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SEAS

Taula amb els ponents que van presidir, el 17 de gener
de 2009, l’acte inaugural del 75è aniversari.  D’esquerra

a dreta: Jordi Gironès, Jordi Pujol, José Montilla, Josep
Perpinyà, Josep Maria Marquès i Anton Fontdevila.
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CALENDARI

13 març — Conferència «La cristianització
a Catalunya» per Joan Bada.

15 març — Excursió al Montsec de Rúbies
(Noguera).

14 i 15 març — Excursió d’alta muntanya
amb raquetes a Andorra.

22 març — Excursió matinal a les tines de
la vall del Flequer (Bages) amb sortida a les
7.30 h.

29 març — Excursió matinal a Vil·la Joana
(Collserola), dedicada a la Diada Verdaguer,
amb sortida del Parador a les 9 h.

4 i 5 abril — Excursió d’alta muntanya al
pic d’Alba (Arieja).

5 abril — Excursió matinal a Vallcàrquera
i Sant Cristòfol de Monteugues (Vallès Or.)
amb sortida a les 7.30 h.

16 abril — Inauguració al celler de can
Ginestar de l’exposició «75 anys de la SEAS».
Estarà oberta fins al 10 de maig.

17 abril — Conferència «El procés de feu-
dalització» per Joan Ferran Cabestany.

Informació: les conferències tenen lloc els divendres a 2/4 de 9 del vespre al local de la SEAS, si no
s’especifica explícitament les excursions tenen la seva sortida des del Parador a les 7 del matí i les
matinals surten des de la plaça Verdaguer a l’hora indicada. Informació sobre les matinals al telèfon
93 371 51 98 (nits).

Amb la col·laboració de:

                     CISTELLERIA BALLART, Bonavista, 82, tel, 933 71 13 64

                     DISSENY MOBLES, Creu, 42, tel. 933 7212 52

                     FLORS LORETO, Creu 66, tel. 933 72 31 03

                     FORMA CUINA, Creu 60, tel. 934 73 35 59

                     LLIBRERIA RESSENYA, Creu 54, tel. 933 71 08 43

IMMACULADA AMAT, JUST AMIGÓ, MARCEL·LÍ CAMATS, FRANCESC HOMEDES

18 abril — Projecció, conjunta amb el
Centre d’Estudis, del documental «Històries
de la SEAS», a les 20 h a la Sala Cinquantenari
de l’Ateneu.

19 abril — Excursió a la muntanya de les
Salines (Alt Empordà).

24 abril — Presentació a càrrec de Ferran
Mascarell del llibre del Centre d’Estudis
«SEAS, 75 anys de muntanya i cultura», a les
20 h a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu.

1 al 3 maig — Excursió d’alta muntanya a
la Mesa de los Tres Reyes (Pirineu navarrès).

10 maig — XXXV Marxa de Regularitat a
Collserola.

15 maig — Conferència «SEAS, muntanya
i cultura» per Daniel Cardona.

17 maig — Excursió a la serra de Busa (Sol-
sonès).

24 maig — Excursió matinal a Montserrat
(Bages) amb sortida a les 7 h.

29 al 31 maig — Excursió d’alta muntanya
a Panticosa (Pirineu aragonès).
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EDITORIAL

UN NOU PAISATGE?

Aquells primers excursionistes,
que el vint-i-sis de novembre de 1876
fundaren l’Associació Catalanista
d’Excursions Científiques al turó de
Montgat, van veure un primer canvi
paisatgístic quan la fil·loxera destruïa
al Principat, entre 1879 i 1900, més de
380.000 Ha (12%) de vinya, majorment
al Litoral, Prelitoral i part de la De-
pressió Central. A Sant Just l’any 1839
la vinya ocupava el 53% dels conreus
i el bosc el 20%. Les primeres sortides
que feien eren bàsicament per camins
entre vinyes, però quan aquestes es
reduïren van deixar pas a garrofers,
ametllers, boscos de pins i alzinar. A
principis dels seixanta del segle
passat, molts d’aquells conreus
s’abandonaren i passaren a convertir-
se en noves urbanitzacions. Va ser el
primer pas del canvi paisatgístic.

Ara hi ha nous avisos de canvi de
paisatge com són els molins eòlics, o
les plaques solars terrestres; si bé, el
principal canvi prové dels nous bio-
combustibles (d’origen biològic i que
poden substituir, en part, el consum
de fòssils tradicionals com el petroli o
el carbó): el bioetanol s’obté a partir
del blat de moro, canya de sucre,
remolatxa, palma, sorgo, blat i civada,
i la seva producció va ser el 2006 de
55 milions de litres (36% dels EUA i
33% del Brasil). Mentre que el bio-
dièsel es fabrica a partir d’olis vegetals

com la canola, la soja i la jatrofa
(jatropha curcas). El principal pro-
ductor és Alemanya amb el 63%,
França produeix el 17% i EUA el 10%.
La canya de sucre és la més productiva
(9.000 L/Ha/any) seguida de la
palma (5.500 i la remolatxa (5.000).

Tot això comporta que els actuals
biocombustibles «clàssics», com són
el blat de moro i el blat, poden can-
viar de la finalitat nutricional a la de
combustible. El primer necessita
molta aigua i nosaltres hi dediquem
gairebé la meitat de les Ha que tenim
en regadiu (79.000, el 7%), ens
superen les «mesetas» (36%), Aragó
(25%) i Andalusia(9%). En blat, les
«mesetas» (56%) i Aragó (14%) ens
apallissen, perquè nosaltres només
produïm el 5,7%. L’única planta que
pot tornar a colonitzar els terrenys de
l’antiga vinya —per la poca quantitat
d’aigua que necessita— és la jatropha
curcas (250-600 mm/any). És una
planta de la família de les eufor-
biàcies que pot viure 40 anys i les
seves llavors tenen un oli no comes-
tible que es pot transformar en bio-
dièsel.

Potser en un futur tornarem a
caminar entre la jatrofa, i fins i tot
potser s’arribaran a revifar les antigues
feixes de pedra seca. Tornarà a haver-
hi nous parcers provinents de les
ciutats? Tot dependrà de l’adaptació de
la jatrofa al nostre terreny i que triomfi
com a biodièsel.
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MÓN EXCURSIONISTA

LA FLAMA DE LA LLENGUA
CATALANA DE L’ANY 1968
AL 2008

Jordi Gironès

La SEAS, o els seus membres si
voleu, sempre ha estat compromesa
en els moments en què calia implicar-
se en la defensa dels valors del nostre
poble, i d’això Fulgenci Baños en va
ser un dels principals artífexs
representant la nostra Secció en
diversos casos. És ben veritat que en
aquells moments la majoria no ens
vam adonar del destacat paper que
prenia en l’organització d’iniciatives
que després hem percebut com a
molt importants per al país.

Mai no és prou tard per consi-
derar la necessitat de fer memòria de
tres de les representacions que
Fulgenci Baños va fer en nom de la
SEAS. La primera va tenir lloc l’any
1968 en què formà part del grup
encarregat de la propaganda dins la
comissió del Centenari del Naixe-
ment de Pompeu Fabra, l’altra va ser
l’any 1976 formant part de la comissió
del Centenari de l’Excursionisme i la
darrera va ser com a membre destacat
de l’equip que va endegar la creació,
senyalització i manteniment dels
camins de Gran Recorregut (GR) que
han esdevingut de gran importància
per al món excursionista en general.

En aquesta ocasió, però, voldria
tractar només el primer dels seus
compromisos i això ho faig per dos
motius. L’un com a homenatge a la
persona de Fulgenci Baños i l’altre
aprofitant que l’octubre de 2008 es va
complir el quarantè aniversari de
l’encesa de la primera Flama de la
Llengua Catalana a Montserrat.

L’any 1968 la SEAS va tenir un
paper destacat per l’esmentada par-
ticipació directa de Fulgenci Baños en
l’organització i per la de Jordi

Fulgenci Baños porta la Flama en el cementiri
de Prada (Conflent). A la foto l’acompanya
Josep Maria Pi.



789Butlletí de la SEAS, 281 – Març-abril 2009

Cardona Gelabert, –destacat polític i
soci de l’entitat– que va fer amb Enric
Sabadell el primer relleu de la Flama,
des del monestir de Cuixà. Cal
recordar que eren temps de forta
repressió franquista motivada per la
por al declivi del seu règim, i com-
prometre’s en iniciatives com la
d’instaurar la col·locació anual d’una
flama per la unitat i la voluntat de
ser de la nostra llengua, no era una
decisió fàcil. Però calia implicar-se i
no hi va haver dubte de fer-ho, cosa
de la qual avui ens podem sentir
orgullosos com a entitat.

L’acte inicial va consistir a fer un
campament a Prada de Conflent per
retre homenatge a Pompeu Fabra
amb motiu del centenari del seu
naixement. Es van realitzar una sèrie
d’actes reivindicatius, no solament
sobre la seva persona i la nostra
llengua, sinó també sobre les lli-
bertats com a poble. Aquest desig
reivindicatiu fou recollit pel món
excursionista i per la pròpia Fede-
ració Catalana de Muntanyisme
(nom que aleshores tenia la Fede-
ració), i els actes programats ini-
cialment per al mes de juny de 1968

Jordi Cardona i Enric Sabadell recollint la Flama al monestir de Sant Miquel de Cuixà.
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s’ajornaren (a causa de l’esclat del
maig francès) als dies 12 i 13 d’oc-
tubre a Prada.

Els actes consistiren en un foc de
campament amb diferents actuacions
de teatre i dansa. L’endemà es lliurà
un ram de flors davant la casa on
havia viscut Pompeu Fabra i poste-
riorment tothom es traslladà al
cementiri on s’encengué la flama
davant la seva tomba. Tot seguit la
comitiva es traslladà a Sant Miquel
de Cuixà, on tingué lloc una missa
oficiada per quatre sacerdots que

representaven cadascun dels quatre
Països Catalans (Catalunya Nord,
Principat, les Illes i País Valencià), i
s’efectuà el primer dels relleus que
acabaria duent la Flama al monestir
de Montserrat una setmana després,
el 20 d’octubre de 1968. I aquest és el
primer relleu que van fer Jordi
Cardona i Enric Sabadell.

A Montserrat la Flama va ser
rebuda per l’abat Cassià Maria Just i
una munió d’excursionistes. Tot
seguit va ser encesa la llàntia a l’atri
–on sempre ha estat– i va tenir lloc
un concert de corals.

I ara, 40 anys després, s’ha fet un
reconeixement a aquella Primera
Flama i als centres excursionistes que
en aquell reculat any 1968, i en el
transcurs dels posteriors fins a la data
d’avui, han tingut cura d’alguna de
les diades organitzades. I a la SEAS
ens pertoca el reconeixement com
una de les entitats que van iniciar la
celebració de la Flama de la Llengua
Catalana.

Portada del programa d’actes del 1968 de
la Flama de la Llengua Catalana amb una
dedicatòria a Fulgenci Baños i la seva dona
Maria Vilalta.

Tomba de Pompeu Fabra a Prada. Fotografia
feta l’any 1968 durant l’homenatge.
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Dissortadament, Fulgenci Baños
no ha pogut recollir el 13 de
desembre de 2008, al monestir de
Montserrat, el diploma acreditatiu
del seu –i nostre– compromís, però
membres de la SEAS l’hem repre-
sentat amb orgull, i el company
Daniel Cardona –rememorant també
aquell relleu de la torxa fet pel seu
pare– ho ha fet de mans de la taula
que presidia l’acte i que va estar
constituïda per l’abat de Montserrat,
Josep Maria Soler, per Anton Font-
devila, president de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalun-
ya, per Jordi Mir, que sempre ha
format part de l’organització i de
Francesc Roma, autor de nombrosos
treballs i estudis sobre l’excur-
sionisme i també autor del llibre
Quaranta anys de la Flama de la Llengua
Catalana 1968-2008 editat per la

Encesa de la Flama
a Montserrat el 20

d’octubre de 1968.
A la foto, Jaume

Mir Mallol (al mig)
amb l’abat Cassià

Maria Just, i al
darrere, a la dreta,

Fulgenci Baños.

Presidència de l’acte del 13 de desembre de
2008 a Montserrat. D’esquerra a dreta: Jordi
Mir, l’abat Josep Maria Soler, Anton
Fontdevila i Francesc Roma. Fotografia de
Jordi Gironès.

Federació, i que recull d’una manera
resumida la història de totes les
edicions que s’han fet de la Flama.

Informació: les fotografies de 1968 són de l’arxiu

de Fulgenci Baños dipositat a l’Arxiu Municipal

de Sant Just Desvern.
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ACTE INAUGURAL DEL 75È ANIVERSARI - 17/01/2009

La jornada s’inicià al local amb la firma dels
convidats en el llibre del 75è aniversari.

Jordi Pujol ho va fer posteriorment per no
haver coincidit amb la resta a l’arribada.

José Montilla i Jordi Pujol van donar un toc
enigmàtic a la seva conversa privada dins
del nostre local.

Jordi Pujol i José Montilla van continuar
després conversant distensament.

Moments finals al local de la SEAS, abans
de desplaçar-se a la Sala Gran de l’Ateneu
on els assistents els esperaven.

L’alcalde Josep Perpinyà lliurà al president
de la SEAS una placa de reconeixement de
l’Ajuntament per l’aniversari.

Fotos fetes per Lluís Tarrés i Rubén Moreno
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ACTE INAUGURAL DEL 75È ANIVERSARI - 17/01/2009

Una vegada situats els ponents a la taula,
s’inicià l’acte amb els seus parlaments.

Taula amb els ponents, la pantalla on es
projectà el documental i el conductor Josep
Quintana.

Després d’una confusió, Josep M. Marquès
evità que Jordi Pujol es quedés sense
obsequi.

Els convidats, amb l’obsequi de ceràmica,
atenent càmeres i fotos dels assistents.

L’efemèride va fer que el Cor Lo Pom de Flors
i l’Orfeó Enric Morera cantessin plegats.

Després de la cantada, l’acte inaugural del
75è aniversari es donà per acabat.

Fotos fetes per Lluís Tarrés i Rubén Moreno
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ACTE INAUGURAL DEL 75è
ANIVERSARI DE LA SEAS

El dissabte disset de gener vam
celebrar l’inici del 75è aniversari de
la SEAS a la sala gran de l’Ateneu.
Les personalitats convidades a la
taula presidencial foren: el Molt
Honorable Senyor President de la
Generalitat, José Montilla; el Molt
Honorable Senyor, Jordi Pujol; l’al-
calde de Sant Just Desvern, senyor
Josep Perpinyà; el president de la
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC), senyor Anton
Fontdevila; el president de l’Ateneu,
senyor Josep Maria Marquès i el
president de la SEAS, senyor Jordi
Gironès.

Abans dels parlaments, els convi-
dats van ser rebuts al local social pels
presidents de l’Ateneu i de la SEAS
on signaren el llibre de registre.

Ja a la sala gran, prengué la pa-
raula Josep Quintana, conductor de
l’esdeveniment, presentant les perso-
nalitats convidades. Tot seguit ano-
menà els familiars dels socis que van
formar la primera Junta de l’any 1934,
els socis vius de la primera època
(1934-1936) i els expresidents que són
entre nosaltres, es continuà després
amb els parlaments dels convidats:

Josep Maria Marquès felicità
cordialment la SEAS, la secció més
activa de l’Ateneu, tant pel seu
vessant excursionista com pel seu
vessant cultural plasmat en l’edició
d’un butlletí bimensual, la publicació

de llibres sobre muntanya i l’orga-
nització de conferències.

Anton Fontdevila feu una breu
intervenció felicitant la SEAS en nom
del col·lectiu excursionista i desta-
cant que, a Catalunya, el mot excur-
sionisme sempre ha tingut conno-
tacions positives, a diferència d’altres
zones de l‘Estat.

Jordi Gironès reconegué que
aquests 75 anys han estat part de la
vida de molts socis. La Secció és una
escola de fer equip, de fer activitats
conjuntament. Des de la seva funda-
ció, influïda per persones com Pere
Pruna Gascon, Fulgenci Baños
Rodríguez i Jaume Mir Gómez, entre
altres, la SEAS sempre ha tingut
present el binomi excursionisme i
cultura. Més endavant, enumerà els
actes que celebrarem amb motiu de
l’aniversari, els quals seran anunciats
a través del butlletí i de la nostra web.

Tot seguit es projectà un docu-
mental en què es posà de manifest la
filosofia (excursionisme i cultura) de
la SEAS i es mostraren els fets més
destacats de l’entitat, des de la seva
fundació fins als nostres dies. Ara la
Secció compta amb tres-cents vuit
socis, una cinquantena dels quals
podem considerar-los com a «actius»
perquè s’impliquen directament en
l’organització de les nombroses i
diverses activitats que oferim
actualment. L’eufòria queda mati-
sada, però, per la poca integració del
jovent, fet que fa témer pel futur de
la Secció a llarg termini.
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Jordi Pujol, durant vint minuts
exposà la ponència «L’excursionisme
a Catalunya». Aquests dies, llegint
papers enviats per la SEAS, ens ha
recordat que, en la dècada del qua-
ranta, quan es començaven a fer
reunions d’amagat, va arribar a Sant
Just després de passar pel pantà de
Vallvidrera. Del nostre poble va
conèixer l’Antonet Malaret, Jordi
Cardona i el Pere Pruna Gascon (amb
qui va mantenir contactes a Xile).

Jordi Pujol, de jove, fou soci del
Centre Excursionista de Premià de
Mar, pujava a la muntanya de Sant
Mateu, més tard al Montnegre, i des-
prés s’interessà per tots els racons de
Catalunya, «oncle, el poble de
Setcases només té set cases?». Afirmà
que estimar Catalunya és estimar la
pols dels nostres camins, i que a
Catalunya, les entitats han potenciat
el coneixement del país i han
mantingut la consciència de poble, fet
clarament demostrat en el docu-
mental. L’excursionisme és un signe
de modernitat urbana (els pagesos
sempre han caminat amb les ovelles
i les vaques) i aplega molts valors
positius: esport, salut, cultura,
estimació de la natura i patriotisme;
«estimant la terra i el patrimoni his-
tòric i artístic us heu convertit en
proveïdors de catalanisme».

Segons Pujol, l’excursionisme és
una escola de civisme i col·labora a
mantenir el país net i endreçat: «no
deixis cap paper al terra», «compte
amb el foc», «no salteu la tanca».

També és una aula de companyonia
i una font de cultura, i en el món
excursionista hi predomina la
mentalitat democràtica, hi caben tots:
radicals i moderats, de dretes i d’es-
querres, agnòstics i de missa. L’any
1939 el franquisme va suprimir
aquestes associacions i va voler aca-
bar amb els valors esmentats, però les
entitats van subsistir i  els valors van
reeixir; amb això, la SEAS guarda
molta semblança amb al Centre de
Premià.

Avui és més difícil, costa més. El
món és molt obert, però dispers. Ha
d’haver-hi respecte, capacitat d’orga-
nització, lideratge, esforç en el camp
cultural i estimació pel país. Valors
que Pujol ha vist plasmats en el
documental projectat i pel qual ens
felicita.

Josep Perpinyà es mostrà
orgullós que el poble compti amb
entitats potents. Segon ell, la SEAS fa
la feina ben feta, els veïns ho saben i
per això omplen la sala de gom a
gom. La SEAS planifica les diverses
activitats amb antelació, i també els
actes de l’aniversari en què una
comissió ha estat treballant des de fa
més de dos anys. Agraeix la tasca que
realitzen els socis actuals i la que van
fer els fundadors i els seus familiars.
Afirmà que l’Ajuntament és al costat
de la Secció perquè creu en ella i en
l’Ateneu perquè són entitats bàsiques
per al poble i Catalunya. Endavant!

José Montilla dóna les gràcies a
la SEAS per haver-lo convidat i
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haver-ho fet amb tanta antelació.
Montilla, nascut al medi rural, afirmà
tenir estimació per la natura des de
nen. L’any 1971 conegué Barcelona
tot caminant des de Cornellà (el
metro només arribava a Collblanc).
Ens transmeté el seu respecte tant
personal com institucional i es mostrà
satisfet i orgullós per les activitats
que han realitzat els nostres socis
durant aquests 75 anys. Manifestà
que l’excursionisme fou un mitjà de
resistència a la dictadura per tal que
no desaparegués el llegat cultural; les
muntanyes i les valls foren aules de
catalanitat. Mantenir aquest ànim
sembla més fàcil avui, però és més
difícil. Cal esperit de superació,
esforç i solidaritat, ser respectuosos
amb el patrimoni cultural i artístic i
transmetre-ho als nouvinguts i a les
generacions futures. El president ens
animà a continuar caminant i ens
desitjà moltes felicitats.

Acabades les intervencions, la
SEAS lliurà als convidats una figura
de ceràmica dissenyada per l’artista
local Carme Malaret. Per finalitzar
l’acte el Cor Lo Pom de Flors i l’Orfeó
Enric Morera, de l’Ateneu de Sant
Just, van interpretar conjuntament
Muntanyes del Canigó i Els Segadors,
dues peces escaients per a l’ocasió.

ESPAI DEL 75è ANIVERSARI

PASSEJADA POETICOLITERÀRIA

El dissabte 20 de desembre de
2008 va tenir lloc la sisena Passejada
Poeticoliterària del Centre d’Estudis
Santjustencs amb la col·laboració de
la SEAS. L’acte consistia a recitar
poemes i relats breus que havien
estat publicats, entre l’any 1934 i
l’actualitat, en el butlletí de la nostra
Secció i emmarcat dins del 75è
aniversari.

Uns escrits eren anònims, altres
anaven signats per socis de la Secció
i del Centre d’Estudis; a més, vam
poder veure i sentir en un docu-
mental a Josep Maria Espinàs decla-
mant un poema seu. Les lectures van
ser fetes per alguns socis de la SEAS
i foren acompanyades per la tenora
de Jordi Ametller que va interpretar
cançons populars catalanes.

La passejada va començar a les sis
de la tarda a les golfes de can
Ginestar, va continuar per diversos
indrets del poble i va acabar amb un
refrigeri al local de la SEAS, amb una
assistència que arribà a 83 persones.

PREN EL CAVA DE LA SEAS

Hem de fer del cava del 75è
aniversari el cava de tot l’any 2009.
El teniu a la vostra disposició al local
cada dimarts de 20 a 21 h o als telè-
fons 93 371 91 85 o 93 372 67 63.
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ENS ESCRIUEN

ALTA GARROTXA

Joaquim Carbonell

El missatge de l’Enric deia que
rebria una notificació electrònica d’en
Joan en què feia una convocatòria
oberta per organitzar una sortida a
l’Alta Garrotxa; ambdós són amics
meus i muntanyencs de Badalona.

La sortida, només d’un dia, se-
gueix un itinerari ben explicat en una
web (www.senderisme.tk). Parteix
de Sadernes, puja aigües amunt pel
torrent de Sant Aniol d’Aguja fins
poc abans d’arribar a aquesta ama-
gada esglesiola per trencar cap a la
dreta, rostos amunt, fins al coll Roig
i coll de Principi per assolir, després
de passar pel coll de Bassegoda, el
cim del mateix nom; la baixada per
la tartera ens hauria de conduir al coll
de Riu per enllaçar amb el camí que,
per ca l’Agustí i La Plana, ens acos-
taria a Sant Feliu de Riu per acabar
altre cop a Sadernes tot passant de
nou arran de la riera de Sant Aniol.

El dissabte 14 de juny de 2008 ens
hi aplegàrem set persones que
esperançades per la pausa anunciada
per al cap de setmana pels serveis
meteorològics, esperàvem gaudir
d’un dia de bon sol i nets horitzons.

Des del moment que vaig decidir
d’anar-hi vaig estar pensant que les
generoses pluges de maig i juny
haurien omplert l’estany intermitent

del Pla de Martís, allà al poble de
Fontcoberta del Pla de l’Estany, i les
tortuguetes estarien treballant dele-
roses en la seva curta vida per
reproduir-se de bell nou sens falta.
No, en el meu pas ràpid per la
carretera, vaig distingir-lo ben buit.
L’Alta Garrotxa no ha tingut el
benefici del cel, vaig pensar.

La verdor que arreu omplia els
conreus i les muntanyes no em
venien a demostrar una manca d’ai-
gua ans el contrari. El riu Llierca, a
Sant Jaume, només era un escòrrec i
sota l’arc rodó del famós pont el gran
toll mantenia però un bon aspecte.

Peònia al coll de Riu. Foto de Jordi Gironès
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Fins passat Sadernes cap més
toll, sec. De sobte, l’aigua! Tot de cop
el Llierca va prendre l’aspecte d’un
riu de veritat; aigües valentes i
ràpides lliscaven per entre les pedres
i entremig de les gorges calcàries alt-
garrotxines.

Això ens va animar. A partir
d’aquí i fins al trencall de Bassegoda,
a les envistes del sant amagat, ens
va acompanyar la remor de l’aigua i
sempre més la molsa va ser d’un
tendre i d’un verd espectaculars.

La pujada és sempre la pujada i
fins a assolir el cim vàrem haver de
suar de valent, ara però, el bé de déu
de peònies i altres plantes silvestres
florides i els 360º de panorama que
ens oferia el puig s’ho valia!

Els serrats del Canigó, Costa-
bona, Bastiments i Puigmal se’ns
van presentar tapats per una negra

nuvolada. Les planes d’en Bas, de
l’Estany, de l’Alt i Baix Empordà ens
mostraren els pobles i viles i la ratlla
del mar era ben visible fins al
Rosselló d’on s’hi albiraven també
alguns dels seus llogarrets; la Mare
de Déu del Mont a tocar i l’estany
era una petita lluïssor a la llunyania.
Vaja, una espectacular estora als
nostres peus.

Lamentàrem haver de baixar del
cingle, però calia tornar a casa. Un
ample camí, que ve de l’Empordà,
ens portà des del coll de Riu fins a
Sadernes, l’església del qual, des del
seu campanar de cadireta, encara fa
sonar llantes de camió en lloc de
campanes. Santa Cecília n’hauria de
veure unes de bones aviat!

Una mica més de 9 hores ens
separaven de la nostra arribada a
aquells feréstecs sots.

Bassegoda des de la Plana. Fotografia de Jordi Gironès
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 7 de gener
de 2009

—Altes o baixes: no n’hi ha cap.
—Durant la reunió es fa una da-

rrera revisió sobre l’organització de
l’acte inaugural del 17 de gener per
tal d’assegurar que sigui exitosa.

—Es valora positivament el pro-
grama realitzat a Esplugues TV tot i
que reconeixem que el temps se’ns va
fer curt i van quedar activitats sense
tractar.

—Es comenta l’assistència de
quatre membres de la Secció a la
commemoració dels 40 anys de la
Flama de la Llengua Catalana cele-
brada a Montserrat, on recollírem un
diploma en què es reconeix la par-
ticipació de la SEAS en la primera e-
dició.

—Els socis Josep Maria Ballart i
Josep Gil han fet donació a la Secció,
respectivament, d’un ordinador i
d’una pantalla plana, cosa que és
d’agrair.

—El nou web, dissenyat per Ber-
nat Macià, ja és operatiu des de pri-
mers d’any.

Reunió del 2 de febrer
de 2009

—Altes: Mercè García Hernández
(1022), Elena Parga Fernández (1023)
i Ignasi Casas Pradas (1024).

—Es comenta l’èxit de l’acte inau-
gural en què tot va funcionar bé i pel
qual hem rebut nombroses feli-
citacions de ciutadans del nostre
poble. L’assistència també fou
nombrosa i estimada en 460 persones
d’acord amb la capacitat i espai
ocupat a la sala.

—Finalment, la presentació del
llibre sobre la història de la SEAS del
Centre d’Estudis tindrà lloc el 24
d’abril amb la presència de Ferran
Mascarell, antic soci de la Secció.

—Es fa revisió dels punts que
seran tractats en la propera assem-
blea general ordinària del 7 de febrer,
en la qual es farà molt d’èmfasi en
les activitats relacionades amb
l’aniversari.

—Es decideix que el llibre de
firmes del 75è aniversari sigui
inicialment firmat per les perso-
nalitats que participin en actes de la
Secció durant l’any (conferenciants,
expedicionaris del pol Sud i altres).
Més endavant ho podrà fer la resta
de socis que ho desitgi.

—S’accepta programar per al 6 de
març la presentació del llibre Tractat
de geografia del nostre soci Isidor
Cònsul.

—S’accepta la proposta del soci
Lluís Ramban d’elaborar, per als socis
que ho vulguin, un DVD en què es
recullin les fotos i les imatges de l’acte
inaugural junt amb el documental
sencer que s’hi va projectar.
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L’any 1978, la SEAS, representada per Fulgenci Baños, va formar part de la Comissió
Organitzadora del Centenari de l’Excursionisme. Foto feta el 15 d’abril d’aquell any amb
motiu de la trobada amb Cassià Maria Just, abat de Montserrat.D’esquerra a dreta:
Domènech, Fulgenci Baños, Casademont, Cassià Maria Just, Millet, Francesc Martínez Massó,
Enric Sabadell i Pejó. Ajupit: Carles Albesa.


