en el decurs dels mesos 
següents, mentre la neu ho permeté, es 
realitzà sortides i ascensions a la Tossa Plana 
de Lles, Tossal Bovinar, Pic de Vallibierna, 
Montardo d’Aran, Pic de la Font Blanca, Pic 
d’Eriste, Punta Suelza, Pic Culfreda i Pic de 
Sotllo. Els participants en aquestes sortides 
foren en Quim Bertran, Daniel Vilella, Josep 
M. Solà, Toni Vilaseca, Toni Lladó, Àngels Ollé, 
Jaume Orgué i Pep Mas, entre altres.

Un esdeveniment que produí una gran 
expectació i congregà molta gent al teatre 
del Centre Mercantil, fou la presentació de 
l’obra “Everest, el repte d’un somni”, que 
descriu l’expedició catalana Everest-82 
escrita pel doctor Manuel Mateu i Ratera, 

metge d’aquella expedició. Presidiren l’acte 
l’alcalde de la ciutat senyor Manuel Miserachs, 
el president del Centre Excursionista de 
Catalunya, senyor Lluís Puntís, el conseller 
d’esports de l’ajuntament, senyor Mir, el 
cap de l’expedició, senyor Lluís Belvís, el 
president de UEC-Igualada senyor Espelt i el 
propi autor. Estigueren també presents a l’acte 
una dotzena d’expedicionaris acompanyats 
d’esposes i familiars.

Fou una època que, amb més o menys 
periodicitat, es portaven a terme excursions 
“matinals” per variats indrets del nostre rodal, 
comarques veïnes i esporàdicament als 
Pirineus. 

En la reunió de junta del 14 de maig, es 
proposà reunir tots els escaladors de UEC-
Anoia, per tal de parlar d’una possible 
expedició als Andes del Perú, a efectuar 
l’any següent. Fruit d’aquesta convocatòria i 
després de diverses converses i reunions, el 
dia 14 de juny, el senyor Àngel Espelt informà 
a la Junta Directiva que s’havia acordat 
organitzar una expedició als Andes del Perú, 
a realitzar l’any 1985, la qual serviria de prova 
per a intentar una expedició a l’Himàlaia 
(Nepal) l’any 1986.   
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El Campament d’Estiu va establir-se al lloc de 
Sarabillo, terme municipal de Salinas (Osca), 
del 28 de juliol al 15 d’agost. Al seu dia no va 
quedar constància enlloc, o no ho hem sabut 
trobar, del nombre de  participants en aquell 
campament, sí que consten en canvi algunes 
de les activitats que si varen dur a terme.
Dia 1 d’agost. Estanys de Marboré i pic Astazú 
(3.085 m)  des de Pineta, per C. Bou, I. Tort i 
J. Solé.
Dia 2 d’agost. Pic de Posets (3.375 m) per T. 
I J. Gassó, J. I B. Roma, J. Riba i S. I J.A. 
Gaya.
Dia 7 d’agost. Mont Perdut ( 3.355 m) des 
de la vall d’Ordesa, per J. Riba i esposa, J. 
Roma i esposa, T. Gassó i esposa, S. Llorach, 
T, Closa, M. Búrria, B. Roma, S. I A. Gaya, A. 
Closa i J. Gassó.
11 d’agost. Pic de la Múnia ( 3.134 m) des 
de la vall de Parzán, per J. Solé, I. Tort i S. 
Llorach.
D’acord amb la normativa establerta, el 26 
d’octubre es celebrà una Assemblea Ordinària 
de Socis de l’Entitat, en el decurs de la qual 
es tractaren els diversos assumptes que 
figuraven a l’ordre del dia. 

D’entre tot el què es tractà, al marge del resum 
de les activitats portades a terme en el decurs 
de la temporada 1983 – 1984 i les explicacions 
relacionades amb l’estat de comptes, 
mereixen atenció: la proposta de desglossar 
en dues tongades el Curset d’Esquí Infantil, la 
primera del 27 al 31 de desembre, per a edats 
compreses entre els 7 i 12 anys i la segona 
del 1 al 5 de gener, per edats compreses entre 
els 13 i 17 anys. L’informe del president en 
relació a l’aprovació dels Estatuts de la UEC-
Anoia per part de la Generalitat de Catalunya, 
el què comportava que des d’aquell moment 
l’Entitat gaudia de personalitat jurídica pròpia 
en tots els sentits. També s’informà de la 
conversa mantinguda amb un representant 
de la Cooperativa La Victoria , de la qual se’n 
tragué la impressió que en un futur immediat hi 
hauria la possibilitat d’adquirir el local social, 
sense poder concretar en aquell moment cap 
més detall.

El diumenge 16 de desembre, al matí, una 
nombrosa comitiva de membres de la UEC-
Anoia i amics excursionistes, s’aplegaren al 
cim del Mollons, per a col·locar-hi el Pessebre 
dels Muntanyencs, donant continuïtat a una 
tradició iniciada feia vint anys. Al mateix 
temps es convocà, com cada any, un concurs 
de dibuixos amb el “Pessebre del Mollons” 
com a tema.
    
La Missa del Gall del poble de Prats de 
Rei acollí una nombrosa representació de 
membres i simpatitzants de la UEC-Anoia, 
La celebració comptà amb la col·laboració 
musical de la Coral La Llàntia.
Encetem 1985 amb el resultat del concurs de 
dibuixos tema “Pessebre als Mollons”.
GRUP A – fins a 9 anys.
1er.  Meritxell Espelt i Rodrigo, 9 anys.
2on. Lidia Cabré i Prat, 8 anys.
3er.  Ivette Brugués i Méndez, 9 anys.
I Laura Cabré i Prat, 6 anys; Ivan Macià i 
Galan, 7 anys; Joaquim Sabaté i Doménech, 
5 anys; Cristina Estrada i Solé, 6 anys; Sandra 
Hernández i Egio, 9 anys; Bernat Esteban i 
Dalmases, 7 aanys.
GRUP B – de 10 a 11 anys.
1er.  David Estrada i Solé, 10 anys.
2on. Carles Cabré i Prat, 10 anys.
3er.  Anna Casadesús i Farrés, 11 anys. 
GRUP C - de 12 a 13 anys.
1er. Judith Estrada i Soler, 12 anys.
2on. Ricard Espelt i Rodrigo, 12 anys.
3er. Esther Bové i Argelich.

Resultats dels XVII Campionats d’Igualada 
d’Esquí – VII Trofeu Drac Esports. Celebrats el 
24 de març a les pistes de Soldeu (Andorra).
SUPER VETERANS MASCULINS, 
1er. R. Rius.
2on. S. Camins.
VETERANS MASCULINS. 
1er. T. Brugés.
2on. J. Vives.
3er. J. Aguilera.
4rt.  J. Bové.
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SENIORS FEMENINS.
1er.  M. Florensa.
2on. C. Alcoberro.
3er.  C. Casas.
SENIORS MASCULINS.
1er.   R. Florensa.
2on.  J. Vidal.
3er.   J. Vidal R.
4rt.    X. Camins.
5è.    J. Vidal V.
6è.   A. Rius.
7è.   F. Fàbregas.
8è.   Ll. Izquierdo.
9è.   F. Vidal.
10è  X. Izquierdo.
11è. M. Solà.
12è. J. Grima.
13è. A. Cuerva.
JUVENIL FEMENÍ.
1era. R. Vidal.
JUVENIL MASCULÍ.
1er.  X. Carles.
2on.  E. Cucurella.
3er.  R. Espelt.
ALEVINS FEMENÍ.
1a.  E. Roig.
2a.  I. Brugués.

El dia 19 d’abril es convocà una Assemblea 
Extraordinària de Socis, amb un sol punt a 
l’ordre del dia; parlar de la possibilitat d’adquirir 
el local social. Segons va exposar el president 
Sr. Àngel Espelt, l’assumpte presentava el caire 
següent: per una sèrie de circumstàncies de 
caire laboral que s’havien produït, la Cooperativa 
havia sofert una demanda judicial que suposà 
l’embargament dels seus bens. Per a solucionar 
el problema econòmic havien decidit posar a la 
venda diverses parts de l’edifici i a nosaltres en 
oferien la possibilitat de comprar el local que 
ocupàvem i les golfes, per un import de tres 
milions de pessetes. Després d’escoltar l’opinió 
i  propostes d’alguns assistents i en veure que 
no hi havia manera de posar-se d’acord, ni en 
el preu màxim que es podria arribar a pagar, 
ni en la conveniència d’efectuar la compra, es 
prengué l’acord de comunicar a la Cooperativa, 
per escrit, que no interessava la seva oferta. 

Aquest assumpte portà cua una llarga 
temporada. Al començament semblava que 
segons com es desenvolupés la història 
s’hauria de deixar el local. Més endavant que 
s’hauria d’abonar un lloguer extremadament 
elevat. No restà cap altra alternativa que 
deixar passar el temps i veure-les venir.
En el decurs dels mesos de maig i juny es 
van dur a terme tant les classes teòriques 
com les sortides de pràctiques d’un Curset 
d’Espeleologia.

De les classes teòriques cal destacar una xerrada 
a càrrec de Jordi Gual, de l’Escola Catalana 
d’Espeleologia i en el decurs de les  pràctiques 
es visità la Cova de les Rondes a La Llacuna, 
l’avenc de Castellsapera a la Serra de l’Obac, 
els avencs de la Roca i els Esquirols a l’Ordal i la 
cova E. Marigot, l’Aumidiella Gran i la Maravelles, 
a la zona de Benifallet (Ribera d’Ebre).

La inesperada mort, per accident laboral, d’en 
Tomàs Jordana i Bars, va colpir fortament a 
la gent de UEC, on gaudia d’un gran prestigi 
com a immillorable col·laborador de la Secció 
de Muntanya i com a membre representant de 
l’Entitat, en el Comitè Català de Senders de 
Gran Recorregut.  

Ja feia més d’un any que s’havia decidit 
portar a terme una expedició als Andes del 
Perú. Des d’aleshores s’havia dut a terme un 
ampli treball de preparació; demanar ajuts i 
subvencions a diverses empreses i entitats, 
seleccionar i adquirir el material necessari, 
fixà la data de sortida, escollir els itineraris i  
objectius a assolir, etc. Una llista inicial força 
nombrosa d’interessats a formar part de 
l’expedició, va anar reduint-se fins a restar un 
grup compost de les sis persones següents: 
Àngel Espelt - 34 anys - Projectista, 
d’Igualada.
Josep M. Solà - 31 anys - I m p r e s s o r , 
d’Igualada.
Ramon Fuster - 25 anys - Manyà, de 
Capellades.
Josep Sánchez - 23 anys - Comerciant, de 
Vilanova del Camí.
Romà Ainsua - 22 anys - Electricista, 
de Capellades.
Raimon Florensa - 21 anys - Estudiant, 
d’Igualada.
El dia 10 de juliol un primer grup, format per 
Josep Sánchez i Raimon Florensa, arribà 
al Perú amb una bona part del material i 
començà l’activitat a muntanya.   La resta de 
companys hi arribà el dia 28.   

Les ascensions que es portaren a terme foren 
les següents:
Nevado URUS de 5.496 m (via normal).
Nevado ISHINCA de 5.546 m (via normal).
Nevado PISCO   de 5.800 m (via normal).
Nevado ALPAMAYO de 5.947 m (via 
FERRARI).
Nevado ARTESONRRAJU de 6.025 m (via 
normal)
Nevado TOQLLARAJU de 6.030 m (via 
normal) 

Segons manifestaren a la tornada els 
protagonistes de l’expedició, l’experiència va 
ser altament positiva en tots els aspectes. La 
convivència de sis persones amb maneres 
de pensar diferents esdevingué en perfecta 
harmonia i companyonia. La lamentable 
caiguda que patí en Raimon Florensa, quan 

amb en Josep Sánchez intentaven escalar 
el Nevado HUASCARAN, per una via que 
solament s’havia fet dues o tres vegades 
amb anterioritat, posà a prova el temple i 
la capacitat del grup, la qual cosa permetia 
assegurar que en una propera oportunitat 
l’èxit podia ser superat.

El 20è Campament d’Estiu tingué lloc, del 28 
de juliol al 15 d’agost, a la Vall de Benasc, amb 
una participació de 83 acampadors, instal·lats 
en 16 tendes i 6 caravanes. L’acampador de 
més edat fou Alfons Muntané de 69 anys i el 
més jove Ricard Muntané de 20 mesos, als 
quals, però, no els unia cap parentiu. 
Les activitats de muntanya realitzades a partir 
d’aquest campament, deixaren ben clar que 
no tothom hi anava per estar-se de panxa al 
sol, doncs s’assolí per diversos grups els pics 
de Mulleres, Salvaguarda, Perdiguero, Alba i es 
va organitzar una ascensió col·lectiva a l’Aneto 
en la que hi van participar 17 persones.
Des dels temps de la fundació de l’Entitat, les 
excursions que es portaven a terme de forma 
intermitent eren conegudes com a “matinals” 
i en funció de les persones disposades a 
proposar-les i guiar-les, és a dir a fer de vocal, 
s’anaven anunciant a la circular informativa 
social i a vegades a la premsa. m comentant, 
mitjans de setembre de 1985, a iniciativa 
d’uns quants associats, es va convocar una 
reunió específica per a preparar un programa 
de sortides matinals dels diumenges per a 
tota la temporada, amb la previsió de fer-ne 
una cada tres setmanes aproximadament.

El veredicte del “VI Concurs de Fotografia” 
amb el tema únic de “Muntanya”, tingué lloc el 
dia 8 de novembre a l’estatge social de la UEC. 
S’hi presentaren un total de 68 obres, 37 en 
color, 3 en blanc i negre i 28 transparències.

I s’acabà l’any portant el Pessebre dels 
Muntanyencs, als Mollons, convocant tanmateix 
el XIVè Concurs Infantil de Dibuixos.

La Missa del Gall tingué lloc a l’església de la 
veïna població de Carme. 

El dia 6 de juny a la sala de lectura Sant 
Jordi de la Caixa de Catalunya, tingué lloc la 
presentació oficial de l’Expedició Andes del 
Perú-85 de la UEC-Anoia. En el decurs de 
l’acte es donà a conèixer la composició del 
grup expedicionari, es  mostrà el material 
a utilitzar i es projectà l’audiovisual “Gel 
galàctic” del muntanyenc Joan Quintana.



Els aniversaris són sovint sinònims de cele-
bració, de festa... i també, perquè no dir-ho, 
de refermament i consolidació. Al llarg del 
temps, hivern rera hivern, la nostra Secció 
d’Esquí Alpí ha anat duent a terme activitats 
tant diverses com els Campionats de l’Anoia 
d’Esquí Alpí, Eslàloms, Carnavals a la Neu, 
Cursets d’Esquí per adults... 

Totes aquestes activitats van tenir en el seu 
moment una bona empenta i una partici-
pació molt considerable. N’hi ha una però, 
que ha perdurat al llarg dels temps i que ha 
esdevingut un referent a l’hora de parlar de 
l’aprenentatge de l’Esquí Alpí a casa nostra: 
El Curset d’Esquí Alpí Infantil, que enguany 
arriba a la seva 30a. Edició.

Poc podien imaginar aquells esforçats moni-
tors i cursetistes que van endegar el 1r. Cur-
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set d’Esquí Infantil al Casal de Colònies Sant 
Cerni de Canillo que estaven plantant una lla-
vor que perduraria tant de temps. Certament, 
començar a organitzar un curset d’Esquí com 
aquell tenia molt de mèrit. Eren els monitors 
els que, a més de fer les classes d’esquí 
s’encarregaven de fer l’esmorzar, el dinar i el 
sopar per a tots... calia dutxar-se amb aigua 
freda... Ni punt de comparació doncs amb les 
excel·lents instal·lacions de les que gaudim 
en l’actualitat al Refugi AINA de Canillo. Per 
no parlar de les instal·lacions de les pistes de 
Soldeu que en aquells anys no eren pas les 
que hi ha ara a GRANDVALIRA. 

Si bé en el primer curset el nombre dels cur-
setistes van ser de vint-i-un, aquesta xifra 
va anar augmentant ràpidament. El boca 
a boca, (talment com passa en l’actualitat) 
més que no pas la informació que es feia 

arribar als socis i simpatitzants mitjançant la 
comunicació escrita, donava els seus fruits i 
ben aviat calgué penjar, any rera any, el rètol 
de “Complet”

Per tal de poder atendre el major nombre de 
cursetistes possible, es van organitzar durant 
uns anys dos Cursets: El Curset Infantil que 
estava obert als nens i nenes de 7 a 11 anys 
i que es duia a terme en les mateixes dades 
que l’actual, o sia, del 26 al 31 de desembre 
i el Curset Juvenil que estava obert a nens i 
nenes de 10 a 15 anys que es duia a terme 
de l’1 al 5 de gener. Aquest fet possibilita va a 
la franja dels 10-11 anys que tradicionalment 
era la de més assistència, poder optar per a 
qualsevol dels dos cursets. 

Aquesta duplicitat va fer possible que en 
alguns anys, entre els dos torns, fossin gai-

rebé 150 els cursetistes que van participar 
en els Cursets. Eren temps esgotadors pels 
monitors que tenien una ràtio de 10-12 cur-
setistes per cada un, xifra molt allunyada de 
la ràtio actual de 5-6 cursetistes per moni-
tor. Per altra banda, cal tenir present que la 
majoria dels monitors “empalmava” els dos 
cursets. Això representava marxar cap a An-
dorra el dia de Sant Esteve i tornar la nit de 
Reis a Igualada. Si a això l’hi afegim que just 
els tres caps de setmana posteriors esdeve-
nien també els monitors del cursets d’adults 
que organitzava la Secció d’Esquí del club, 
donava com a resultant un munt de dies i 
hores de classes d’esquí dels monitors to-
talment esgotador.

Amb el temps es va tornar a les dades del 
26 al 31 de desembre com a únic curset, fet 
aquest que es manté en l’actualitat i que ha 
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possibilitat una major qualitat i eficàcia en 
les classes d’esquí i una millora considera-
ble en l’ambient i el tarannà que es respira 
en el curset. Tot plegat ens porta a la rea-
litat del Curset actual, on és molt habitual 
que els nens i nenes participants repeteixin 
la experiència any rera any fins a arribar al 
màxim de la edat permesa. 

Pel que fa als monitors, el pas dels anys ha 
permès assolir un grup homogeni de bons 
monitors que coneixen la feina i aconse-
gueixen fer gaudir als nens i nenes mentre els 
hi ensenyen la tècnica correcta per practicar 
l’esquí amb seguretat.

És de justícia agrair la feina feta a tots els 
monitors i directors dels cursets que al llarg 
d’aquests 30 anys han estat els veritables 
protagonistes d’aquesta bonica realitat que és 

ara el nostre Curset d’Esquí Alpí Infantil. Sen-
se ells, res de tot això hauria estat possible. 

El el capítol dels agraïments, cal esmentar 
però una peça clau en tot aquest engranat-
ge: Mossèn Ramon de Canillo. Ell va ser el 
que des de l’inici va creure en nosaltres i ens 
va facilitar en els inicis el Casal de Colònies 
de Sant Cerni de Canillo, i fins i tot la recto-
ria, i en l’actualitat l’hostalatge en el modèlic 
Refugi AINA de Canillo on amb tot el seu 
equip: l’Ester en Jordi i en Feliu, ens fa sentir 
com a casa. 

Si hi aneu, podreu observar en una de les co-
lumnes de la sala d’estar, la placa conmemo-
rativa del 25è aniversari del Curset que vam 
lliurar en el seu dia a Mossèn Ramon. Ben 
aviat, amb il·lusió renovada l’hi farem a mans 
la del 30è aniversari.
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Aquest any el 48è. Campament de la UECA-
NOIA s’ha fet prop del poble d’Oto, just al cos-
tat del parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut.

Del 31 de juliol al 14 d’agost,  97 anoiencs 
amb 31 instal-lacions hem compartit expe-
riències que ens han fet sentir, riure, cantar i 
fins i tot plorar.

Recordem amb un somriure les tardes de 
patchwork, de punt de creu, la botigueta de 
collarets, la recollida d’aranyons per fer “pa-
charán”, la gimcana, la pluja d’estels, el so-
par del campament, els ensurts del megàfon, 
l’helicòpter, el cremat, els cançoners, el so 
de les guitarres, els partits de voleibol, l’olor 
de cloro de la piscina, les danses, els acu-
dits, les rialles, la xerrameca, la via ferrata i 
sobretot les excursions.

Aquest any el lloc ideal, muntanya, més mun-
tanya, molta muntanya... i es que ens agrada 
la natura en el seu màxim esplendor.

Amb cura preparàvem les ascensions per 
parets abruptes i verticals, per prats alpins, 
saltants d’aigua i boscos d’avets i faigs.

Els joves arribaven de travessa, els petits 
feien cim, i nosaltres, entre pedres i marmo-
tes, cap a la Brecha de Roldán i el Taillón. 

Els atrevits feien la Faja de las Flores i gaudien 
d’isards i de prats de flor de neu. Vivien en pri-
mera persona un rescat sense conseqüències 
greus gràcies a la responsabilitat del grup i de 
l’alt nivell del cos de la guàrdia civil.

Els que es volien atipar de pics es van encarar 
amb el Mont Perdut o amb el Taillón, d’altres 
més tranquils s’arribaven a la Cua de Cavall per 
la Senda de los Cazadores i la Faja de Pelay.

Els dies de descans passejàvem per les valls 
de Bujaruelo, Otal, Ordesa, Añisclo i a la tarda 
ens deixàvem caure per poblets com Biescas, 
Torla, Broto... i altres propers a la vall.
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Sobre el terreny vam descobrir una paret 
d’escalada i la via ferrata del riu Sorrosal.

Tots teníem temps i ganes d’explicar el què 
havíem fet i visitat.

És tradició celebrar la proesa d’assolir el pri-
mer 3.000 en la vida del muntanyenc. En el 
48è campament d’estiu UECANOIA vam cele-
brar l’ascensió al pic Taillón (3.144 mts.) per:
Oriol Vilarrubias i Martí (6 anys) 
Sergi Solé i Graells (14 anys)
I la pujada al Mont Perdut de 3.355 metres 
per:
Biel Serena i Riba (9 anys)
Xavi Cosano (18 anys)

El cava, les galetes i la coca corrien entre els 
presents i els reconeguts muntanyencs  rebien 
un obsequi com a record d’aquest moment.

Bé, sembla que aquestes experiències viscu-
des formen part del passat. Encara diria més, 

ja són història. Però se sent olor de xocolata 
calenta i de melindros que ens fa pensar que 
tampoc queden tants dies per retrobar-nos 
en el proper Campament.

Amb ganes de tornar-hi, afinem la veu i ... 
provem de fer un “xupinassu”?
Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssht, PUM!
Fantàstic. Fins aviat!  

Tot el grup al campament. Joves al campament.

Brecha de Roland.



Ja fa  més de 15 anys que vam inaugurar la 
Ruta dels Molins Fariners de Calldetenes. Tot va 
començar com a proposta de l’Ajuntament del 
poble organitzant uns camps de treball a l’estiu 
per arranjar el camí. En Josep Carol i Moncau, 
en Pitu, era el que dirigia els camps essent molt 
meticulós en les accions que allí s’hi feren. Les 
primeres tasques van ser les de mantenir en bon 
estat el torrent i arreglar el camí que el resse-
gueix. El següent pas fou el de netejar l’interior 
del Molí de la Calvaria amb la intenció de recu-
perar la seva funció de molí. Es van acabar els 
camps de treball però en Pitu continuà amb la 
tasca, ajudat per un jove que feia el servei civil. 
Durant un parell d’estius arreglaren els rodets, la 
tremuja i altres peces. A partir d’aquí en Pitu va 
demanar la implicació del propietari per poder 
seguir fent les remodelacions del molí.

Els germans Joan i Josep de la Calvaria 
s’impliquen en el projecte que en Pitu ja feia 
anys que hi treballava i poc a poc, i amb cons-
tància, s’aconseguí tornar a moldre farina al 
molí. Traslladaren l’era de la Calvaria  davant 
el Molí i hi posaren un pal de paller. Pagesos i 
veïns de Calldetenes donaren eines de pagès 
que un cop netejades i restaurades per en Pitu 
s’exposaren al Molí, on són encara. En Pitu ( 
o en Moncau com també se’l coneixia) anava 
donant forma al projecte del Molí com a mu-
seu posant-hi tota la sensibilitat que tenia, i així 
construí quatre maquetes de molins per poder 
fer entendre l’evolució que ha tingut la mòlta del 
blat. Per tancar el cercle del blat construí una 
boca de forn en el mateix Molí. La següent fase 
fou la de remodelar el femer i transformar-lo en 
una sala on s’han fet xerrades, conferències i 
fins i tot sopars, on es pot veure l’audiovisual  
El Blat: de la sembra a la farina.

Ara ja fa més de 10 anys que el Molí de la Cal-
varia està obert al públic i és gràcies a en Pitu 
que milers de persones d’arreu l’han pogut vi-
sitar. A ell li devem  que el Molí sigui el que és 
ara: un museu de referència a la Plana de Vic, 
on s’ensenya tot el cicle del blat. I el valor més 
important que té és que és un museu fet a 
base de la voluntat, l’esforç i la il·lusió de mol-

ta gent, però amb l’empenta, la constància i el 
saber fer d’En Pitu, que ha estat l’ànima.

El passat dijous dia 2 de juny en Pitu es va 
morir i va deixar el Molí orfe. Dissabte, el dia 
de l’enterrament, el torrent de Sant Martí 
baixava rebent i les oques clacaven més fort 
que de costum, crec que es van voler aco-
miadar d’en Pitu.

A partir d’ara ja són, per mi, les oques i el 
torrent d’en Pitu.

El Molí va ser només un dels molts projectes 
que havia tirat endavant de manera totalment 
voluntària.  Va estar fent junt amb en Llorenç 
un  “orreo” dins la ruta dels molins, va estar 
ajudant a diferents entitats del poble, sobretot 
amb manteniment de material, també a Santa 
Maria de Besora va estar donant un cop de 
mà en la restauració d’una passera d’uns mo-
lins fariners, i la llista  s’aniria allargant.

Per acabar i com va dir el Llorenç en el seu es-
crit de comiat d’en Pitu: Hem perdut un gran 
home, una molt bona persona, un amic i bon 
company. Una persona que estimava i es feia 
estimar, una persona que va fer molt pel poble 
i que va fer poble. El trobarem a faltar.
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El molí de la Calvaria 
s’ha quedat orfe Josep M. Albó   

Mont Perdut.

Faja de las Flores

20 Campament UECAnoia 2011



22 Les webs

Doncs  bé. Per aquesta vegada això és tot. Espero que us sigui d’utilitat les pàgines que he 
posat aquí i sobretot que en pugueu gaudir plenament.  

Salut i muntanya. Si trobeu pàgines interessants podeu envieu-me un correu a:

xerpa8848@hotmail.com (Assumpte: WEBS UECANOIA).

Benvolguts companys, 
Aquesta vegada us oferiré diferents pagines web que espero que siguin del vostre interès, 
una podreu trobar diferents sortides, fotografies, rutes variades, meteorologia etc. En l’altre 
podreu trobar moltíssima informació sobre temes de muntanya i conceptes, ja que és una 
gran enciclopèdia de muntanya amb resenyes i fites dels grans alpinistes de l’història.

Muntanya i meterologia 
http://muntanyaimeteorologia.
blogspot.com/
Des del temps que farà, fins a rutes pel pirineu, 
unes series de coses que van  molt lligades, 
ja que a tots ens ha passat de quedar molls 
per no mirar el temps. Aquí podreu trobar 
resenyes de sortides pel pirineu i parts de la 
meteorologia que s’espera. També s’informa 
de diferents  recorreguts i fires de muntanya 
per si plou, així poder variar una mica de 
recorregut.

Enciclopedia de 
muntanya 
http: / /www.montipedia.com/
index2.php
Una pàgina que he trobat i m’ha resultat molt 
interessant és la que teniu aquí al costat. Es 
tracta d’una enciclopèdia de muntanya amb 
molts noms tècnics i altres dades que poden 
ser del vostre interès, a part d’això hi ha 
ressenyes dels millors alpinistes del món i 
les seves fites. Podreu veure que també teniu 
llistat de muntanyes dels 5 continents amb 
l’altura i altres dades que poden ser del vostre 
interès per si teniu intenció de fer alguna 
expedició.

Jordi Pola




