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CALENDARI

EXCURSIÓ DE VETERANS

5 i 6 juliol — Excursió de
Vetarans a la Punta Suelza (Pirineu
aragonès).

SOPEM A LA MOLA!

12 juliol — Excursió a Sant
Llorenç del Munt amb sopar a la
Mola. Inscripcions als telèf. 93
3722027 o 93 3726763 de 21 a 22 h.

EXCURSIÓ AL PIC D’ANGLÓS

19 i 20 juliol — Excursió al pic
d’Anglós (Alta Ribagorça) amb
places limitades. Inscripcions al telèf.
93 3305235 de 23 a 24 h. o a través de
l’e-mail: fmoren25@pie.xtec.es

ALTA MUNTANYA

19 al 20 juliol — Excursió a la
Punta Mamy (vall de Remuñe,
Pirineu aragonès).

1 al 3 d’agost — Excursió al
Campbieil (Néouvielle, Pirineu
francès)

6 i 7 setembre — Excursió al Mont
Valier (Arieja, Pirineu francès)

CAMINADA POPULAR

5 octubre — Celebració de la 8a.
edició de la Caminada Popular de   la
SEAS

CONCURS FOTOGRÀFIC 2003

8 setembre — Termini per a la
presentació de les fotografies pel
Concurs Fotogràfic 2003 de la SEAS.
Podeu trobar a la nostra web
www.florsloreto.com/seas les bases
i altres detalls sobre els premis i
formats que cal tenir en compte.

9 setembre — Veredicte del Jurat
amb l’atorgació dels premis del
Concurs d’enguany.

20 setembre  — Durant el
transcurs del tradicional Sopar de
Motxilla els assistents elegiran el
premi a la millor fotografia per
votació popular, i tot seguit es farà el
lliurament complert dels premis del
Concurs.

CICLE DE CONFERÈNCIES I
EXCURSIONS SOBRE LA MASIA

10 octubre — Inici del cicle de
conferències i excursions sobre “La
masia” corresponent a la temporada
2003-2004, amb la conferència
«Evolució de l’habitatge rural. De la
cova a la masia»  a càrrec d’Anna
Borbonet. El calendari sencer serà
donat a conèixer properament.

12 octubre — Excursió al mas
Juvinyà (Garrotxa) amb sortida del
Parador a les 7 h.
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EDITORIAL

BONA PARTICIPACIÓ,
PERÒ...

Durant les darreres activitats
realitzades a la SEAS hem notat un
increment en la participació de socis
i simpatitzants, la qual cosa ens
indica que “anem per bon camí”.

Quan estem dient això ens ve al
cap el manteniment d’una bona
audiència a les conferències mensuals
dels cicles anuals que organitzem
(enguany el de Talaies Comarcals) i a
les conferències puntuals que fem
com va ser la de la presentació de
Mountain Wilderness; a la darrera
Caminada Popular en la qual vam
assolir el nombre màxim de
participants (451) de les set edicions
fetes fins ara, i la gran participació
que hi va haver a la darrera Marxa de
Regularitat amb un total de 36 equips,
només superada per la vint-i-
cinquena edició de l’any 1999.

Però també hi ha unes activitats
que tenen lloc en un moment puntual
de l’any que tenen una bona o molt
bona participació com és el cas de la
tradicional excursió de Veterans que
acull gairebé sempre un total de 40
companys, i també s’ha consolidat
l’excursió d’estiu al Pirineu oberta a
tot el poble que sempre fa ple en
funció de la capacitat d’acollida del
refugi elegit. Tampoc no podem
oblidar la bona assistència que té
cada hivern la col·locació del Pessebre

de la SEAS a un cim del nostre país.
Però aquesta vitalitat sembla tenir

més corda perquè aquest estiu se
n’estrena una de nova: Sopem a la
Mola!. Es tracta d’una novetosa
iniciativa que aprofita la bonança de
l’estiu i la recerca de la frescor de les
seves nits per fer una caminada fins
al cim de Sant Llorenç del Munt i
sopar al restaurant que allí hi ha. Una
molt bona idea que desitgem tingui
continuïtat.

Malgrat aquesta satisfacció per
l’alt nivell de participació, hem de ser
conscients que el component
generacional que dóna empenta a la
majoria d’aquestes activitats no és
pas el més jove sinó més aviat el
comprès més enllà dels 40 anys. Això
no vol dir, però, que a les nostres
activitats no hi participi gent jove
perquè ens ho desmentirien activitats
com la de la Caminada Popular i la
Marxa de Regularitat en les quals hi
va força gent jove. Aquesta darrera
reflexió ens duu a considerar que cal
seguir fermament en la línia actual
però també aprofundir més en trobar
al·licients que facin possible la
participació dels més joves a la SEAS,
inquietud que es recull assemblea
darrera assemblea i que actualment
ens ha conduït a iniciar un estudi per
aprofundir en les mancances que
tenim per aconseguir que l’oferta de
la SEAS atregui més el jovent.
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ON ANEM?

LA SERRA DE FAJABRANCA

Jordi Gironès

La serra de Fajabranca esdevé el
nexe d’unió entre la serra de Catllaràs
(1.764 m) i els Rasos de Tubau (1.543
m). Entre aquesta darrera unitat i la
serra de Fajabranca se situa el coll de
la Batallola (1.180 m) que és l’antic
camí natural que comunica Sant
Jaume de Frontanyà amb La Pobla de
Lillet.

El fil de la seva carena té una
marcada aliniació d’oest a est i amb
prou feines arriba als 5 quilòmetres
d’una punta a l’altra, arribant a un
altitud màxima de 1.515 m. Es tracta
d’un terreny constituït per gresos i
alguns conglomerats, tots ells
terciaris (període Eocè) i de tipus
calcari. Damunt d’aquest substrat
s’hi fa una abundosa pineda de pi
roig amb boix que es veu quelcom
modificada al sector alt orientat al
nord on hi trobem faigs i al vessant
sud on hi ha alguns roures als indrets
més assolellats i amb bon sòl.

L’itinerari que us proposem la
recorre en tota la seva integritat per
la carena amb punt de sortida i
arribada des del llogarret de Sant
Jaume de Frontanyà, amb la qual
cosa podrem, de pas, fer una
obligada visita a aquesta important
església romànica.

Abans d’iniciar l’excursió cal fer

una visita a l’església de Sant Jaume
de Frontanyà, la qual podem
completar a la tornada. Es tracta
d’una basílica de grans dimensions
que contrasta fortament amb la
petitesa del nucli habitat. Fou
consagrada l’any 905 i a finals del
segle XI es convertí en canònica
agustiniana. Té tres absis oberts a un
creuer amb una sola nau a la base del
cimbori que té dotze cares amb
finestres cegues dins d’una galeria de
petits arcs. L’absis central és de grans
dimensions i guarnit amb arcuacions
cegues amb lesenes, i el campanar se
situa a la façana de ponent amb doble
espadanya. Us recomanem demanar
la clau al poble i completar-ho amb
una visita a l’interesant interior de
l’església.

L’itinerari l’iniciem seguint la GR
que surt del mateix poble en direcció
NO per un corriol ben fresat que es
va adreçant vers ponent i esdevenint
pista forestal fins arribar a la masia
de can Frontanyà, ben conservada
però deshabitada. Passada la masia
hem de deixar la pista que davalla i
prendre la que s’enfila sempre en
direcció oest. Posteriorment haurem
de deixar la pista que surt per la
dreta, que pren direcció est, i seguir
la que pren direcció nord i que
s’enfila per la zona alta del torrent
fins al coll de la Creu Malosa (1.337
m) on hi haurem arribat amb 1 h des
de Sant Jaume.



309Butlletí de la SEAS, 247 – Juliol-agost 2003

Des d’ací ja cal seguir la carena,
sempre en direcció oest, fins arribar
a la zona més alta de la serra on hi ha
un collet que separa els dos turons
planers que formen els dos cims de
Fajabranca. Us recomanem que aneu
al situat més al sud perquè des d’allí
podeu gaudir d’unes amplíssimes
panoràmiques de bona part de la
Catalunya central amb els cims més
alts de la Serralada Prelitoral
(Montseny, Sant Llorenç del Munt i
Montserrat) i tot el seguit de serres
interiors del Berguedà, Lluçanès, etc.
Al nord destaquen els cims de la Tosa
d’Alp, Puigllançada i Puigmal, els
quals ja haureu tingut ocasió de
veure quan anàveu per la carena. I,
finalment, a ponent hi ha el

muntanyam de Catllaràs on hi
accediríem seguint la mateixa carena
i a través del Puig Lluent. Haurem
trigat poc més de mitja hora des del
coll de la Creu Malosa.

Seguim de nou la carena vers
l’oest fins a un collet marcat on hi ha
un camí que surt per l’esquerra en
baixada, i que aviat esdevé pista
forestal, prenent direcció sud tot i
fent diverses giragonses a mida que
va baixant. Finalment acaba prenent
ja una clara direcció est fins dur-nos
al llogarret de Llobateres on hi ha una
bona masia habitada almenys durant
els caps de setmana. Cal que tingueu
en compte que si voleu arribar-vos a
l’ermita romànica de Sant Julià de
Cosp de trobar el corriol que hi baixa

Puigmal des de la carena de Fajabranca
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des de la pista i que no és fàcil de
trobar. Llobateres és un indret
assolellat i amb terrasses de conreus
que convida a elegir-lo com a lloc per
a dinar. Haurem esmerçat 1.10 h. des
del cim de Fajabranca.

Des de la masia cal deixar la pista
més ampla que davalla i prendre un
camí forestal que pren direcció NE i
que acaba duent-nos de nou a la
masia de can Frontanyà on hi
arribarem en 40 min. Des d’aquesta
masia podem resseguir de nou la
pista de pujada però us recomanem
que, en lloc de prendre el corriol que

la deixa i que ens duria de nou a Sant
Jaume ben aviat, prengueu la pista
que s’enfila en direcció NE fins assolit
la talaia on hi ha la Creu Malosa. Es
tracta d’un magnífic mirador de Sant
Jaume de Frontanyà i dels seus
entorns que de ben segur que no
oblidareu. Haureu trigat 20 min. des
de C.Frontanyà.

Retorneu ara a la pista i busqueu
el corriol (GR) que havieu seguit per
pujar des de Sant Jaume i en mitja
hora des de la Creu Malosa sereu de
nou al punt d’inici d’aquesta
recomanable excursió.

Sant Jaume de Frontanyà des de la magnífica talaia de la Creu Malosa



311Butlletí de la SEAS, 247 – Juliol-agost 2003

Horaris:

Sant Jaume de Frontanyà — coll de
la Creu Malosa:
1.00 h. parcial 1.00 h. acumulat
Coll de la Creu Malosa — cim de
Fajabranca:
0.30 h. parcial 1.30 h. acumulat
Cim de Fajabranca — Llobateres:
1.10 h. parcial 2.40 h. acumulat
Llobateres — C. Frontanyà :
0.40 h. parcial 3.20 h. acumulat
C.Frontanyà — Creu Malosa:
0.20 h. parcial 3.40 h. acumulat
Creu Malosa — Sant Jaume de
Frontanyà:
0.30 h. parcial 4.10 h. acumulat

A tenir en compte: l’excursió no
presenta cap tipus de complicació i
només cal orientar-se bé a través dels
camins marcats. Es pot fer a
qualsevol època de l’any si bé us
recomanem l’hivern si voleu gaudir
d’unes excel·lents panoràmiques del
Pirineu tot i que heu de tenir present
que probablement trobareu neu a la
zona alta i si coincidís amb unes dates
molt fredes podeu trobar-la gelada,
sobretot quan el camí carener va pel
vessant nord.

Fotografies de Jordi Gironès

Absis de Sant Jaume de Frontanyà
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MÓN EXCURSIONISTA

MOUNTAIN WILDERNESS
DE CATALUNYA

Jordi Gironès

Aprofitant la presentació que
l’entitat Mountain Wilderness va fer
al nostre local el proppassat dia 14
de maig, vàrem mantenir una
conversa amb el seu actual president
a Catalunya l’Emili Tomàs perquè
ens fes una pinzellada sobre com va
sorgir Mountain Wilderness
Internacional i quines són les fites
que es proposa.

Aquesta entitat té una projecció i
una vocació mundial sorgida de la
preocupació que tenien els alpinistes,
fonamentalment europeus, envers la
degradació que s’estava detectant en
molts indrets d’alta muntanya, ja fos
per l’ús abusiu i poc respectuós amb
el medi com per l’especulació de
l’entorn. Això va fer possible que uns
quants alpinistes de renom (Messner,
Hillary, Pons, etc.) constituïssin l’any
1987 l’entitat Mountain Wilderness,
mentre que la seva representació al
nostre país prengué cos el 1989 de la
mà de Jordi Pons com a principal
impulsor.

Mountain Wilderness té una clara
finalitat dirigida a la defensa de l’alta
muntanya, que en el cas del nostre
país se centraria bàsicament en tot el
Pirineu (no solament el català). Amb
tot, però, no es descarten actuacions

a d’altres indrets fora del Pirineu com
ha estat el cas de les accions que s’han
efectuat a Montserrat durant la
primavera del 2001 dirigides a netejar
la muntanya dels enderrocs causats
per l’aiguat del 10 de juny del 2000
que va sotragar bona part de la
muntanya. En aquesta actuació
també es va procedir a la retirada de
les restes de l’avioneta que s’hi va
estavellar el mateix any.

Una altra de les actuacions
notables que ha tingut ha estat la
neteja de la vall de Mulleres durant
l’any 1990 i des de fa força temps
estan centrats en la retirada de tots
els materials abandonats en les
instal·lacions hidràuliques de la
Restanca i de Rius, tal com també ho
van fer a Colomers. L’Emili ens
informa que la perseverància de
Mountain Wilderness Catalunya ha
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aconseguit involucrar Endesa en
aquest projecte fins al punt que
actualment assigna un pressupost
anual dirigit a la tasca de retirada de
ferros i material posant-hi personal
especialitzat amb el qual hi
col·laboren els membres i
simpatitzants de l’associació.

Aquesta referència sobre costos
ens condueix a preguntar-li a l’Emili
com funciona l’entitat
econòmicament i quin és el nivell de
participació. Ens explica que
actualment són uns 230 socis tot i que
als inicis en foren gairebé el doble.
Aquestes baixes les atribueix al fet
que al principi tenien notables
personalitats del món alpinista i
excursionista que podíem dir que
feien de reclam perquè més gent s’hi
involucrés, però la desaparició
d’alguns d’ells i les baixes d’altres els
han perjudicat. La quota anual és de
només 18 euros pels adults tot i que
admeten que qui ho desitgi pugui
contribuir amb més diners.
Sortosament es disposa de
subvencions d’organismes oficials
com és el cas de la Generalitat pel que
fa a les publicacions (dos butlletins a
l’any) i algunes activitats importants
com va ser la de la cessió de
l’helicòpter en la neteja de
Montserrat.

L’Emili es mostra preocupat quan
li preguntem quin és el nivell de
participació perquè tenen no
solament una manca d’associats, que
els permetria fer més activitats, sinó

la pròpia involucració en tasques a
causa de la manca de temps
disponible de molts dels seus
membres.

En acabar la conversa ens
comenta que la connexió a Mountain
Wilderness Internacional funciona
força bé i hi ha representants catalans
a les assemblees que se celebren
durant l’any a indrets diversos de les
zones alpines europees. Un altre fet
que cal destacar és que l’única
representació que hi assisteix és la
catalana perquè tot i haver-hi una
delegació a Madrid no té
pràcticament activitat la qual cosa ha
facilitat que Mountain Wilderness
Catalunya pugui tenir una
representativitat com a nacionalitat
pròpia sense problemes a nivell
d’Estat tot i la poca gràcia que això
els fa a la delegació de Madrid.
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ACTIVITATS

XXIX MARXA DE
REGULARITAT DE LA SEAS
18 DE MAIG DE 2003

Quan ens sentim satisfets per
l’èxit de participació en una Marxa
de Regularitat sovint correm el risc
d’oblidar-nos de tot l’esforç i
dedicació que hi ha darrera la
preparació de cadascuna de les
edicions. És per això que volem
animar des d’aquestes planes a
l’actual equip organitzador compost
per: Pere Aceitón, Albert Cortès, Joan
Fernàndez, Rafel Malaret, Pere
Orriols i Joan Urpinell, perquè
continuin en aquesta necessària tasca
i ens preparin la nova edició que
l’any vinent serà la trentena.

La feina feta abans de la Marxa
és molta i normalment comença
abans d’acabar l’any quan es decideix
l’indret elegit. Després caldrà
realitzar entre tres i cinc sortides per
decidir l’itinerari, mesurar-lo i
dissenyar-lo en el mapa.  I fins i tot
en alguna ocasió s’acaba renunciant
al lloc buscant-ne un altre perquè no
acaba de fer el pes. Aleshores la feina
es multiplica.

La construcció del mapa que serà
lliurat als participants també és
feixuga i d’un any a l’altre s’arriben
a utilitzar diferents tipus de mapes i
d’escales (1:25.000 o 1:50.000) basats
principalment amb els de l’Alpina i
el Cartogràfic. Enguany, però, s’ha

utilitzat un d’1:10000 que ens ha
facilitat el Centre Excursionista de
Castellar.

Aquesta entitat ha col·laborat
decisivament en la Marxa d’aquest
any al Puig de la Creu, ajudant-nos
en l’elecció de l’itinerari i facilitant-
nos, a través del bombers locals,
l’accés per diversos camins
particulars. Volem, doncs, aprofitar
les planes d’aquest butlletí per agrair-
los-ho públicament.

Oriol Grau i Genís Campreciós,
primers classificats de la Marxa

L’itinerari de la Marxa s’iniciava
a Castellar del Vallès, assolint el Puig
de la Creu i acabant a Les Arenes
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SSALC PIUQE'LEDSTNARGETNI STNUP

1 uarGloirOisóicerpmaCsíneG 0,41

2 alliveRítsugAisañaCatixnoC 5,41

3 amleCnomaRisènoriGnaoJ 0,61

4 seraniLpileFisaiselgIresoR 5,61

5 lusnòCairaMitrallaBairaMpesoJ 5,61

6 raliugAtreblAiraliugAaralC 5,61

7 savonasaCairúNireforraGsueN,sètroCalraC 5,81

8 aneuqeRpesoJiuoBslegnÀ 5,91

9 areraPtreblAisloirrOítraM 0,02

01 aicraGdraciRiareiRcsecnarF 0,12

11 ocnarFemuaJiareiRadiragraM 5,12

21 sloirrOàirdAizelàznoGsixelA,tnoPigreS 0,22

31 osnolAtreblAiúdloBairaMasoR,osnolAsíulL 5,22

41 tnoProdavlaSizehcnàSresoR 0,32

51 teralaMnaoJiteralaMairaM 5,32

61 àrtilLevetsEisloirrOmiuqaoJ 5,32

71 ageVociNiaicraGaiaL 0,42

81 zelàznoGnaJirellOaioI,zelàznoGinoT 5,42

91 suiRleinaDietseuFacinòM 0,52

02 sloirrOrapsaGiareraPtreblA 5,52

12 ovarBablAitnoParuaL 0,62

22 llerdneVdivaDiaroMnaoJ 5,62

32 llerdneVreivaXisimauGassenaV 0,72

42 suiRairaMpesoJionemiJannaoJ 5,72

52 etneuFalednarreFiznaSasïulLairaM 0,82

62 nótiecAidroJiàicaMtanreB 0,92

72 llerdneVcirnEiaicraGairaM.A 0,92

82 sóicerpmaCemuaJisareugiFaniraM 5,92

92 zednànreFésoJiteralaMaiaL 5,03

03 ovarBpesoJisorerreHanasuS 0,23

13 aviRaledidroJisnajtiMairúN 5,33

23 zerímaRleinaDianodraCsroloD 0,43

33 laucsaPerePialaStarrestnoM 0,43

43 lusnòCrodisIinoderroPimoR 0,04

53 zelàznoGatraMiéñaRablA 5,44

63 zerímaRevetsEianeuqeRasereT 0,94
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ENTREVISTA A
FRANCESC BEATO

Daniel Cardona

Aprofitant la participació de Francesc
Beato, vicepresident del CEC, en una de
les conferències del darrer cicle sobre
Talaies Comarcals, vam fer-li la següent
entrevista:

D.C.: La possible crisi del nostre
excursionisme és un tema del que
se’n parla fa temps. El passat 14 de
desembre, i dins de l’Eurocongrés
2000,  es va organitzar al Centre
Excursionista de Catalunya (CEC),
conjuntament amb la Unió
Excursionista de Catalunya i amb el
suport de la FEEC, una taula rodona
sobre “El present i el futur de
l’excursionisme”. Quines
conclusions en vàreu treure?

F.B.: Després d’un llarg debat on
hi participaren un nombrós grup de
socis de diferents entitats i membres
de juntes directives, es va arribar a
les següents conclusions que es
resumeixen en vuit punts:

1) És necessari mantenir els valors
formatius de l’excursionisme

2) El món excursionista cal que
tingui una veu més eficaç quan
l’administració fa reglamentació que
ens afecti com a col·lectiu

3) L’excursionisme no ha de ser
competició

4) Cal mantenir-se ferms en la
defensa de tot el què representa el
país

5) Cal incrementar la formació
tècnica dels excursionistes

6) Cal estar més amatents en els
canvis que es produeixen a la
societat, per tal que el món
excursionista pugui incorporar les
noves tendències, sense perdre els
nostres ideals

7) Cal vigilar perquè les entitats
no es transformin en empreses d’oci

8) Cal un diàleg obert i franc entre
les diverses generacions
d’excursionistes.

D.C.: Potser enllaçant amb la
pregunta anterior, molts directius de
les nostres entitats excursionistes
tenen una edat a l’entorn dels
cinquanta anys i la renovació de gent
nova és molt minsa. Moltes veus
clamen que s’ha trencat la pedrera de
l’excursionisme com eren
l’escoltisme o els clubs d’esplais.
Quina és la teva opinió?

F.B.: La relació amb altres
col·lectius que tenen la muntanya i
el medi natural com a camp d’acció
sempre és positiu, i més amb
l’escoltisme i el col·lectiu d’esplais
que tenen un altre valor molt
important que coincideix plenament
amb l’excursionisme, que és la
defensa del país. El problema del
canvi generacional dins de les
directives d’entitats excursionistes és
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ben palès. Per això cal fomentar
aquest relleu, però no oblidar que per
mantenir els ideals de
l’excursionisme, és convenient una
convivència entre generacions. Amb
això vull dir que dins de les juntes és
molt important la participació del
joves però la presència dels de més
edat és bàsica.

D.C.: El missatge que fa poc ens
enviava la FEEC a les entitats era que
havíem d’actuar com a “empreses de
servei”, això volia dir deixar de
banda l’altruisme de 7 a 9 i fins i tot
que cobressin els qui organitzaven els
actes dins de les entitats. Quina és la
idea del CEC?.

F.B.: Des del CEC tenim clar que
el motor de les activitats són els socis
que voluntàriament dediquen hores
a organitzar activitats, però, en
alguns casos, perquè aquestes
activitats no decaiguin o
s’incrementin, cal tenir un
recolzament professional. En el
moment en què les entitats funcionin
com a empreses de serveis,
l’excursionisme com a moviment
social haurà mort. És per això que
tenim ben clar el paper primordial
que representa el voluntariat dins de
l’entitat

D.C.: Una editorial de la revista
Muntanya del CEC (llibre blanc de
l’esport a Catalunya), parlava que la
Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat està elaborant un llibre

blanc de l’esport a Catalunya, en el
que es vol deixar clar que l’esport no
és tant sols competició. El CEC
participa en els debats que han de
conduir a la redacció d’aquest
document. Com encaixem
l’excursionisme, que no té
espectadors, que no és  competitiu,
que no és de masses... davant del nou
concepte de competició que ha entrat
en la pràctica muntanyenca (curses,
campionats, marques, rècords etc.)?

F.B.:  Com entitats excursionistes
cal no tancar-se a cap modalitat que
es practiqui o tingui com a escenari
la muntanya o el medi natural i que
entri dins del nostre camp d’acció.

Francesc Beato durant la seva
conferència a la SEAS
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Però cal tenir molt present que la base
de l’excursionisme no és la
competició. Per tant, la nostra
posició, davant qualsevol consulta de
l’administració ha de quedar ben
clara pel que fa a aquest concepte no
competitiu de l’excursionisme.

D.C.: Com deia també una
editorial de la revista Vèrtex de la
FEEC (en defensa de la natura i dels
nostres drets), darrerament els
excursionistes només reben
normatives restrictives, multes i
amenaces per la pràctica del
senderisme, l’alta muntanya,
l’escalada o l’esquí, i en canvi la
construcció de noves pistes d’esquí
(ampliació de Vaquèira), o noves
construccions de carreteres o pistes

forestals, reben subvencions oficials.
L’excursionisme ha de defensar el
seu camp de joc, tant pel que fa a
l’especulació dels terrenys, com
també de les normatives massa
biologistes?

F.B.: Per a ser escoltat per la
societat i l’administració,
l’excursionisme ha d’aconseguir una
veu pròpia, i el més majoritària
possible, en la defensa del medi
natural, cosa que en l’actualitat no té.
La posició de l’excursionisme en
aquestes qüestions, ha de ser diferent
a la dels grups ecologistes. Cal
posicionar-se sobre qualsevol
agressió al medi, però, sempre que
sigui possible, donar solucions
alternatives i  tenint en compte el
parer dels habitants de la zona.

Companys de la SEAS assolint la serra de Catllaràs l’any 1998 camí
de Falgars a Sant Romà de la Clusa
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 1 d’abril
de 2003

—Es comenten àmpliament
diversos aspectes de l’organització de
la Marxa de Regularitat al Puig de la
Creu (Vallès Occidental) i es fa
constar la gran col·laboració que s’ha
aconseguit del Centre Excursionista
de Castellar.

—Es fa referència a la conferència
de presentació de l’entitat Mountain
Wilderness de Catalunya i la
importància d’un acte com aquest en
el que esperem una bona audiència.

—S’analitzen alguns aspectes
organitzatius del proper Concurs
Fotogràfic sobre el qual es va
confirmar la col·laboració els
mateixos espònsors i membres del
jurat de l’any passat. Cal lligar aquest
tema i revisar les bases.

—La Junta de l’Ateneu està fent
una revisió de les contribucions que
fa cadascuna de les seves seccions i
per això efectuarà una trobada amb
la SEAS. Amb aquest motiu es fa una
revisió de la nostra contribució que
considerem és adequada tenint en
compte que un 17% del nostre
pressupost va directament a l’Ateneu
i que l’augment d’un 10% fet a les
quotes dels socis repercuteix també
en benefici de l’Ateneu.

Reunió del 6 de maig
de 2003

—S’informa sobre les
subvencions que tenim previst rebre
de la FEEC en concepte de llicències
fetes l’any 2002 per la SEAS (49,14
euros), contribució al llibre sobre
senders del Baix Llobregat (468) i pel
cicle sobre Talaies Comarcals (100),
aquesta darrera procedent de la
Generalitat.

—S’acorda reparar el llum avariat
de l’escala i muntar-ne un de nou a
la porta d’entrada al local per fer-lo
més visible.

—Després de la revisió feta,
s’acorda mantenir les bases del
Concurs Fotogràfic com estan
adaptant només les dates i endarrerir
fins al 8 de setembre el període de
recepció de fotografies.

—Albert Cortès i Pere Aceiton
presenten una nova activitat que de
seguit té l’acull entusiasta de la Junta.
Es tracta d’una excursió de tarda
d’estiu a la Mola de Sant Llorenç del
Munt amb sopar al seu restaurant.
Tindrà el títol de “Sopem a la Mola!”i
es farà el segon dissabte de juliol.

—Es comenta la necessitat de
millorar la representació i contribució
de la SEAS en una propera edició de
la Fira Desvern.
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