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Fem entitat

El passat dia 22 d'Abril ens va deixar En Marti Serra i Genescá, soci de la UEC de Barcelona.
La Unió Excursionista de Catalunya, volem transmetre el nostra condol a familiars i amics.
Descansi en pau el nostre dilecte company. 

Obituari

Són molts anys. I si quan va morir, el mes de juny en farà
quaranta, només en comptava 57, la imatge de l'accident
que va truncar la seva vida encara es fa més colpidora.
Moltes vegades, a desgrat de la impossibilitat de la con-
juntura, hem parlat entre familiars i amics de la feina que
hauria pogut fer el Mestre Elisard Sala en el país que tant
estimava. Els anys setanta, i amb Franco encara viu, la
cultura catalana es revifava i les iniciatives, valents i ago-
sarades iniciades els seixanta, proliferaven, creixien i s'a-
fermaven sense aturador: la nova cançó, l'edició de llibres
en català (tres dècades sense deixar publicar llibres per a
nois i noies!), l'aparició de revistes…I el Congrés de
Cultura Catalana, i els Ajuntaments democràtics i la
Generalitat, més tard… Feia temps i temps que molta gent
ho treballava. Feia temps que en un racó de tren, grups

d'excursionistes cantaven melodies senzilles, amb lletres
entenedores i "en el pus bell catalanesc del món"). Feia
anys que  l'Elisard escampava la llavor de les seves
cançons per aplecs, acampades i cursets.  No és lloc,
aquest racó de notes,  per a esbossar biografies ni estu-
diar a fons l'obra immensa  del Mestre Elisard Sala i
Casassas. Nosaltres, els socis de la UEC; especialment
les generacions de cantaires que vam seguir el seu mes-
tratge; però l'excursionisme català i el món del cant coral
en general, hauríem de commemorar  d'alguna manera
aquests quaranta anys de silenci de l'Elisard. I omplir-lo,
arreu de Catalunya -que això no costa pas diners!- amb el
record de les seves cançons i del seu carisma. 

Marti Olaya

BLOC DE NOTES 

QUARANTA  ANYS  SENSE  L'ELISARD

El proper dia 11 de juny, a la seu social de la UEC de Barcelona,
es farà la presentació del llibre "Conjunció de Muntanya i Vida", de
l'Antoni Torras i Gòmez.

El pròleg serà a càrrec d'en Josep Sicart i Tauler, Garant
Internacional de Mountain Wilderness i antic dirigent de la UEC.
Es tracta d'un recull de poemes que traspuen un gran amor per la
Muntanya, però també per Catalunya, a la seva cultura i la seva
llengua. L'Antoni, soci de la UEC des de fa tants anys que ni ell
mateix ho recorda (des de sempre, ens diu), és un excursionista
extraordinari què, al llarg de la seva vida, ha conquerit nombroses
fites importants en tots els vessants de la Muntanya: alpinisme,
escalada, esquí, ... com es pot apreciar en el nombrós grapat de
fotografies que trobareu al llibre. Però també és un apassionat de
la literatura i la poesia, que ha utilitzat sempre per expressar els
seus sentiments, i això també s'aprecia en aquest llibre.

Dia de presentació: 11 de juny de 2010
Hora: 20:00 hores
Lloc: Local social de la UEC Barcelona, Gran Via de les Cort
Catalanes, 576, 1è - 2à

Presentació del llibre "Conjunció de Muntanya i Vida"
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Secció de Muntanya
Activitats realitzades
•  Activitats realitzades:
Data 18/04/10
Lloc: Volta als Cingles de Costafreda (El Berguedà)
Itinerari: Pleta Palomera - Font Freda - Torrent de les Llobateres
- Coll Paradell - Can Massot - Maçaners.  Assistents:  24
Resum:  L'excursió projectada era la Serra d'Ensija, però vam
tenir que renunciar per la neu acumulada. Vam variar l'itinerari i
vam fer la volta als Cingles de Costafreda. Va ser una sortida
agradable, còmoda de fer, amb molt bones vistes sobre
Vallcebre, El Pedraforca i el Cadí. El dia ens va acompanyar.  
Secció Cims i Senderisme
EL TAILLON ( 3.144 m )  
•  Cirque de Gavarnie -  Dies 24 i 25 de Juliol

Trobada:  Dia 24 al refugi de Serradets - Bretxa de Roland
Com arribar-hi:   Des de Lourdes cal agafar bla D-921 fins al
poble de Gavarnie. D'aquí segueix una carretera que en 11
quilòmetres ens deixarà en un ampli aparcament, quasi al mateix
Port de Bujaruelo (Buxargüelo  )2270 metres. 
Temps de marxa:  Dia 24,  2 hores desnivell 317 metres -  Dia
25,  3,30 hores desnivell 557 metres. Dificultat tècniques:
Mitjana. A tenir en compte:  Ens portarem la roba i calçat ade-
quats al terreny, recordant que és una ruta d'alta muntanya i cal
rodejar i superar una galera, amb aquest tram es necessari el us
de grampons.  Es recorda la necessitat de portar la llicència
federativa, la A i B no cobreixen els accidents a mes de 2000
metres, cal fer una ampliació puntual per aquesta sortida.
Per qualsevol consulta  de dilluns a divendres telèfons  93 454
32 47 o al correu: unexca@terra.es

Secretaria
El dia 6 de Maig és va celebra assemblea
extraordinària,amb l'únic punt del dia ratificació i proclama-
ció de la nova junta directiva, única candidatura presenta
del processes electoral  22 d'Abril, queda proclamada com
a candidatura única,el assistent l'aprovaran i queda de la
seguen manera.
President ...................................Miquel Guillamot                  
Vice President ........................... Miquel Gombau 
Secretaria................................... Núria Mestre
Tresorer ..................................... Olgué Suñe                        
Contable..................................... Pila Blanco
Vocal de Relacions Barri........... Maria Rosa Vilaro
Vocal d'estatge............................ Toni Bosque
Vocal S.A.M.E...........................Víctor Vallès
Vocal S.I.R.E.............................Xuts Romero
Vocal Petjades i Rodes.............. Eliseu Peiró
Vocal d'esquí............................ Agustí Joan 
Vocal Caseta de Garraf ............ Miquel Gombau   
Vocal Arxiu Romànic................Eliseu Peiró        
Vocal Marxes.............................Jordi Carull 

Fira Entitats dia 6 de Juny 2010 ,  "Un mon d'idees i
il·lusions"  l'eslògan triat per les entitat participants a Fira
Entitats de enguany. Novament la nostre entitat i estarà pre-
sent. Tindrem una carpa a la carretera de Sants, tucan al
carrer de Guadiana,  on oferirem informació de la nostre
entitat i els properes sortides, curset de Rocòdrom, escala-
da en Roca, esqui , curses de Muntanyà. Us hi esperem.
Biblioteca
Cada dilluns podreu consultar llibres, mapes guies i revis-
tes de Muntanya de 7 a 9 del vespre. Recordant que el
préstec de llibres i mapes és necessari la presentació del
carnet del any en curs i fe la devolució en el temps regla-
mentari.
Secció Rocòdrom
Com tots sabeu el tenim situat al pati interior,on el podeu
utilitzar i trobares vies de placa i desplom fins a 9 metres
d'alçada i també tenim un plafó de boulder que és desplo-
ma fins 50º d'inclinació amb matalassos.
L'any 2009 acabem d'ampliar la superfície amb un nou
plafó de 4,50 mts x 6,60 d'alçada i diferents inclinacions de
desplom. Horari de Dilluns a Divendres 19 a 22 hores
(menys els dimecres).

Iniciació a l’escalada en Rocòdrom
T'agradaria conèixer el mon de l'escalada? Vols aprendre
els tècniques bàsiques i mínimes per escalar vies de rocò-
drom amb seguretat Aquest és un curs destinat a aquelles
persones que volen prendre un primer contacta  amb el
medi vertical, agent que hagi escalat poc i vulgui perfeccio-
nar o resoldre dubtes. Cada dilluns amb un mínim de dues
persones comencem un nou curset, vine i aprèn a escalar.  
Recordem que tots el socis i simpatitzants el podeu fer-lo
servi de dilluns a divendres de 19 a 22 hores dimecres tan-
cat.  
ESCOLA DE MUNTANYA         
CURSET D'INICIACIÓ A L'ESCALADA EN ROCA - Nivell 1
Molt bona, participació en el curset de iniciació a l'escalada
de nivell 1. Tancades els inscripcions una setmana abans
Proper curs, Previst per l'octubre 2010.
Sants Camina
• Dies.-12 i 13 de Juny .-Penyes Altes de Moixeró,-
Baga,Empedrats, Refugi de Sant Jordi, Coll Dental, Coll de
Moixaró, Penyes Altes de Moixaró,Canal de la Serp,
Greixa,
•  Dia 19 de Juny, Dinar de Cloenda de la temporada amb
una suculenta paella,cuinada per el "gran xef Josep Vallès
i els seus ajudants", A la sala tindrem, exposades els foto-
grafies del concurs de totes els sortides de aquesta
Temporada 
•  Dia 20 de Juny.- o Dia 20 de Juny.- Guillaries, Vilanova de
Sau, Pic del Far, Pont de la Malafogassa.
•  Dia 4 de Juliol.- Collada de Fontalba,Serra del Borrut
,Puigmal 2910m, Torrent de la Coma l'embut, Santuari
Núria, Dou de la Fontalba i Collada de la Fontalba .
Secció Petjades i Rodes
•  Dia 6 de Juny Ull de Ter (Ripollès) Puig de Pastuire, Ull
de Ter, Vallter 2000.
•  Dia 19 i 20 de Juny .- Excursió fi de Curs ANDORRA.
AUDIOVISUALS.- Dia 10 de juny de 2010, a les 20:00
hores: Benito  Alba: "Guaiana Francesa i riu
Amazones"Viatge fotogràfic per la Guaiana Francesa i el riu
Amazones. Veurem algunes de les presons franceses a
Saint - Laurent - du - Maroni, tot recordant a Papillon, nave-
garem per les illes de la Salut, i acabarem el viatge visitant
dos ciutats llegendàries a la historia de l'Amazònia:
Manaus, per la febre del cautxú, i Belem, a la desemboca-
dura.

Jocs Florals, 51-53, Tel 93 332 54 94, 
www.uecsants.org ; uecsants@uecsants.orgUEC de Sants
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UEC de Gràcia Encarnació, 131-133 Tel 93 285 34 54
www.uecgracia.cat ; secretaria@uecgracia.cat

Secretaria
La junta directiva acorda la convocatòria d’eleccions per a
proveir els càrrecs del consell directiu a celebrar el dia 18
de juny de 2010. En compliment del que s'estableix a
l'Estatut vigent, es preveuen els períodes següents:
PRIMER PERÍODE: del 3 al 17 de maig de 2010
Dia 3 de maig: exposició del cens electoral a l'estatge de la
UEC de Gràcia i inici del període de reclamacions del cens
electoral.
Dia 4 de maig: recepció de les persones propostes per les
Junta Electoral.
Dia 7 de maig: constitució de la Junta Electoral. En cas
d'haver-se presentat més de sis persones per formar part
de la Junta Electoral, es farà un sorteig per designar nomes
les necessàries. La Junta Electoral estarà formada per tres
membres titulars i tres de suplents, on es designarà el seu
president. Actuarà com a secretari el que ho és de la UEC
de Gràcia
Dia 13 de maig: final del període de reclamacions al cens
electoral.
Dia 15 de maig: aprovació i composició definitiva del cens.
SEGON PERÍODE: del 18 de maig a l'1 de juny de 2010
Presentació de candidatures segons la normativa establer-
ta a l'Estatut vigent.
TERCER PERÍODE: del 2 al 18 de juny de 2010
Dia 2 de juny: proclamació de les candidatures vàlides pre-
sentades per part de la Junta Electoral, la qual aquest
mateix dia retornarà les candidatures no acceptades amb
indicació i motiu
Dia 3 de juny: inici del període de reclamacions de les can-
didatures no acceptades.
Dia 8 de juny: termini de presentació de reclamacions a les
candidatures no acceptades i proclamació definitiva de les
candidatures vàlides per part de la Junta Electoral.
Dia 9 de juny: la Junta Directiva de la UEC de Gràcia, farà
saber als socis les candidatures proclamades com a vàli-
des. En conseqüència, es determinarà si es porten a terme
les votacions per a les eleccions o l'assemblea per a la pro-
clamació d'una sola candidatura.
Dia 9 de juny: les candidatures considerades vàlides poden
efectuar la seva promoció i difusió.
18 de JUNY de 2010
Proclamació d'una candidatura única, a celebrar a tot
seguin el procediment establert.
Notes: Els càrrecs a proveir són: president, secretari i tre-
sorer i tants vocals com calguin. L'elecció dels membres de
la Junta Directiva s'efectuarà per vot majoritari dels socis
amb dret a vot, presents, per mitjà de sufragi directe, lliure,
igual i secret. Les candidatures seran amb llistes tancades
que inclouran, com a mínim, tres càrrecs a proveir, entre els
quals hi haurà d'haver necessàriament el de president,
secretari, tresorer, amb els noms i les dades personals dels
socis candidats acompanyats dels càrrecs a què es pre-
senten cadascun.
Poden ser electors i elegibles els socis que tinguin les con-
dicions següents: Ser soci numerari. Ser major d'edat. No
tenir suspesa la condició de soci en el moment de la con-
vocatòria o en el temps de presentació de candidatures.
Tenir una antiguitat mínima d'un any a la UEC de Gràcia.

En el cas de més d'una candidatura vàlida: En cas de
proclamar-se més d'una candidatura vàlida i per tal de por-
tar a terme l'acte corresponent de les votacions el dia 18 de
juny de 2010 a la Sala d'Actes de l'estatge social al carrer
Encarnació 131-133 de Barcelona, es constituirà una mesa
electoral formada pels membres de la Junta Electoral, la
qual disposarà d'un cens i d'una urna.
Actuarà com a president el de la Junta Electoral i com a
secretari el de la Junta Directiva de la UEC de Gràcia.
Aquesta mesa estarà permanentment oberta per a poder
votar des de les 18 hores fins a les 20 hores del dia 18 de
juny de 2010. Els electors hauran d'acreditar-se amb la pre-
sentació del carnet de soci 2010/2011 de l'entitat respectiva
i del document d'identitat.
El secretari verificarà la identitat del votant i la seva inclusió
en el cens electoral i el president introduirà a l'urna el sobre
amb la papereta de votació corresponent que li haurà lliurat
el soci votant.
A partir de les 20 hores es tancarà la mesa i s'efectuarà l'es-
crutini, amb la presència dels representants de les candida-
tures presentades. A continuació es donarà el resultat final
de les votacions del qual se n'aixecarà acta que serà sig-
nada pels components de la mesa. Seguidament tindrà lloc
l'Assemblea Extraordinària, en l'ordre del dia de la qual figu-
rarà la proclamació i rectificació si s'escau de la candidatu-
ra guanyadora.
Es posarà a disposició dels votants: sobres, d'una sola
mida i totalment en blanc, sense cap text o senyal a l'exte-
rior. Paperetes de totes i cada una de les candidatures pre-
sentades. Un espai tancat i reservat on poder introduir la
papereta al sobre en total secret.
ESCOLA D'ESPORTS DE MUNTANYA GLACERA
Per a més informació o inscripcions visiteu la pàgina
www.uecgracia.cat, o bé, escriviu un correu electrònic a
cursos.uecgracia@gmail.com
Secció Arxiu - Biblioteca
Aquesta secció continua posant al dia el arxiu d' activitats
de l`Entitat, feina molt laboriosa per la enorme quantitat de
carpetes i paperassa diversa  que estava col·locada en
diversos prestatges. Des de fa alguns mesos es conta amb
la col·laboració de la Neus Domingo en les tasques d' arxiu.
La secció ja esta preparant la edició del saló dels artistes de
la UEC: del 2010  i que properament anunciarem les dates,
esperant tenir l'èxit de l'edició de l'any passat.
Ultimes adquisicions de mapes d`Editorial Alpina : Els
Ports,  Vall de Sau - Collsacabra,  Penyagolosa (2 ejem.),
Rasos de Peguera - Serra d' Ensija,  Maladeta - Aneto i
Puigsacalm - Bellmunt.
Ultimes entrades de mapes obsequi d' Editorial Piolet:
Parc Natural Delta de l' Ebre (2a edició actualitzada),
Cartagena Oeste - Sierra de la Muela, Muntanyes de
Prades (3a edició actualitzada), Serra de Montsant (4a edi-
ció actualitzada), El Montmell, Travessa Les  Borges
Blanques - Montblanc, Vall de Tor, Parc Nacional de Cañón
del Rio Lobo  (2a edició actualitzada ).
Noves adquisicions de mapes d' Editorial Alpina:
Montnegre - El Corredor, Cerdanya (2 exemplars), Parc
Natural del Alt Pirineu, Paisatges del Te r, Monte Perdido -

Caminata Sants - Montserrat
Neix a la nostre entitat la 1ª Caminada Sants - Montserrat,
que te per objectiu fer el recorregut que separa la plaça de
Sants, amb la plaça del Monestir,per camins de muntanya.
El traçat transcorre per la serralada de
Collserola,Castellbisbal,Serra de Sant Salvador i la
Muntanya de Montserrat. La qual tindrà lloc els dies 2 i 3
d'octubre,reserveu aquestes dates i participar-hi, com a

control o caminant. 
Caseta de Garraf
Per tots als socis que vulguin utilitzar la caseta, la clau la
teniu a secretària,si voleu mes informació Tel.933325494 .
Des de  Garraf podeu visita el parc Natural del Garraf, tra-
vessa  Begues- La Morella- Garraf. Aprofiteu i veniu a pesà
un bon dia , de platja o muntanya.
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Vignemale - Alpina 3000, Vall de Barravés - Ribagorça, 
La Pedriza, Ordesa y su entorno, Cabo de Gata,
Guadarrama. La biblioteca disposa actualment de 483
mapes a disposició del socis. Recordant que per el préstec
de llibres i mapes és  necessari la presentació del carnet del
any en curs i fe la devolució en el temps reglamentari .
Entrada de llibres: Valle de Ansó - Guia  de escalada en
roca. De Antonio García Picazo - Desnivel Ediciones
Oli - El Luxe del rebost d' Olesa de Montserrat. Obsequi de
la UEC d'Olesa en el seu  75è aniversari.
Secció de Veterans
No ens hem adonat i la temporada s' acaba i per fer la sor-
tida final hem triat una excursió que és una mica especial i
potser no sigui apta per a tothom,  l'excursió que farem el
20 de juny, es tracta de fer la baixada de Núria a Queralbs
(GR 11) d'unes 3 hores de llargada i un desnivell  +40 i de
- 764. Sortirem de Núria i pujarem a la Creu d'en Riba i tot
seguit començarem a baixar i tot passen per el Pont dels
Tres Molins, la Cascada de la Font Negre, els salts de la
Núvia i el del Sastre i el Pont del Cremal, i arribarem a
Queralbs. La visita turística - cultural ens portarà a visitar
Queralbs i Ribes de Fresser, s'està
estudiant de fer el dinar de fonda per
celebrar el final de temporada.
Recordeu que el dia  9 de juliol, diven-
dres, a les 9 del vespre es farà el tra-
dicional sopar a la fresca a la sala d'ac-
tes de l' Entitat.
Veterans dels Dijous
Si juny fa la falç al puny, és que
comença la calor. És a dir, l'ESTIU.
Som a finals dels dos trimestres i
només falten dues matinals, dia 3/6 -a
Collserola- i dia 10/6 -al Vallès Oriental
-. L'endemà passat, dies 12 i 13 (cap
de setmana), hi ha anunciada la
GRÀCIA - MONTSERRAT. La marxa
nocturna tradicional que organitza la nostra entitat i que per
qüestions alienes a la UEC, es farà aquest juny 2010
excepcionalment. Finalment, el dijous dia 17/06 -el Comiat
de la temporada amb una visita matinal i el dinar facultatiu
-, al restaurant ubicat a la Universitat de les Llars Mundet.
Com cada any, cadascú podrà escollir el menú i si no es
trien gaires requisits, els preu serà al voltant dels quatre
xavos... fins al dia 17!
Secció Muntanya
Per informació i detalls de les excursions mireu la nostra
pàgina web a www.uecgracia.cat i al blog de la secció
http://www.muntanyesdegracia.blogspot.com per participar
a les activitats oficials de la secció, és obligat estar en pos-
sessió d'una assegurança d'accidents a la muntanya
(FEEC).
XXXIII MARXA GRÀCIA - MONTSERRAT
Característiques: La marxa és una caminada de resistència
per muntanya que té per objectiu efectuar el recorregut que
separa la plaça de la Vila de Gràcia (abans anomenada pl.
de Rius i Taulet) de Barcelona de la plaça del Monestir de
Montserrat, en un temps limitat. El traçat transcorre per la
serralada de Collserola, Castellbisbal, serres de Sant
Salvador i la muntanya de Montserrat. 
Dates: 12 i 13 de juny de 2010 
Puntuable: XIII Copa Catalana de Caminades de
Resistència 2010. Distància: 63 km. Desnivell total: 4350 m 
Temps màxim: 19 hores. Guiatge: tot el camí està senyalit-
zat (diverses senyalitzacions) Avituallaments i controls: 7
punts d'avituallament i controls de pas. Sortida: dissabte 12
de juny a les 17 hores de la plaça de Rius i Taulet de Gràcia
(Barcelona). Arribada: plaça del Monestir de Montserrat. El
control es tancarà a les 12 h del diumenge dia 13. 
Inscripcions: del 24 de maig al 8 de juny de 2010 
Preus: 21 €: participants amb llicència de la FEEC d'en-
guany, entitats adherides a la UIAA i amb conveni amb la
FEEC. 25 €: participants en general (inclou assegurança
vàlida durant l'activitat). Les inscripcions es faran per
Internet, omplint el formulari electrònic que trobareu a la

pagina web de la FEEC, o clicant en el següent enllaç:
http://www.feec.org/Activitats/compet/inscripcions_com-
pet.php. És obligat informar el DNI, nom i cognoms. 
Una vegada emplenat el formulari cal prendre nota del
número d'inscripció assignat pel sistema i fer un ingrés indi-
vidual per cada participant al compte de Caixa Catalunya
2013 0439 93 0200818287 indicant en l'ingrés el número
d'inscripció assignat i el nom complet del participant. 
El resguard bancari s'ha d'enviar abans de 48 hores al
número de fax 93 285 33 65 o per correu electrònic a
marxa@uecgracia.cat indicant clarament el número d'ins-
cripció i el nom complet del participant, i en l'assumpte del
missatge el text "Comprovant inscripció Marxa GM". 
L'últim dia per fer la inscripció i/o l'ingrés serà el 8 de juny
(les transferències i altres mitjans electrònics de pagament
poden NO ser immediats). L'organització es reserva el dret
d'admetre inscripcions el dia 12 de juny. En cas d'acceptar-
ne, el preu d'inscripció serà de 30 euros, sense cap tipus de
bonificació. 
Classificacions: Es consideraran classificades aquelles per-
sones que arribin a Montserrat en el temps màxim i havent

segellat tots els controls a la targeta de ruta. No es tindrà en
compte el temps invertit en la marxa. La llista de classificats
es publicarà el dia 23 de juny a la pàgina web de la FEEC
(www.feec.cat) i de la UEC de Gràcia (www.uecgracia.cat).
S'admetran reclamacions només per escrit i signades fins a
les 24 hores del dia 28 de maig de 2010. Tots els partici-
pants rebran una samarreta exclusiva de la Marxa i un got
per als avituallaments en el moment de recollir la targeta de
ruta L'itinerari, el reglament i més informació sobre el traçat
i inscripcions el trobareu a la web de l'entitat.
Secció Coral Núria
Enfilem ja el darrer mes d'aquest curs 2.009-2.010, que ha
estat força nodrit d'activitats pel que fa a la nostra Coral,
especialment el Concert que va tenir lloc el proppassat dia
29 d'Abril amb motiu del 70è Aniversari del nostre mestre
Gheorghe Motatu, i també del nostre propi 70è Aniversari,
el passat dia 30 de Maig vàrem participar en la 46 Festa de
la Cançó de Muntanya, i ara pel mes de Juny només ens
resta cloure el curs amb un Concert de Fi de Curs, que es
farà possiblement el cap de Setmana del 19 i 20 de Juny
però del que encara no podem concretar ni lloc ni hora, ni
la data exacta, mes endavant ja informarem d'aquesta acti-
vitat en el taulell d'anuncis de l'entitat, el Dilluns dia 21
farem el nostre tradicional berenar que posarà fi a la  pre-
sent temporada, i desprès a gaudir d'unes merescudes
vacances fins al mes de setembre, quan reprendrem les
nostres activitats amb noves forces renovades.
No podem però tancar aquesta informació sense tenir un
record pel nostre Cantaire JORDI SALO que ens va deixar
el passat dia 9 d'abril, President de la nostra Coral gran part
dels anys 80, i desprès sempre vinculat a la junta, primer
com a Vice President i desprès com a Comptador, i mem-
bre actiu de la nostra Coral fins pocs dies abans de la seva
mort, encara va cantar amb nosaltres al concert de Rams,
el nostre condol a la seva vídua Mercè i els seus familiars.
Això és tot per aquest curs, BONES VACANCES A TOT-
HOM i ens retrobarem si Déu vol el proper mes de setem-
bre, fins llavors.
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Tercer divendres de mes
• 16/04/2010 Aquesta vegada el tema tractat ha estat "Risc
i prevenció d'allaus" a càrrec de l'Ernest i en Sergio, de
CAM Base i el CIMA respectivament. La xerrada amb dia-
positives i vídeo ha estat complementada amb la demos-
tració d'us de les eines de rescat i del ARVA, amb concert
de BIPs inclòs. Com ja és costum, al final de la xerrada hi
ha hagut el tradicional piscolabis. Han assistit a la xerrada
unes 30 persones.
Secció de Veterans
• 14/04/2010 Aquesta era la sortida número 51 des que el
mes de juny del 2005 es va iniciar aquesta activitat de sor-
tir els segons dimecres de mes i per aquest motiu decidí-
rem fer-la una mica excepcional. Excursió de tot el dia i amb
autocar al congost de Mont-Rebei, sortírem del Prat a les 6
del matí, per a esmorzar a Pont de Muntanyana i tot seguit
l'autocar ens deixà prop de La Masieta on iniciàrem el reco-
rregut a peu fins arribar al Mas de Carlets, allà recuperàrem
forces i continuàrem el recorregut passant per la Pardina,
que era una gran masia ara enrunada, visitàrem l'ermita de
La Pertusa, encimbellada dalt la cresta d'una muntanya i
finalment arribàrem al petit poble de Corçà, on ens espera-
va l'autocar, en total vàrem recórrer
uns 12 km.
Han participat a la sortida 27 per-
sones.
Secció Muntanya i
Escalada
• 28/03/2010 San Martín de la Val
de Oncera (Sierra de Guara) un
lloc meravellós on l'ermita s'amaga
a l'inici barranc al costat d'un salt
d'aigua d'uns 30 metres. Per a dis-
frutar d'aquest insòlit lloc haurem
de pasar un espectacular camí
equipat anomenat "paso de la
Viñeta", no apte per a persones
amb vertígen i una baixada amb
algun punt dificultós al no menys
espectacular barranc de San
Martín. Assistents: Manolo i Geni
• 29/03/2010 Per a no deixar
Guara, vàrem visitar el Salto de
Roldán des de la Peña de San
Miguel, on segons explica la lle-
genda, el cavaller Roland va fer
saltar el seu cavall entre dues
grans penyes (Amán i San Miguel).
L'accés al penyal està equipat a
mena de via ferrada per així poder disfrutar amb més segu-
retat de les estupendes vistes i les restes del castell i l'er-
mita que hi ha al cim. Com encara quedava temps, ens diri-
girem cap a la presa de Vadiello per a realitzar el camí equi-
pat fins a la peña de San Cosme, pasant a prop de diver-
ses ermites i un entorn espectacular. Assistents: Manolo i
Geni
• 31/03/2010 Aquest dia ens vàrem dirigir cap a la neu,
pujant amb raquetes al pla d'Aigualluts i estany de
Villamorta des de l'aparcament del plan d'Hospital de
Benasque. Assistents: Manolo i Geni
• 01/04/2010 Congost de Mont-Rebei. Assistents: Manolo,
Geni, Antonio, Mª Àngels i dos amics.
• 02/04/2010 Via Ferrada de Foradada del Toscar, Una via
súper aèria, espectacular i molt ben equipada, amb una
duració de quatre hores. Assistents: Manolo, Geni i un

amic.
• 02/04/2010 Escalada als Ports de Tortosa Beseit.
Escalada esportiva a la zona dels Estrets dels Ports.
Assistents: Modest Molins, Cristina Cabrera, Daniel Borrull,
Maria-Rosa Carreras i Jordi Vilà.
• 17/04/2010 Santa Cecilia - Canal de la llum - Canal dels
micos - Ecos - Canal del migdia - Santa Cecilia
Assistents: Antonio i Pedro
• 18/04/2010 Arenys de Munt (urb. Els tres turons) - Ermita
de Santa Maria del Corredor. Assistents: Rafa, Xavi, Mª
Carmen, Antonio, Mª Angeles, Geni, Manolo i 22 amics
• 24/04/2010 TASTET D'ESCALADA
La UEC del Prat i l'AEEBLL, amb la col·laboració de la
FEEC i l'Ajuntament del Prat, hem organitzat un "Tastet
d'escalada" el dissabte 24 d'abril de 10h a 14h al CEM
Estruch del Prat de Llobregat. Hi ha hagut força assistència
de gent i tenim intenció de repetir l'experiència.
• 25/04/2010 Participació a la desena caminada del Besos
al Llobregat, Sortint de Montacada i Reixach, hem arribat a
Molins de Rei tot seguint el GR.92 fent un temps de 6 hores
14 minuts per a recórrer els 26 qm. Que separen les dos
ciutats. Assistents: Joan Carceller i Manolo Gutiérrez.

• 25/04/2010 Via ferrada de la Canal de les Dames. Sortida
matinal per fer aquesta ferrada montserratina. Assistents:
Antonio Rivas, Marta Mir, Maria Cerón, Maria-Rosa
Carreras i Jordi Vilà.
Curs d’Alpinisme
Durant el mes d'abril la UEC del Prat ha organitzat un curs
d'alpinisme juntament amb l'AEEBLL i la FEEC amb el
següent programa: 
• 07/04 Presentació del curs i sessió teòrica. 
• 10/04 Pràctiques en roca a la zona de Penya Ginesta del
Garraf. 
• 11/04 Pràctiques en neu a la zona de Vallter. 
• 14/04 Sessió teòrica. 
• 17 i 18/04 pràctiques en neu a la zona de Prat d'Aguiló.
• 22/04 Cloenda del curs. Instructor i monitor: Antoni Gómez

UEC del Prat del Llobregat Avinguda del Canal, 176 baixos 
www.uecprat.com ; secretaria@uecprat.com
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Pintor Mir, 16, Tenda 1 Tel. 93 358 37 40 
www.uechorta.net ; secretaria@uechorta.netUEC d’Horta

Secció de Senders
Activitats realitzades a l'abril
•  Dia 18: Quarta sortida del programa les "11 Joies del
Senderisme Català". GR-2 de Rupit a Joanetes. 16km. 68
assistents. Vocal: Jordi Caron
Secció de Muntanya
Activitats realitzades a l'abril
•  Dia 23: Projecció de l'audiovisual " El Tour dels Ecrins"
presentat per Jordi Ollé.

•  Dia 25: Cogullo d'Estela de 1869m., La Torreta, de
1985m i Roc D'Uró, des de el Santuari de Corbera a Rasos
de Peguera. 28 assistents.Vocal: Ramon Ros
Secció SAME
Activitats realitzades a l'abril
•  Dia 2: Canal de l'Ordiguer, Cadí. Vicenç Díaz, J. C.
Agredano i Oriol Lloses.
•  Dia 17: Cresta de Ferran. Garrotxa: Fermin Iñigo, Oriol
Lloses, Vicenç Díaz i Lluís Esteban.

i Alfred Aguirre. Assistents: Pere Aznar, Víctor Aznar, Maria
Cerón, Fran Gámez, Olga Garro, Marta Mir, Teresa Trias,
Maria-Rosa Carreras i Jordi Vilà.
Secció d’espeologia
• 19-21/03/2010 Raul Vílchez, Bernardo Collado i varis
components de l'equip d'espeleobusseig del programa 'Al
filo de lo impossible' han explorat possibles continuacions a
zones inundades de diverses cavitats del Maestrat.
• 21-25/03/2010 Localització de cavitats a la comarca del
Alto Mijares (Castelló). Assistents: Bernardo Collado i uns
amics.
• 25-26/03/2010 Senderisme i localització d'una important
surgència a la Sierra de Cruces (Castelló). Assistents:
Amador, Candy y Bernardo.
• 10-11/04/2010 Raul Vílchez i Bernardo Collado han fet
tasques de suport a varis membres del equip de 'Al filo de
lo impossible' (grup d'espeleobusseig) a l'exploració suba-
quàtica d'una important surgència de Castelló.
RUTA "CAMI DELS BONS HOMES"
• 11/04/2010 2ª
etapa: Coll de la
Creu de
Fumanya - Gósol,
recorregut de
20,6 km, varem
fer la ruta no pel
Coll del Portet
sinó per Bonner
que el camí és
més planer, para-
rem a la cruïlla de
la Font de la
Bruixa, passarem
pel Coll d'Aubi i
per Bonner a on
férem les fotogra-
fies del grup, con-
tinuarem cap a el
Molí de Fener i
l'Espà, passat
aquest conjunt de
cases descansa-
rem i recupera-
rem forces en un
prat al costat del
riu, finalment arri-
barem a Gósol pels vols de les 5 de la tarda. El temps ens
ha acompanyat, ha estat esplèndid. Han participat 36 per-
sones.
• 25/04/2010 3ª etapa: Gósol - Bagà, recorregut de 24 km ,
sortírem del Prat, com sempre, a les 6 del matí i l'autocar
ens va deixar a Gósol, a les 9 h iniciarem la ruta cap a la
Font de Terrers, allà hi ha una zona de picnic i hi férem una
primera parada, tenim el costum, en aquestes sortides, de

fer tres parades per descansar i prendre algun aliment cada
dues hores, després vàrem continuarem pujant fins a Coll
de Torn (1.920 m) que és el punt més alt de l'etapa, les vis-
tes sobre el Pedraforca i la Serra d'Ensija eren fantàstiques,
el camí continua amb constant descens, passàrem per Coll
de Bauma, Coll de la Bena i finalment a les 17 h arribàrem
a Bagà, allà ens esperava l'autocar per retornar a casa.
Vàrem fruir d'un dia esplèndid i hi van participar 44 perso-
nes.  
El nostre el company Cinto Valls està preparant un recull
de fotografies de la ruta, les podeu veure a: http://picasa-
web.google.es/cintetcintet/CamiDelsBonsHomes1Etapa
I a http://www.uecprat.com  "fotografies"  hi trobareu unes
imatges esplèndides de les etapes que anem fent.
Al blog de la UEC del Prat hi podeu trobar un recull de
fotografies de les diferents activitats: http://picasaweb.goo-
gle.es/uecdelprat
També podeu trobar reculls fotogràfics als blogs:
http://picasaweb.google.es/pratsortides
http://www.anemalmonte.blogspot.com

http://www.cumbresylagos.com            
d'en Manolo Fernández
http://picasaweb.google.es/mfariza2     
d'en Manolo Fernández
http://perso.wanadoo.es/fjuradogarcia   
d'en Francisco Jurado
http://picasaweb.google.es/jbenetmataix
d'en Manel Benet



7excursionismeB U T L L E T Í

UEC de Mataró Nou, 29 Tel. 93 796 14 30
www.uecmataro.org ; uecmataro@telefonica.net

Secció SAME
Activitats realitzades
•  10/04/2010  Aneto amb esquís. Xevi i 2 amics.
•  11/04/2010   Montserrat, Gorro Frigi. Joan Marc. 140m
III+. Meritxell, Pilar i Eloi
•  24/04/2010 Ascensió amb esquís a la Penya Blanca de
Tromosa.
•  25/04/2010 Ascensió amb esquís al Cotiella.
•  26/04/2010 Montserrat, Cavall Bernat. Désirée. 215m
V+/A1e. David i Jordi
•  01/05/2010 Montserrat - Agulles: La Torta via normal IV.
Màquina de tren. Aresta Brucs IV. Can Solà. Artificial.
Meritxell, Pilar i Eloi.
•  02/05/2010 Montserrat. Esperó d'Olesa. Facilona. 170m
IV. David, Antoni i Jordi
Secció MUNTANYA
•  18/04/2010 Marxa Sant Jordi, un altra any de bona
participació, amb715 participants. (550 caminant, 40
corrents i 125 BTT). Els assistents van poder gaudir de 3
recorreguts enmig de la natura i plens d'encant en un bosc

ben verd, gràcies a les últimes pluges. Va fer mal dia, però
tot va sortir rodat!
Secció BTT
Activitats realitzades
•  30/04/2010 Sortida pel Pantà de Sau. Sortida aplaçada
del 23 de maig.
Secció SIM
Activitats realitzades
•  25/04/2010 Ràpels amb Edelweiss i Llops, a Premià de
Dalt.
Secció Social
11 de Juny de 2010: Amb la sortida conjunta de les UECs
d'Olesa, Horta i Mataró, a Sant Sebastià de Montmajor, es
donà el tret de sortida de la celebració dels 75 anys de
l'entitat. L'esdeveniment següent serà l'Acte institucional
amb la conferència "E-xcursionismeS 2.0.
L'excursionisme català a l'inici del segle XXI" a càrrec del
Dr. Francesc Roma i Casanovas. Es celebrarà al Saló de
Plens de l'Ajuntament de Mataró, a les 7 de la tarda.

UN PESSIC DE LA NOSTRA HISTÒRIA - JOSEP RIFÓS  -  EL CAPELLA EXALTAT

El vicari Rifós va dir que la guerra con-
tra Felip V era justa, i el poble es va
encomanar a Deu. Potser Rifós no s'i-
maginava que l'autoritat que li donava
la sotana pogués portar tanta gent a
lluitar fins al final. La poca cosa que se
sap d'ell és molt representativa del
paper que va jugar l'Església catalana
durant la Guerra de Successió. Els
prelats d'alt rang (canonges, bisbes o
cardenals ) van abandonar les ciutats
importants, després de passar-se
mesos fent tot el possible perquè el
país se sotmetés a l'exèrcit enemic.
Ara bé, hi havia una altre mena de
ministres de Déu, els de carrer, els que
havien petit dia rere dia les angoixes
del poble, les angoixes dels setges
consecutius, la demanda espiritual
d'una població en el caos d'una gue-
rra.

Quan els homes del birret van fugir de
Barcelona a punt de caure, els homes
de sotana van assumir els seus
càrrecs. I així com el homes del palau
episcopal apostaven ( qui sap si sàvia-
ment ) per la submissió, els seus suc-
cessors ho feien per la defensa afe-
rrissada, i aquí, a pesar de la poca
informació, es quan ens arriba la nomi-
nació de Don Josep Rifós com a vica-
ri general de Barcelona.

Aquest capella va organitzar des de
l'Esglèsia, la defensa de la ciutat a la
seva manera: va organitzar una reunió
de teòlegs per decidir si la guerra con-
tra Felip V, era una guerra justa i van
fer una enquesta a través dels confes-
sionaris de la diòcesi per saber si els
feligresos estaven disposats a lluitar
fins a la mort. Finalment els caps de
l'Esglèsia de Barcelona varen animar

a fer la guerra a l'ocupació filipista, que
la trobaven immoral i consideraven
just defensar-se i sobretot, vèncer.
Rifós va escampar la creença que si
els barcelonins excel-lien en les seves
virtuts, Deu, per mitjà de la Verge de la
Mercè, faria el miracle de la victòria. I
els resultats van superar les expectati-
ves, de manera que les penitencies i
l'autoflagel-lament, van arribar a tals
extrems que Rifós va haver de frenar
els ànims, no fos cas que arribessin a
la batalla finals sense forces.

Per desgracia l'Onze de Setembre
sols va crear màrtirs i la pèrdua de les
nostres llibertats, que per desgràcia
encara no hem pogut recuperar.

Josep Ribas 

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC  EN LA web www.uec.cat

Recordem que a partir d'ara podreu trobar en la nova pagina web de la UEC www.uec.cat, el butlletí, com sem-
pre amb totes les activitats de les nostres entitats, petits articles i comunicats informatius.

Si prefereixes tindre el butlletí del pròxim mes abans del que t'arriba imprès per correu, el dia 25 de cada mes,
pots consultar-lo a la pagina web. Si prefereixes que te l'enviem  en el teu correu electrònic, fàcilment et pots ins-
criure't en la pròpia web en l'apartat publicacions/ butlletí, i comunicar-ho a la teva entitat. A partir d'ara deixarem

d'enviar el butlletí imprès en paper a tots aquells que estigueu inscrits per rebre'l en format digital.

D'aquesta manera col.laboraràs amb nosaltres a reduir costos d'impressió i també ens ajudaràs a consumir
menys paper i així col.laborar amb el medi ambient. Gràcies      

La Junta Directiva de la UEC
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GR-92 i GR-11. Port de la Selva - Cadaquès 22 kmHorta Secció de SendersDia 20   

El Cadi (La Cerdanya). Itinerari: Estana - Bellver, pel camí
dels collets i refugi Prat d'Aguiló. Horari: 6 hores. Transport: Autocar.

Barcelona Secció de
Muntanya

Dia 20  

Travessa pels voltants de la Cerdanya.Mataró Secció BTTDies 19 i 20 

Excursió fi de curs:  Andorra.Sants Petjades i RodesDies 19 i 20

Travessa: Cardedeu - Llinars del Vallès, per la Riera de Vallforners,
Pla de les Vinyes, Sot de la Peluda, Bosc de Can Vinyes, Bosc de
Can Cucurulla i Sant Julià d'Alfou  o Alfou.   Vocal: Xavier Bragulat.

Gràcia Veterans del DijousDia 10 

Senderisme:  Sortida de Veterans.PratDia 9

Actes 75e  Aniversari.  Neteja forestal al circuit de la Marató de
Collserola.

HortaDia 6 

Ull de Ter (Ripollés). Itinerari:  Puig de Pastuire - Ull de Ter -Vallter
2000. Temps  de marxa: 4:30 hores.

Sants Petjades i RodesDia 6 

Travessa Collserola: Coll de la Ventosa - Can Catà - Can Coll. Vocal:
Josep  Ma Pallisé

Gràcia Veterans del dijousDia 3

Bastiments (2.882 m)   RipollésBarcelona Cims i SendersDia 13    

La Forcanada, 281 m. Vall d'Aran.Horta Secció de MuntanyaDies 12 i 13 

XXIII edició MARXA GRÀCIA - MONTSERRATGràciaDies 12 i 13

Orientació:  Sant Cugat del Vallès. PratDia 13    

Comiat de temporada:  Passeig  per el Litoral de Barcelona per
arribar a l'Hotel Vela i despres  anar a dinar a les Llars Mundet 

(Restaurant de la Universitat) com cada any.  Vocal:  Àngel Pejó.
Gràcia Veterans del DijousDia 17   

Rasos de Peguera. Circular de 35 km.Horta Secció de BTTDia 19 

Audiovisual. Els inuit: Caçadors del Gran NordHortaDia 18  

Els divendres de la UEC:  Rescats a muntanya.PratDia 18  

Penyes Altes de Moixeró. Itinerari: Bagà - Empedrats - Refugi 
de Sant Jordi - Coll Dental - Coll de Moixeró - Penyes Altes de

Moixeró - Canal de la Serp - Greixa.
Sants CaminaDies 12 i 13

75è aniversari. Acta institucional amb la conferència "E-xcursionismeS 2.0.
L'excursionisme català a l'inici del segle XXI" a càrrec del Dr. Francesc Roma
i Casanovas. Al Saló de Plens de l'Ajuntament de Mataró, a les 7 de la tarda.

MataróDia 11  

Audiovisuals:  "Guaiana Francesc i riu Amazones" Viatge fotogràfic
per la Guaiana Francesa. A càrrec de Benito Alba a les 20:00 HORES SantsDia 10

PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS- Juny



9excursionismeB U T L L E T Í

Senderisme. Sortida de Veterans.PratDia 14    

Montroig de 2.864 m. Pallars Sobirà. Vocal: Miquel Martin.Horta Secció MuntanyaDies 10 i 11

Ruta dels bons homes. Etapes 9 i 10, Orgeis - Montsegur.PratDies 10 i 11

Cicle de Sortides al Montseny: Arbúcies (can Torrent) - Coll de 
te. Vocal: Aure Martin.

Gràcia Secció Muntanya
.

Dia 20 

Excursions mixtes. Excursió final de temporada de Núria -Queralbs i
visita a Ribas de Fresser. Vocal: V. Giménez. Gràcia Secció VeteransDia 20    

Guillaries - Vilanova de Sau - Pic del Far -  Pont de la MalafogassaSants CaminaDia 20 

Escalada: Montserrat (Agulles)PratDia 20   

Camí de Ronda.Sants CaminaDia 20  

Ruta dels Bons Homes. Etapa 8: Merenç de les Valls - Orgeis.PratDia 27   

Sortida a Camprodon - Setcases -  Vallter 2000. Vocal: VGiménez.Gràcia Secció de VeteransDia 27  

Travessa Collserola: Coll de Ventosa (Horta), a Can Coll 
(Cerdanyola), per Serra de la Ventosa, Can Fermi, Can Cata i Can

Codina, Vocal:  Josep Mª Palliser.
Gràcia Veterans del DijousDia 3

Zona: Valls d'Aneu (Pallars Sobirà). Itinerari:    Port Bonaigua - 
València d'Aneu, pels estanys de Gerber i Cabanes. Horari: 7 

hores  Transport: Cotxe particular.  
Barcelona Secció MuntanyaDies 3 i 4

Sopar de motxilla a la fresca a les 9 del vespre a la sala d'actes 
de l'entitat (cal inscriure's).

Gràcia Secció VeteransDia 9 

Puigmal. Itinerari:  Collada de Fontalba, Serra del Borrut, Puigmal,
(2.910 m), Torrent de la Coma l'embut, Santuari de Núria, Dou de la

Fontalba i Collada de Fontalba.
Sants CaminaDia 4

Actes del 75e Aniversari. Neteja forestal al circuit de la Marató 
de Collserola.

HortaDies 3 i 4  

Valle de Tena. Peña Telera 2.764 m. Midi d'Ossau  2.884 mHorta Secció MuntanyaDies 24 al 27 

Escalada en roca - Vall d'Ansó. Vocal:  Anna Garrigué.Gràcia Secció SAMEDies 24 al 27 

BTT:  Priorat.PratDia 26 

Comafloriu. Caminada popular de Bagà.BagàDia 20

PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS- Juliol

Els divendres de la UEC. Risc i prevenció d'allaus.Prat Dia 16    
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Cicle de sortides pel Montseny.  Santa Fe - Les Agudes - Esquei
de Morou. Vocal:  Aure Martin.

Gràcia Secció MuntanyaDia 18  

Eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva de l'Entitat.
Més informació a l'apartat del Noticiari Social, Secretaria.

GràciaDia 18     

GR 11-20: Espot - Estany Tort - Sallente 16 + 14 km.Horta Secció SendersDies 17 i 18 

Volta a Montserrat 48 km. Vocal: Vicenç Diaz.Horta Secció BTTDia 17     

AudiovisualHortaDia 16 

Campament d'estiu SAME - Dolomites. Organitza: Albert Royo.Gràcia - Secció SAMEDies 31 al
15/08 

Sortida de tot el dia:  Puig Peric des dels Angles. Recorregut: 15 km.
Desnivell:  800 mts.

BagàDia 25  

Tempestades de 3290 m i Margalida de 3241 m.Horta Secció MuntanyaDies 24 i 25 

Circ de Gavarnie.  El Taillon  ( 3.144 m ) Dificultat: Mitjana. Cal reserva plaça
al refugi de Serralets. Mitja pensió 30€, paga i senyal 10€. Els jubilats pernoc-

taran dues nits, la del dia 24 i 25) Informació:  Sigfrid Saperas.
Barcelona Cims i SendersDies 24 i 25 

Alta Muntanya.  Cresta dels Besiberris. PratDia 18 

PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS- Juliol

Els gossos també són socis de la UEC i com molts dels socis també celebren els seus aniversaris en algun dels
refugis o seus de l’entitat. Aquest de la fotografia va celebrar els seus 98 anys (anys de gos) al Refugi de la Molina.

Els gossos també són socis de la UEC!
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ANUNCI GENE,
APPEC
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Longitud: 2.400 m 
Durada: 1 hora
Dificultat: excursió fàcil i agradable per camins
i corriols de pendents suaus, tret d'una forta
pujada al final del recorregut, senyalitzats amb
fites destacades amb color taronja.
Recomanacions: cal portar calçat adequat.
Cal respectar la tranquil·litat de l'entorn i no
llençar deixalles de cap mena. Des de la fita
que senyala l'inici de l'itinerari, al costat de l'a-
parcament, s'agafa el camí, encara amb un
tram asfaltat, que voreja el castell de
Montesquiu per sota.  A l'esquerra, deixem el
camí d'accés a l'edifici del castell i als jardins. 
El castell i els jardins
El castell de Montesquiu va ser de fet un casal
fortificat, utilitzat pels senyors del feu del
Bisaura a manera d'avançada del castell de
Santa Maria de Besora. Es té constància que al
final del segle XIII ja existia, tot i que de ben
segur la construcció originària és anterior. Al
segle XIX, el castell va passar a mans no nobi-
liàries i des de l'any 1976, per expressa volun-
tat del seu darrer propietari, Emili Juncadella, el
castell i la finca són propietat de la Diputació de
Barcelona, que l'any 1986 els va promoure com a parc comarcal.
Els jardins que envolten el castell configuren un entorn atractiu, bé
amb les coníferes de la zona més baixa o bé amb l'enjardinament
més clàssic de la zona més propera a l'edificació.
Un cop deixats enrere el castell i la masoveria, l'itinerari trenca a
l'esquerra seguint l'indicador de la Solana i comença a baixar per
l'obaga de la serra del Castell, pel bell mig d'un bosc de pi roig.
L'ambient és fresc i ombrívol.

El bosc de pi roig
El pi roig és un arbre abundant a les terres del Prepirineu i forma
importants boscos que també arriben fins a les planes altes inte-
riors i fins a algunes serres prelitorals. El seu nom prové de la
tonalitat rogenca de l'escorça. Els troncs de pi roig, sovint força
alts i drets, han estat utilitzats tradicionalment per a la construcció
o com a pals per a les línies elèctriques o telefòniques. Això fa que
l'home hagi propiciat l'extensió d'aquest arbre, que ha arribat a
ocupar vessants que habitualment ocupaven les rouredes. El
sotabosc és format bàsicament per boix i ginebró i hi sovintegen
alguns exemplars de roure.
El camí segueix baixant i s'apropa a la riera. Deixant a la dreta el
camí que mena a la Solana, arribem a una clariana, possiblement
un antic hort avui abandonat, on la fressa de l'aigua ens indica la
seva proximitat. En aquest punt, val la pena desviar-se del camí
agafant un trencall a la dreta que, entre avellaners, ens durà fins
a la riera, a l'indret conegut amb el nom de gorg del Pla de l'Hort. 

El gorg del Pla de l'Hort
La riera de la Solana, prop de la casa del mateix nom, forma en
aquest indret un petit gorg del Pla de l'Hort. Aquesta riera també
és coneguda amb el nom de riera del Mall dels Ferrers, per les
cases de ferrers que hi ha a la capçalera. A causa del clima humit
d'aquestes contrades, vessa aigua tot l'any a la riba esquerra del
riu Ter, tot i que no deixa de tenir un cert règim torrencial, amb sob-
tades crescudes, sobretot després de les tempestes de final d'es-
tiu. La presència de l'aigua afavoreix una vegetació pròpia dels
marges de rius i torrents -salzes, verns, plàtans- i alimenta diver-
ses fonts, com ara la font del Plàtan, que es troba al costat de la
riera, aigües avall. Cal tornar enrere per reprendre el camí que
hem deixat i que ara discorre, una mica enlairat, pel costat de la

riera i de camps de farratge.
A mesura que el paisatge d'aquesta petita vall es va obrint cap a
ponent, camí avall, podem contemplar una visió ben característi-
ca de la muntanya mitjana: els vessants coberts de bosc i, als
replans formats pels sediments de la riera, els camps de conreu
destinats a donar aliment al bestiar. Arribem fins al pas a nivell, on
l'itinerari s'enfila amunt a l'esquerra i, a la dreta, el camí segueix
cap a Planeses passant pel pont, sota del qual trobem la font
Codineta. 

Font Codineta
Sota el pont, en un racó frescal, molt agraït a l'estiu però fred i
humit a l'hivern, brolla la font Codineta. En aquestes serres, el
règim de pluges, força regular que fa que no hi hagi llargs perío-
des de sequera, i les conques excavades per les rieres en les
roques sedimentàries, margues, gresos i calcàries afavoreixen l'e-
xistència de fonts prop dels torrents i rieres.
Agafem el corriol indicat per la fita que s'enfila amunt, cap al turó
del castell. 
Cal augmentar les precaucions. El camí puja força en el primer
tram i això permet gaudir d'una bona panoràmica del Ter i del
poble de Montesquiu. Més amunt, entre pi roig, roure i alguna
blada de fulla petita, el camí es fa una mica més planer.

Montesquiu
El poble de Montesquiu, primer com a barri de Sant Quirze de
Besora i després com a municipi independent, es va desenvolu-
par a partir del final del segle XIX al ritme que marcava el creixe-
ment de la fàbrica tèxtil de la Farga de Bebié. També han tingut
importància les dues antigues fàbriques de carbur, una de les
quals, avui convertida en central hidroelèctrica, es pot veure, des
d'aquest punt, a la riba esquerra del Ter.
L'itinerari ens permet contemplar alguns bons exemplars de roure,
arbre que possiblement havia format extensos boscos per aques-
tes contrades. Finalment, per uns esglaons, a l'esquerra, traves-
sant una roureda més aclarida, a tocar dels jardins del castell, arri-
bem a l'aparcament i al punt d'inici de l'itinerari.
NOTA : Es pot aprofitar aquesta sortida i reserva una visita guiada
a les dependències del castell, trucant al telèfon 938 529 902.

Francesc Brugalada

EXCURSIONS A L'ABAST DE TOTHOM  

Rutes a peu. Castell de Montesquiu. L’obaga del castell


