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A cavall entre la Vall d’Aran i la Pica, el Mont-roig 
és una muntanya que havia estat força desconeguda 

pel món excursionista. A la fotografia 
de Josep Gil veiem la cresta final del Mont-roig nord.
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CALENDARI

7 i 8 juliol — XXVIII Sortida de Veterans al 
circ de Bramatuero (Vall de Tena, Aragó), fent 
nit a la Casa de Piedra de Panticosa.

14 i 15 juliol — Travessa d’Arties a Caldes 
de Boí fent el cim del Montardo (Vall d’Aran-
Alta Ribagorça).

27 al 29 juliol — Excursió del Grup Veterà 
al Mont Perdut (Sobrarbe, Aragó).

1 al 7 setembre — Recollida de les foto-
grafi es per al Concurs Fotogràfi c de la SEAS 
2012, al local de 20 a 21 h o a la secretaria de 
l’Ateneu de 17 a 21 h

15 setembre — Sopar de motxilla amb l’elec-
ció de la millor fotografi a per votació popular 
i lliurament de premis del Concurs Fotogràfi c. 
A les 21 h al Pati del Roure.

7 octubre — 17a Caminada Popular de la 
SEAS per Collserola. Inscripcions els dies 2, 3 
i 4 d’octubre de 20 a 21 h al local social.

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 del Grup Veterà tenen horaris 

Amb la col·laboració de:

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

                     
                     FLORETO, 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

CONCURS FOTOGRÀFIC

Us anunciem la convocatòria del 
Concurs Fotogràfi c de la SEAS 2012 i us 
convidem a participar-hi perquè tingui 
el ressò que una activitat com aquesta 
es mereix.

Les fotografi es les podeu lliurar fi ns 
al 7 de setembre al local de 20 a  21 h 
o bé a la secretaria de l’Ateneu de 17 
a 21 h, i les bases les podeu trobar al 
nostre web:

www.santjust.org/seas
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ON ANEM?

MONT-ROIG (2.864 m), 
ENTRE LA VALL D’ARAN I 
LA PICA

Daniel Cardona Pera

Introducció i records

Mont-roig (en català i occità), Mont-
rouch o rouge (en francès), és un dels 
principals pics entre la Vall d’Aran i 
la Pica d’Estats, essent poc conegut 
pel món excursionista abans dels 
vuitanta del segle passat. Antoni 
Barrie, enginyer industrial, que en-
tre 1914 i 1916 va participar en un 
estudi encarregat per la companyia 
hidro elèctrica Riegos y Fuerzas del 
Ebro per establir la quantitat de neu 

i aigua aprofi tables a la part alta de 
la conca del riu Noguera Pallaresa, 
quan puja al Mont-roig des del poble 
de Serbi (prop d’Unarre) ja descrivia 
en un article publicat en el butlletí 
del CEC de 1917 sobre el Pallars1, 
«... m’ha cridat sempre l’atenció lo 
poc conegut i visitat, més bé diria 
lo absolutament ignorat que és dels 
excursionistes que vénen a aquesta 
part dels Pirineus...».

A la SEAS tenim constància de 
l’ascensió, a mitjan dels vuitanta, 
que van fer Pere Pascual i Francesc 
Garrigós des d’Alós d’Isil i d’una 
descripció publicada en el nostre 
butlletí en la qual Daniel Rius2 ex-
plica la pujada que va fer l’agost de 
1991 des de la Pleta Palomera on ja 

Encaixonament 
del torrent de la 

Roia de Mollàs 
amb el Mont-

roig al fons. 
Foto de 

Josep Gil.
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esmenta el refugi bivac Enric Pujol, 
inaugurat a la tardor de 19843. Tot i 
així, les anades al Mont-roig per a 
molts excursionistes veterans han 
estat tardanes, malgrat que a nivell 
personal la primera notícia de la 
zona data de 1974, quan la revista 
Muntanya del CEC4  va editar diver-
ses excursions als cims d’aquestes 
contrades. Posteriorment, juntament 
amb alguna altra ascensió més de la 
zona realitzada per JoanTort, van 
quedar recollides en la guia del 
Pallars-Alt Urgell5.

Personalment, la primera vegada 
que vaig veure aquest pic fou du-
rant la travessa pirenenca Salardú-
Portbou (1977). En aquella ocasió 
veníem del pont de la Pena, a prop 
d’Alòs d’Isil, vam passar pels colls de 
la Cornella i Curiós, i des d’aquí vaig 
observar el Mont-Roig i el Ventolau, 
que em van sorprendre ambdós per 
la seva majestuositat, però sobretot 
per la quantitat d’estanys que tanca-
ven sota d’ells. Nosaltres seguírem 
cap al coll de Calberante i baixàrem 
als estanys Major, de la Gallina i del 
Clot de l’Escala, on vam fer bivac.

La segona vegada, l’agost de 
1984, realitzàrem la volta al Mont-
roig pel costat occità —regió del 
Couserans—, pujant des d’Alós d’Isil 
al port de Salau, davallant al poble 
del mateix nom, on dormírem. Allí 
ens va sorprendre el fet que a causa 
de les inundacions de primers de no-
vembre de 1982, que tant van afectar 
el Pirineu Central i Oriental, i durant 

les quals van caure més de 500 litres 
de pluja en 48 hores!, havien fet des-
aparèixer el cos i absis de l’església 
romànica (segle XI) i sols restava 
el campanar d’espadanya. El dia 
següent pujàrem al coll de Crusós, 
passant per les mines d’Anglade, una 
de les més riques en tugstè d’Europa 
—tancada el 19866—, i d’aquí al coll 
de Tavascan o Marterat per baixar 
cap a Noarre. El record que en tinc 
és que la boira ens va complicar les 
coses en el costat occità, malgrat ser 
a principis d’agost.

Així em va quedar pendent fer 
aquest cim, i quan ara fa dos anys 
una colla d’amics estàvem dalt del 
Mauberme i vam observar el «caixal» 
del Montroig, tot el grup ens vam 
proposar d’anar-hi. Ara era l’ocasió 
de conèixer-lo a fons.

Apropament i ascensió amb 
cresta inclosa
Sortim a les quatre de la tarda del 
Parador del tercer divendres del 
mes de juliol. Som onze de colla i 
ja fa catorze anys que fem aquesta 
sortida un grup d’amics, la majoria 
dels quals som de la SEAS. Anem 
en tres cotxes, dels quals dos són 
4x4, que ens ajudaran a pujar els 3,5 
Km de pista en mal estat que hi ha 
entre Quanca i la Pleta Palomera, 
punt de partida de la sortida. Hem 
d’estar entre 8 i 9 del vespre a Ainet 
de Cardós, ja que ens espera l’hora 
de sopar. La ruta elegida serà pel coll 
de Comiols i Tremp.
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Hem esmorzat una mica. Són les 
set passades quan agafem els cotxes 
en direcció a Tavascan, des d’on 
continuem pujant per una carretera 
asfaltada i estreta fi ns a les bordes 
de Quanca. La pista segueix cap a 
l’esquerra fi ns al refugi de la Pleta 
del Prat. Nosaltres deixem en aquest 
indret un dels tres cotxes per ajuntar-
nos en els dos 4x4. En deu minuts som 
en una corba (la pista segueix cap al 
nord en direcció al port de Tavascan), 
on uns indicadors ens avisen del camí 
cap a la Pleta Palomera (1.680 m) i el 
Mont-roig. Aquí deixem els cotxes, 
ens posem les botes, i els més vete-
rans les genolleres —els genolls ja no 
estan com abans—, ah! i sobretot els 
pals!, què faríem sense !!

Ens espera una aproximació molt 
llarga amb la cirereta dels últims 500 

metres de força pendent. Segons el 
servei meteorològic el temps serà bo 
durant el matí amb alguna tempesta 
a la tarda.

Són les vuit del matí, està seré 
i no fa gens de fred. Comencem a 
caminar, al principi ens animem, 
el camí s’inicia amb una lleugera 
baixada, però poc després ja s’enfi la 
suaument seguint el torrent de la 
Roia de Mollàs. Al cap de 10 minuts 
passem per un pont de fusta sobre 
el riu d’Escobes, anem seguint les 
marques vermelles i blanques de 
l’Alta Ruta Pirenaica, però també 
ens ajuden les fi tes clàssiques. Dins 
d’un bosc impressionant de bedolls 
cal estar atents per no perdre el camí. 
Els bedolls han ocupat majoritària-
ment el lloc de les avetoses o pins 
negres, els quals han estat tallats per 

Descansant al refugi Enric Pujol o de Mont-roig. Foto de Josep Gil.



6 Butlletí de la SEAS, 301 – Juliol-agost 2012

a diverses utilitats (mines, fusta...), 
malgrat que el nostre amic Josep 
Nuet ens indica que encara queden 
avets en el lloc per on passem7.

Ara, el camí surt de la densitat 
boscosa i un respir, el camí plane-
ja. Deixem a la dreta la Pleta del 
Fangassal (1.877 m), en bon estat. 
Ens animem perquè ara veiem 
amb més claredat les dues puntes 
del Mont-roig. El bosc s’ha aclarit 
i ens acompanyen, entre altres, el 
pi negre, matollars de neret i algun 
avet. Travessem primer el riu de la 
Ribereta, per després baixar suau-
ment a trobar el torrent de la Roia 
de Mollàs (aquí s’ha d’estar atent a 
les marques de l’Alta Ruta). Seguim 
aquest torrent que ens queda a l’es-
querra, que s’encaixona regu larment 
entre les roques mentre l’aigua baixa 
esglaonadament. El paisatge és molt 
bonic i, sols una observació, el curs 
de l’aigua passa a un nivell superior 
del fons de la vall. El camí decideix 
pujar ràpidament els 200 m de des-
nivell fi ns al Clot de l’Escala.

Clot de l’Escala (2.100 m). So-
bre nostre el Mont-roig és a tocar. 
Seguim a l’esquerra (S) i amb forta 
pujada mentre que a la nostra es-
querra ens acompanya durant uns 
metres la cascada del torrent que 
baixa de l’estany de la Llavera. Al 
peu de l’estany observem, a la nostra 
dreta, la taca blanca del refugi del 
Mont-roig.

Són les 10 h 25 min quan arribem 
al refugi del Mont-roig o d’Enric 

Pujol (2.280 m), refugi lliure de la 
FEEC (1984). És una petita cons-
trucció metàl·lica amb capacitat per 
a 18 persones amb lliteres, mantes, 
emissora d’emergència, tamborets 
i una taula. Aquest refugi és sem-
blant al primer del Besiberri de la 
bretxa Peyta (1960-2000) i entre 
altres d’aquest tipus és idèntic al de 
Baiau (1981). Trobem dos nois que 
han dormit aquesta nit al refugi i que 
ara volen pujar per la carena de la 
dreta del pic. Esmorzem i recuperem 
les forces, sens dubte l’apropament 
ha estat força llarg. El Xavier ens 
ha convençut: farem el mateix que 
els dos nois i baixarem per la via 
normal.

Hem deixat el refugi a l’esquer-
ra i prenem direcció NNO cap a 
la cubeta sota l’enforcadura del 
Mont-roig. Hem de salvar 400 m 
de fort desnivell sense camí en ziga 
zaga; la forta pujada, primer entre 
l’herbei i després per tartera sense 
camí defi nit, fa que alentim molt la 
marxa i hem de fer alguna aturada. 
Arribats al fons de la cubeta, ens 
desviem cap a la dreta (N) per buscar 
la carena. Ara la pujada s’endureix 
entre tartera fi na i herbei. Atenció 
perquè a primers de juliol podeu 
trobar alguna congesta de neu.

Petit coll (2.677 m) a la carena 
entre el pic de l’Estanyet (2.661m) i 
el Mont-roig (punta N). Descansem 
i ens sorprèn el mar de núvols que 
cobreix la part occitana sense que 
sobresurti cap pic. Hem descansat 
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vint minuts i ara agafem decidi-
dament la cresta del Mont-roig en 
direcció oest. Inicialment és una 
carena ampla, però poc a poc es 
torna més escarpada i espectacular, 
però gens difícil.

En trenta-cinc minuts som dalt 
del Mont-roig N (2.858 m), d’aquí 
al pic S, hem de salvar una bret-
xa que els separa. Desgrimpem i 
observem la llengua de neu entre 
ambdós pics; lloc estret, en què 
haurem d’estar atents si realitzem 
l’excursió a finals de juny o princi-

pis de juliol quan encara hi ha neu. 
Ara grimpem entre blocs de granit, 
sense dificultats, però força aeris, 
fins al cim del Mont-roig S.

Arribem a les 13 h 35 min (4 h 10 
min de temps total) al pic principal 
del Mont-roig S (2.864 m). Panorà-
mica espectacular, tant del costat 
de la Vall Farrera (Pica d’Estats, 
pica Roja, Monteixo...) com del 
Pirineu central; mentre la banda 
occitana continua ennuvolada, amb 
boires que intenten saltar al costat 
català.

Al cim del Mont-roig Sud  (2.864 m). Drets i d’esquerra a dreta: Albert Cortès, Daniel Cardona 
i Lluís Solé. Ajupits: Pere Orriols, Rafel Malaret, Josep Gil, Lluís Alonso, Xavier Amadó, Agustí 
González, Joan Benassar i Arnau Amadó. Fotografia de Josep Gil. 
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Descens sense passar pel pic de 
la Tartera ni pel coll de Mont-roig
Hem sortit del cim a un quart de 
tres. Com que és una mica tard no 
anirem al pic de la Tartera (2.846 
m), on hi ha el vèrtex geodèsic, com 
tampoc al coll del Mont-roig (2.670 
m). Seguirem unes fi tes que en di-
recció SSO ens baixen en diagonal 
per anar a trobar un marcat collet 
on encara hi ha restes de congestes 
de neu. Més amunt hi ha una petita 
valleta que prové del coll del Mont-
roig, on hi ha el camí normal per 
pujar al Mont-roig des de l’estany 
Mitjà de la Gallina (2.360 m). Sens 
dubte, aquests 500 metres de bai-
xada, primer per tartera i després 
amb herba barrejada amb rierols, 
fan que haguem d’estar molt atents, 
només el soroll dels pals marquen 
el ritme.

Deu minuts és el temps de di-
ferència entre el primer i l’últim en 
arribar a l’estany mitjà de la Gallina 
(el mapa de l’Alpina en diu de Sens), 
on dinem i descansem durant una 
hora. El dinar seran dos tomàquets 
amb una mica d’oli i pa amb pernil 
i una taronja. Tenim la boca seca i 
l’aigua sense sals no ens la fa passar, 
sols l’aigua amb llimona millora 
la hidratació ja que avui ens hem 
deixat l’Isostar. Observem el Mont-
roig mentre la boira, cada vegada 
és més agosarada, entra pel collet 
que hem fet al matí tapant la carena, 
però encara el vent del sud la frena 
de moment!

Ens fa una mica de mandra tor-
nar a agafar la motxilla i baixem cap 
als petits estanys d’aquest grup fi ns 
a vorejar pel sud l’estany Inferior de 
la Gallina, el qual ens té guardada 
una sorpresa ja que per creuar el seu 
desguàs s’ha de passar agafats a la 
roca i només hi ha una pedra al mig 
on haurem de fer un pas atlètic per 
superar-ho. La bullícia de la gent ens 
fa recordar que sobre nostre tenim 
el refugi del Mont-Roig. Hi ha més 
personal que al matí, cosa que fa que 
alguns decideixen baixar, ja que el 
refugi només té 18 places; això és 
el que fan quatre holandesos que 
estan fent l’Alta Ruta Pirenaica des 
d’Hendaia, i que els anirem trobant a 
la baixada buscant un lloc per acam-
par passat el Clot de l’Escala.

He quedat l’últim, i després de 
deixar el torrent de la Roia de Mo-
llàs a la meva dreta he anat seguint 
unes fi tes riu avall. Observo que no 
vaig bé, trec el mapa i he de tornar 
enrere fi ns a trobar les marques de 
l’Alta Ruta Pirenaica, amagades a 
la meva esquerra i que em porten a 
la cabana del Fangassal, on quatre 
holandesos hi passaran la nit. La 
boira fi nalment ha passat al costat 
català i ens deixa una pluja fi na que 
per sort dura poc temps.

He perdut més de 30 min en 
aquesta errada i els companys estan 
patint. Jo vaig baixant xino-xano, no 
tinc cobertura i em vénen a trobar, 
vint minuts abans de l’arribada, 
l’Agustí, el Pep i el Xavi. Els ho 
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agraeixo. He arribat al lloc de sorti-
da a tres quarts de vuit, els primers 
fan més de quaranta minuts que ja 
hi són.

.... a manera de conclusió
Excursió un pèl llarga, potser és 
millor pujar el dia anterior fi ns al 
refugi del Mont-roig per fer-hi nit 
i fer al dia següent el circuit pujant 
al collet situat a 2.677 m NO per 
ascendir primer el Mont-roig Nord 
i després el Sud, baixant per la via 
normal cap al coll del Mont-roig i 
baixant a l’estany Mitjà de la Gallina. 
El problema és no trobar lloc, ja que 
el refugi és lliure i només disposa de 
18 places, i això a ple estiu pot ser 
un inconvenient, sobretot si anem 
amb colla.

Horaris:
Corba Pleta Palomera (1.680 m) – Pleta del 

Fangassal (1.920): 1h 10 min
Pleta del Fangassal (1.920) – Clot de l’Escala 

(2.100): 45 min
Clot de l’Escala (2.100) – refugi Mont-roig 

«Enric Pujol» (2. 280): 30 min
Refugi Mont-roig (2. 280) – Coll (2.677) 

carena pic Estanyet–Mont-roig N: 1h 10 min
Coll (2.677) – Mont-roig N (2.858): 35 min
Mont-roig N (2.858) – Mont-roig  S (2.864):  

20 min
Mont-roig S (2.864) – Estany Mitjà de la 

Gallina (2.360): 1h 00 min
Estany Mitjà de la Gallina (2.360) – Pleta 

Palomera (1.680): 2h 30 min

Total caminada real: 8 h 10 min

Desnivell: +1188 m i –1188 m.

Panoràmica dels estanys de la Gallina amb el pic de Ventolau. Foto de Josep Gil.
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Excursionistes: Lluís Alonso, Xavier i 
Arnau Amadó, Joan Benassar, Daniel 
Cardona, Albert Cortès, Josep Gil, 
Agustí González, Rafel Malaret, Pere 
Orriols i Josep Lluís Solé.
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MÓN EXCURSIONISTA

PEGUERA: DE POBLE 
ABANDONAT A POBLE 
PROHIBIT

Ferran de la Fuente

Aquest és el títol d’un fullet que la 
Plataforma Salvem Peguera està dis-
tribuint pel Berguedà amb la fi nalitat 
que la gent conegui l’ame naça que 
plana sobre Peguera i la seva vall.

Es tracta del Pla Especial Urba-
nístic de Peguera, projecte residencial 
elitista promogut per Peguera Buil-
ding Development, S.L., empresa cre-
ada el 2008 pels germans Muñoz de 
Manresa i fi nançat pel xeic Butti Bin 
Maktoum Bin Juma al-Maktoum —de 
la família que des del 1830 governa 
els Emirats Àrabs Units— propietari 
de les gairebé 1.800 hectàrees que té 
la fi nca. Pla que sembla molt ben vist 
per l’Ajun-tament de Fígols.

Això implicaria una transfor-ma-
ció absoluta i irreversible del poble de 
Peguera i tot el seu entorn.

Es reconstruirien les cases que 
ja existeixen, però amb la possible 
ampliació d’entre un 30 i un 70%. Es 
construirien dues pistes de tennis, 
una zona hípica i una zona de tir amb 
arc. Un heliport i infraestructures 
per al funcionament del complex, 
entre les quals, i soterrat, un aparca-
ment de 2.000 m2 per a 80 places. Un 
dipòsit d’aigua potable, una zona 

d’emma gatzematge de residus, dos 
trans formadors elèctrics, una planta 
depuradora, caldera de biomassa 
i receptor de senyal làser al roc de 
Peguera. Asfaltat i formigonat de 
camins. Construcció d’un nou edifi ci 
com a Centre d’Interpretació al costat 
de l’església de Sant Miquel de 150 m2 
de planta més 50 m2 d’apar-cament, 
cedits a l’Ajuntament de Fígols. 
Podria tenir alguna relació amb la 
modificació del Pla d’Orde nació 
Urbanística Municipal de l’any 2009 
que permetria l’explotació lucrativa 
de Peguera?

Es passaria de la lliure disposició 
actual per a gaudir de l’espai natural 
a la pèrdua d’aquest en benefi ci de 
zones d’oci turístic predefi nides. Dis-
minuiria l’àrea de pastures i no queda 
clar si qui utilitza actualment aquests 
prats, tindria dret a fer-ne ús. Es 
prohibiria l’entrada a les zones que 
formen part del complex turístic i les 
activitats d’oci serien pautades: ex-
cursions micològiques, rutes a cavall, 
tir amb arc, excursions amb bicicleta, 
rutes guiades amb interès faunístic 
i fl orístic... en detriment del lliure 
gaudi d’aquest entorn natural.

Aquest escrit és un resum del 
fullet distribuït per l’esmentada 
plataforma, i per a qui desitgi més 
informació aquí teniu l’adreça d’in-
ternet: 
www.salvempeguera.blogspot.com
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Lloc                      EQUIP            PUNTS 
1 Pere Pascual - Montserrat Sala    06,0 
2 Felip Linares - Roser Iglesias    07,0
3 Bernat Poll - Daniel Carrillo    08,5 
4 Xavier Vendrell - Vanesa Guamis - Elisa Linares  10,0 
5 Carles Milà - Carlos León    10,0 
6 Ramon Celma - Marta Celma - Jairo Pérez  10,5 
7 Claudia Malaret - Pepo Martí     11,0 
8 Josep Maria Ballart - Maria Cònsul    11,0 
9 Ricard Segura - Enric Vendrell    11,0 
10 Josep Barberà - Ramon Poll    12,0 
11 Salvador Pont - Roser Sánchez    12,0 
12 Lídia Camps - Gaspar Orriols    12,5 
13 Antoni Simó - Teresa Faneca     13,0 
14 Bernat Macià -. Núria Palomar     13,0 
15 Maria Garcia - Josep Milà     14,0 
16 Ricard Garcia - Francesc Riera    14,0
17 Núria Gironès - Joan Gironès    14,0 
18 Xavier Bardají - Anna Farré     14,5 
19 Joan Malaret - Francesc Fàbregas    14,5 
20 Joan Poll - Imma Poll - Jesús Hernández   14,5 
21 Joan Poll - Lourdes Barrera    14,5 
22 Queralt Simó - Mario Adame    15,0 
23 Josep Maria Rius - Joana Jimeno    16,0 
24 Marc Puig - Damià Usón    16,0 
25 Jordi de la Riva - Núria Mitjans    16,5 
26 Josep Gil - Àngels Castillo     17,0 
27 Josep Requena - Teresa Requena    19,0 
28 Romi Porredon - Arnau Cònsul     19,5
29 Teresa Reverter - Xavier Amadó - Guillem Amadó 20,0 
30 Albert Riera - Marc Riera     26,0

XXXVIII MARXA DE REGULARITAT DE LA SEAS
“Fulgenci Baños” 

13 de maig de 2012 al Bages
Itinerari: Marganell, ca l’Oliver, bosc del Casot, can Martorell, coll de la 

Molella i monestir de Santa Cecília.
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INFORMACIÓ DE LA SEAS

ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 5 de març
de 2012

—Altes: Eulàlia Solé Sugrañes 
(1101) i Ramon Poll Gelabert (1102).  
      —Baixes: cap

—La nova quota anual de contri-
bució de la SEAS a l’Ateneu passa a 
ser de 3.474,49 euros.

—Aquest mes s’enviarà als socis 
un comunicat informant-los que els 
qui tinguin correu electrònic deixaran 
de rebre la propaganda mensual per 
correu postal. A partir d’ara només 
rebran el butlletí bimestral. Els qui no 
tinguin correu electrònic seguiran re-
bent la informació per correu postal.

—A causa del seu caràcter intern 
es decideix enviar als socis, per correu 
electrònic, l’acta de la darrera Assem-
blea General a través d’un document 
pdf. No es creu convenient penjar-la 
al web. L’acta estarà sempre a dispo-
sició del soci que ens la demani.

—D’acord amb la resolució presa 
a la darrera Assemblea, la Junta rati-
fi ca la seva adhesió a la Plataforma 
per la Independència del nostre 
poble.

—La Federació ens ha demanat 
que informem l’Ajuntament de la 
col·locació de senyals del PR C-164 
dins del nucli del nostre poble.

—S’accepta la proposta de Maria 
Garcia que les tapes del butlletí 

núm. 300 siguin en color i la pintura 
que apareixerà serà obra de la sòcia 
Teresa Faneca.

—Es decideix iniciar un seguit de 
gestions dirigides a recuperar el Camí 
de Santa Creu d’Olorda, que vam 
senyalitzar l’any 1981 acompanyant-
ho de l’edició d’un llibre. Es tractaria 
d’aconseguir homologar-lo com a un 
Petit Recorregut dins de Collserola.

Reunió del 16 d’abril
de 2012

—Altes: Carlos López Pulido 
(1103), Josep Barberà Capdevila 
(1104) i Carme Miró Castillo (1105).  
      —Baixes: cap

—Durant la reunió es deixa cons-
tància que el soci Leonci Canals ha fet 
desinteressadament l’escaneig dels 11 
primers butlletins de 1934 a 1936, cosa 
que és d’agrair.

—El 13 d’abril ha estat presentada 
al Consell Català de l’Esport tota la 
documentació per poder registrar la 
SEAS com a una secció esportiva de 
l’Ateneu. 

—En aquesta documentació s’in-
cloïa el nou Reglament Intern en el 
qual es dóna un termini de 90 dies 
als socis que no hagin satisfet la 
quota anual. Passat aquest termini 
seran donats de baixa si no l’han feta 
efectiva. La comunicació es farà per 
correu electrònic o per correu postal 
segons el cas.
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—La comissió de la Caminada ja 
ha començat a reunir-se per preparar 
la d’enguany.

—Davant la possibilitat que 
el Consorci de Collserola no doni 
permís per fer un nou PR pel Camí 
de Santa Creu que volem recuperar, 
es decideix tractar-lo com un «camí 
històric» i demanar l’ajut de l’Ajun-
tament per aconseguir-ho.

Reunió del 7 de maig
de 2012

—Altes: Montserrat Peiró Pintó 
(1106).

—Baixes: Alba Bravo Rodríguez 
(934)

—Es valora positivament la 
parada que vam muntar per la Di-
ada de Sant Jordi a can Ginestar, 
i es considera que cal ser present 
als esdeveniments locals d’aquest 
caire.

—La Federació ens ha fet arribar 
un informe sobre la sinistralitat 
excursionista l’any 2011 amb un 
increment d’accidents remarcant 
que la llicència no s’ha de fer servir 
com una assistència sanitària.

—Des de la SEAS hem col-
laborat en la campanya feta a cor-
re-cuita per aconseguir que no es 
tallessin uns exemplars de roure si-
tuats  a la cruïlla de la Rambla amb 
el carrer de Catalunya. La pressió 
feta a l’Ajun tament per les diverses 
entitats, la nostra entre elles, han fet 
possible evitar-ho.

IMMACULADA MALARET 

El 4 de maig de 2012, després 
d’una sobtada i ràpida malaltia, la 
nostra companya Immaculada Mala-
ret Julià va morir a l’edat de 65 anys.

La Immaculada sempre havia 
estat una persona activa i compro-
mesa com ho prova el fet que des del 
mateix moment en què vam reiniciar 
l’activitat a la SEAS, l’any 1964, va 
fer-se sòcia participant en diverses 
activitats i excursions. Excursions 
que no va deixar de fer fi ns al darrer 
moment. 

CORREU BROSSA

Els correus que enviem als socis 
podrien ser considerats com a correu 
brossa pel vostre servidor de correu 
electrònic, per la qual cosa suggerim 
que vigileu si van a parar a l’esmentat 
apartat de correu brossa on podeu 
indicar que els correus que es rebin de 
la SEAS no són correu brossa. En cas 
de dubte truqueu al 660 59 27 79.
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MARXA DE REGULARITAT

La comissió encarregada d’orga-
nitzar la XXXVIII Marxa de Regularitat 
«Fulgenci Baños» de la SEAS manifesta 
el seu agraïment a totes les persones  
que amb la seva col·laboració en les 
tasques de controls i avituallament han 
fet possible que s’hagi  dut a terme amb 
gran satisfacció per part de tots els parti-
cipants.

Gràcies doncs a Àngel Mora, Joan 
Flix, Elvira Fisas, Jordi Farràs, Francesc 
Blasco, Anthony Chalco, Lluís Solé, 
Maria González, Lluís Ayguadé, Isabel 
Nebot, Teresa Farró, Ferran de la Fuente, 
Maria Lluïsa Sanz, Stel·la Becchi, Marina 
Feliu, Marcel·lí Camats, Anna García, 
Dolors Cardona, Anna Simó i Higini 
Hernández. Tothom queda convidat 
a col·laborar en les properes edicions. 
Equip d’organització de la Marxa.

Pere Pascual i Montserrat Sala, guanyadors 
de la Marxa de Regularitat del 2012.
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