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CALENDARI

— 2 al 4 maig
Excursió del Grup Veterà al pic de Qüenca (Pa-
llars Sobirà)

— 8 maig
Audiovisual «Tour 2014. Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló» a les 20 h
 
— 11 maig
Excursió a Fumanya i Peguera (Berguedà) amb 
sortida del Parador a les 7 h

— 18 maig
XL Marxa de Regularitat «Fulgenci Baños» a Coll-
serola. Conjuntament es farà «La Marxeta» amb 
membres de les Excursions en Família

— 25 maig
Excursió matinal al turó de Montfort (Montseny) 
amb sortida del Parador a les 7 h

— 1 juny
Excursió a Catllaràs (Berguedà) amb sortida del 
Parador a les 7 h

— 5 juny
Audiovisual «Travessa dels Pirineus» per Daniel 
Cardona, a les 20 h 

— 7 al 9 juny
Excursió del Grup Veterà a la Pica d’Estats des de 
Pinet (Arieja)
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— 15 juny
Excursió de cloenda del cicle a la ruta minera de 
Ribes de Freser (Ripollès) amb sortida del Para-
dor a les 7 h

— 29 juny
Excursió de cloenda de les matinals de tot el dia 
al Berguedà amb sortida del Parador a les 7 h

— 29 juny
Excursió en Família a Montserrat (Baix Llobre-
gat)

— 3 juliol
Adiovisual «selecció de curtmetratges d’internet»  
a les 20 h 

— 5 i 6 juliol
Sortida de Veterans al refugi Àngel Orús fent el 
pic Pavots (Pirineu aragonès)

— 12 juliol
Sopar de Lluna Plena. Lloc pendent de decidir

— 18 al 20 juliol
Excursió del Grup Veterà al Comaloforno (Alta 
Ribagorça)

— 19 i 20 juliol
Excursió al Comapedrosa (Andorra)

Informació: si no s’especifica 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 de sortida variables.
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Mas d’Aiats, Pla d’Aiats, Puig de la 
Bastida, mas de Comajoan, mas d’Aiats

Aquest és el primer itinerari per la serra 
de Cabrera i el pla d’Aiats, d’un recull de 
tres que aniran sortint en els propers but-
lletins. D’itineraris circulars n’hi ha més, 
però no és l’objectiu d’aquest espai fer-ne 
una descripció exhaustiva, sinó despertar 
la curiositat i les possibilitats d’un indret 
força atractiu.

Per arribar a les proximitats del mas d’Aiats 
des de Vic, agafarem la C153 en direcció 
a Olot. Un cop haguem deixat enrere San-
ta Maria del Corcó (l’Esquirol) i superat el 
km 23, hem d’agafar la pista que surt a 
l’esquerra del pont de la Rotllada, molt a 
prop de Cantonigròs. És una pista en bon 
estat, apta per a turismes que no siguin 
extremadament baixos i conduint amb 
precaució. Deixarem a l’esquerra el ramal 
que va a Caselles i seguirem recte en di-
recció a Aiats. Una mica més endavant la 
pista es bifurca en dos, a la dreta va cap al 
mas d’Aiats i a l’esquerra cap a una zona 
on poden aparcar 4 o 5 cotxes, agafarem 
la de l’esquerra i aparcarem. 

Aquí comença l’excursió.  Recularem una 
mica i agafarem la pista que ens portarà 
de dret al mas d’Aiats, una masia típica-
ment catalana, ben resguardada del vent 
del nord, als peus de la cinglera. 

Darrere del mas hi ha una prada que tra-
vessarem cap a la dreta fins a l’inici del 
bosc, on trobarem el camí de pujada al 
pla d’Aiats. Des d’aquest punt el camí 
no té pèrdua enfilant-se ràpidament per 
dins el bosc de roures, alzines i faigs. De 
tant en tant trobarem algun pany de roca 
que ens obligarà a fer petites grimpades, 
res de l’altre món, fins arribar al grau de 
l’Escaleta, on el bosc s’obre deixant pas a 
unes magnífiques vistes cap el sud i po-
nent. El Grau de l’Escaleta és una cornisa 
rocosa d’uns tres metres d’amplada i fort 
pendent, un esplèndid balcó des del qual, 
si el cel està prou net, podrem gaudir d’una 
àmplia panoràmica des del Montseny fins 
al Cadí passant per la Mola i Montserrat 
sobresortint per damunt del Moianès, el 
Port del Comte i el Pedraforca. 

Deixarem el grau enrere pel camí que con-
tinua guanyant alçada serpentejant per 
dins del bosc fins arribar a les Cabanyes 
del Pla d’Aiats. La raó de ser d’aquesta 
cabanya, actualment mig enrunada, és 
que fa un grapat d’anys en aquest pla s’hi 
conreaven bàsicament patates alternant-
les amb cereals. Té nassos, oi? Això se’n 

Pla d’Aiats i mas de Caselles. Foto de Leonci 
Canals.
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SERRA DE CABRERA I 
PLA D’AIATS
Itinerari circular núm. 1

Leonci Canals i Mestre
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diu economia de subsistència. Aquí dalt 
l’aigua és escassa, prop de la cabanya 
hi ha una petita bassa i una altra més 
amunt, al mig del pla, sota unes alzines 
i molt a prop del camí que el travessa de 
punta a punta. Anys enrere el pla era una 
densa catifa verda, una prada subalpina 
que s’ha anat perdent colonitzada per 
brugueroles, falgueres, ginebres i boixos, 
juntament amb alguns faigs i roures. Des 
de la cabanya fins al caire de la cinglera, 
són cinc minuts mal comptats pel camí 
que creua el pla anant cap  a la dreta. Tot 
el Collsacabra s’obre als nostres peus. Al 
fons de l’estimball de més de 200 m, el 
mas de Comajoan i l’ermita de Sant Gil 
semblen peces de pessebre a tocar de la 
cinglera.  A l’horitzó, si el dia és prou clar, 

descobrirem el Montseny, l’Alta Garrotxa 
amb el cim característic del Bassegoda, el 
golf de Roses, la Mola i Montserrat. Des 
d’on hem deixat el cotxe fins a aquest 
mirador hi ha uns tres quarts d’hora de 
camí. 

Des d’on som, podem retrocedir i anar cap 
a Cabrera (que serà motiu d’una altra res-
senya) o seguir el camí fins al cim d’Aiats 
i continuar cap al Puig de la Bastida, que 
és el que pertoca a aquest itinerari.

Així doncs, continuarem fins al cim 
d’Aiats, el punt més alt de la cinglera 
(1.311 m), baixarem pel corriol que fent 
ziga-zaga ens menarà al coll de Saiols i 
puja al Puig de la Bastida (1.239 m). 
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En primer terme Bellmunt i darrere el Port del Comte, el Pedraforca i el Cadí des del grau de 
l’Escaleta. Foto de Leonci Canals.
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Val la pena aturar-se en aquest turó nu 
de vegetació i observar, entre pastures 
i boscos, el reguitzell de masies que 
salpebren la part nord del Collsacabra. 
Tot i la seva poca alçada, és una talaia 
privilegiada des de la qual gaudir d’una 
excel•lent panoràmica. A la nostra es-

querra trobarem la serra i el santuari 
de Cabrera, al davant la serra de Llan-
cers, al seu darrere el Puigsacalm i com 
a teló de fons, el Pirineu amb el cim del 
Puigmal traient el nas pel damunt , Bas-
timents, Costabona i el massís del Ca-
nigó. 

A la foto de dalt 
el Collsacabra i el 
Montseny des del 
mirador d’Aiats, 
i a la de baix el 
Puigsacalm en 
primer terme amb 
les muntanyes 
de Núria al fons. 
Fotos de Leonci 
Canals.
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Seguirem pel corriol fins a la pista que co-
munica bona part de les masies que hem 
vist. Hem d’anar cap a la dreta, en direcció 
a Comajoan. La pista ressegueix el contorn 
del pla d’Aiats.  Comajoan és una magní-
fica masia, totalment restaurada, que amb 
l’ermita de Sant Gil formen  un conjunt ar-
quitectònic en un marc corprenedor just 
als peus de la part més vertical dels cin-
gles d’Aiats. El camí que va fins a Aiats, 
passa pel darrere de l’ermita de Sant Gil 
i pel costat d’una zona tancada, després 
va vorejant el contorn de la muntanya fins 
al mas d’Aiats, d’aquí fins als cotxes són 

quatre gambades resseguint la pista que 
ja hem fet d’anada.

Per fer aquest itinerari circular trigarem 
unes dues hores i mitja aproximadament, 
tot depèn del que ens encantem.

Bibliografia i cartografia:

— Josep Nuet i Àngels Morell. Mapa de la 
vegetació de la muntanya d’Aiats. Revista 
Muntanya núm 87. Agost de 2007. CEC.
— Cartografia. Institut Cartogràfic de Ca-
talunya.
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MONT CHABERTON, 
UNA MUNTANYA 
AMB HISTÒRIA

Bernat Macià i Molinero

MÓN EXCURSIONISTA

Les torres del cim del Mont Chaberton. Fotografia 
de Bernat Macià.

A l’extrem oriental d’Occitània, a la fron-
tera entre els estats francès i italià, hi ha 
un cim amb molta història: el Mont Cha-
berton (3.131 m). El seu principal atrac-
tiu és el Fort Chaberton, «El gegant dels 
núvols», la fortalesa que es va construir 
al cim de la muntanya.

La història

Entre el 1898 i el 1910 els italians van 
alçar la fortalesa, on destacaven 8 tor-
res de 12 metres d’alt i equipades amb 
armes de 149 mm amb un radi d’acció 
de 360º. D’aquesta manera aconseguien 
tenir controlat el coll de Montgènevre/
Monginevro i amenaçaven la localitat 
francesa de Briançon. Per poder arribar 
al cim, van habilitar una pista des de la 
localitat de Fénils i per pujar el material, 
es va construir un telefèric. A més, per 
facilitar la construcció, van rebaixar el 
cim del Chaberton en 7 m, deixant-hi una 
gran esplanada.

Després de la Primera Guerra Mundial 
l’exèrcit italià va desmuntar part de les 
peces d’artilleria per traslladar-les a al-
tres fortaleses considerades més priori-
tàries. Sota el règim feixista de Mussoli-
ni, es va rearmar el Fort Chaberton, però 
ja no era un puntal tecnològic i ho aca-
barien pagant. Els francesos, veient-se 
amenaçats de nou pel Fort, van instal•lar 

dues bateries en muntanyes properes, 
però fora de l’abast visual italià. El pro-
blema que tenien és que quedaven lluny 
del Fort i els projectils havien de descriu-
re una gran paràbola per poder arribar al 
seu objectiu, situat més de 1.000 metres 
més amunt que les bateries. Un equip 
d’enginyers va calcular durant setmanes 
les taules de tir necessàries per poder 
aconseguir tocar el Fort.

El 10 de juny de 1940 Itàlia declarà la gue-
rra a França i van començar els bombarde-
jos des del Fort Chaberton, tot i que sen-
se gaire èxit. El 21 de juny de 1940, els 
francesos van replicar els atacs des de les 
dues bateries instal•lades en les muntan-
yes properes. Per acabar d’afinar la pun-
teria, un grup d’enginyers francesos se si-
tuà en una privilegiada avançada sobre el 
Mont Janus i donà les ordres adients per 
acabar de calibrar les armes. A poc a poc 
van anar caient les torres del Chaberton i 
augmentant el nom  bre de baixes de les 
tropes italianes. Després d’uns dies més 
de combat, finalment el 24 de juny de 
1940 es va firmar l’armistici entre france-
sos i italians.
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El fort va ser abandonat el setembre de 
1943 i, un cop acabada la Segona Guerra 
Mundial, el cim del Chaberton i la forta-
lesa van ser annexats per França, des-
plaçant la frontera entre els dos països 
fins al poble de Claviere. L’estiu de 1957 
es van retirar les restes metàl•liques més 
importants, però avui en dia el tram final 
de la pujada i els voltants del cim conti-
nuen plens de restes de la fortalesa.

L’ascensió

Al Mont Chaberton s’hi pot pujar a través 
de diverses rutes. Nosaltres sortim des de 
la població de Claviere (1.770 m), molt a 
prop de l’edifici fronterer. Agafem el car-
rer que ressegueix el curs esquerre del 
Rio Secco i comencem a pujar. De segui-

da el carrer asfaltat es converteix en una 
pista que a poc a poc es va estrenyent 
fins a convertir-se en un camí estret, però 
molt ben marcat. Al cap d’una hora arri-
bem a la Bergerie (2.025 m) on creuem 
el riu. Des de la cabana un camí segueix 
recte cap a les gorges que s’intueixen al 
fons de la vall. Però no és el nostre: no-
saltres hem d’agafar un corriol que puja 
a mà esquerra fins a la pista que durant 
tota l’estona veiem que resseguia l’altre 
costat del riu.

Abandonem el GR i pugem un centenar 
de metres més fins a la part alta de la vall, 
on trobem unes instal•lacions d’esquí i 
des d’on ja veiem la pujada que ens espe-
ra fins al coll de Chaberton. Creuem el llit 
sec del riu i al cap d’una estona arribem 

Pujada pedregosa cap al coll de Chaberton, al centre de la foto. Foto de Bernat Macià.
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a les restes d’una antiga edificació mili-
tar, «Les Sept Fontaines» (2.253 m, 1.30 
h). Des d’aquí el camí va pujant constant-
ment fins a arribar al coll de Chaberton 
(2.674 m, 2.30 h), on ens trobem amb la 
pista que puja des de Fénils. Davant nos-
tre veiem clarament les ziga-zagues que 
ens esperen i que ens porten al cim del 
Mont Chaberton (3.131 m, 3.30 h), una 
gran esplanada d’un centenar de metres 
de llarg, amb magnífiques vistes cap al 
costat italià (Vall de Susa), cap al costat 
francès (Briançon) i cap a les muntanyes 
dels Alps (Ecrins, Vanoise, Mont Blanc, 
Monte Viso ...). Mentre som al cim, de-
senes de persones hi arriben, tant per la 
ruta normal a peu o amb bicicleta, com 
pel seu vessant SSE, una via més tècnica 
(PD-, II).

Fem una visita a les restes de la forta-
lesa i al cap d’una estona comencem a 
baixar. El descens l’efectuem pel mateix 
camí, però aquesta vegada, enlloc de 
tornar cap a la Bergerie, seguim la pista. 
Passem una zona de pícnic i al cap d’una 
estona trobem un camí ben marcat, tot 
i que sense senyalització, que surt a mà 
esquerra. El camí va baixant ràpidament 
i al cap de poca estona trobem un indi-
cador del Village du Soleil. Girem a mà 
esquerra, acabem d’arribar fins al riu i 
resseguint el seu curs pel vessant dret, 
tornem a Claviere.

Fitxa tècnica (fins al cim)
Distància: 8,6 km
Temps: 3.30 h
Desnivell acumulat: 1.430 m

 Interior d’una de les galeries amb un bon gruix de neu permanent. Foto de Bernat Macià.



50 ANYS DE LA MEVA
PRIMERA EXCURSIÓ
AMB LA SEAS

Daniel Cardona i Pera

Com tots sabeu, la tercera etapa de la 
SEAS va néixer després d’un acord del 19 
de gener de 1964 de la Junta de l’Ateneu 
presidia per Rafael Malaret i Amigó. La 
inauguració oficial, però, va ser el 19 
d’abril durant les Festes de Sant Jordi1.

Abans, en la preSEAS, l’any 1963, re-
cordo una guerra de guix al castell de 
Sant Jaume amb el Joaquim Carbonell i 
el Lluís Ramban, amb tots els amics que 
veníem de l’escoltisme de l’Agrupament 
Escolta Dr.Tenas, que malauradament 
havia clausurat mossèn Antoni Marto-
rell l’any 1962.

A la tardor de 1963, quan anava a bus-
car l’autobús, el Fulgenci em va aturar 
al carrer de la Sala del nostre poble. 
Aleshores a les tardes estudiava a Bar-
celona i feia poc d’un mes que havia co-
mençat a treballar als Laboratoris Pro-
des. Em va dir: «Daniel, voldries venir 
el proper diumenge a Sant Llorenç del 
Munt? Volem reiniciar la SEAS amb una 
colla de nois i noies del poble». La ve-
ritat, no era la primera vegada que es-
coltava la paraula SEAS, el pare sempre 
m’explicava una excursió que havia fet 
als anys quaranta amb membres de la 
Secció per l’engorjat del Cardener i la 
bòfia del Port de Comte.

10 ENS ESCRIUEN
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No sé si aquella excursió de 1963 va ser 
en un diumenge de finals d’octubre o de 
mitjans de novembre, sí tinc clar que va 
ser abans de l’assassinat del president 
J.F.Kennedy (23/11/1963) i també que 
feia molt de fred.

Els esdeveniments amb el temps es 
perden i em queden poques imatges 
d’aquesta primera excursió. En fer me-
mòria, sé que venia en Francesc Domín-
guez —ambdós treballàvem als Labo-
ratoris Prodes— i que ell anava amb un 
abric blau, sens dubte per l’escassetat 
econòmica d’aquells temps. Agafàrem el 
primer autobús que sortia de Sant Just 
cap a la plaça Universitat, caminant fins 
al carrer Pelai a l’estació dels Catalans, 
situada als soterranis on s’ubicaven les 
galeries comercials de l’avinguda de la 
Llum. Arribàrem a Terrassa i a l’inici de 
la Rambla vam agafar els autocars que 
anaven a Matadepera.

Detall de la taula d’orientació de la Mola. Foto de 
Marcel•lí Guixà. (Arxiu Fotogràfic de la UES, Sec. 
d’Història). Font: Carles Capellas4.
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No recordo on era  la parada final de 
Matadepera, penso que devia ser al 
centre del poble ja que havíem traves-
sat l’esvoranc, encara visible, de la rie-
ra de les Arenes ocasionat després de 
l’aiguat del 25 de setembre de 1962, 
quan van caure 225 a 240 lts/m2 en po-
ques hores a la zona on anàvem a realit-
zar l’excursió.

El 1963 a Matadepera sols hi havia la ur-
banització de Can Prat, que s’ampliaria 
el 1964. Segur que la parada final era 
al poble. Després seguírem cap a la ur-

banització esmentada i d’aquí al Cavall 
Bernat. Primer vam seguir el torrent de 
Calderols, el qual més que un torrent 
tornava  a ser un esvoranc com el del 
Gran Canyó a causa de l’esmentat ai-
guat; aquí en Fulgenci va dubtar, ja que 
aquesta nova orografia no sortia en el 
mapa de l’Alpina. Amb bon ull, ens va 
fer pujar cap a una masia —crec can 
Solà del Pla— i d’aquí pel mig del bosc 
cap al Cavall Bernat2,3. Suposo que vam 
anar a buscar el camí dels Monjos cap 
a la font Soleia, el Morral del Drac i el 
monestir.

Monestir de Sant Llorenç de Munt des del camí dels Monjos. Única fotografia que tenim de la 
sortida de la tardor de 1963. Malgrat tractar-se d’una felicitació del Nadal de 1964 del Fulgenci 
Baños a tots els nois de la SEAS, segurament la fotografia va ser feta a l’excursio esmentada.
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Em va sorprendre molt la taula d’orien-
tació dalt de la Mola, era la primera que 
veia i en Baños ens anava explicant on 
era el mar, Montserrat, la Ser ralada Li-
toral, els Pirineus... estava feta de cerà-
mica i posava tots els topònims que 
podíem observar. Fou inaugurada el 
30 d’octubre de 1960 amb l’ajut de la 
Caixa de Sabadell en el seu centenari4. 
La tornada la vam fer pel mateix lloc de 
pujada.

En Joaquim Carbonell recorda dos fets: 
que tot pujant el Fulgenci es va deixar 
la màquina al terra i que algú de la co-
lla la va anar a buscar, i que segurament 
vam dinar de baixada a la font Soleia, 
que aleshores rajava poc. El dia era curt i 
l’autobús de tornada sortia precisament 
en un descampat del final de la urbanitza-
ció de Can Prats de Matadepera i d’aquí a 
Terrassa per  tornar a agafar els Catalans 
cap a Barcelona. 

Bibliografia

1. GIRONÈS, JORDI. «Refundació de la 
SEAS i primers compromisos amb el país 
i la cultura (1960-1969)». SEAS, 75 anys 
de muntanya i cultura. Editat per SEAS, 
Centre d’Estudis Santjustencs i Ajunta-
ment de Sant Just Desvern, 2009. Espai 
Gràfic Anagràfic SL, pàg 79-84.  

2. SOLÀ, J. Guia monogràfica de Sant Llo-
renç de Munt. Editat pel Centre Excursio-
nista de Terrassa, 1935. Gràfica J.Morral. 
Edició facsímil. Terrassa, 1984.

3. Editorial Alpina-GES. Mapa de  Sant 
Llorenç del Munt, serra de l’Obac. 
1:25.000.

4. CAPELLAS CARLES. La taula d’orientació 
geogràfica de la Mola. www.raco.
c a t / i n d e x . p h p / A r r a o n a / a r t i c l e /
viewFi le/260476/347635

Records personals

– Domínguez (15 anys): diu que portava 
una màquina de fotografies marca Xoco-
lates Ollé, però no hem trobat cap foto-
grafia i com he esmentat duia un abric 
blau.
– Joaquim Carbonell (20 anys): recorda 
el fet de la pèrdua de la màquina de fo-
tografiar del Fulgenci, el dinar possible-
ment a la font Soleia i que feia molt de 
fred.
–  Eduard Celma (14 anys): sols recorda 
que el Domínguez portava un abric blau.

Apèndix

M’han confirmat que no van assistir: An-
toni Simó, Jordi Gironès, Ramon Celma, 
Gaspar Orriols, Jaume Campreciós, Anto-
ni Malaret, Joan Malaret i Jordi Farràs.

Escut de la SEAS utilitzat en els 
butlletins a partir de 1966.



Butlletí de la SEAS

Núm.312 Maig/Juny 2014

ASSEMBLEA GENERAL 
DE LA SEAS 2014

Maria Garcia i Bernal

13

L’Assemblea s’inicià puntualment a l’hora 
acordada, però dues setmanes més tard de 
la  convocatòria inicial a causa del canvi de 
data de l’Assemblea General de l’Ateneu. 
Després de la lectura i l’aprovació de l’acta 
de l’Assemblea anterior, es va exposar la 
Memòria de la Secció del 2013, una me-
mòria farcida d’activitats, algunes d’elles 
amb tradició de molts anys i d’altres de 
nova fornada que tot seguit comentarem. 

Començarem per les activitats més vete-
ranes de la Secció. La representant de la 
taula de redacció del Butlletí va destacar 
el canvi de disseny de la publicació fet pel 
soci Antoni Royo i l’entrada en el 80è any 
de la publicació del butlletí, i en Leon ci 
Canals ens va recordar les tres exposicio-
ns «Paisatge i traç a través dels but lletins 
de la SEAS», que es van celebrar durant el 
2013 a l’Ateneu, al Mil•lenari i al CIM de 
can Ginestar. En Ferran de la Fuente, en 
nom de la comissió que organitza la Ca-
minada Popular, ens va parlar la davalla-
da important del nombre de participants 
de la 18a Caminada, la més baixa des de 
l’inici de l’activitat. En Joan Pera ens va 
anunciar que la 40a Marxa de la Regu-
laritat es farà per la serra de Coll serola i 
finalitzarà al Pati del Roure de l’Ateneu. 
El Grup Veterà ens va avançar que en-
guany volien fer el pic de Balandrau i la 
Pica d’Estats. En Marcel•lí Camats, repre-
sentant de la Sortida de Veterans, va in-
formar que aquest any pujaran al pic de 

Pavots, de més de 3.000 m. En Lluís Solé 
ens va parlar de la bona acollida de les 
activitats del cicle dedicat a «La Mineria 
a Catalunya». En Jordi Gironès, després 
de valorar positivament la travessa de 
Colomers del 2013, va anunciar que la 
sortida de Pirineus del grup d’excursions 
d’autocar serà al Comapedrosa. En Pere 
Aceitón va informar de les novetats de la 
Biblioteca, va fer cinc cèntims de la tasca 
que està portant a terme la comissió del 
Mapa de la Vall i també va informar de 
les accions que s’han dut a terme per a 
la recuperació del Camí de Santa Creu en 
col•laboració amb els escoltes de Sant 
Just. 

En Bernat Macià va explicar les novetats 
del web de la SEAS, que segueix posant-
se al dia d’acord amb les noves tecnolo-
gies. Una novetat destacada és la creació 
d’un compte Twitter que de moment té 
125 seguidors, tot i que molt pocs són 
membres de la SEAS. Escoltant els seus 
representants, també vam poder consta-
tar el bon estat de salut de les Matinals, 
del Sopar de Lluna Plena i del Concurs de 
Fotografia. 

Imatge dels assistents a l’assemblea. Foto de 
Lluís Solé.

INFORMACIÓ DE LA SEAS
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A continuació comentàrem les activitats 
que van iniciar el seu camí el 2013. En 
Jordi Gironès va parlar del grup SEAS Trail 
Running, que va començar amb empenta, 
però que encara no ha reprès l’activitat 
aquest any. La Romi Porredon va comen-
tar la bona acollida de les Excursions en 
Família en les seves dues primeres sorti-
des i va informar dels canvis proposats 
per la comissió que les organitza i del 
calendari de sortides fins a l’estiu. 

L’Albert Cortès ens va parlar de la pri-
mera Sortida a la Neu (febrer de 2013), 
amb molt bona participació, però amb 
molt mal temps, i de la segona (febrer 
de 2014), amb poca participació, però 
amb un temps esplèndid. La Memòria va 
finalitzar amb un munt de participacions 
i col•laboracions de la SEAS que demos-
tren, un any més, que la nostra entitat és 
ben activa.

En Toni Simó va exposar l’estat de comp-
tes de la Secció, comentant les desviacions 
respecte el pressupost previst d’ingressos 
i despeses. En l’apartat d’ingressos, va 
destacar la retirada de la subvenció de 
la Caixa per al Concurs de Fotografia i la 
baixa participació de la Caminada Popu-
lar. Malgrat tot, ingressos i despeses han 
quedat equilibrats i la caixa de la SEAS 
continua essent prou solvent. Quant al 
moviment i la piràmide d’edats dels socis 
de la SEAS, la frase de la Romi ho resu-
meix tot: «és una mitjana d’edat alta, però 
amb esperit molt jove».

Dins del punt Propostes per al 2014, la 
Romi Porredon va oferir als assistents 
la possibilitat de suggerir algun tema 
per al premi especial del Concurs de 
Fotografia 2014. Davant la falta de pro-
postes dels socis, la junta va passar a 

fer la votació de les seves, i va guanyar 
el tema Masies de Sant Just. També es 
va oferir als socis la possibilitat de fer 
propostes per organitzar algun curset 
que trobessim interessant, la qual cosa 
va donar peu a la proposta d’en Da-
niel Cardona: nomenar un encarregat 
de recollir i analitzar les propostes de 
cursos que rep la SEAS per fer-ne una 
selecció en relació amb les necessitats 
de la secció i posteriorment difondre-
les. També es va anunciar la celebració 
dels 50 anys de la tercera època de la 
SEAS (1964-2014) durant el Sopar de 
Motxilla. 

Per acabar, es va informar d’una nova 
activitat, el 1r Cicle Audiovisual de Mun-
tanya de la SEAS, que es va iniciar amb 
un documental de Ferran Latorre que va 
tenir força èxit de públic i el programa 
de la qual ja es pot consultar al web de 
la SEAS. 

L’Assemblea va aprovar la proposta 
d’aug  ment de quotes, argumentada per 
l’increment de l’aportació que la SEAS 
fa a l’Ateneu, i es va informar de la in-
corporació d’un nou tram d’edat, de 0 a 
9 anys, gratuït per a fills de socis. Tam-
bé es va aprovar el pressupost per al 
2014, molt similar al de l’any passat.

En l’apartat de precs i preguntes vam 
poder escoltar la demanda de l’Àngels 
Soriano de millorar el camí de la Font de 
Rector, molt deteriorat per la circulació 
de bicicletes, i la proposta d’abaixar el 
preu de les inscripcions a la Caminada 
Popular per millorar-ne la participació. 
L’Agustí Revilla va posar sobre la taula 
un tema que tots el socis que havien es-
tat presents a l’Assemblea General de 
l’Ateneu una setmana abans volien trac-

INFORMACIÓ DE LA SEAS
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ACORDS DE LA JUNTA

Reunió del 3 de març de 2014

— Altes: Francesc Romero Segarra (1124)
— Baixes: cap

— Sens informa que la Federació ja 
disposa d’un departament d’assessoria  
jurídica a disposició de les entitats per 
tota mena de consultes.

— Es considera encertada la proposta 
de fer al juliol el sopar de cloenda de les 
reu nions de la Vegueria del Baix Llobre-
gat al restaurant de l’Ateneu, al Pati del 
Roure. La SEAS convidarà a cava.

— La Sortida a la Neu del 22 i 23 de 
febrer d’enguany ha tingut força menys 
participació que la de l’any passat. És per 
això que es comenta la intenció de fer-la 
coincidir l’any vinent amb una excursió 
del Grup Veterà per garantir més parti-
cipació.

— Es comenta l’imminent reinici 
d’activitat de les Excursions en Família 
que tant d’èxit de participació van tenir 
a finals de l’any passat, i es considera 
molt important aconseguir que enguany 
s’impliquin alguns dels pares dels nens 
que hi participen. Això consolidaria 
l’activitat.

— La Junta segueix estudiant la temà-
tica relacionada amb la possible vinguda 
dels escoltes a l’Ateneu, perquè preveiem 
que el tema pugui sorgir a l’assemblea 
de l’Ateneu que tindrà lloc el proper 8 de 
març, i posteriorment també pugui sor-
gir a la nostra assemblea que es farà una 
setmana després.

— Dins de la Junta es crea una comis-
sió per revisar la temàtica relacionada 
amb les llicències federatives demanades 
per socis que no siguin de l’Ateneu.
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tar: la possible arribada de l’Agrupació 
Escolta a l’Ateneu. La presidenta de la 
SEAS va informar que s’havien fet reu-
nions entre l’Ateneu, l’Agrupament Es-
colta i l’Ajuntament perquè poguessin 
instal•lar-se a l’Ateneu. També va in-
formar que hi ha un projecte d’obres 
molt important, que està en procés de 
valoració, per millorar les instal•lacions 
de l’Ateneu i ubicar l’Agrupament en 
les seves dependències. L’Ateneu i la 
SEAS veuen amb bons ulls que els es-
coltes s’instal•lin a l’Ateneu, ja que 
suposaria, en paraules de la Romi, «un 
alè de joventut» que podria revertir po-
sitivament en totes les seccions. Tam-
bé va explicar que l’òrgan directiu de 
l’Ateneu creu que la millor ubicació 
per als escoltes és el local que ocupa 
la SEAS actualment; de moment no hi 
ha res definitiu sobre el tema, ja que 
primer s’ha de formalitzar el projecte 
i aprovar-ne el pressupost. La Romi va 
informar també que la SEAS s’ha reunit 
amb l’Ateneu per fer una contraproposta 
per compartir amb els escoltes el local de 
la SEAS afegint-hi un espai annex utilitzat 
actualment pel restaurant com a magat-
zem. 

Va ser una assemblea molt plàcida, sen-
se discrepàncies, tot i que hi havia temes 
importants que no es van poder tractar 
bé perquè encara no s’havien forma-
litzat. Els canvis provoquen incertesa 
i demanen temps de reflexió, i, de fet, 
un cop acabada l’Assemblea entre cotna 
i glop de cervesa, aquests temes ocupa-
ven les converses dels socis. Amb aquest 
bon ambient tot arribarà a bon port. 
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Pujant amb raquetes al Pedró dels Quatre Batlles en una de les activitats que es 
van fer durant el cap de setmana a la neu del 22 i 23 de febrer de 2014. Foto de 
Conxita Cañas.


