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CALENDARI

11 al 13 juny — Excursió d’alta mun tanya 
a l’Aneto (Pirineu aragonès).

18 i 19 juny — Travessa des d’Espot fi ns a 
Boí per Sant Maurici i Aigüestortes (Pallars 
Sobirà i Alta Ribagorça). 

2 i 3 juliol — Sortida de Veterans a la Creu 
de Colomèrs, fent nit al refugi de Colomèrs 
(Vall d’Aran). 

16 juliol — Sopar de Lluna Plena al castell 
de Mediona (Anoia).

22 al 24 juliol — Excursió d’alta mun tanya 
al Seil Dera Baquo (Pirineu aragonès).

9 setembre — Termini de presentació de fo-
tos per al Concurs Fotogràfi c de la SEAS 2011. 
Es poden lliurar a la secretaria de l’Ateneu de 
17 a 21 h de dilluns a divendres o al local de 
la SEAS els dimarts de 20 a 21 h.

17 setembre — Sopar de Motxilla al Pati del 
Roure de l’Ateneu a les 21 h.

18 setembre — Primer excursió del nou cicle 
de conferències i excursions dedicat a «L’aigua 
com a font de riquesa».

Informació: si no s’especifi ca el contrari, les conferències tenen lloc els divendres a les 8 del vespre al 
local de la SEAS, i les excursions tenen la seva sortida des del Parador. Informació sobre les matinals al 
telèfon 93 371 51 98 (nits). Les excursions d’alta muntanya tenen horaris de sortida variables.

Amb la col·laboració de:

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

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

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

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

Bernat Poll i Daniel Carrillo, guanyadors de 
la XXXVII Marxa de Regularitat celebrada el 
15 de maig de 2011 al Vallès Oriental. Foto 
de Jordi Farràs.

2 d’octubre — 16a Caminada Popular per 
Collserola a les 9 del matí des del Pati del 
Roure. Inscripcions: a partir del 27 de setmbre 
de 20 a 21 en el local de la Secció i el mateix 
dia 2 a les 8.30 h a la sortida.
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PERSONATGE

PERE PRUNA I GASCON 
(1907-2008), SOCI DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA 
BARCELONÈS

Daniel Cardona Pera

Després de celebrar el 75è aniver-
sari l’any 2009, van quedar algunes 
preguntes a l’aire del per què del 
naixement de la nostra entitat.

Per què Pere Pruna Gascon, 
conjuntament amb altres companys, 
funden el 29 de setembre de 1934 
la SEAS, malgrat, com molt bé diu 
Joaquim Carbonell1 en el llibre del 
nostre 75è aniversari: «ja devia haver 
certa activitat temps enrere»?. Dels 
Tres Peres fundadors (Pere Calopa, 
Pere Orriols i Pere Pruna), ell va ser 
el principal impulsor i les possibles 
causes podrien ser: que era uns quatre 
a cinc anys més gran que els altres, 
que en aquell moment era president 
de l’Ateneu i, sobretot, que havia estat 
membre actiu del Centre Excursionis-
ta Barcelonès (CEB) des de gener de 
1925 fi ns al 1930, en plena ebullició 
de l’excursionisme social.

Pere Pruna es fa soci del CEB als 
18 anys2, i en aquells moments tre-
balla a la botiga de queviures Simó 
del carrer Gran de Gràcia núm. 54 
de Barcelona, enfront mateix de la 
camiseria Pons (que vivia a Sant Just 
i seria el seu sogre). Abans havia 

estat d’aprenent a la casa Mata, i 
anys després va treballar a la botiga 
Deulofeu (lligues, tirants i cinturons), 
casa fundada el 1918, del carrer del 
Call núm. 30, a prop de la plaça de 
Sant Jaume de Barcelona. Va entrar 
en aquesta darrera botiga gràcies a 
la coneixença de Fabià Pons, que era 
amic i client de Joan Deulofeu. Això li 
facilitarà poder anar al local del CEB 
ubicat a la plaça Reial. 

Les excursions amb el Centre 
Excursionista Barcelonès

La primera excursió que Pere Pru-
na ens descriu al butlletí del CEB3, és 
la del dijous 13 d’agost de 1925, feta 
amb Jacint Aragonès (en aquells mo-
ments president del CEB), Salvador 
Noguera i Jacint Ribera. Surten de 
Sant Feliu, passant per les fonts del 
Ferro i de Can Ferriol, can Planes, 
Sant Bartomeu de la Quadra, la Rie-
rada i la Floresta–Pearson (no descriu 
que passi per la Salut ni tampoc per 
Santa Creu d’Olorda, i no sabem on 
està ubicada aquesta font del Ferro). 
Dos dies després —festivitat de la 
Mare de Déu d’Agost— i el diumen-
ge 16, explica en un altre butlletí4, 
una excursió força llarga. Surten de 
Manresa amb el carrilet fi ns al pont de 
Raventí (Cercs); d’aquí caminant fi ns 
a Vall-llobrega, font del Paulàs, baga 
de Fumanya, coll d’Ortons (Hortons) i 
cantina de Peguera; el segon dia: Creu 
del Cabrer, rasos i rasets de Peguera 
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(el xalet dels Rasos no s’inaugurarà 
fi ns al 1933), font de Tagast, santuari 
de Corbera i Berga. 

El 24 de novembre de 1925, la junta 
del CEB5 l’anomena «soci correspon-
sal» del club a Sant Just Desvern. La 
fi losofi a de soci co rresponsal més que 
crear una su cursal del CEB a Sant Just, 
era que informés de monuments histò-
rics del poble, geologia, avencs, etc.

No consta cap sortida oficial 
durant el 1926. La primera excursió 
de 1927 va ser la del diumenge 17 i 
dilluns 18 d’abril (Pasqua de 1927) 
amb els socis Villellas i Noguera6. El 
primer dia van des de Camprodon 
fi ns al coll de la Creueta i Baget, i 
possiblement van passar pel coll de 
Bolós, la Quera i anant a buscar el 
camí que baixa de Rocabruna. La 
tornada la van fer pel Comanegra, el 
coll de Malsam i Camprodon. Supo-
sem que van passar per la Figuera 
i la baixada del Comanegra cap a 
Rocabruna la devien fer pel coll de 
Malrem (no hem trobat enlloc el 
topònim Malsam). Sorprèn que per 
aquesta excursió no segueixin la 
guia de César August Torras sobre 
la vall de Camprodon7, en la qual 
per anar a Beget ho fa pel camí de 
Rocabruna.

El butlletí de novembre de 1927 
del CEB8 informa de les vacances que 
fa Pere Pruna d’aquest any (del 6 al 
15 d’agost), però no fa esment de cap 
altra persona. Sens dubte es tracta 
d’una gran travessa: surt de Berga, 
visita Sant Pere de Graudescales, les 

serres de Busa i de Bastets, el Port 
del Comte, la serra del Verd i des de 
Gósol puja al Pedraforca; després re-
torna a Gósol i des d’aquí fa la serra 
d’Ensija, baixa a Peguera, pont de 
Raventí (Cercs) i en carrilet va fi ns a 
Guardiola i la Pobla de Lillet, seguint 
a peu per Castellar de n’Hug, el pla 
d’Anyella i la Molina (probablement 
visita el refugi de Segremorta que el 
CEB estava arreglant). Després baixa 
en tren fi ns a Ribes de Freser (l’últim 
tros de la línia Barcelona–Puigcerdà, 
el tram de Ribes de Freser a la Moli-
na i Puigcerdà, s’havia  inaugurat el 
12 de juliol de 1922), i puja a peu a 
Núria (aleshores encara no hi havia 
cremallera, la qual fou inaugurada 
el març de 1931), puja al Noucreus 
i fa cap al refugi antic d’Ulldeter. 
L’últim dia baixa a Setcases, Cam-
prodon, Sant Joan de les Abadesses 
i Sant Just.

El 17 de setembre de 1927, en 
una nota concisa del butlletí9 es diu: 
«Acompanyant els equipiers que  
representen el nostre centre en la 
cursa de parelles mixtes, trasllada-
ren el dissabte 17/9 a Tarragona, els 
consocis, Masana, Semir, Noguera, 
Pruna, Joan Orriols i Benavent, 
diumenge se’ls ajuntà en Vilaseca i 
Ferré». En aquells moments estava 
de moda realitzar curses atlètiques 
de muntanya (com ara) amb altres 
centres excursionistes. 

24 i 25 de setembre de 192710. 
Conjuntament amb els consocis 
Benavent, Maymó, Vilaseca, Masa-
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na, Noguera, Agràs, Ros, Mayor, 
Martínez i Galtès, anaren a la Moli-
na per a continuar l’arranjament de 
la cabana de Segremorta «per a la 
propvinent  temporada d’hivern. Es 
treballa amb molt entusiasme i ja és 
pogué inaugurar la magnífi ca estufa 
que s’hi va pujar...»

19 de febrer de 1928. Excursió a 
Montserrat11 amb els consocis Semir, 
Llovera, López, Balaguer, Mayor, 
Maymó, Carbonell i Farré. Surten 
de Monistrol i segueixen per Santa 
Cecília, camí de coll de Porc i la 
Portella, tornant al coll de Porc, fent 
l’ascensió al Frare Encantat.  

Octubre de 1928. Nous socis del 
CEB12: Bartomeu Puig i Joan Estrany. 
El primer, santjustenc de tota la vida, 
i Joan, que treballava a la camiseria 
Pons, són dos nous socis molt rela-
cionats amb Pere Pruna.

Pere Pruna sempre recordava 
l’estiu del 1928. Del 22 al 30 de juliol 
de 1928, el CEB organitza un campa-

ment d’alta muntanya al llac de Sant 
Maurici. Els assistents que descriu el 
butlletí del CEB13 són: Ramon de Se-
mir, Joan Benavent, Josep Garí, Josep 
Ferrusola (pare de Marta Ferrusola, 
muller de l’expresident Jordi Pujol), 
Jaume Camprubí, Pere Pruna, Pere 
Agràs, Vicenç Benet, Josep Capella 
i Joan Mis, i dos francesos: Casa-
bonne i Dubosq. Un any després, 
en Ramon de Semir14,15,16 descriu en 
diferents butlletins cadas cuna de les 
ascen sions, des tacant d’aquest autor 
el magnífi c mapa de carenes de la 
zona amb les diferents sortides. Fan 
les següents ascensions a partir del 
dimarts 25 de juliol: Cap de Peguera 
(2.982 m) i vall de Monestero. 26 de 
juliol: Gran Encantat per la Valleta i 
crestes SO. 27 de juliol: tuc Central 
de Saborèdo (2.800 m) pels estanys 
de Ratera. 28 de juliol: Montsali-
ente (2.882 m) per la coma del port 
de Sant Maurici. El dissabte 29, un 
grup deixa el campament (Semir, 
Benavent, Pruna, Garí, Camprubí 
i Benet) i tornen per la Vall d’Aran 
ascendint el Gran Tuc de Colomèrs 
(2.933 m) fins a Salardú (11 h). Men-
tre que la resta retorna per La Guin-
gueta. Pere Pruna descriurà també 
aquestes ascensions en el butlletí de 
la SEAS17, en un escrit amb títol de 
«les meves vacances del 1927», que 
de fet corresponien a l’any 1928. 

L’última excursió que surt al but-
lletí18 és la de Torelló i Bellmunt de 
l’octubre de 1929, feta amb Sabadell, 
Buxeda i altres companys.    

Pere Pruna al cim de Saborèdo (Vall d’Aran) 
l’any 1928.
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Participant dels concursos 
fotogràfics del CEB

Pere Pruna fou també un gran 
afi cionat a la fotografi a. Utilitzava 
una càmera Leica durant les excur-
sions i ens consta que va participar 
en els IV i V concursos fotogràfi cs 
socials del CEB19,20 durant les tardors 
de 1927 i 1928. En el primer con-
curs aconsegueix un cinquè premi 
(medalla de bronze) amb el lema 
«Artístiques en general» i el  tema 
«Bergadà». En el segon concurs, en 
l’apartat de Muntanya, aconsegueix 
un segon premi amb l’exposició 
«Pallars II», i un setè lloc amb el 
lema «Artístiques», també amb el 
mateix títol.

Casament i acabament de 
l’activitat amb el CEB

Pere Pruna i Isabel Pons (fi lla de 
Fabià Pons i Ramona Busquets) es 
casen a Montserrat el 16 de juliol de 
1930. L’arribada de la primera fi lla, 
la Maria Antònia (1931) i de Pere 
Anton (1935) farà que Pere runa 
Gascon no surti més en el butlletí 
del CEB, excepte amb una petita 
nota el setembre de 193021: «El nos-
tre consoci corresponsal a Sant Just 
Desvern, en Pere Pruna Gascon, aca-
ba de contraure enllaç matrimonial. 
Rebi la jove parella l’enhorabona de 
felicitat que li desitgem».

Fins al juliol de 1935 no escriu un 
nou article i ho fa per al nou centre 
Club Muntanyenc Barcelonès, sorgit 
durant l’estiu de 1931 de la fusió del 

Centre Excursionista Barcelonès i 
del Club Muntanyenc. L’escrit es 
titula: «Aracena i la gruta de les 
mera velles»22, i surt íntegrament al 
mateix temps en els butlletins de 
la SEAS23,24 números quatre i cinc. 
Per què Pere Pruna escriu aquesta 
excursió des de prop de Sevilla? i 
per què l’escut de la SEAS té el cim 
del Veleta com a fons?. Pere era re-
presentant co mercial dels Deulofeu 
a Andalusia i és per això que apro-
fi ta aquestes estances per conèixer 
millor aquesta regió. 

Això ho confi rma, quan explica 
com neix l’escut de la SEAS25 «de 
les meves anades per Andalusia 
pels voltants de la Sierra Nevada 
vaig treure’n la idea del cim nevat 
del Veleta, i la forma del triangle 
invertit, del Club Muntanyenc Bar-
celonès, del qual era membre. La 
tenda, els esquís, el piolet i la corda 
són afegitons que la meva inquietud 
muntanyenca —que sempre em 
domina— em féu afegir a la resta. 
L’ensenya ‘nasqué’ en una sessió 
solemne que les Tres Pes realitzàrem 
al voltant d’una taula de la SEAS en 
unes petites golfes de l’Ateneu. Hi 
hagué perfecte acord en encarregar-
me a mi el dibuix».

Els amics de Pere Pruna al 
Centre Excursionista Barcelonès

Dos bons amics de Pere Pruna 
Gascon del CEB són Ramon de 
Semir i Arqués (1900-1988) i Joan 
Benavent i Santandreu (1903-1958). 
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El primer, un muntanyenc total (ex-
cursionisme, alta muntanya, corre-
dor de curses de muntanya, esquí de 
muntanya, escalada i espeleologia), 
president de la secció de muntanya 
del Club Muntanyenc Barcelonès 
(CMB) el 1931, president del CMB 
de 1935-39 i de 1948-1951. Fou uns 
dels primers d’aixecar mapa de 
carenes del massís del Balaïtous i 
la regió de la vall de Piedrafi ta26 i 
de la Vall Ferrera27. Publicà el 1949 
el mapa de Montserrat i una taula 
amb la numeració de les roques i 
la seva altitud28 i col·laborà amb 
l’Editorial Alpina en diferents ma-
pes pirenaics.

El segon, pintor paisatgístic i 
estudiant de l’Escola de Belles Arts. 
Soci de la SEAS29 i autor de tres 
articles apareguts en el butlletí de 
la SEAS, dos dels quals també van 
ser publicats en el butlletí del CMB: 
«Santa Maria de Mur»30,31  i «Per 
les pistes de la Bonaigua»32,33, i un 
només publicat en el nostre butlletí 
amb el títol «Pel Penedès»34.  

Aquests dos personatges tornen 
a sortir en la segona etapa de la 
SEAS (1947–1958), quan el president 
de l’entitat remet una carta el 4 de 
març de 1948 al Club Muntanyenc 
Barcelonès35 demanant ajuda per 
fer alguna conferència sobre orien-
tació a la muntanya per part dels 
companys Benavent i de Semir «re-
cordant els llaços que ens uniren en 
temps passats».

Resumint, Pere Pruna és el prin-
cipal instigador en la fundació de 
la SEAS la tardor de 1934, sent pre-
sident de l’Ateneu, potser pensant 
en la formació de la seva fi lla Maria 
Antònia i l’imminent naixement del 
seu fi ll Pere Anton. Un altre tipus de 
lectura seria la del Pere Pruna polític 
i familiar exiliat a Santiago de Chile 
els últims 68 anys de la seva vida.  
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ACTIVITATS

MONT, SENY I SANT

Joaquim Carbonell

Fa un moment m’han fet arribar 
a mans virtuals, i que he llegit, una 
obra de  Jaume Bofi ll i Mates (Olot 
1878 - Barcelona 1933). Amb el 
pseudònim Guerau de Liost conreà la 
literatura i la poesia, entre diverses 
altres activitats, i escriví una de les 
pàgines més memorables de la seva 
obra poètica dedicada al Montseny. 
Amb el títol La muntanya d’ametistes 
(1908), Bofi ll ens explica amb una 
gran precisió les seves observacions 
de la natura de la nostra muntanya 
la qual, amb un detall precís i amb 
un domini del llenguatge, arriba a la 
perfecció de síntesi sense malgastar 
cap mot. Vegeu-ne una petita mostra 
dedicada a les fonts montsenyen-
ques:

És vostre el raig en deslliurança
Cua invisible d’una arrel
Que terra endins anà formant-se
Amb escorrims d’aigua del cel.

En el seu pseudònim, Bofi ll em-
prà el patronímic d’home, Guerau, 
nom aquest poc o gens utilitzat en 
l’actualitat, però que no fou així en 
altre llunyà temps. Si però, que el 
pseudònim ens lliga a través de la 
seva obra amb el Montseny i per raó 
del nom amb el Montsant.

Fra Guerau, fra Guerau Miquel, 
segons la tradició fou un anacoreta 
d’aquell passat medieval que amb 
altres frares habitaren les solitàries 
afraus del Montsant fent dejuni i 
oració. Avui en tenim record d’ell a 
l’accident geogràfi c que ha anat cre-
ant el riu Montsant en la seva vall alta 
polint i llimant amb el seu frec durant 
segles i mil·lennis les dures roques de 
conglomerat fi ns a formar el congost 
de Fraguerau. 

Un i altre Guerau m’han relligat 
dues activitats recents de la nostra 
Secció, la matinal literària entre les 
ametistes del Montseny i la tradicional 
posada del pessebre, enguany, en els 
aspres cimals del Montsant.

Ja fa diversos anys que en Josep 
M. Rius, de tots sabut responsable in-
cansable de les sortides de diu menges 
al matí, va captar per gaudi nostre la 
saviesa de l’enyorat Isidor Cònsul i 

Paisatge tardoral del Montseny. Fotografia 
de Joaquim Carbonell
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entre ells dos endegaren la matinal 
literària que s’anà succeint any rere 
any mentre fou possible. Les cami-
nades constaven, a part de l’exercici 
físic, de l’exercici in tel·lectual on 
l’Isidor ens recitava i ens feia viure 
pàgines literàries d’autors que les 
havien dedicat a l’indret que està-
vem visitant. Aquesta tardor, entre 
els colors torrats i grocs dels faigs i 
castanyers i els vermells dels aurons, 
Romi Porredon ha agafat el relleu 
de la torxa literària i a través dels 
corriols del Montseny ens ha anat 
desgranant unes lectures de l’obra 
de Joan Maragall tot commemorant 
l’any Maragall  que recorda el seu 
150è aniversari de naixement i 100è 
de la seva mort.

Fa molts i molts hiverns que més 
per una pietat atlètica muntanyenca 
que no pas per una pietat religiosa, 

una colla d’amics s’apleguen al vol-
tant de l’artesanal i artístic pessebre 
creació de Joan Gòmez que amb 
l’esforç de tots s’enlaira en un punt 
culminant de les muntanyes catala-
nes. El desembre de 2010, com he dit, 
s’ha deixat al Montsant sobre el pelat 
pedram de la Roca Corbatera.

No lluny d’aquesta penya, aigües 
avall pel seu vessant nord, arribarí-
em al congost de Fraguerau i als sots 
del Toll de la Mula i de les Cadolles 
Fondes, indrets pregons tots aquests 
voltats d’una captivació màgica 
natural. Aquesta vegada no hi hem 
baixat perquè la nostra caminada ens 
va menar cap als penya-segats meri-
dionals de la serra, no obstant això 
en aquell blau dia gairebé hivernal  
en contemplar les fon dalades que 
s’estenien als nostres peus no vaig 
poder estar-me de pensar-hi.

Pessebre col·locat el 2010 a la Roca Corbatera. Fotografia de Joaquim Carbonell
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ACTIVITATS

MUNTANYES DE PRADES 
O 10 D’ABRIL, FUM, FUM, 
FUM 

Leonci Canals

A les set del matí, 69 intrèpids 
aventurers anaven entrant, per rigorós 
ordre de llista, a l’autocar estacionat 
al Parador. Res feia sospitar l’ensurt  
que una hora més tard ens faria aturar 
a prop de Montblanc. Tot anava com 
de costum, vam sortir puntuals, el 
Jordi va passar el plateret per cobrar 
l’import de la sortida i després, mi-
cròfon en mà, ens va comunicar que 
solament hi hauria excursió llarga i 
mitjana, també va aprofi tar l’avinen-
tesa per fer propaganda del llibre Atles 
dels arbres de Collserola  de Josep Nuet 
presentat a la SEAS el 18 de març, 
val a dir que està molt bé. Havíem 
agafat l’autopista A2 direcció Lleida, 
estàvem arribant a Montblanc, feia 
sol i la gent xerrava distesa quan de 
cop i volta ens passa un cotxe tocant 
el clàxon, amb el conductor agitant 
els braços i dient alguna cosa al xofer 
de l’autocar. Del darrere de l’auto-
car sortia una fumarada important 
que en un tres i no res, va entrar a 
l’autocar provocant el pànic entre 
els ocupants de les últimes fi les. No 
vam poder arribar a la sortida de 
Montblanc. Van ser uns moments de 
nervis i d’un cert desconcert fi ns que 
tothom va ser fora de l’autocar amb 

les seves pertinences. El xofer anava 
d’un cantó a l’altre amb el mòbil en 
una mà i l’extintor a l’altre, però va 
poder apagar, en primera instància, 
el petit incendi que va afectar el can-
tó dret de l’autocar. En pocs minuts 
es van presentar els mossos i un 
camió dels bombers que van acabar 
l’extinció i van retirar els elements 
inestables afectats. Un cop controlada 
la situació, es va comprovar que el 
motor funcionava, però no podíem 
continuar en el lamentable estat en 
què havia quedat  la part posterior. 
De totes maneres ens van fer pujar 
a l’autocar un altre cop, més valia 
tenir-nos controlats que escampats 
pel voral de l’autopista, i escortats 
per mossos i bombers, vam seguir per 
l’autopista sortint per Montblanc fi ns 
a l’esplanada que hi ha davant de la 
fàbrica de galetes Rifacli, llàstima que 
era diumenge i estava tancada. 

Els bombers acabant d’apagar el foc del 
darrere de l’autocar. Foto de Leonci Canals.
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Era evident que no podíem fer 
les excursions que estaven progra-
mades per la qual cosa, el «comitè 
orga nitzador» es va reunir amb ca-
ràcter d’urgència i van decidir anar 
per feina i no perdre més el temps. 
Deixaríem l’autocar a la seva sort 
i aniríem a esmorzar a Montblanc, 
després agafaríem el GR-175 fi ns al 
monestir de Poblet, allà ens hauria 
d’estar esperant un altre autocar per 
tornar cap a casa. 

Dit i fet. Vam agafar les motxilles 
i pel voral de la carretera caminàrem  
el quilòmetre que ens separava de la 
vila, creuant el Francolí pel pont vell 
i entrant a Montblanc pel portal de 

Sant Antoni fi ns a la plaça Major, on 
vam esmorzar. Alguns no van poder 
suportar la temptació d’entrar a la 
pastisseria Rafael Andreu i sortir-ne 
amb algun trofeu. 

Un cop esmorzats, vam deixar 
Montblanc per la mateixa porta per 
on havíem entrat, continuant pel ba-
luard de Santa Anna, que res segueix 
els llençols de les mura lles, fi ns que 
la vila quedà enrere i el camí s’endin-
sà per un bosc de pi blanc, guanyant 
alçada fi ns arribar a l’ermita de Sant 
Joan de la Muntanya. Aquesta és 
una bonica ermita encastada en una 
balma de gres rogenc. Al damunt de 
la roca que l’acull, hi ha una mag-
nífi ca balco nada sobre la Conca de 
Barberà. 

El camí continua ben marcat fi ns 
al coll de la Vena, on dinàrem, i se-
gueix fi ns a l’ermita de la Trinitat i el 
monestir de Poblet, on vam arribar 
pels volts de les quatre de la tarda, 
massa d’hora per tornar cap a casa 
amb l’autocar que ens esperava i 
desaprofi tar la magnífi ca oportuni-
tat de visitar el monestir, cosa que 
evidentment vam fer.

En definitiva, malgrat l’ensurt 
inicial, el dia va ser perfecte amb una 
excursió prou interessant (tres hores 
efectives de caminada) i, per acabar-
ho d’arrodonir, la visita al monestir 
de Poblet.

Potser es podria proposar fer una 
sortida sorpresa cada temporada, 
però perquè sigui emocionant no cal 
que sigui accidentada.

Creuant el pont vell de Montblanc. Foto de 
Leonci Canals.
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Setembre

Octubre

18   Excursió:  Gréixer, coll de Pendís i Bor (Berguedà - Cerdanya)

  7   «El cicle natural de l’aigua: aigües superfi cials, subterrànies i  
        fòssils» per Lluís Solé Sugrañes
  9   Exc:  estany d’Ivars (Pla d’Urgell)

11   «La gestió de l’aigua al nostre país» per Josep Maria Niñerola
13   Exc:  turó de Corones i Saltor (Ripollès)

16   «Les aigües termals i medicinals: de les termes romanes als     
          balnearis» per Carme Miró
18   Exc: Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

13   «L’aprofi tament històric de les aigües en el Baix Llobregat» 
       per Esther Hachuel i Àngel Arroyo
15   Exc: Ribera Salada (Solsonès - Alt Urgell)

10   «Els rius en el procés d’industrialització: les colònies fabrils dels                   
        segles XIX i XX» per Jaume Torres
12   Exc: Pedró dels Quatre Batlles amb raquetes (Solsonès)

  9   «L’aigua com a força industrial a Banyoles i la seva comarca: dels              
        molins drapers a les fargues» per Guerau Palmada
11   Exc: la sèquia de Manresa (Bages)

13   «Els grans canals i projectes de regadiu» per Antoni Enjuanes
15   Exc: congost de Mu (Noguera)

11   «Les mines de Collserola» per Juli Ochoa i Francesc Riera
13   Exc: fonts del Bastareny (Berguedà)

  3   Excursió: serra d’Ensija (Berguedà)

17  Excursió de cloenda: gorgs d’Estiula (Ripollès)

Novembre

Desembre

Gener 2012

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Totes les conferències tindran lloc al local de la SEAS a les 8 del vespre

Juny

L’AIGUA COM A FONT DE RIQUESA

Cicle de conferències i excursions 
2011-2012
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Lloc                      EQUIP          
PUNTS 
1 Bernat Poll - Daniel Carrillo    17,0 
2 Maribel Montfort - Pau Mora - David Garriga  19,5 
3 Bernat Macià - Núria Palomer    20,5 
4 Laura Poll - Lourdes Barrera - Joan Poll   21,5 
5 Maria García - Josep Milà    23,0 
6 Montserrat Sala - Pere Pascual    23,0 
7 Joan Gómez - Sergio Agorreta    24,0 
8 Marc Riera - Albert Riera    24,0 
9 Vanessa Guamis - Xavier Vendrell    24,0 
10 Francesc Castillo - Santi Gutiérrez    27,5 
11 Núria Poll - Toni Malaret    27,5 
12 Gaspar Orriols - Martí Orriols    27,5 
13 Núria Mitjans - Jordi de la Riva    28,0 
14 Ricard García - Francesc Riera    28,0 
15 Ramon Celma - Marta Celma - Jairo Pérez  28,5 
16 Claudia Malaret - Aleida Martinell    29,0 
17 Roser Iglesias - Felip Linares - Carles Linares  29,0 
18 Carla Cortès - Marta Giralt    30,0 
19 Yolanda Díez - David Díez - Silvia Cabanillas  30,5 
20 Enric Vendrell - David Vendrell    32,0 
21 Natàlia Albert - Pablo Wessling    32,0 
22 Núria Gironès - Joan Gironès    33,0 
23 Mario Adame - Queralt Simó    33,0 
24 Josep Maria Ballart - Maria Cònsul    35,0 
25 Àngels Castillo - Pep Gil    36,0 
26 Agustí Revilla - Marta Pagès - Conxita Cañas  38,5 
27 Dolors Cardona - Anna Simó    43,5 
28 Josep Maria Rius - Joana Jimeno    46,0 
29 Jaume Campreciós - Marina Figueras   66,0 
                      Desclassifi cats
 Joan Poll - Teresa Crespo    39,0
 Maria Lluïsa Sanz - Ferran de la Fuente   41,0

XXXVII MARXA DE REGULARITAT DE LA SEAS
“Fulgenci Baños” 

15 de maig de 2011 al Vallès Oriental
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 2 de maig
de 2011

—Baixes: Mary Barranco (765)
—Durant la reunió es comença a 

tractar el tema de la candidatura que 
caldrà preparar per a la renovació de 
la Junta que tindrà lloc al febrer de 
l’any 2012. Es recorda que hi haurà 
canvi de president i també fora bo 
que entressin a formar part de la 
Junta alguns socis nous.

—Hem rebut una subvenció de la 
Federació de 400 euros en concepte 
d’activitats organitzades i 179,80 eu-
ros per haver tramitat 116 llicències 
federatives durant l’any 2010.

—Comencem a confi gurar el ca-
lendari d’activitats de la temporada 
2011-2012 que s’inicia al setembre i ja 
es concreten una sèrie de dates com 
són: el 9 de setembre serà la data 
límit per al lliurament de fotografi es 
per al Concurs Fotogràfi c, el 17 del 
mateix mes farem el Sopar de Mot-
xilla, durant el qual tenim previst 
presentar el nou llibre de la SEAS 
Indrets d’una Guerra (1936-1939), i 
l’assemblea es farà l’11 de febrer de 
2012. Sobre el cicle de conferències i 
excursions s’informa a la Junta que 
s’està acabant de confi gurar.

—A la reunió de Vegueria, a la 
qual hi assisteix Lluís Solé Sugrañes, 
s’ha informat de la creació de la 
central de reserva de refugis que 

arrencarà al proper mes de gener 
i que esdevindrà el punt únic de 
reserva amb un major control sobre 
reserves massives.

Reunió del 6 de juny
de 2011

—Altes: Jesús Hernández Re-
dondo (1084) i Margarita López 
Sanfeliu (1085).

—La comissió que treballa per 
la Caminada Popular demana dues 
pancartes addicionals per col·locar 
als carrers, cosa que s’aprova.

—Els mateixos companys que 
van fer l’Island Peak el 2010, ens 
confi rmen que enguany faran, en 
nom de la SEAS, el volcà Chim-
borazo (6.314 m) situat als Andes 
(Ecuador). S’hi afegiren dos expe-
dicionaris més.

—A la reunió s’ha presentat el 
nou calendari de conferències i ex-
cursions que s’iniciarà el proper mes 
de setembre amb el títol de  «L’aigua 
com a font de riquesa». A la pàgina 
13 d’aquest mateix butlletí hi troba-
reu el calendari sencer.

—Es decideix posar sempre a 
tota la propaganda que s’enviï als 
socis, que és obligat disposar de la 
llicència federativa per anar a les 
excursions i en cas de no tenir-la 
s’haurà de tramitar una llicència 
temporal a càrrec de la persona que 
la necessiti.
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Nuet. Correcció de textos: Servei Local de Català. Impressió: Espai Gràfic Anagràfic, S.L.

Josep Maria Rius i Joana Jimeno rebent el reconexeiment dels assistents a les matinals per la 
seva continuada tasca organitzativa durant els darrers setze anys. Foto de Jordi Farràs.
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