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Una de les primeres excursions de la SEAS va ser el 12 d’octubre de 1964 a la vall de Sau. 
La fotografia va ser presa a l’excursió baixant des de Tavertet i amb un embassament 

tot just omplint-se després de ser inaugurat dos anys abans. Foto de Jordi Gironès.
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CALENDARI

— 15 setembre
Termini per a la presentació de fotografies per al 
Concurs Fotogràfic de la SEAS 2014

— 20 setembre
Sopar de Motxilla al Pati del Roure de l’Ateneu a 
les 21 h amb l’elecció de la foto guanyadora per 
votació popular en el Concurs Fotogràfic i com-
memoració dels 50 anys de la represa de la SEAS, 
l’any 1964 

— 28 setembre
Primera excursió del nou cicle dedicat a «La Guer-
ra de Successió 1700-1714», a les Guilleries (Sel-
va) amb sortida del Parador a les 7 h

— 12 octubre
Excursió matinal a la vall de Santa Maria (Ordal) 
amb sortida del Parador a les 7.30 h

— 17 octubre
Conferència del nou cicle «Catalunya abans del 
1700» per Eva Serra

— 19 octubre
Excursió de Morellàs a La Jonquera (Rosselló i 
Alt Empordà) amb sortida del Parador a les 7 h

— 26 octubre
Excursió matinal als ponts oblidats del Montseny 
(Osona) amb sortida del Parador a les 7 h

— 14 novembre
Conferència «Marc europeu del conflicte» per Ra-
mon Segret

— 16 novembre
Excursió a la serra de Vandellòs (Baix Camp) amb 
sortida del Parador a les 7 h

— 23 novembre
Excursió matinal a les tines de Balmes Roges i 
Santa Creu de Palou (Serra de l’Obac) amb sorti-
da del Parador a les 7.30 h

— 29 i 30 novembre
Col·locació del Pessebre a la Tosseta Rasa (Terra 
Alta). Més endavant es facilitaran els detalls de 
l’excursió

— 12 desembre
Conferència «Posició dels catalans i les seves 
conseqüències al Baix Llobregat» per Josep 
Campmany

— 14 desembre
Excursió a les muntanyes de l’Ordal (Alt Pene-
dès) amb sortida del Parador a les 8 h

— 14 desembre
Excursió matinal a Collbató i torre de Can Dolcet 
(Baix Llobregat) amb sortida del Parador a les 8 
hores

Informació: si no s’especifica el contrari, les conferències tenen lloc els divendres a les 8 del vespre a la Sala 
Piquet de l’Ateneu, 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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Amics i companys, aquest escrit pretén 
fer una mica de recordança per  a tots els 
qui han estat a la nostra Secció durant 
tots aquest anys i que han fet possible la 
nostra història.

L’any 1984 vam celebrar el cinquantè 
aniversari de la Secció amb una expo-
sició de fotografies originals recollides 
d’entre els socis —aleshores no teníem 
escàner i fer fotocòpies no estava al nos-
tre abast—  i una anada a Montserrat, en-
tre altres actes. D’aleshores han passat 
anys fins arribar a l’any 2009 en què hem 
celebrat el 75è aniversari, d’una manera 
ja més lluïda amb la  participació, fins i 
tot, de presidents de la Generalitat. Quin 
any més mogut va ser, però...?

Sí, aquest interrogant és on em porta 
l’escrit ja que res d’això no hauria estat 
possible si la junta de l’Ateneu de l’any 
1963 no s’hagués fet el propòsit de 
tornar a ressuscitar la SEAS. En a  quells 
temps érem una colla de marrecs que 
formàvem part de l’Agrupament Escol-
ta Mossèn Antonino Tenes, on ens tro-
bàvem molt bé, perquè en aquella època 
el jovent solament podíem estar o bé als 
escoltes —que depenien de l’església— o 
a l’Organización Juvenil Española —o si-
gui l’OJE—; érem doncs escoltes perquè 
els nostres pares no volien que formés-
sim part d’aquesta darrera organització. 
La dissolució de l’agrupament per part 
del mossèn que hi havia aleshores ens va 
portar a fer unes excursions per la nos-

tra part, fins que arribà un dia en què 
el Joaquim Carbonell i el Lluís Ramban, 
que eren més grans i estaven vinculats 
a l’Ateneu, ens van portar d’excursió al 
castell de Sant Jaume, prop de Martorell, 
on vam fer una guerra de guix per con-
querir el castell, un joc que ja fèiem als 
escoltes. Acabat el joc, ens van proposar 
si ens agradaria formar part d’una secció 
que es preveia constituir a l’Ateneu; com 
que el que volíem nosaltres era sortir de 
seguida diguérem que sí. Només falta-
va l’aprovació dels pares, però com que 
tots ens coneixíem i els nostres pares ja 
sabien de què anava no hi va haver pro-
blema.

Ben aviat vam conèixer la persona que 
la Junta de l’Ateneu i els pares havien 
triat per dur a terme el projecte i no 
era altre que el nostre estimat, que du-
rant molt anys va ser el nostre mentor, 
en Fulgenci Baños. Ell ja venia del món 
excursionista i ja portava també uns 
quants mar recs d’excursió, per la qual 
cosa aviat vam anar incrementant la Sec-
ció amb més companys que no eren tots 
de les Escoles Núria, ja que alguns ve-
nien de l’Acadèmia i d’altres llocs. Co-
mençàrem a reunir-nos al local que ens 
havia deixat la Junta en els «sòtans» de 
l’Ateneu, lloc que per a nosaltres era 
meravellós. El Fulgenci Baños de segui-
da ens donà responsabilitats, fent ell de 
president, però donant-nos càrrecs com 
a secretari, vocals i responsable de mate-
rial (teníem unes tendes blanques sense 
terra que venien de l’agrupament i poc 
material més que poguéssim fer servir). 
Alguns ens vam fer socis del Centre Ex-
cursionista de Catalunya (CEC) —alguns 
encara ho són— i d’aquesta manera po-
díem anar els divendres al CEC a buscar 
tendes, piolets, grampons, etc., els quals 
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ALTRES TEMPS 
(LA SEAS EL 1964)

Jordi Farràs Xarles
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Fotografia dels anys 1960s de la qual no coneixem l’autor ni on es va fer.

1-Francesc Montaner, 2-Jordi Gironès, 3-Antoni Simó, 4-Ramon Solé, 5-Eduard Celma, 
6-Manel Ripoll, 7-Marta Balada, 8-Joaquim Carbonell, 9- Francesc García, 10-Joan 
Fernández, 11-Daniel Dalmau, 12-Jordi Farràs, 13-Lluis Ramban, 14-Miquel Angel 
Domínguez, 15-Jordi Massagué, 16-Fulgenci Baños, 17-Francesc Domínguez, 18-?, 
19-Eulàlia Just i 20-Vicenç Mascarell.
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 ha víem de retornar els dilluns mitjançant 
el transport públic d’aquella època.

La primera excursió que recordo va ser 
a peu fins a Santa Creu d’Olorda amb un 
bon grup, i a partir d’aquí ja oficialment 
es va consolidar la SEAS l’any 1964. Des 
d’aleshores hem tingut algun entrebanc, 
però no hem defallit mai i ara, en aquest 
any 2014, podem estar orgullosos de po-
der dir que és el nostre 50è aniversari. 
Tenim molta gent que s’ha integrat, que 
treballa i surt amb nosaltres; s’hi troba 
bé, i ja sent la SEAS com a seva.

La història ja es va recollir en la 
Miscel•lània del Centre d’Estudis publi-
cada l’any 2009, en la qual alguns socis 
de la SEAS hi van dedicar molt de temps 

per escriure-la. Però no podem passar 
per alt que per  a nosaltres aquest any 
és especial, i sobretot pels qui encara 
estan actius i no han afluixat mai tre-
ballant tots aquests anys d’una manera 
o d’altra. No són els colors blaugrana 
com diuen que s’estima, sinó l’esperit de 
l’excursionisme, de la natura i d’aprendre 
a estimar el nostre país pas a pas; aques-
ta ha estat sempre la filosofia que ens ha 
portat fins a on som i continua imperant 
actualment a la Secció, juntament amb 
noves activitats més al dia.

És una reflexió d’uns anys i no poso noms 
ja que tots sabem qui som i sempre em 
podria deixar un company fora. Recordem 
aquest any que potser passarà una mica 
amagat, però restarà ple de nostàlgia.

5 ENS ESCRIUEN

Imatge presa a l’excursió del 27 de desembre de 1964 prop de Sant Miquel Sesperxes (Osona). 
Drets: Daniel Cardona, Martí Busquets i Marcel.lí Camats. Ajupits: Eduard Celma i Jordi Farràs. 
Foto de Jordi Gironès.
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SERRA DE CABRERA I 
PLA D’AIATS
Itinerari circular núm. 2

Leonci Canals Mestre

Mas d’Aiats, pla d’Aiats, santuari 
de Cabrera i mas d’Aiats

Aquest és el segon itinerari per la serra 
de Cabrera i el pla d’Aiats, del recull de 
tres que sortiran en aquest butlletí. 

Com arribar al mas d’Aiats i pujar al pla 
d’Aiats es va descriure a l’itinerari núm. 
1 publicat al butlletí núm. 312 del mes 
de maig de 2014, per la qual cosa so-
lament faré una petita ressenya. Des de 
Vic hem d’agafar la C-153 en direcció a 
Cantonigròs. Superat el km 23 agafarem 
la pista que surt a l’esquerra del pont de 
la Rotllada fins a una zona on es poden 
aparcar 4 o 5 cotxes, molt a prop del mas 
d’Aiats. Anirem a peu per la pista fins al 
mas d’Aiats i buscarem el camí que puja 
cap al pla d’Aiats travessant, cap a la dre-
ta, els prats que hi ha al darrere. El camí 
s’enfila de pressa fins a la Cabanya del 
Pla i planeja fins al mirador, en total uns 
tres quarts d’hora de camí.

Per tant, ens trobem al mirador del pla 
d’Aiats gaudint d’una àmplia vista pano-
ràmica sobre bona part del Collsacabra i 
molt més enllà si el dia és prou net. Sa-
dollats els sentits, anirem a l’encontre 
d’un altre indret no menys espectacular, 
el santuari de Cabrera.

Així doncs, desfarem part del camí fet 
fins a la Cabanya i en comptes d’agafar el 

camí de baixada cap al grau de l’Escaleta 
i el mas d’Aiats, seguirem recte cap al coll 
d’Aiats. En aquest punt trobarem dos ca-
mins que voregen el puig dels Llops per 
cada banda, al final hem d’anar a parar 
al coll de Bram. Jo us recomano el de la 
dreta, el que passa per l’obaga, pel mig 
d’una frondosa fageda, perquè bona part 
de l’altre el farem de tornada cap al mas 
d’Aiats. 

Des del coll de Bram (1.175 m) al santua-
ri de Cabrera (1.299 m) hi ha 124 m de 
desnivell que podem salvar pel Grau Nou, 
unes escales tallades a la roca el 1952, 
que s’enfilen per la paret cap al cel, o 
pel camí ample de les Marrades, que en 
ziga-zaga, va guanyant alçada de forma 
menys abrupta. La meva recomanació 
és pujar per un i baixar per l’altre, però 
que cadascú triï el que més li convingui o 
agradi. El del Grau Nou, arrenca des del 
mateix coll de Bram i guanya alçada rà-
pidament, és molt aeri i assolellat, amb 
unes magnífiques panoràmiques sobre la 
Plana de Vic i rodalies. El camí de les Mar-
rades va per l’obaga, ombrejat per faigs, 
roures, blades i aurons, que a l’estiu és 

Pujada al santuari de Cabrera pel Grau Nou mit-
jançant escales a la roca. Foto de Jordi Gironès.
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d’agrair. El camí surt planejant des del 
coll, passa per l’aparcament de cotxes 
(sí, també s’hi pot arribar en cotxe per 
una pista mig cimentada que surt del 
pont de les Perxes, km 22,6 de la C-153) 
per després pujar en deu llaçades i un 
pendent sostingut, fins al santuari. 

Des del mirador d’Aiats al santuari de Ca-
brera hi ha aproximadament una hora. El 
lloc té un encant molt especial. A banda 
de l’indret amb unes vistes excepcionals, 
l’església i l’hostal emmarquen una pla-
ceta amb dos freixes centenaris i unes 
taules de pedra amb bancs de fusta que 
conviden a descansar i fer un mos.

El santuari formava part del castell de 
Cabrera i està documentat des de l’any 

1144. El terratrèmol de l’any 1428, amb 
l’epicentre a la Garrotxa, va enrunar cas-
tell i santuari. El 1429 es va reconstruir, 
però d’aquest primer edifici no en queda 
cap vestigi. L’església actual fou erigida 
entre el 1611 i el 1641, el campanar és 
posterior. La imatge de la Mare de Déu és 
una còpia en alabastre de la talla romà-
nica que fou destruïda el 1936, durant la 
Guerra Civil. El santuari estava custodiat 
per ermitans que depenien de l’antiga 
parròquia de Sant Julià de Cabrera i vi-
vien a la casa del costat, ampliada el 
1783 i convertida en hostal. Actualment 
a l’hostal s’hi fan dinars senzills, arròs de 
muntanya, amanides i carn a la brasa, el 
telèfon de contacte per si voleu reservar 
taula és el 938 565 069 els dies feiners 
i el 937 447 033 els caps de setmana. 

Camí de les Marrades. Foto de Leonci Canals.
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L’electricitat la subministra un genera-
dor i l’aigua de la pluja es recull en una 
cisterna. Just a l’entrada de l’hostal, hi 
trobareu un càntir d’aigua fresca per 
apaivagar la set dels visitants i una 
bomba manual per reomplir-lo. 

Podem acostar-nos fins a l’únic vesti-
gi del castell, la base d’una torre, el 
vèrtex geodèsic i la taula d’orientació 
de 360 graus, una talaia excepcional 
des d’on reconèixer, si el dia és prou 
clar, bona part dels topants més sig-
nificatius de l’orografia catalana. Per 
arribar-hi haurem de passar per una 
llengua de roca, prou ampla, amb un 
mirador des d’on gaudir de l’imponent 
penya-segat que s’obre a ponent. 

Ha arribat l’hora de tornar. Fins al coll 
de Bram ho podem fer per qualsevol 
dels dos camins esmentats abans, el 
Grau Nou o les Marrades. A partir del 
coll de Bram, agafarem el camí que va 

per la dreta del puig dels Llops fins 
al Salt de la Vaca o l’Estret, una bret-
xa oberta a la roca en època molt re-
mota per no haver de vorejar el puig 
dels Llops per l’obaga a l’hivern, on 
s’hi acumulava la neu durant molt de 
temps. El camí a voltes assolellat, a 
voltes a l’ombra del bosc, ens durà de 
dret fins a l’aparcament on hem deixat 
els cotxes. 

Des del Santuari de Cabrera fins als cot-
xes esmerçarem aproximadament una 
altra hora i per fer tot l’itinerari circu-
lar unes dues hores i tres quarts. 

Bibliografia i cartografia:

— VINYETA, RAMON. El Collsacabra—Ca-
brera—Cantonigròs. Col•lecció Art i 
Paisatge. Editorial Cel Blau, Torelló, 
primera edició maig de 1984.
— Cartografia. Institut Cartogràfic de 
Catalunya.

El santuari de Cabrera des del vèrtex i la taula d’orientació. Foto Leonci Canals.
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Aiats i santuari de Cabrera des del vèrtex. Foto de Leonci Canals.

Mapa de l’itinerari.



ENTREVISTA A 
BERNAT MACIÀ

Daniel Cardona Pera

Bernat Macià, el membre més jove de la 
junta actual de la SEAS, ha organitzat per 
aquest curs el 1r cicle d’Audiovisual de 
Muntanya. El programa el podeu trobar a 
www.santjust.org/seas

El primer audiovisual es va fer el 6 de 
març de 2014 a la Sala Piquet i va ser el 
de Ferran Latorre «Del 8b als 8.000 me-
tres» amb un gran èxit d’assistència.  

— Bernat, com va sorgir la idea de fer 
aquest cicle de xerrades-projeccions so-
bre muntanya?

— De tant en tant, des de la SEAS orga-
nitzàvem la projecció d’algun audiovi-
sual de muntanya, però trobava a faltar 
una activitat que ens permetés gaudir-
ne periòdicament. A més, la divulgació 
d’activitats i experiències és un aspecte 
molt important de la cultura excursionis-
ta que creia que podia tenir un forat en el 
calendari de la nostra entitat.

— Hi ha diferents centres excursionistes 
del nostre país que organitzen aquest 
tipus de cicles (Agrupació Excursionis-
ta de Granollers, GEiEG de Girona, Cen-
tre Excursionista de Sant Celoni...), al-
guns d’aquests amb més de deu anys 
d’experiència. El del GEiEG de Girona 
pren com a titular «l’amor a la muntanya 
i a l’aventura i l’admiració i respecte vers 
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el coratge de l’esportista». Quin podria 
ser el lema del nostre primer cicle audio-
visual, si n’hi ha algun?

— La veritat és que no tenim cap lema, 
però el del GEiEG s’ajustaria perfecta-
ment a les projeccions que passarem. 
Consultar el que havien fet aquests i al-
tres centres durant els anys que porten 
fent projeccions, ens ha servit per inspi-
rar-nos per al nostre cicle.

— Sens dubte, un audiovisual sobre una 
pujada al Puigsacalm, segur que no tin-
dria cap èxit de públic, malgrat que po-

Cartell del programa del cicle d’audiovisuals, 
obra d’Arnau Macià Molinero.
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dríem aprendre moltes més coses sobre 
la vegetació del faig, etc. El públic bus-
ca espectacularitat en les projeccions de 
muntanya? Com més difícil millor? 

— Sí que és cert que el públic busca espec-
tacularitat, però un audiovisual amb imat-
ges molt espectaculars, però sense una 
història darrere, difícilment ens enganxa-
rà. Per això, en aquest primer cicle hem 
intentat combinar l’espectacularitat de 
les imatges amb l’interès de les històries 
narrades. Per exemple, l’audiovisual 
«Pau Escalé, go to the parad-ice» ens 
oferirà imatges magnífiques, però el que 

realment ens captivarà serà la història i la 
filosofia de vida que se’n desprèn.

— Va ser difícil trobar els conferen-
ciants?, per què et vas regir?

— No va ser gaire complicat. Per sort, 
hi ha molta gent amb aventures interes-
sants per explicar i hem pogut triar entre 
diferents protagonistes a l’hora de tancar 
el programa definitiu.

— Actualment, la majoria de muntan-
yencs portem la càmera de fotografiar, 
sobretot pel seu  mínim pes, si bé encara 
recordo quan en una ascensió als Alps 
italians vaig viure com dalt del cim una 
muntanyenca alemanya va treure unes 
aquarel•les i va pintar el paisatge. Per 
què s’utilitza poc el vídeo en les excur-
sions?

— La tendència està canviant i amb les 
noves tecnologies cada vegada és més 
fàcil fer gravacions i posteriors muntat-
ges. Avui en dia qualsevol telèfon mòbil 
pot fer gravacions de vídeo amb qualitat 
i la majoria de càmeres de fotos també 
ho permeten. Això fa que qualsevol mun-
tanyenc pugui gravar i posar a l’abast de 
tothom les seves vivències.

Bernat, t’agraïm aquesta iniciativa, i des-
prés de l’èxit obtingut en aquesta pri-
mera edició esperem que en segueixin 
d’altres... n’estem segurs!

Ferran Latorre presentant el seu documental 
en la inauguració del cicle d’audiovisuals de la 
SEAS. Foto de Núria Palomar.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 1700 - 1714 
Conferències i excursions 2014-2015

Setembre 2014 28 Excursió: les Guilleries (Selva)
  
Octubre  17 «Catalunya abans del 1700» per Eva Serra 
  19 Excursió: de Morellàs a La Jonquera (Vallespir–Alt Empordà)

Novembre 14 «Marc europeu del conflicte» per Ramon Segret
  16 Excursió: serra de Vandellòs (Baix Camp)

Desembre 12 «Posicionament dels catalans en aquesta guerra i les seves
   conseqüències. El cas del Baix Llobregat» 
   per Josep Campmany
  14 Excursió: muntanyes de l’Ordal (Alt Penedès)

Gener 2015       09 «Composició i característiques dels exèrcits contendents» 
   per Francesc Serra
  11 Excursió: Talamanca (Bages)

Febrer  13 «Desenvolupament i principals fets d’armes de la guerra a  
   la Península» per Josep Maria Solé Sabaté
  15 Excursió: Viver–Serrateix a Cardona (Berguedà – Bages) 

Març  13 «Els grans protagonistes catalans d’aquest període» 
   per Carles Serret
  15 Excursió: Prats de Rei (Anoia)
  21 Visita guiada: matinal al Born de Barcelona

Abril  10 «La vida quotidiana a la Catalunya en guerra» 
   per Júlia Beltrán de Heredia 
  12 Excursió: Sant Mamet i Vilanova de Meià (Noguera)

Maig  08 «L’altra cara de la Guerra de Successió a Catalunya: la vio  
   lència contra la població civil» per Josep Maria Torras Ribé
  10 Excursió: Moianès (Bages)

Juny  07 Excursió: vall de Castellbò (Alt Urgell)

Juny  21 Excursió de cloenda a Osona

Les conferències dels cicles temàtics tenen lloc els divendres a les 8 del vespre

CALENDARI
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MATINALS
Temporada 2014-2015

2014

OCTUBRE
12 Vall de Santa Maria – Cervelló (Ordal)
26 Ponts oblidats de Viladrau (Montseny)

NOVEMBRE 
23 Tines de Balmes Roges – Santa Creu de Palou (Serra de l’Obac)
 
 
DESEMBRE 
14 Collbató – Torre de Can Dolcet (Baix Llobregat)

2015

GENER 
18 Turó de Magarola (Collserola)
 
FEBRER 
01 Sant Pere de Ribes – Montgròs (Garraf)
22 Santa Maria de Martorelles i castell de Sant Miquel (Serra de Marina)
 
MARÇ 
08 Granera (Moianès)
29 Montserrat

ABRIL 
26 Caldes de Montbui – Torre Roja – Pèlags (Vallès Occidental)

MAIG 
10 Refugi del Mas del Tronc – Parc Eòlic (Anoia)
 
JUNY 
14 Excursió de cloenda a la serra de Bufadors (Bisaura)
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EL TELÈFON 
D’EMERGÈNCIA 112

Lluís Solé Sugrañes

Ja fa uns mesos vam publicar en el butlle-
tí una nota sobre l’ús i cobertura del te-
lèfon d’emergència 112. Ara fa uns dies, 
en una trobada tècnica de la FEEC, el cap 
del GRAE (Grups de rescat dels bombers 
de la Generalitat) ens va felicitar per fer 
divulgació d’aquest servei, però em va de-
manar que féssim algunes precisions. El 
número 112 és un número d’emergència 
gratuït i universal, vàlid per a tota la Unió 
Europea. És de lliure accés per a qualse-
vol companyia telefònica, sempre que hi 
hagi cobertura de telèfon. Això és en es-
sència el que dèiem en la nota del butlle-
tí. Hem d’afegir alguna cosa més. 

A vegades, quan no hi ha cobertura és 
convenient marcar diverses vegades el 
número 112, ja que encara que la inten-
sitat de la cobertura no sigui suficient per 
parlar és possible que a la central del 112 
es rebi un senyal de trucada. Si es truca 
una sola vegada, el més probable és que 
s’interpreti com un error i no se’n faci 
cap cas, però si es truca repetidament 
intentaran esbrinar d’on ve la trucada i 
posaran en marxa l’operatiu necessari. 

També és molt convenient, encara que 
no hi hagi cobertura de veu, enviar un 
missatge amb les coordenades del lloc 
de l’accident o problema. Aquest missat-
ge es pot transmetre de forma automàti-
ca per ones més llargues que les de veu 
i que per tant tenen una major cobertura 
que les ones de longitud més curta. El 

missatge pot trigar una mica més a ser 
enviat, però si s’envia arribarà a la cen-
tral del 112 i serà atès. També recoma-
nen que els que disposin de mòbils amb 
GPS, al trucar al 112 enviïn un missatge 
amb les coordenades del punt on es tro-
ben, això facilita als equips de rescat la 
localització exacta de l’accident i els faci-
lita la preparació de l’operatiu. 

Els GRAE també ens recomanen que ex-
tremem la precaució i la formació a la 
muntanya, ja que el nombre d’accidents 
entre la gent que fa excursionisme i els 
boletaires ha augmentat molt considera-
blement en els últims temps, com també 
han augmentat els casos que es poden 
considerar d’imprudència temerària. 

Recordem que ja s’han començat a cobrar 
alguns rescats, per considerar l’accident 
com un cas d’imprudència temerària. 
Això en principi no ens ha de preocupar 
excessivament en les excursions de la 
SEAS, perquè sempre hi ha una prepara-
ció i es procura que siguin adequades a 
les possibilitats tècniques i físiques dels 
participants, encara que l’accident sem-
pre hi pot ser, però en tot cas està cobert 
per l’assegurança federativa. Però cal 
que siguem curosos en la preparació de 
les excursions quan les fem pel nostre 
compte. 

MÓN EXCURSIONISTA
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ACORDS DE LA JUNTA
Reunió del 2 de juny de 2014

— Altes: Pedro Sitjar Valverde (1126) 
— Baixes: Jordi Campreciós Crespo 
(1095)

— A la Marxa de Regularització d’en-
guany hi ha hagut menys participació 
que en altres edicions, si bé es destaca 
la participació de cinc equips infantils a 
la Marxeta, amb gent nova que no havia 
participat a les Excursions en Família. 

— Al curs de GPS hi van assistir 19 
persones i es fa una valoració positiva. Se 
suggereix anar fent una base de dades de 
tracks a l’ordinador de la SEAS i crear un 
grup d’usuaris a fi d’anar avançant en el 
coneixement de l’ús del GPS.

— Amb motiu dels 50 anys de la re-
presa de la SEAS, l’any 1964, s’ha endegat 
una comissió creada pels 32 socis actuals 
que enguany han fet els 50 anys de socis. 
Unes iniciatives es concreten en la recolli-
da d’històries i anècdotes d’aquells anys, 
i també es preveu fer alguna mena d’acte 
durant el sopar de motxilla. Per altra ban-
da es decideix fer a partir d’ara un reco-
neixement als socis que facin 50 anys de 
soci, mantenint l’actual dels 25 anys. Fi-
nalment, es recull la sol•licitud de dema-
nar de nou a l’Ajuntament la denominació 
de «Fulgenci Baños» per a un nou carrer o 
plaça del poble. 

— El Grup Veterà informa que es desfà 
per problemes derivats de l’augment del 
nombre d’assistents i, en conseqüència, 
per la creixent dificultat en la complexa 
organització de les excursions d’alta mun-
tanya i en la reserva de refugis i albergs.

15 INFORMACIÓ DE LA SEAS

— Des de la Vegueria se’ns informa 
que s’ha fet la Passejada pel Baix Llobre-
gat i el curs vinent els companys  d’Olesa 
s’encarregaran d’organitzar-la pel 24 de 
maig, i per altra banda se segueix treba-
llant en la confecció del «Camí del Llobre-
gat» que anirà des de Castellar de n’Hug 
fins a la desembocadura del riu.

— Ens fem ressò de l’existència del 
web http://www.naturalocal.net/ obert a 
tothom i amb un aplicatiu disponible per 
a mòbils. En ell hi ha el nostre PR C-164 
com un dels itineraris recomanats de Coll-
serola.

Reunió del 7 de juliol de 2014

— Altes: Ramon Lletjós Tejón (1127) 
— Baixes: Miquel Gomila Gomila (695)

— El sopar de la Vegueria del Baix Llo-
bregat es farà el 16 de juliol al Pati del 
Roure de l’Ateneu, i la SEAS convidarà a 
cava als assistents.

— Enguany la nostra Secció farà el 
pregó de la Festa Major i la Romi serà 
l’encarregada de redactar-lo i llegir-lo. 
S’estudien iniciatives per donar a l’acte 
un caire excursionista i divertit.

— Hem participat amb un relleu a la 
portada de la Flama del Canigó amb el 
nombre de participants de cada any.

DEFUNCIÓ

Lamentem la mort del nostre soci Miquel 
Gomila (1938-2014) que ha format part 
de la nostra Secció des de l’any 1987.
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Formant part del cicle d’audiovisuals, el Daniel Cardona ens va fer una presen-
tació de la travessa del Pirineu feta els anys 1975 i 1977.


