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De nou a la darrera assemblea hi ha hagut relleu en el
Consell del Club.
La Junta sortint ha fet una tasca excel·lent durant el seu
mandat, aconseguint unes fites notables en la projecció
exterior del club, en la millora de les instal·lacions i en els
actes del 75è aniversari.
Voldríem seguir en aquesta línia, completant les obres de
millora del local social (humitats, pintura, reordenació
d’espais, etc.), així com els serveis i aconseguir mantenir
l’augment del nombre de socis.
Entre altres objectius voldríem: aconseguir consolidar la
formació amb una oferta estable de cursos, fomentar les
col·laboracions dels consocis i d’altres autors a la revista
“Mai Enrera” així com regularitzar-ne la periodicitat, dedi-
car una atenció especial a la biblioteca i al patrimoni
arqueològic del club.
De cara a l’exterior, col·laborar, ser presents als actes de
les Institucions i fer que coneguin els nostres objectius;
recolzar els actes de la Coral i oferir activitats als centres
d’ensenyament i altres entitats del barri.
En l’àmbit de les activitats esportives a més de donar
suport a la Matagalls Montserrat, “estrella” de l’entitat,
fomentar l’organització d’altres proves  i la formació
d’equips per participar en les competicions (esquí de
muntanya, escalada esportiva, ral·lis, curses de resistència,
etc.) amb l’objectiu de potenciar el Club i guanyar prestigi
entre els joves excursionistes.
Per assolir aquest programa no n’hi ha prou amb el treball
de la Junta, i esperem  que tothom col·labori en les
tasques del Club.

Ramon Izquierdo

En la darrera reunió de Junta Directiva del passat 14 de
desembre, es varen prendre les següents decisions:
• Refermar, d’acord amb l’article 24 de la nova Llei
general de l’esport la decisió d’exigir que els usuaris del
bloc (boulder) disposin de llicència esportiva. Preguem un
acurat compliment d’aquest acord per tal d’evitar tensions
al nostre company encarregat del bloc (boulder), qui no ha
d’enfrontar-se per aquest tema amb els possibles infractors.
• Augmentar el preu pel “no soci” a 400,— ptes.,
atesa la l’utilització pels “no socis” (28,8%) del total en el
darrer trimestre i un cop sobrepassat un llarg termini de
“propaganda”, mantenint-se lògicament la total gratuïtat
pels socis.
• Admetre les altes com socis especials exempts
de pagament:

Fulgencio Díaz Méndez
Antoni Fort i Parera

(D’acord amb l’article 7.3 dels nostres Estatuts, on
s’indica les característiques d’aquest tipus de socis)
En  Fulgencio,  conegut  per  la  majoria  de  vosaltres,
col·labora desinteressadament, dedicant moltes hores
cada any per aconseguir que les comunicacions

Finançament d’activitats de competició de muntanya
per a socis i sòcies del Club Excursionista de Gràcia.
Justificació:
Atenent a l’objectiu de la nostra entitat, art. 2n dels
Estatuts: “El Club Excursionista de Gràcia té com a
finalitat bàsica el foment, desenvolupament i la pràctica
continuada de l’excursionisme sense afany de lucre, en
els seus diversos aspectes esportius i culturals” i, el que
és més important, tenir presents el sentir i les demandes
dels socis, han estat els principals fonaments d’aquesta
proposta.
La competició a muntanya és una realitat que no podem
obviar (curses d’esquí de muntanya, curses
d’orientació,...). La demanda de participació en aquesta
especialitat del muntanyisme ha anat creixent i el CEG,
amb més o menys mesura sempre ha tingut els seus
representants.
Recentment, socis de l’entitat, interessats en aquesta
modalitat esportiva han presentat una proposta motivada
a la Junta amb la finalitat d’estudiar i articular els
mecanismes necessaris per donar sortida a algun tipus
d’ajuda i finançament.
La Junta de l’entitat, volgudament sensible a aquest tema,
presenta aquesta resolució consensuada, amb l’ànim de
facilitar i promoure la participació dels seus associats en
les esmentades activitats competitives.
Àmbit de la subvenció:
Aquelles activitats de muntanya que tinguin caràcter de
competició i/o cursa:
programades i organitzades de forma regular i que estiguin
incloses dins un calendari oficial de classificacions
puntuables.
Condicions de sol·licitud i subvenció:
Podran sol·licitar subvenció aquells associats al Club que
compleixin els següents requisits:
a.- Ser soci de ple dret del CEG. (tal com estableixen els
Estatuts, art. 7è)
b.- Estar en possessió de la Ilicència i l’assegurança
federativa anual corresponent.
c.- Presentar la documentació i sol·licitud adient dins els
terminis fixats a la Junta de l’entitat.
d.- Compliment del reglament de l’activitat competitiva en
la qual es participi (mínim de curses puntuables, ús de
material obligatori,...)
e. - Participar en qualitat de soci del Club Excursionista
de Gràcia
Contingut de la subvenció:
- Pagament íntegre de la inscripció a l’activitat.
A Secretaria podeu recollir l’imprès de sol·licitud

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL
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radiofòniques de la Matagalls-Montserrat, ens facilitin el
servei que necessitem. Primer i durant uns quants anys
per mitjà dels Quixots Internacionals, de qui tan bon
record mantenim, i després davant del problema de
manca de freqüències de ràdio, per mitjà de Protecció
Civil, que desenvolupen també a la perfecció la seva
ajuda.
Antoni Fort i Parera, va ser soci molts anys del nostre
Club, on arribà a ser president de la Secció de Fotografia
del Club Excursionista de Gràcia (un article al butlletí 285,
del febrer de 1969, titulat “la nostra gent” en parlava
àmpliament. Després va marxar de Catalunya molts anys
i en tornar, la visita a casa nostra ha estat prioritaria.
Siguin benvinguts.

 *      *      *
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FITXA REGISTRE D’ACTIVITATS

Què pretenem?
Enregistrar totes aquelles excursions i activitats vàries
que organitzem.
Per què?
- Més endavant voldrem tornar-la a repetir, potser el proper
any, potser hivernal...
- La gent que vingui al darrera ja la trobarà muntada, o gaire
bé....
- I Altre gent que no hi va participar, potser un altre dia ho
faci.
Com ho farem?
Utilitzant com a model “LA FITXA DE REGISTRE
D’ACTIVITATS” i sobretot omplint-la cada vegada que
organitzem o assistim a alguna excursió.
Un cop omplerta es passarà AL LLIBRE DE REGISTRE
D’ACTIVITATS.
Quina informació ha de tenir?
- Tipus d’Activitat i lloc.
- Participants.
- Característiques (dificultat tècnica i esforç físic)
- Programa ( itinerari, lloc on pernoctar)
- Dates en les quals es va realitzar.
- Horaris de sortida i arribades als diferents llocs.
- Descripció del temps meteorològic.
- Material que es va utilitzar.
- Preu que va costar aproximadament.
- Fotografies, dibuixos, planells.
- Altres observacions (i bestieses varies ... que siguin
divertides).
- Fulletons etc...
On s’ubica el LLIBRE DE REGISTRE D’ACTIVITATS?
El llibre el trobarem a la planta baixa Q la cantonada dreta
abans de sortir el pati del rocodrom, a la entrada del
GEDE, sobre un petit mostrador.
NOTA: Les còpies que s’hagin de fer de fotografies o
diapositives, passar-les a SECRETARIA.

MUNYMUNYMUNYMUNYMUNYANYANYANYANYANYA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍA I ESQUÍ

Programa d’activitats de la Secció

Abril
1 – 2 Monogràfic de progressió en glaceres

(Inscripció a Secretaria)
8 – 9 Sortida: Mulleres -> Rubén Prieto
8 – 9 Esquí de muntanya : Monteixo 2.905 m (Pallars

Sobirà) –> Cesc Davi
9 Cicle de GR-65-5 Bellaguarda – Maials 26.560 km

5 h 45 min. -> Manel Arnau
15 –16 Cicle de Crestes. Preparació –> Tonyo
21 – 22 – 23 – 24 Sortida: Montblanc –>

Albert València
27 Audiovisuals: Les fotos d´en Santi. Esquí de

muntanya i altres... -> Santi Artigas
29 – 30 – 1 Activitat conjunta Seccions - CAU
29 – 30 – 1 Esquí de muntanya : Vignemale 3.298 m

(Hautes Pyrénées) –> Joan Puras
Maig
6 – 7 Monogràfic d´espeleologia

(Inscripcions a Secretaria) -> Roger
13 – 14 Sortida:  Pic d´Alba –> Pili Vendrell
13 – 14 Esquí de muntanya : Pica d´Estats 3.143 m, per

canal de riufred (Ariège) –> Pere Farré
20 – 21 Monogràfic d´orientació

(Inscripcions a Secretaria) –> Carlos Gil
21 Cicle de GR-65-5 Maials – Mequinensa

23,800 km 5 h 47min. -> Manel Arnau
20 – 21 Cicle de crestes:  Pica d´Estats -> Tonyo
25 Audiovisuals: El Cervino (4.478 m), el Breithorn, el

Poluce i el Castor. Alta muntanya –> Antonio
García

27 – 28 BTT –> Xavier Zarzoso
27 – 28 Esquí de muntanya : Massís de la Maladeta

(Pirineu Aragonès) – Joan Alsina
27 – 28 Sortida: Descens en bot (rafting) – hidrotrineu

(hidrospeed)
Juny
3 – 4 Monogràfic d´escalada en roca
10 – 11 Sortida:  Travessa Núria - Carança
10 – 11 – 12 Esquí de muntanya : Pic d´Estaragne

3.006 m(Hautes Pyrénées) -> Enric Ripoll
17 – 18 Cicle de crestes:  Espadas - Posets
22 Audiovisuals: Cuba en bicicleta. BTT

-> Xavi Aymar
24 – 25 BTT
24 – 25 Sortida en canoa

Juliol
1 – 2 Monogràfic de barrancs
8 – 9 Sortida:  Pics de los Infiernos
15 – 16 Sortida:  Aigües Tortes
15 – 16 Cicle de crestes:  Pics Russell
20 Audiovisuals:  Canadà – Yukon. Tresc (trekking)

i piragüisme (canoeing) -> Laura Puig
22 – 23 BTT
22 – 23 Vol en ala de pendent (parapent)
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Amb el XXXII Concert de Nadal de la nostra Coral, celebrat
el 18 de desembre de 1999, s’escau de cloure un gran
esdeveniment del Calendari Gregorià amb què ens regim
i que ens col·loca enfront, no únicament d’un nou Any
sinó, també, d’un nou Segle i del tercer Mil·lenni de la
història de la nostra cultura encetada amb el naixement
de Jesús de Natzaret segons conten les cròniques. Ningú
no resta indiferent davant d ‘aquesta convergència de
xifres i d ‘adveniments:
un Nou Any, un Nou Segle un Nou Mil·lenni...  Fa mil anys
que hi hagué una coincidència semblant, i en aquella
ocasió hom creia que era arribada la fi del món. Ara s’està
preocupat pel desgavell que es pot originar en la nissaga
de la informàtica! Potser per això, en aquest canvi
“mil·lennari”, com en aquell altre, a punt de franquejar una
data mítica, estem corpresos, expectants actors de
primer rengle en l’escenari d’una efemèrides que encara
no sabem què ens aportarà de bo o de dolent. Una porta
se’ns tanca –la del segle XX- i una altra de més gran se’ns
obre: la del segle XXI, juntament amb la d’un nou mil·lenni
de la nostra Era. Tot un repte i una incògnita que voldríem
convertits en un futur que no fos sanguinari i sí més just
i més humà que allò que ha estat el món fins ara.
Però, sigui com sigui, la nostra Coral l’any vinent
continuarà, si Déu vol, cantant Nadales i Sardanes. De
moment i com hem dit al principi, acabem de celebrar el
nostre XXXII Concert de Nadal a l’església de Corpus
Christi, el que fou presentat pel president de l’Entitat, Sr.
Miquel Fernández, que féu vots per una millor entesa
entre els homes de bona voluntat i denunciant les
agressions diverses de què és víctima actualment la
nostre civilització.
Passant ara al programa de la vetllada, aquest es
desenvolupà en dues parts. La primera constà de les
Sardanes següents:
La Sardana (junt amb excantaires) A. Miralpeix
El cavaller enamorat Joan Manen
Maria de les trenes J. Saderra
Per tu ploro Pep Ventura
Els degotalls Ricard Castells
Sant Joan Josep M. Ruera
Sant Martí del Canigó Pau Casals
La sardana dels infants del món Víctor Barbé
La sardana, eterna Josep Viader
La segona part es dedicà a diverses Nadales:
Jo els he vist Víctor Barbé
El Noi de la Mare Harm. E. Cervera
Dorm, Infant, dorm F. Vila
El desembre congelat Harm. M. Oltra
El cant dels ocells Harm. E. Ribé
La pastora Caterina Harm. Pérez Moya
Fum, Fum, Fum Harm. E. Cervera
El pobre alegre Harm. M. Oltra
Al final, i corresponent als aplaudiments del públic, es
repetí la peça popular catalana: Fum, Fum, Fum.
Tancà l’acte el conseller municipal d’Esports i Cultura, Sr.
Albert Musons, que felicità les Festes de Nadal i Cap

d’Any, així com desitjà llarga vida al Club Excursionista
de Gràcia i a la seva Coral.
I ara per part nostra i de tota la Coral, aprofitem l’avinentesa
per desitjar-vos, també, un Feliç Nadal i un Nou Any i Nou
Mil·lenni ben venturosos, fent-vos partíceps del brindis
que compartírem amb els assistents al Concert.

Aurora Vila

TROBADA CORAL A GRÀCIA

Amb la XVI Trobada Coral a Gràcia, que tingué lloc el
passat 26 de febrer, hem encetat els concerts de la nova
centúria. Hi ha hagut un canvi en la nomenclatura de les
dates, però el nostre Club i els nostres Cantaires
Muntanyencs són on eren i amb els mateixos anhels i
objectius  que van portar a la fundació del Club Excursio-
nista de Gràcia de la seva Coral. Per part nostra continuem,
doncs, acumulant concerts, i en aquesta ocasió ja sumem
setze Trobades de les corals gracienques que s’uneixen
per cantar plegades, enguany, com algunes altres vegades,
al Col·legi de Sant Estanislau de Kostka.
Varen ser set, comptant el nostre, els grups que hi van
participar amb dues cançons cadascun d’ells, els quals
eren: Nou Horitzó, Baluern, Lavínia, Núria de la UEC, Unda
Maris i Pau Casals.
La nostra Coral va cantar:
- La Nit .........................................  Schubert
- Maria de les trenes......................  Saderra
dirigides pel nostre director Víctor Barbé.
El concert finalitzà amb el cant comú de les tres peces
següents:
- V’amo di core..............................  Mozart
- Signora delle cime ......................  G.de Marzi
- Cant a la senyera ........................  Ll. Millet
Van cloure l’acte amb unes paraules el director de la
Institució que ens acollia, el delegat del Barcelonès de la
FCEC, Sr. Subirà, així com el Sr. Musons en representació
del regidor del Districte de Gràcia. Com és costum en
aquestes Trobades, les Corals participants foren
obsequiades amb una ceràmica adient com a record.

PROJECTES
Els Cantaires Muntanyencs ens hem posat piles noves,
i estem preparant amb ganes i il·lusió un nou concert que
en podríem anomenar de Primavera. Aquest concert que
voldríem que tingués caire de continuïtat, constarà de
dues parts. En una d’elles actuarà la nostra coral i a l’altra
part correrà a càrrec d’una coral invitada i aquest any hem
cregut adient que fora la Coral Esclat de Teià, població del
Maresme propera a casa nostra i que dirigeix també el
nostre director Víctor Barbé.
Enguany i en record del 15è aniversari del traspàs del
nostre insigne poeta Salvador Espriu, i del 250è de la mort
de J. S. Bach, les dues corals interpretarem conjuntament
sengles cançons d’aquests grans homes. El nostre
repertori constarà entre d’altres, d’obres de Schubert,
Mozart i Mendelsonn... grans músics tots ells del
Romanticisme.
El concert tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de
l’exvila de Gràcia (seu del Districte de Gràcia) el dissabte
dia 13 de maig d’enguany, a les 20 hores.
Reserveu-vos aquest dia. Rebreu informació més endavant.
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Un any més i amb molta il·lusió la secció d’Acampada ha
organitzat la típica Calçotada.
El dia 5 de març, vàrem sortir amb autocar en direcció a
Montblanc per visitar la ciutat medieval. Allí ens esperava
una guia amb la qual férem el recorregut primer per fora
muralles amb el mateix autocar i després a peu per dintre
la vila, visitant uns monuments i carrers molt pintorescos.
La visita va durar gairebé dues hores.
Després amb l’autocar vàrem anar fins el poble de Llorenç
del Penedès on esperaven la resta de “calçotaires”.
En el menjador del restaurant La Marinada i després de
posar-nos els pitets ens van servir unes formoses teules
plenes de calçots i plats de carxofes a la brasa
acompanyats del vi del Penedès, desprès un plat de
seques amb xai, botifarra, llom i patates fregides i per
acabar un pastís marca de la casa, brindant amb cava del
territori. La secció d’acampada va fer obsequi de la copa
de licor, arrodonint la nostra típica sortida de la Calçotada.
Visitaren Montblanc amb autocar 35 persones, dos cotxes
amb 4 persones grans i 4 de petits.
En el restaurant fórem 58 persones grans i 8 de petits.

AAAAACCCCCAMPAMPAMPAMPAMPADAADAADAADAADA
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ALTRES ESDEVENIMENTS
ART RUPESTRE DE L’ARC MEDITERRANI DE LA
PENÍNSULA IBÈRICA
És molt recomanable visitar aquesta exposició al Museu
d’Arqueologia de Barcelona, passeig de Santa Madrona
39-41
ISIDRE NONELL
Hi ha una exposició d’aquest gran artista català que val la
pena de veure, fins al dos d’abril estarà al Museu d’Art
Modern al Parc de la Ciutadella
CULTURAL
Junt amb uns components del GIE estem amb contacte
amb el Sr. Sunye a fi de localitzar i estudiar unes antigues
coves del Parc Güell. Seguirem donant més informació.

RAL·LI A SANTA MARIA LA MER
Hem anat informant del Ral·li que organitzen els amics
francesos per la propera Setmana Santa.
Qui hi estigui interessat pot demanar a Secretaria tota la
informació sobre aquest esdeveniment. Recordem que es
poden llogar bungalou (bungalows) a bon preu i que el
desplaçament no queda aquest any massa lluny.

El passat 25 de febrer vàrem assistir a la inauguració de
la Biblioteca Clarà, al districte de Sant Gervasi, que està
situada a l’antic taller de l’escultor Josep Clarà. AI mateix
temps que els serveis de la biblioteca pública s’ofereix al
públic la possibilitat de contemplar l’obra escultòrica de
l'artista.

CULCULCULCULCULTURTURTURTURTURALALALALAL

Benvolguts socis, aquest principi d’any hem seguit fent
sortides post-curset per diferents cavitats de Catalunya.
La meitat dels cursetistes del 1999 ja s’han federat i s’han
fet socis del nostre Club mitjançant la nostra secció.
Aquests nous membres del GIE ja comencen a organitzar
ells mateixos les sortides. De mica en mica. Com una
màquina de tren la secció comença a rutllar, lentament
però sense parar.
Aquest trimestre s’han fet sortides als avencs de Poetons
de les Agudes, a l'avenc de l´Espluga, Emili Sabater,
Passant, Esquerrà, barrancs com el de Sajolida a
Montserrat, etc.
Els esforços del grup actualment es centren en les
col·laboracions amb d’altres grups, a fi i efecte d’anar
aconseguint un nom dintre del món de l’espeleologia.
Els objectius d’aquest any són:
Col·laboració amb l´Espeleoclub de Gràcia a la zona dels
Ports de Beseit, a la primavera del 2000.
Curs de perfeccionament de barranquisme al mes de juny,
només per als socis de la secció.
Curs de barrancs al mes de juliol, obert per als socis i no
socis del Club.
Col·laboració amb la campanya del “Grup Aranyonera”, a
l'estiu del 2000.

G I EG I EG I EG I EG I E
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Tal com es va anunciar, el dia 25 de gener d’enguany es
va celebrar la reunió per organitzar la Matagalls – Montserrat
de l’any 2000. S’ha fixat que la data de la cursa sigui el 16
i 17 de setembre
L’any passat, possiblement influencïats per la gran pluja
que ens va mullar a tots, es va decidir comprar “tendals” de
3 x 3 metres. En tenim 27 i es distribuiran de la manera
següent:

Sortida 2
Can Janot 3
Coll de Poses 3
Sant Llorenç Savall 3
Riera Arenes 2
Vacarisses 2
Montserrat 2
Controls de pas 8 (+ 2 de la sortida)

També s’està treballant en el disseny de noves taules per
als avituallaments.
A la primera reunió es van repassar les 35 incidències que
es van comunicar després de la cursa de l’any passat.
S’està buscant solució a cada una d’elles.
De moment les reunions són cada dues setmanes fins a
Setmana Santa. Després la Comissió M-M es reunirà
cada dimarts de 8:00 a 10:00 de la tarda.
Els temes a tractar en properes reunions són els següents:
Abril 4 Revisió temes pendents MM-1999
Abril 11 Monogràfic sobre Alimentació i

Avituallament
Maig 2 Estudiar propostes i decidir sobre disseny

de Samarreta i Trofeu
Maig 9 Tema Creu Roja
Maig 16 Monogràfic sobre identificació
Maig 23 Revisió temes pendents MM-1999
Maig 30 Conferència de Premsa
Com cada any, les discussions sobre el disseny del
cartell, trofeu i la samarreta estan en plena ebullició i
convidem a tothom, que vulgui participar-hi, que vingui a
les reunions dels dimarts.

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

Nous llibres

"Història de la premsa gracienca" - Albert Musons - Taller
d'Història de Gràcia
"El Portarró" - Butlletins del número 1 al 6  del Parc
Nacional d'Aigüastortes i Estany de Sant Maurici
"Montes de Araba" - Joseau Gil-García - Sua Ediziok
"Urdaibai" - Federación Vizcaina de Montaña - Sua
Ediziok
"Pirineos Vascos - Miguel Angulo - Sua Ediziok
"La conquista del Pirineo - Marcos Feliu - Sua Ediziok
"Sender PR C-38" Un itinerari de Sant Cugat al coll de
s'Erola - Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
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PASSAT I FUTUR
En els darrers quatre anys l’Agrupament i el Club han
enfortit de manera substancial els seus vincles i els seus
nexes d’unió.
Per part de l’Agrupament han estat diverses les persones
que han ajudat a consolidar aquest treball, però per part
del Club una persona ha estat sempre a punt: Miquel
Fernández.
La Junta que el Miquel encapçalava s’ha caracteritzat per
un treball molt fort a nivell intern: sanejament de l’apartat
econòmic, actes del setanta cinquè aniversari,
consolidació del patrimoni i potenciació de les diferents
seccions. A més, s’ha dut a terme un treball exterior
important i que ha permès que el Gràcia recuperi una
posició capdavantera dins l’àmbit excursionista.
A banda de tota la feina esmentada fins ara, l’Agrupament
vol destacar el protocol de relacions que va aprovar
l’Assemblea del Club. Aquest document normalitza la
situació de relació entre l’Agrupament i el Club fet que ha
propiciat unes relacions molt més estables.
Volem agrair molt sincerament la feina que ha dut ha
terme en Miquel i la seva Junta per tirar endavant el Club,
unificar esforços a l’hora de treballar per objectius comuns
i mantenir una situació constant de comunicació i diàleg
amb l’Agrupament.
A partir d’ara cal consolidar tota la feina feta, però cal
també obrir vies noves de col·laboració i treball conjunt.
Volem seguir avançant en aquest sentit amb la nova Junta
i el nou president per tal d’ajudar entre tots a construir un
Gràcia més fort i on tothom pugui aportar el seu granet de
sorra per tal de millorar tots els aspectes del nostre Club.

El Consell d’Agrupament
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UN GRAN PROJECTE  (DE COOPERACIÓ)

L’Agrupament Escolta Pere Rosselló, des de la seva
refundació ja fa més de deu anys, no ha parat d’evolucionar
fent-se cada cop més gran (com a entitat, no només
numèricament) i més sòlid. Dins del CEG cada cop estem
més involucrats i interrelacionats amb altres seccions, fet
que valorem molt positivament i ens obre les portes a les
dues entitats per millorar, aprendre i compartir, i això ens
dona força. Als altres àmbits en els quals el Pere Rosselló
participa, l’agrupament també ha passat uns anys molt
bons, avançant destacadament. Dins Escoltes Catalans,
l’associació laica de l’Escoltisme català de la que formem
part, som un col·lectiu potent, participatiu i ben valorat, a
l'igual que al barri.
Aquesta bona salut que afortunadament té el cau, aquest
curs ha animat els membres del Consell d’agrupament
(l’órgan executiu) a tirar endavant un gran projecte: un
projecte de Cooperació internacional.
I què entenem per una empresa d’aquest tipus? Doncs
bé, l’escoltisme té com a un dels seus pilars la formació
dels seus membres per tal que treballin per deixar el món
millor del que l’han trobat, i entre les activitats que es
realitzen en aquest moviment per aconseguir-ho hi figuren
les accions directes d’intercanvi entre persones de zones
afavorides econòmicament i altres en situacions més
difícils. D’aquesta manera joves de realitats ben diferents
aprenen els uns dels altres i amplifiquen aquests
coneixements adquirits gràcies a la tasca educativa que
porten a terme als seus agrupaments.

7.436 Laia  Doria Calzina
7.437 Miquel Doria Calzina
7.438 Aïda Sacanell Silvestre
7.439 Bernat Montserrate Vidal
7.440 Esteve Oliver Parés
7.441 Carmen Rosa de la Rosa
7.442 Carlota Lóbez Rocabert
7.443 Bernat Mallen Alberdi
7.444 Maria Mallen Alberdi
7.445 Elíes Mallen Alberdi
7.446 Rita Navarro Sagristà
7.447 Eduard Bargués Junyent
7.448 Galdric Pelegrí Elcoso
7.449 Carla Fernández Melendres
7.450 Laura Guiu Juhe
7.451 Rosa Pérez Pérez
7.452 Carlos Pérez González
7.453 Marc Palomeque Castilla
7.454 Joana Turon Sans
7.455 Dèlia Batet Rius
7.456 Josep Lluís Maicas
7.457 Jaume J. Rosselló
7.458 Pol Ramiro Ferrer
7.459 Fulgencio Díaz Mendez
7.460 Antoni Fort Perera
7.461 Silvia Ibañez Perera
7.462 Manel Palencia Diaz
7.463 Adrià Nicolas Aragó (soci infantil 954)
7.464 Romà Girò Sobrevias
7.465 Antonio Besora Hernández
7.466 Elisenda Perals Matons
7.467 Ricard Vall-llovera Gambús
7.468 Àlex Barba Cuscó
7.469 Oscar Guallar Hernández
7.470 René Llanas López
7.471 Albert Padrol Payà
7.472 Glòria Gabriel Bosch
7.473 Sergi de Benito García

ALALALALALTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCISTES DE SOCIS

Des d’Escoltes Catalans i altres associacions escoltes
del món, s’entèn que d’aquesta manera el coneixement
dels problemes que porten a les desigualtats pot arribar
a molta gent que podrà treballar per erradicar-los.
El Pere Rosselló, ja ha participat en anys anteriors en
activitats d’aquest tipus: dues vegades en projectes a
Senegal de construcció d’infraestructura sanitària a un
poblat amb problemes de còlera i d’una manera continuada
en projectes de rehabilitació d’habitatges a Ciutat Vella.
En aquest moments, hem engegat de nou una gran
aventura en aquest sentit, i ja treballem en la preparació
d’un camp de cooperació a l’Àfrica, concretament a la
ciutat de Cotonou, a Benín. El projecte consisteix en un
intercanvi intens amb joves d’aquell país mentre construïm
l’ampliació d’una escola de formació d’adults.
Ja ho veieu, el cau es mou i la fa ben grossa, i veient que
el gran projecte que és per si sol l’agrupament va bé, ens
animem a emprendre altres grans projectes. Ja n’anireu
sentint a parlar!!!

Gerard Segú
     Cap d’agrupament i responsable

del projecte de cooperació Benín 2000

Si voleu col·laborar econòmicament en el projecta,
el número de compte es:

“la Caixa” 2100-0850-13-0200361647
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 JAUME OBRADOR I SANS

L’amic Jaume Obrador ens ha deixat als seus setanta nou
anys. Els qui compartirem amb ell i la seva família tantes
excursions i acampades ho sentim de tot cor.
Feia una temporada que no venia pel Gràcia, potser
perquè hi revivia massa les estones passades amb la
seva muller, quina absència enyorava. Cada ser humà té
la seva pròpia manera d’afrontar la soledat imposada per
la vida.
Va col·laborar en les tasques de la Secció d’Acampada,
secció que dirigia a finals dels anys setanta. Amb
nombrosa assistència de francesos va organitzar el Ral·li
de l’Amistat a Torra la Mora.
De tarannà callat i seriós va ser molt apreciat per tothom.
Especialment pels amics que compartiren amb ell tantes
estades a Vallcebre, al peu del Pedraforca on ara hi
descansa per sempre.
El Gràcia se n’honora de tenir-lo en les llistes dels seus
socis . Ell mai va deixar de ser-ne en demostració clara
de fidelitat i amor a la nostra Entitat. Ara ocupa el seu lloc
entre molts altres que ens han deixat, vius encara en el
nostre record.

Maria Dolors Lázaro i Palau

El dia 3 de febrer del 2000 ens va deixar Jaume Obradors
i Sans a l’edat de 79 anys, molts anys soci del Club i de
la Junta del Càmping Caravaning Club de Gràcia i que en
fou  també president, en què es va organitzar el XXXVIII
Ral·li de l’Amistat a Altafulla i recordo també un Campament
Infantil de Catalunya a Fonollosa-Falç, prop de Rajadell.
També mitjançant un familiar, va ser qui ens va descobrir
Vallcebre i això féu que vàries famílies lloguéssim cases
en aquest poble. El diumenge dia 13 de febrer, les seves
cendres foren escampades al Mirador del Pedraforca en
companyia dels seus fills, nores, néts, altres familiars i
d’un nombrós grup de companys del Club i veïns de
Vallcebre.
El nostre condol als familiars i descansi en pau.

Joan Cullell i Altimiras
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EL PERFIL HUMÀ

El perfil humà d’avui és el
de la Pilar Turmo i Serrano.
La Pilar va néixer a la regió
francesa de Burdeus, el
dia 22 de gener de 1925, al
cap de 6 anys va venir a
viure a Catalunya i es va
instal·lar al barri de Sarrià,
va estudiar comerç i altres
estudis complementaris.
És casada amb el nostre
consoci Antoni González
Rigau des del any 1954.
El 1999 se li concedeix la
placa d’Honor del Gràcia,

per la seva constant dedicació al club.
- Quan es va fer sòcia? - El març de 1947.
- Per què es va fer sòcia? - Per casualitat. Una amiga i jo,
ens volíem fer sòcies de la UEC però el dia que hi vam
anar, el vam trobar tancat i vam continuar carrer Gran
amunt fins trobar el Gràcia.
- Què et motiva per continuar sent sòcia? - M’hi trobo bé.
- Amb quina secció convius més? - Amb els cantaires, i
tinc cura de l’Arxiu. També potinejo la Biblioteca.
- Freqüentes el club? - Força. Cada setmana dues tardes
senceres.
- Què és el que més t’agrada fer al club? - El que ja faig.
Cantar, tenir cura de la paperassa de l’Arxiu.
- Què canviaries, què posaries, o bé què treuries? - Ja
m’agrada com està.
- Assisteixes a les assemblees? - No massa des que no
sóc secretària que llavors hi estava obligada a assistir.
- Fins a quin punt hi estàs implicada?- És el meu club,
casa meva. Hi tinc molts bons amics.
- Què li diries a una persona indecisa per induir-la a fer-se
soci? - És el millor que pot fer. El meu consell és fruit dels
53 anys que pertanyo a la casa.
A grans pinzellades, aquest és el “Perfil Humà” de la sòcia
núm. 1947
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