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CALENDARI

SORTIDA DE VETERANS

5 i 6 juliol — Sortida de Veterans 
al Tuc de Crabes i estany de Montoliu 
(Vall d’Aran).

EXCURSIÓ AL PIRINEU

12 i 13 juliol— Excursió al cim del 
Gias i als Clarabides (Vall d’Estós).

SOPAR DE LLUNA PLENA

19 juliol— Sopar de Lluna Plena 
al santuari dels Munts (Osona).

ALTA MUNTANYA

11 al 13 juliol— Excursió al cim de 
Seil dera Baquo (Vall d’Estós).

1 al 3 agost— Excursió als pics 
d’Infi erno (Panticosa). 

22 al 24 agost— Excursió al 
Campbiel (Neouvielle). 

SOPAR DE MOTXILLA

20 setembre— Sopar de Motxilla 
al Pati del Roure a les 21 h. Durant 
el sopar es donaran a conèixer els 
guanyadors del cartell i del logo del 
75è aniversari. També es donaran a 
conèixer els guanyadors del Concurs 
Fotogràfi c d’acord amb la decisió del 
jurat i s’elegirà entre els presents la 
millor foto per votació popular. 

CICLE «75 ANYS DE MUNTANYA 
I CULTURA»

Coincidint amb la propera 
celebració dels 75 anys d’existència 
de la nostra Secció, hem preparat un 
cicle de conferències i excursions que 
volem que respongui a l’esperit de 
difusió muntanyenca i cultural que 
ha guiat tots aquests anys. Per això 
hem convidat alguns dels conferen-
ciants que ens han acompanyat 
durant tots aquests anys  com han 
estat: Josep Maria Panareda, Mariano 
Barriendos, Narcís Prat, Miquel 
Vilaplana, Josep Nuet, Joan Bada, 
Joan Ferran Cabestany i Daniel 
Cardona, completant-ho amb la 
realització d’una sèrie d’excursions 
que podem considerar  com a 
«clàssiques». 

Les excursions s’iniciaran aquesta 
ta vegada a partir del 28 de setembre 
de 2008 fi nalizant el 21 de juny de 
2009 amb la de cloenda, i les con-
ferències s’iniciaran el 24 d’octubre 
de 2008 fi nalitzant el 15 de maig de 
2009. 

FE D’ERRATA

A la pàgina 719 de l’anterior 
butlletí núm. 276 en el peu de foto 
vam indicar «Pere Anton Pruna 
esquiant» quan havia de dir «Pere 
Pruna esquiant».
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EDITORIAL

LA SEQUERA EN UN MODEL 
DE CREIXEMENT ERRONI

Els qui fa anys que trepitgem 
les muntanyes de Catalunya no ens 
sobta veure els embassaments mig 
buits, perquè les sequeres sempre 
han existit al nostre país, sotmès a 
una climatologia mediterrània molt 
variable d’un any a l’altre. Hem 
tingut de tant en tant períodes de tres 
i quatre anys amb migrades pluges, 
i sempre ens hem adaptat estalviant 
quan calia.  

En el transcurs dels anys, però, 
hem vist com els cursos de rius i rierols 
s’han degradat per un abús i un mal 
ús dels seus cabals, i la contaminació 
del sòl ha anat malmetent aqüífers 
i fonts. Qui no té avui temor de 
beure aigua d’una font a la comarca 
d’Osona?

Què és, doncs, el que ha canviat 
ara? Cada vegada és més clar que 
som en un període de canvi climàtic, 
que pot ser puntual —com els que 
hi ha hagut en altres ocasions— o 
potser més durador. La conseqüència 
que ja s’observa és la d’una marcada 
irregularitat en les temperatures i 
les precipitacions, amb una pujada 
tèrmica global i unes pluges que van 
de l’absència total a la torrencialitat.

Això sol, però, no explica la 
situació que hem tingut d’una manca 
d’aigua tan destacada. L’explicació 

la trobem en el model de desen-
volupament del territori concentrant 
en l’àrea metropolitana una població 
que en 30 anys ha passat dels 3 als 5 
milions d’habitants sense preveure 
adequadament les seves necessitats 
reals d’aigua.

Per altra banda, s’ha fomentat un 
estàndard de vida que genera més 
necessitats d’aigua (enjardinaments, 
piscines, segones residències, es-
tacions d’esquí, camps de golf, etc.).

Tampoc s’ha tingut en compte que 
destinar a regadiu grans ex tensions de 
terres de secà no era el més adequat 
en un país on no sobra l’aigua. Cal 
recordar que el 93% de l’aigua de la 
conca catalana de l’Ebre es destina a 
ús agrícola, on fi ns ara s’ha regat per 
inundació i no pas amb mètodes que 
estalviïn l’aigua, com seria el gota a 
gota.

El cas és que avui ens estem 
discutint entre ciutadans del mateix 
país per un bé, l’aigua, que en els 
propers anys no tenim garantit 
amb suficiència. Caldrà mesurar 
bé les nostres opinions i entendre 
totes les parts afectades buscant la 
millor solució, tot i que la millor 
manera de fer-ho és l’estalvi i exigir 
als nostres polítics que rectifiquin 
aquests models de creixement que 
hipo tequen el territori. Això no és 
fàcil, però és l’única solució a mitjà i 
llarg termini.
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CONÈIXER EL MÓN

CUBA: PEDALADES AMB 
SABOR A ROM

Edurne Fdez de Gamarra 
Martínez

Fotos fetes per Yago Martínez, 
Montse Masip, Almudena i Edurne 
Fernández de Gamarra

Gener 2008

Tot va començar com una idea, 
com tots els viatges, amb la sort que 
aquest es va tornar realitat. Ens vam 
plantejar la següent endevinalla: on 
es pot fer un recorregut en bici, durant 
dues setmanes, que sigui un lloc on 
gaudir de la natura, accessible i que ens 
ofereixi atractius culturals i socials…? 
i vam trobar aviat la solució, el nostre 
destí seria Cuba.

Un cop escollit el lloc va començar la 
primera part del viatge, el descobriment 
des de l’altra banda de l’oceà de l’illa 
antillana. El que tots dibuixàvem com 
un tros de terra fl otant entre el Mar 
Carib i l’Atlàntic, amb una situació 
política que el fa especial, es va anar 
transformant en un país que vibrava 
des de la distància, que ens esperava 
misteriós. Era com un desconegut que 
ens convidava a casa seva sense saber 
com ens tractaria, però convençuts que 
en sortiríem satisfets. 

Arribava el dia de la sortida, i 
encara teníem moltes coses pendents. 

Les ultimes setmanes, mentre decidíem 
la millor ruta per fer, somiàvem 
amb les eines per a les reparacions 
bàsiques, les caixes per facturar les 
bicis i les alforges que es convertirien 
en la nostra casa-cargol. I va arribar el 
9 de novembre. 

Després d’una llarga nit dedicada 
a la mecànica ciclista i d’un concurs 
d’idees per trobar la millor forma de 
portar quatre bicis embalades fi ns a 
l’aeroport, de bon matí va començar 
el ball de caixes i preguntes... “no 
ens oblidem res?, portem la guia i els 
mapes?, la farmaciola?”. Era fàcil tenir-
ho tot controlat, la llista d’equipatge 
era la més curta que mai havíem 
fet, i sabíem que el “culotte” es 
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convertiria en el nostre uniforme 
de gala.  Però al mateix temps no 
ens podíem oblidar res, ja que allí 
qualsevol cosa seria molt difícil de 
trobar.

Ens vam retrobar els quatre ciclistes 
davant el mostrador de facturació, 
amb cares d’il·lusió i una bona dosi de 
curiositat i nervis, les mateixes cares 
que encara teníem després de 9 hores 
de vol a l’aeroport de L’Havana. I l’illa 
ens va rebre amb somriures, quina 
meravella! Quan vam veure que les 
bicicletes havien arribat perfectament 
i que els funcionaris de duanes no 
volien res més que desitjar-nos bon 
viatge, les pors sobre els primers 

obstacles tècnics que podíem trobar 
van desaparèixer. 

Vam arribar de nit, amb els 
avantatges i desavantatges que això 
suposa. Les ciutats desconegudes 
semblen encara més obscures i 
misterioses si es descobreixen de nit, 
però aquest fet dóna l’oportunitat 
de tenir dues imatges verges i molt 
distintes del mateix lloc: la que ens 
fem en arribar i la que descobrim 
en veure els mateixos carrers amb 
la llum del dia. El primer contacte 
amb un cubà va ser amb en Gustavo, 
el taxista, que per animar el trasllat 
des de l’aeroport fins a la casa a 
on ens quedaríem, ens va explicar 
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la història de l’Elpidio Valdés, 
el valent coronel mambí que va 
lluitar contra els colons espanyols 
durant la guerra d’Independència, 
i que ara acom panya les tardes de 
molts cubans en forma de dibuixos 
animats.

Doncs, ja érem a l’Havana, i 
arribava el moment de començar 
amb les pedalades que fins ara 
només teníem el cap. Però no es 
tractava només de pedalejar sinó 
de posar en marxa els cinc sentits 
per poder gaudir de tot el que ens 
esperava. És difícil escapar a la 
continua degus tació que ofereix 
aquesta terra, i des que s’obren els 
ulls al matí s’inicia el festival de 
sentits: el sabor de les fruites en 
esmorzar, el so de la música al carrer 
i dels discursos revo lucionaris dels 
nostres amfi trions, l’olor colonial de 
l’Havana Vella, el tacte i el signifi cat 
de les distintes monedes, i la vista 
que a cada instant s’il·lumina amb 
un color i una idea diferents.

A Cuba la vida se sent, es veu, 
s’assaboreix, s’olora i fi ns i tot, es 
toca. La vida és al carrer, s’escapa 
sense por de les cases per les fi nestres 
sense vidres, o surt sense demanar 
permís per les portes sempre obertes. 
I quan volem adonar-nos-en ja ens 
ha envoltat, en forma de nens, de 
música o de mirades somrients, 
amb el clar missatge que allí tenim 
permís per ser feliços. 

Vam fer 500 km per les províncies 
de L’Havana i Pinar del Rio. La ruta 

es va anar decidint sobre la marxa, i 
el resultat va ser un itinerari circular 
que sortia del Malecón cap a Playa 
Baracoa, recorria el Parc de Les 
Terrazas i arribava fi ns a Viñales 
travessant la Sierra del Rosario, per 
després tornar una altra vegada a 
la capital de l’illa pel circuït Nord. 
Nou dies de ruta amb una bona dosi 
de paisatges tropicals, de palmeres 
que fl oten sobre la boira del matí, 
d’autopistes desertes i de cultius de 
malanga i moniato, dues delicioses 
recompenses a l’esforç de cada dia. 

Cada nit buscàvem lloc per 
dormir en cases particulars, el 
sistema legal d’allotjament de turistes 
en cases cubanes. Les famílies amb 
llicència poden rebre fi ns a quatre 
estrangers per nit, fet que han de 
registrar i després declarar a l’Estat. 
En aquesta modalitat d’alberg, així 
com a les botigues rurals, on moltes 
vegades no accepten pesos cubans 
dels turistes, es posa de manifest la 
contradicció permanent de la realitat 
cubana, la combinació de respecte i 
admiració pels ideals revolucionaris 
i els seus representants, i la crítica 
i el frau consentit a la forma de 
materialitzar el règim.  

Amb cada pedalada descobríem 
coses noves, i la barreja d’esforç i 
curiositat va ser el nostre impuls 
diari. El paisatge anava canviant, i 
amb ell els companys de ruta, que 
a vegades eren ciclistes locals o 
guajiros que evocaven les melodies 
de Buena Vista Social Club. De 
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tant en tant, després de suar pujant 
algun turó, ens trobàvem amb 
una consigna revolucionaria que 
semblava dissenyada per donar-
nos l’empenta que necessitàvem: 
“Venceremos”, “Hasta la victoria 
siempre”... o amb nens vestits de 
vermell, groc o blau a la porta d’una 
escola, guardada aquesta sempre pel 
bust de l’heroi José Martí. 

Després, a la nit, a casa de 
l’Olivia, del Carlos, de la Kioska 
o de la María, arribava el moment 
de menjar llagosta disfressada de 
pollastre. Segons ens van dir tenien 
prohibit servir peix o marisc als 
turistes, i si això no era cert el cas 
és que van aconseguir que ens la 
mengéssim amb més passió i ganes, 
i que trobéssim el sabor de les coses 
clandestines. A la sobretaula, si 
teníem sort, a vegades s’organitzava 

una classe d’història improvisada, 
amb relats sobre el Període Especial, 
elogis a l’educació cubana i preguntes 
sobre la visió que des de fora tenim 
del seu país. I fent meves les paraules 
d’un altre, una vegada més, anant 
lluny de casa i convertint-nos durant 
un temps en part d’aquell escenari, 
vam com provar el gran avantatge 
que tenim, poder veure de prop i 
jutjar des de lluny. 

Arribava el moment de tornar, i 
per marxar amb bon sabor de boca 
vam trobar el millor comiat per 
al recorregut ciclista: l’entrada a 
l’Havana pel Malecón, amb les ones 
a mà esquerra, i la degustació d’uns 
gelats a la Coppelia del Vedado, la 
millor gelateria de la ciutat, on a més 
a més accepten pesos cubans! i a on 
“ja han anunciat els sabors, avui n’hi 
ha de maduixa i xocolata”... 
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MÓN EXCURSIONISTA

L’A.E.Martin Luther King 
compleix 40 anys

Daniel Cardona

El dissabte abans de Nadal 
he acompanyat els membres de 
l’Agrupament Martin Luther King 
a posar el pessebre a la Penya del 
Moro en un dels primers actes del 
40è ani versari d’aquesta entitat sant-
justenca. Malgrat que a l’inici, a les 3 
de la tarda, un cel amb núvols alts i 
grisos, acompanyat d’un vent frescot, 
ame naça pluja en qualsevol moment, 
l’acte va ajuntar més d’una quaran-
tena de persones a dalt del nostre turó 
medieval. Moltes cares cone gudes i 
amics de la SEAS que en aquest acte 

volguérem donar suport a una entitat 
que ha fet i fa molt per la formació del 
jovent del nostre poble. 

Tinguérem la sort que, abans 
de la inauguració del pessebre, en 
Jordi Amigó (arxiver municipal) ens 
expliqués la importància estratègica 
del turó i una vegada més ens 
assenyalà la línia de defensa del 
Llobregat amb la torre Abadal (sota 
la fàbrica de ciment), Sant Pere de 
Romaní a Molins de Rei... Escoltant 
en Jordi em va venir a la memòria 
els mestres que em van fer conèixer 
el terme com foren el meu pare, en 
Fulgenci Baños i sobretot en David 
Guasch, per la qual cosa la meva 
pujada a la Penya del Moro sempre 
té un record ancestral. 

Fotografia  de grup feta per Felip Linares a la Penya de Moro
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Mossèn Joaquim Rius, rector 
del  nostre  poble ,  inaugurava 
amb una prèdica senzilla aquest 
pessebre de l’agrupament sant-
justenc; seguiren una cantada de 
cançons nada lenques sota la batuta 
de la Dolors Cardona i la fotografi a 
amb tots els presents. Encara el 
Jordi ens va voler explicar el poblat 
ibèric i ens anuncià que l’Ajun-
tament vol fer un camí itinerant 
amb diferents rètols explicatius 
per fer conèixer el lloc.

Mentre baixàvem cap al coll 
de can Solanes, més d’un pare 
o mare que porta els seus fi lls a 
l’agru pament, tant els del poble 
de sempre com els nouvinguts, 
s’interessaren pel nostre terme i 
la nostra vall i demanaven que 
es fessin sortides per conèixer-la. 
Mentrestant, el vent del nord i un 
lleu plovisqueig m’han despertat 
quan pensava que una vegada més 
la nostra Penya del Moro havia 
actuat d’una manera encisadora per 
fer estimar el nostre poble.

Cartell anunciador 
de la inauguració de 
l’Agrupament Escolta Martin 
Luther King 
l’any 1968.
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EVOLUCIÓ DE LA SECCIÓ

ELS SOCIS DE LA SEAS, 
EVOLUCIÓ I REALITAT

Jordi Gironès

L’any 2007 ha acabat amb un total 
de 292 socis d’alta, xifra a la qual mai 
no s’havia arribat en un fi nal d’any. 
Hem de recular a l’any 1985 per 
trobar la més propera amb 288 socis. 
Això fa que, malgrat la preocupació 
actual que tenim per la necessitat 
d’involucrar generacions més joves 
a fi  de garantir el futur de la SEAS, 
ens podem sentir a hores d’ara força 
satisfets pel nombre de socis que 
estem mantenint en els darrers anys 
(Taula 1).  

Per altra banda, iniciant l’any 2008 
hem arribat a la mítica xifra del soci 
número 1.000 des que vam iniciar el 

registre de numeració de socis l’any 
1964 a partir de la represa d’activitats; 
i aquest fet m’ha decidit a fer una 
anàlisi sobre l’evolució que hem 
tingut des d’aquella data revisant la 
fi delitat, l’edat d’alta com a soci, la 
població de procedència i fi nalment 
la característica del perfi l de soci que 
està entrant actualment.

Prèviament he reproduït en la 
taula 2 una sèrie de xifres bàsiques per 
entendre i poder treure les següents 
conclusions: 

     
Altes: si bé la dècada inicial dels 

60s va tenir una bona entrada de nous 
socis, la següent va ser la que va tenir 
més altes. Fou l’època en què molt 
jovent del poble s’aglutinà entorn 
la SEAS, més enllà del seu caire 
estrictament muntanyenc. Malgrat 
tot, la continuïtat d’aquests socis 
dins la Secció ha acabat no sent gaire 
alta perquè només un 10% d’ells ha 
seguit com a soci mentre que de la 
primera dècada es mantenen com a 
socis el 26%. Al meu entendre, això 
ens indica que per a bona part dels 
qui van ingressar durant els anys 70s 
l’excursionisme no era el seu interès 
principal.

C o n t i n u ï t a t :  l a  c o l u m n a 
«segueixen» ens indica que la 
continuïtat com a soci manté un bon 
nivell des de l’any 2000 tot i que en 
aquests darrers anys hem tingut 

 Any       socis   

1996      245

1997      238

1998      244

1999      256

2000      268

2001      263

2002      275

2003      279

2004      269

2005      267

2006      282

2007      292

Taula 1 (socis a fi nal d’any)



739Butlletí de la SEAS, 277 – Juliol-agost 2008

unes altes de socis joves provinents 
de dos cursets que es van donar de 
baixa quan van fi nalitzar, i també hi 
ha hagut algunes altes que ho van 
ser només per aconseguir el carnet 
de federat. Des de l’any 2000, 28 altes 
ho han estat per aconseguir el carnet 
de federat i equivalen al 20% de totes 
les altes d’aquesta dècada. És, doncs, 
un factor a tenir en compte.

Edats: un altre aspecte important 
a destacar és l’edat que tenia el soci 
quan es va donar d’alta. La simple 
visió de la taula 2 ens indica com la 
mitjana d’edat ha passat dels 15-16 
anys dels anys 60s i 70s als 41 dels 
anys 2000s, i si considerem només 
l’any 2007 ara ja és de 47 anys. Les 
xifres parlen per elles mateixes i ens ho 
diuen tot: els nous socis cada vegada 
tenen més edat. Per suposat que són 
mitjanes i us asseguro que gairebé és 
millor treballar amb mitjanes perquè 
en edats absolutes l’edat és més alta 
perquè alguns nous socis, acabats de 
néixer o de molt poca edat, han fet 
baixar la mitjana en aquests darrers 
anys.

Població: és interessant veure 
d’on procedeixen els socis que es 
donen d’alta. Mentre que durant els 
anys 60s el 88% era del poble, just a 
la dècada següent ja havia baixat al 
65% amb un considerable augment 
de socis procedents d’Esplugues i 
de poblacions de l’entorn, incloent 
Barcelona. Cal destacar l’alta de socis 
de Cornellà que tingué lloc a l’inici 
dels anys 70s. 

El percentatge de socis del poble 
baixà fi ns al 57% durant els anys 90, 
recuperant-se una mica en els anys 
2000 (61%), si bé en aquest darrer any 
2007 el percentatge ha caigut a la xifra 
més baixa des de 1964, només el 42% 
(8 altes) havent augmentat molt els 
provinents de Barcelona amb el 31% 
(6 altes). 

Excursions temàtiques, 
generadores de noves altes

Una altra anàlisi que es pot fer 
sobre les altes que hem tingut durant 
els anys 2000, i dins d’aquests del 
darrer any 2007, és la de les altes 
produïdes gràcies a les excursions 

Taula 2 (evolució dels socis)

Dècada   Altes      Segueixen     Edat    St.Just Esplugues Barcelona     Resta  
1960s       244           26%             16      216        5        16    7  
1970s       290           10%             15      190      49        25  26   
1980s       194           23%             25      131      20        16  27  
1990s       127           44%             35       73      14        91  21  
2000s       135           74%             41       83      17        11  24  
2007         19           100%             47         8        2         6    3 
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temàtiques (també dites  «d’auto-
car»). Vegeu la taula 3.

En els darrers anys hem acon-
seguit 40 socis d’alta relacionats amb 
aquests tipus d’excursions mensuals. 
Això signifi ca que el 30% de les altes 
que hem tingut des de l’any 2000 
provenen d’aquest perfi l de soci, i 
si ens limitem només a l’any 2007 el 
percentatge puja al 52%. Cal tenir en 
compte aquestes excursions i valorar-
les com cal. 

D’aquest grup que estem ana-
litzant, el 40% de les altes provenen 
de Sant Just mentre que la resta del 
60% són de Barcelona i pobles de 
l’entorn. També cal destacar  que 
la veïna Esplugues sempre ha estat 
un dels pobles que més socis ens ha 
aportat. 

I, per acabar, en aquest darrer any 
2007 hem tingut més altes de fora 
que no pas de Sant Just relacionades 
amb aquests tipus d’excursions (6 
versus 4).

Altres possibles lectures

Al marge del valor estadístic, 
considero que de totes aquestes xifres, 
i d’altres que es puguin obtenir de la 
base de dades de la SEAS, se’n poden 

Taula 3 (altes provinents dels cicles temàtics)

  Dècada        Altes    Segueixen      Edat     St.Just Esplugues         Barcelona    Resta     
    2000s     40            82%           47 16        5            8 11 
    2007     10          100%           56   4        1            3  2 

treure més conclusions i fer-ne altres 
anàlisis o treballs. Us convido a fer-ho 
perquè socio lògicament es poden fer 
altres lectures.

JORDI COROMINAS

Jordi Corominas, reconegut com 
un dels millors escaladors actuals del 
món, ha estat donat d’alta com a soci 
de la nostra Secció amb el número 
1007. 
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XXXIV MARXA DE REGULARITAT “Fulgenci Baños” 
18 de maig de 2008 a Montesquiu

Lloc                      EQUIP   PUNTS 
1 Francesc Fàbregass - Joan Malaret   13,0 
2 Bernat Macià - Núria Palomar   13,0 
3 Teresa Reverter - Arnau Amadó   13,0 
4 Jordi de la Riva - Núria Mitjans   13,5 
5 Duli Mena - Albert Parera   13,5 
6 Joan Gómez - Sergio Agorreta   13,5 
7 Joan Gironès - Núria Gironès   14,0 
8 Roser Iglesias - Felip Linares   14,5 
9 Ricard García - Francesc Riera   14,5 
10 Marc Riera - Albert Riera   14,5 
11 Maria Cortès - Sílvia Busquets   14,5 
12 Toni Simó - Teresa Faneca   15,0 
13 Pere Pascual - Montserrat Sala   15,5 
14 José Fernández - Marisol Cantó   16,0 
15 Pol Comella - Neus Malaret   16,5 
16 Anna Llitrà - Eva Fernández   16,5 
17 Jaume Campreciós - Ramon Celma   17,5 
18 Maribel Montfort - Pau Mora   18,0 
19 Elisa Linares - Núria Aceitón   18,0 
20 Pep Gil - Àngels Castillo   18,5 
21 Ferran de la Fuente - Maria Lluïsa Sanz  19,0 
22 Josep Maria Rius - Joana Jimeno   19,0 
23 Daniel Cardona - Bernat Cardona   19,0 
24 Dolors Cardona - Anna Simó   19,5 
25 Josep Maria Ballart - Maria Cònsul   19,5 
26 Carles Orriols - Francesc Riera   19,5 
27 Lídia Camps - Gaspar Orriols   20,0 
28 Joaquim Orriols - Esteve Llitrà   21,5 
29 Sara Fernández - Gina Fernández   22,0 
30 Muntsa Prat - Queralt Simó   22,0 
31 Tomàs, Joana, Bruna i Marina González  23,5 
32 Montse Bartrina, Yolanda Diez i Àngel Serradell 24,0 
33 Jaume Franco - Marga Riera   24,5
34  Toni Malaret - Costi Rubio   34,0
35  Toni Carulla i Neus Martí   46,0
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ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 7 d’abril
de 2008

—Durant la reunió es revisen les 
properes xerrades i audiovisuals sobre 
l’escalada al Siula Chico de Jordi Coro-
minas i Oriol Baró i un recorregut en 
bicicleta a través de Gàmbia i Senegal 
a càrrec de Samuel Colomer i Francesc 
Grau, ambdós en el mes de maig.

—S’ha rebut una donació feta per 
Jordi Cunties de les primeres revistes 
Pirineos amb la qual cosa ja tenim tota 
la col·lecció.

—L’entorn on és la font de la 
SEAS ha estat malmès per algú 
que ha destrossat part de l’arbreda. 
S’informa que el Patronat de Collserola 
procedirà a la recuperació de l’indret. 
També d’acorda demanar al Patronat 
la recuperació d’un camí de pas situat 
prop de can Fatjó malmès a causa 
de les obres de la canalització Ter-
Llobregat que s’està duent a terme a 
Collserola.

Reunió del 5 de maig
de 2008

—Altes: Maria Rosa Puntes (1006) i 
Jordi Corominas (1007)

—Baixes: Rosalina Izquierdo (863)
—Els impresos que Anagràfi c ens 

ha fet  per a la Marxa de Regularitat han 
estat sense cost, per la qual cosa s’acorda 
fer arribar el nostre agraïment a Josep 
Requena.

INFORMACIÓ DE LA SECCIÓ

NOVA JUNTA

Durant l’assemblea general 
ordinària de la Secció, celebrada 
el 9 de febrer de 2008, va tenir lloc 
la renovació de la Junta per haver 
fi nalitzat el període de quatre anys 
establert en el nostre Regla ment de 
Règim Intern, i que s’havia iniciat 
l’any 2004.

Després de la convocatòria feta 
prèviament, només es va presentar 
una sola candi datura, formada pels 
mateixos membres que fins ara 
havien desenvolupat aquesta tasca. 

Els 49 assistents a l’assemblea la 
van ratifi car sense oposició quedant 
constituïda així:

Jordi Gironès
Joan Urpinell
Romi Porredon
Antoni Simó

Joan Gironès
Jordi de la Riva
Elisabeth Bart
Pere Aceitón
Albert Cortès
Higini Hernández
Bernat Macià
Muntsa Prat

President:           
Vicepresident:     
Secretària:           
Tresorer:              

Local i FEEC:  
Material:          
Publicacions:     
Biblioteca:           
Vocal:                 
Vocal:            
Vocal:              
Vocal:        

Un dels principals compomisos 
de la nova Junta serà conduir els 
actes de commemoració dels nostres 
primers 75 anys.
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—S’informa sobre el nou cicle 
de conferències i excursions, el qual, 
tenint en compte que bona part d’ell 
serà dins de l’aniversari, tindrà el títol 
de «75 anys de muntanya i cultura» i 
es buscaran excursions «clàssiques».

—El Grup de Joves manté una 
bona activitat i ha participat acti-
vament en la parada de Sant Jordi de 
la Secció venent llibres nostres i roses 
col·locades dins de cantimplores so-
breres de la darrera Caminada.

—Es decideix instal·lar una 
tarima que faciliti la visualització dels 
conferenciants quan facin xerrades 
en el local.

—La programació de l’aniversari 
va per bon camí i ja s’estan tancant 
molts del actes previstos. La comissió 
encarregada ho fa prèviament essent 
posteriorment ratifi cat per la Junta.

Reunió del 2 de juny
de 2008

—Altes i baixes: cap
—S’ha rebut la subvenció de 300 

euros que ens ha atorgat la FEEC per 
l’organització del cicle sobre «Els 
monestirs».

—Es tracten aspectes relacionats 
amb la Caminada, que tindrà lloc el 
5 d’octubre, com l’itinerari i l’elecció 
del regal que es lliurarà als cami-
nadors.

—Durant la reunió s’ha fet una 
revisió de les bases del Concurs 
Fotogràfi c que se celebrarà al mes 
de setembre, i s’acorda fer una sèrie 

de canvis sobre el format en el qual, 
sense canviar les mides màximes 
de 28 x 38 cm, es decideix que les 
fotografies es presentin amb un 
surport de cartolina blanca de 30 x 
40 cm. Per altra banda es decideix 
augmentar el segon premi a 150 
euros, i fi nalment es decideix avisar 
els participants que si no recullen 
les fotografi es no guanyadores dins 
de l’any del Concurs no ens compro-
metem a conservar-les.

—Lluís Solé Sugrañes,  que 
representa la SEAS a la Vegueria del 
Baix Llobregat assisteix a la reunió 
per informar-nos dels principals 
temes tractats d’entre els quals 
destaca la preocupació per la nova 
Llei de l’esport de la Generalitat que 
comporta la qualifi cació d’activitats 
de risc les excursions que es facin a 
partir dels 2.500 metres, en les quals és 
necessària la participació de monitors 
qualifi cats. No complir aquest requisit 
podria comportar problemes legals en 
cas d’accident i denúncia. Això fa que 
decidim tractar aquesta temàtica amb 
més profun ditat. Per altra banda, 
ens ha informat que la vegueria 
destinarà més recursos econòmics a 
la formació.

—Enguany Andrea Montoro i 
Maria Lluïsa Sanz compleixen 25 anys 
com a socis de la Secció.

—Es recorda que el cartell i el logo  
del 75è aniversari que hagin resultat 
guanyadors no es donaran a conèixer 
en públic fi ns al Sopar de Motxilla.
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