
D
IP
O
S
IT
 L
E
G
A
L 
B
-4
8
48
3
-9
5 
Im
p
re
s:
 E
sp
ai
 G
ra
fic
 V
is
u
al
 2
00

4 
S
L
L 





Pàg. 18 

fes, ampolles, porrons, càntirs, etc. 
 
Actualment hi ha un taller en què es fan de-
mostracions de com treballar el vidre, una 
sala amb explicacions escrites i gràfiques, 
també fotografies que mostren l’evolució en 
la fabricació dels objectes de vidre. Hi ha un 
centenar de peces exposades recollides 
durant anys. 
 

Després vam marxar cap al Castell de Milmada, molt 
proper del Monestir de Poblet i al mig de la Ruta del 
Císter, a una altura de 500 metres del nivell del mar. 
Segons ens van explicar, Milmanda significa “castell 
petit”. Allà ens van passar  un audiovisual explicatiu 
de la història i l’origen del castell. Les vinyes de Mil-
manda formen una varietat blanca de raïm coneguda 
com a chardonnay, que produeix el vi del mateix nom: 
Milmanda. Acte seguit ens van donar a tastar un vi 
blanc, Nerola, agricultura ecològica, i un de negre (no 
recordo les referències), per cert molt bons. Després 
d’això una curta visita guiada. 
 

Tots contents i contentes, no pel vi, sinó perquè tots els horaris estaven anant 
molt bé i feia bon dia, vam marxar cap a dinar i encara vam tenir temps de 
donar un volt.  
 
Normalment no parlem del dinar però aquesta vegada ha estat especial, ja 
que es tractava de calçotada, i això, està clar, el fa diferent. Els calçots molt 
bons i molt ben cuits i no va faltar carn a la brasa, postres i begudes. 
 
Fins a la propera sortida!  

Text: M. Teresa Vidal 
Fotos: Montserrat Soler i Jaume Figuera 

______________________________________ 

CLOENDA DE TEMPORADA 
 
Divendres 8 de juliol a les 20.30 hores farem la cloenda de temporada 
amb passi de fotos. A la sala d’excursionisme. 
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EDITORIAL 

Aquest darrer trimestre, han succeït moltes coses, masses. 
Com venia a dir el príncep Fabrizio, en la coneguda novel·la de Lampedusa, 
havien de ‘passar coses’ per a què tot continués igual.  La primera, i 
desencadenant de totes les altres, un accident de moto, el passat 27 de 
febrer, on en Jordi Hernández i Ballester va perdre la vida. Des d’aquestes 
línies, i en nom de la junta de la Secció, de la qual ell formava part, el més 
sincer condol als familiars. 
En Jordi ha format part de l’existència de la Secció amb total dedicació i 
entrega, en gairebé totes les opcions possibles: nen, monitor, i president. Jo 
en puc donar fe de les dues últimes, doncs les he viscut, i en la primera, 
estic del tot convençut que, en la seva mesura, també. Aquestes coses es 
porten dintre, formen part d’una manera de ser, i el Jordi ho era, 
indiscutiblement. La Secció l’ha viscut amb valors molt íntimament lligats a 
l’associacionisme, i a la muntanya, i els ha transmès. D’això, també en dono 
fe. 
Ningú ha desitjat aquest canvi, però, tal com deia Fabrizio, és aquest 
l’esperit que mou la junta actual a reestructurar-se per a continuar oferint al 
soci l’activitat que ens omple, per a la qual estem en un centre 
excursionista: sortir d’excursió, però alhora sortir a aprendre una mica millor 
la nostra història, la nostra cultura, la nostra gastronomia. Sortir a aprendre 
com preparar una motxilla, orientar-nos, encarar una canal de neu, un 
esperó de roca, aprendre a renunciar a la fita si les circumstàncies de 
l’entorn així ho aconsellen, aprendre, tal com em deia un soci ja jubilat, a 
veure amb uns altres ulls aquells indrets, on de més jove, hi anaven amb un 
altre tarannà. Aprendre noves visions, amb una conversa distesa, tot 
caminant per un sender. Compartir amb els companys de ruta, amb les 
fotografies, amb les ressenyes d’una caminada xula... 
Des de la nova junta volem donar suport a tota activitat, ja sigui en l’àmbit 
social, en el cultural, i/o en l’esportiu sempre mantenint però, aquesta 
diversitat que alhora la magnifica. 
Tenim una especial dedicació a promoure l’activitat destinada al grup de 
joves. Des de la junta, volem fer que aquest jovent no hagi de marxar fora 
de la secció per a trobar l’activitat que els motiva. 
Amb aquesta dedicació, la junta està treballant amb cura, afany i il·lusió, per 
fer que malgrat els canvis, tot continuï igual. Espero poder agafar el relleu 
fent que el Jordi se’n sentís orgullós. 

Jaume Cañas i Soler 

Portada: GR83. Etapa de les Planes d’Hostoles a Olot Autor: Jaume Figuera 
Pàg. 3:   Editorial          Pàg. 4 : Nota de redacció, Secretaria 
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Pàg. 7 i 8: Concurs fotogràfic, Concurs ressenyes   Pàg. 9 a 12: Fotos activitats  
Pàg. 13 a 19: Col·laboracions   
Disseny portada: Jaume Figuera     Elaboració: Lídia Cabré     Col·laboració: C. Normalització Lingüística 



Pàg. 4 

SECRETARIA 
 
NOVA JUNTA DE LA SEFM 
Des del passat 15 d’abril la junta de la Secció Excursionista està formada 
pels següents socis: 
President: Jaume Cañas 
Activitats: Jaume Figuera 
Tresorer: Joaquim Cobos 
Secretària Lídia Cabré 
Vocal biblioteca: Eloi Olesa 
 
Us recordem l’horari de secretària: dimarts i divendres de 20.00 a 21.30 
hores. També podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic 
a: info@sefm.cat 
______________________________ 
 
Durant el mesos de gener a abril s’han donat d’alta com a sòcies de la Secció 
Excursionista les següents persones: 
 
Ania Barnola, Montse Guimet, Dimas Abelló, Joaquim Brugués, Angel Oroz,  
Teo Mayayo, Marcos García, Elvira Arbós, Gonçal Oliveros i Montse Espinós. 
 
Els donem la benvinguda a tot/es!!! 
_______________________________ 
 
Hem informatitzat totes les dades dels socis i ens agradaria tenir-les el màxim 
d’actualitzades possible. És per això que us demanem que envieu un correu 
a l’adreça de la Secció: info@sefm.cat per fer-nos saber les vostres adreces 
de correu electrònic, així com si esteu interessats a deixar de rebre el butlletí 
en format paper i rebre’l només en format digital.  

NOTA DE REDACCIÓ 
Com heu vist a la portada, aquest butlletí té dos números, ja que correspon 
als mesos des de  març fins al juliol. El butlletí de març-abril no va poder sor-
tir, tot i que gairebé ja estava enllestit, pel que hem cregut oportú deixar-lo 
amb les notes, els articles i les informacions que ja hi eren (encara que algu-
nes arribin amb retard) i hem afegit uns fulls més amb informació actual. 
 
Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos bones vacances amb més camins 
fets i més cims assolits. 
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es troben en el seu terme municipal, entre les quals la coneguda Font Vella. 
 
 Voregem el nucli urbà i ens dirigim cap al coll de Llevanyes, on deixem a 
l’esquerra el camí que puja fins a Sant Miquel de Solterra, o Sant Miquel de 
les Formigues, la muntanya més alta de les Guilleries (1204 m), i on encara 
es conserven restes de l’antic castell, que ja al segle X era centre d’un impor-
tant nucli feudal. Nosaltres anem camí avall on trobem la masia nomenada la 
Riba d’Amunt. Abans d’arribar a Osor, distingim en la llunyania l’imponent 
cingle del Far, que defineix de forma prou característica l’aspecte inconfusible 
del Collsacabra. 
 
En arribar a Osor, s’acaba l’etapa d’avui.  
 

 Text: Carmen Lucas 
Fotos: Montserrat Soler i Lídia Cabré 

_________________ 

SORTIDA CULTURAL A VIMBODÍ 
 
El diumenge 13 de febrer, ja vam fer la quarta sortida cultural i, com sempre, 
amb molt bona nota: Carme, Mònica, un 10. 
 
Aquesta vegada vam anar al Museu del vidre de Vimbodí i a visitar el Castell 
de Milmanda de Bodegas Torres, és a dir, propietat privada de la família Tor-
res, lligada a la producció de vi des de fa més de tres segles, amb tast de vi 
inclòs. Després un dinar de calçotada. 
 

El Museu del vidre de Vimbodí és un 
dels pocs museus que hi ha dedicats 
a aquest material arreu de l’Estat es-
panyol i que facin demostració de 
l’elaboració artesana del vidre. Des 
de l’any 1901 fins al 1952 va funcio-
nar com a fàbrica artesana de peces 
de vidre d’ús quotidià i també peces 
amb finalitat decorativa. Amb 
l’arribada del plàstic, aquestes profes-
sions van anar reculant. Gràcies a 
aquesta indústria també hi havia mol-
ta feina auxiliar de recobriment: garra-
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formes segons el lloc on es troba de cap a cap del nostre país, ens parla de 
la vida quotidiana al camp i també de les seves transformacions. Moltes 
d’aquestes masies són ara espais dedicats al turisme, que és el que conei-
xem com a turisme rural;  d’altres s’han convertit en cases de colònies, i unes 
altres, encara que les menys, són segones residències o habitatges de per-
sones amb alt poder adquisitiu. És cert també que moltes s’han reconvertit en 
granges però sense que hi hagi l’habitatge, ja que en gran part els pagesos 
prefereixen viure als nuclis urbans propers. Tot i això encara es troben a la 
nostra geografia masies que conserven la seva condició unitària originària, 
adaptades, això sí, als nous temps. 
 
En sortir d’Arbúcies, voregem la població fins a travessar la riera per un pont, 
sortint cap a la carretera de Sant Hilari. Comencem a pujar en direcció Joa-
net, tot seguint un tramat de pistes que ens permeten fer el camí sense difi-
cultat i sense perdre alçada, entre boscos de suredes, alzinars i pinedes, i 
quan canviem de vessant ho fem entre castanyedes i fagedes.  

 
Joanet és un petit nucli que depèn del municipi 
d’Arbúcies, però que ja es troba documentat l’any 
866. La seva església, romànica en la seva primiti-
va construcció, ha sofert el pas del temps amb con-
tinus canvis que l’han desfigurada completament, 
però això forma part de la història; es canvia i 
s’adapta el que està fet d’abans a les necessitats i 
usos actuals. Quan  arribem a tocar les primeres 
cases del poble  l’olor de les xemeneies que cre-
men a primera hora del matí en un fred dia 
d’hivern, deixa palès que hi  ha coses que encara 
no canvien. Saludem una dona que prou matinera 
treu els testos amb flors perquè rebin els raigs del 
sol que ja apunta prou de matí. Veiem  per darrera 

vegada la serralada del Montseny,  més llunyana i en la seva vessant més al 
nord. Magnífica vista dels castellets de les Agudes! 
 
Sortint de Joanet, i tot just en agafar un petit corriol, al costat del camí hi ha 
una pedra plana que s’anomena la pedra d’en Serrallonga, on, segons es diu, 
el famós bandoler va passar per la pedra el propietari d’un mas de la rodalia. 
 
A Sant Hilari, hi entrem per la seva zona industrial. La capital de les Guilleries 
és prou coneguda per les seves fonts d’aigües ferruginoses, anomenada per 
aquest motiu com “la vila de les cent fonts”, ja que són moltes més  les que 
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LES NOSTRES ACTIVITATS 

 

QUÈ FAREM? 
Durant els mesos de maig a juliol de 
l’any 2011 tenim previst fer les acti-
vitats que trobareu en el full adjunt i 
de les quals fem aquest resum: 
- 2 sortides de senderisme: GR83, 
Camí del Nord. 
- 1 sortida Anem d’ventura. 
- 1 sortida d’esquí de muntanya. 
- 3 sortides d’alta muntanya. 
- 2 sortides de BTT. 
- 7 sortides del grup de jubilats 
exctes. 
- 1 sortida: arranjament Font de Can 
Güell. 
- 46è Concurs fotogràfic 
- 4 projeccions de cine a la SEFM.  
- Portes ofertes al rocòdrom. 
- Cloenda de temporada 

 

SORTIDES ENTRE SETMANA 
 
El grup de jubilats/veterans excursionistes, atès el compromís d’aquestes activitats 
entre setmana, informa: que en aquest mes de gener s’han portat a terme dues acti-
vitats contemplades dins del programa previst: el dia 12 de gener amb la visita cultu-
ral i fotogràfica del casc antic de Barcelona, la qual no vam acabar per manca de 
temps. La segona activitat i dins del programa, va ser el dia 26 de gener amb 
l’excursió de Collserola – Sant Cugat, incloent la visita al pessebre de la nostra sec-
ció. 
 
Per diferents motius del col·lectiu i també personals no s’ha pogut complir amb les 
dates establertes dins d’aquesta programació, però sí garanteix en la seva totalitat 
les activitats programades dins de la mateixa. 
 
Està previst al mes de febrer acabar la visita cultural i fotogràfica pel cas antic de 
Barcelona, la qual cosa comportarà un retard més gran amb les dates que es van 
fixar, pel que demanem disculpes. 
 
En el full d’activitats adjunt, trobareu les noves dates. 

FESTES DE PRIMAVERA 
 
Durant el mes de maig, el Foment 
Martinenc celebrarà les Festes de 
Primavera i la SEFM hi participa de 
manera activa en diverses activitats: 
 
46è Concurs fotogràfic. 
 
Diada social. 
 
Jornada de portes obertes amb la 
posada a disposició del rocòdrom. 
 
Passi de pel·lícula de muntanya. 
 
Mini-lliga de futbol sala entre les 
seccions del Foment Martinenc. 
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IN MEMORIAM 
 
La Secció Excursionista vol transmetre des d’aquestes línies el nostre més 
sentit condol a la família per la mort de Ramon Fina i Miró.  
Transcrivim un petit escrit en la seva memòria: 
 
Què us puc dir del Ramon que no sapigueu? Persona alegre i amic dels seus 
amics. Soci de l’Entitat des de fa més de 50 anys, i que ha deixat una em-
premta inesborrable en molts de nosaltres.  
Hi ha dues imatges que se’m superposen: la de Rei Mag a les portes del Fo-
ment, amb la barba ben blanca, la gran capa i la corona que no falti i dient-
nos a tots els marrecs que els Reis ho saben tot... i que cert que era en 
aquest cas! 
L’altra imatge és la del Ramon a la casa del Figaró, batejada per tots com 
Can Fina, amb les cordes i els mosquetons d’escalada, el rom cremat, la llar 
de foc i el 2 cavalls. 
Potser, si barregem les dues imatges i en fem una de sola, tindrem una imat-
ge ben autèntica d'una persona autèntica. 
 
Fins sempre Ramon! 

LCF 

INSÍGNIES D’ARGENT I OR 
 
El 8 de maig se celebrarà la diada social del Foment Martinenc, amb 
l’entrega d’insígnies d’argent i or als socis amb 25 i 50 anys 
d’antiguitat. 
Aquest any hi ha 3 socis de la Secció Excursionista que els hi corres-
pon insignia i són els següents: 
 
Antonio Martí Lacoma:  50 anys de soci 
Tomàs Hernández López:  50 anys de soci. 
Lídia Cabré Fiol: 25 anys de sòcia. 
 
Des d’aquestes línies els donen l’enhorabona! 
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D’Arbúcies ens separen encara uns vuit 
quilòmetres que es fan sense gaire difi-
cultat i en recorre’ls farem els darrers 
passos pel Parc Natural del Montseny 
que ja deixem darrere nostre. En arribar a 
Arbúcies donem per acabada la tercera 
etapa. 
 
El diumenge dia 23 de gener comencem 
en el mateix punt la quarta etapa que ens 
portarà fins al cor de les Guilleries. 
 
El massís de les Guilleries està situat al 
vèrtex entre la serralada Prelitoral i la ser-
ralada Transversal i forma part alhora de 
totes dues. Se situa en el límit de les 
comarques de la Selva i Osona, a l’entorn 
de la població de Sant Hilari Sacalm, que 

n’és la capital. La vegetació del massís és d’una banda mediterrània amb al-
zines i sureres i d’altra centreeuropea amb rouredes i fagedes.  
 
 Les Guilleries van ser també l’escenari dels fets duts a terme pel llegendari 
Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Joan de Serrallonga, nascut a Vila-
drau l’any 1594 a la masia coneguda com la Sala, molt a prop de Viladrau, i 
que va ser executat el 8 de gener de 1634 a Barcelona. L’imaginari popular 
va modificar la figura d’en Serrallonga i el va omplir de virtuts i compromisos 
que no havia adquirit al llarg de la seva vida i va convertir-se en objecte de 
romanços, cançons populars, obres teatrals com la de Víctor Balaguer o balls 
parlats com el de Mataró el 1864 i el de Reus el 1865.  
 
Cal destacar les esplèndides masies que trobem en tot el recorregut. La ma-
sia catalana d’origen medieval va començar a aparèixer com a forma arqui-
tectònica de tipus rural en les zones que mes aviat varen deixar de ser mu-
sulmanes, al nord del Llobregat, el Cardener i el Montsec. Considerada com 
una sola unitat que complia amb la finalitat d’habitatge i alhora explotació ru-
ral. Al llarg de la història ha passat de l’austeritat de les primeres masies  a 
les edificacions del segle XVIII i XIX, quan s’incorporen a la casa principal les 
galeries cobertes, de forma molt especial en aquelles que són propietat de 
famílies pròsperes s’hi van incorporar  petites capelles annexes. La masia 
com a exemple de l’hàbitat tradicional de Catalunya i amb les seves diverses 
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Selva, entre els termes de Breda, Riells de Montseny i Arbúcies.  Anem  gua-
nyant alçada entre boscos de pins i alzines sureres fins que el camí s’obre i 
ens permet gaudir de la vista sobre la vall. Una ràpida mirada ens deixa en-
treveure, al fons, la localitat de Breda, coneguda per la seva producció de 
ceràmica des de temps ancestrals. Davant nostre entreveiem en la llunyania  
el turó de Montsoriu, de 650 metres d’altitud, coronat pel castell del mateix 
nom. El castell de Montsoriu es troba documentat des del 1002. El cronista 
Bernat Desclot s’hi va referir l’any 1285 en les seves cròniques en aquests 
termes “...E en Vallès se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e 
dels nobles del món..” Fou també residència dels vescomtes de Cabrera i va 
viure èpoques d’esplendor. Des de 1998 és propietat del Consell Comarcal 
de la Selva. 

 
No gaire estona més i tot 
pujant per un petit corriol 
entre fagedes, som a punt 
d’arribar a l’ermita de Sant 
Martí de Riells, en el terme 
municipal de Riells de Mon-
tseny, localitat que es troba 
en el bell mig d’un recòndit i 
encisador paratge natural, 
potser dels més bonics del 
Parc Natural del Montseny. 
Aquesta parròquia es men-
ciona ja l’any 878, és 
d’origen romànic i conserva 
molt bé  les columnes i 

l’arcada de la porta. En una de las parets de pedra del recinte parroquial, hi 
trobem un memorial en record de qui hi va ser rector,  mossèn Pere Ribot i 
Sunyer,  poeta i religiós català i un dels mes ferms lluitadors a favor  de la 
llengua i la cultura catalana. Alguns dels seus poemes foren musicats per 
Manuel Blancafort, Eduard Toldrà i Frederic Mompou.  
 
Deixem aquest indret i continuem el camí en direcció a Arbúcies. El paisatge 
ha deixat de ser mediterrani per donar pas als boscos de roures i faigs de 
caire més centreeuropeu;  els rierols discorren fent capriciosos meandres que 
fan la delícia dels aficionats a l’art de la fotografia. Els racons són dignes d’un 
país de fades, i sap greu no disposar de més temps per passar-hi una estona 
tot deixant volar la imaginació, fent quatre ratlles que dibuixin el que veiem o 
quatre paraules que puguin descriure’l.  
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46è CONCURS 
FOTOGRÀFIC DE LA SEFM 

 
Durant el mes de maig, tindrà lloc el Concurs fotogràfic de la SEFM. Per co-
rreu electrònic s’han enviat les bases, de les quals us fem un resum: 
   
SECCIONS:   BLANC  I  NEGRE  (Segons normes  F.I.A.P.)  i  COLOR.   
O B R E S:    S’admetran fins a tres OBRES per  cadascuna de les SECCIONS.   
T E M A:       LLIURE I  MUNTANYA (Obert)   
           ACTIVITATS (Només per als socis).  
FORMAT: 
         Seran d’un màxim  de  24 x 30  tant  per al BLANC I NEGRE com per al COLOR. 
         Així  mateix totes les obres hauran d’anar obligatòriament muntades en  CARTRÓ  o 
        CARTOLINA RÍGIDA  la qual haurà de fer 30x40. 
IDENTIFICACIÓ: 
         Al dors de les obres hi constaran totes les dades de l’ autor.             
         Els socis de la Federació Catalana de Fotografia hi faran constar el seu número de soci. 
         Els socis de la SEFM hi faran constar el  seu número de soci en les obres que optin al  
         premi social. 
ADMISSIÓ  D’OBRES  : El  termini d’admissió d’obres fins al 6 de maig. 
VEREDICTE:    Serà públic i tindrà lloc el dia 7 de MAIG. El  Jurat  serà reconegut per la FCF. 
P R E M I S : 
T E M A    LL I U R E 
         C O L O R:      BLANC/NEGRE: 
 1r   PREMI  (100  €  +  TROFEU)      1r PREMI (100 € + TROFEU) 
            2n  PREMI  (50  €  +  TROFEU)    2n PREMI (50 € + TROFEU) 
            3r   PREMI  (TROFEU)     3r PREMI (TROFEU) 
 
T E M A   M U N T A N Y A  
         C O L O R:      BLANC/NEGRE:           
  1r.  PREMI  (100 €  +  TROFEU)      1r PREMI (100€ + TROFEU) 
             2n. PREMI  (50 €  +  TROFEU)     2n PREMI (50 € + TROFEU) 
            3r.  PREMI  (TROFEU)                3r.  PREMI  (TROFEU)                       
 
ACTIVITATS (SOCIAL):     1r.   PREMI “In Memoriam Jordi Hernández”  (50€  +  TROFEU)             
                                        2n.  PREMI  (TROFEU) 
 
Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. Núm. registre 2011/37 
 
LLIURAMENT  DE  PREMIS  I TROFEUS: Tindrà lloc el proper  dia 13 de maig a les 9 del  
vespre a la Sala d’exposición “Manuel Camañes” de l’Entitat.  
 
E X P O S I C I Ó:  Estarà oberta a partir del dia 12 de maig  fins el  24 de maig. 
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Preparem els mapes...  
3r Concurs de ressenyes de 
muntanya de la SEFM:  

 
Amb l’objectiu de promoure l’excursionisme i els esports de muntanya, 
fomentar el coneixement del territori i els seus punts d’interès i propo-
sar nous itineraris i reptes a persones que s’inicien en aquests àmbits 
o per aquelles que hi tenen ja una llarga trajectòria, comencem a pre-
parar el 3r concurs de ressenyes de muntanya  

 
Aquest és un concurs gratuït, obert a tothom i hi podeu presentar pro-
postes inèdites relacionades amb la muntanya en dues modalitats de 
participació (ressenyes de muntanyisme bàsic: senderisme, mitja i alta 
muntanya; ressenyes tècniques: bicicleta de muntanya, esquí de mun-
tanya, esquí de fons, espeleologia, escalada, descens de barrancs, ra-
quetes de neu, etc.)  
 
La darrera edició va comptar amb la col·laboració d’Armand Ballart, 
Araceli Segarra i Kilian Jornet com a membres del jurat, la publicació 
de les ressenyes guanyadores a la revista Vèrtex i el suport de dife-
rents patrocinadors per als tres premis de cada una de les especiali-
tats.  
 
El termini de presentació de treballs serà el 25 d’octubre de 2011.  
 
A manera d’orientació, a la web de la secció podeu consultar les bases 
del 2010: http://sefm.cat/ca/concursressenyes.html, en breu rebreu les 
bases 2011.  
 
Animeu-vos! 
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COL·LABORACIONS 

 
CAMÍ DEL NORD 

 
Tercera  etapa: Diumenge 19-12-2010:  Estació Riells Viabrea – Riells del 
Montseny – Arbúcies 
Quarta etapa: Diumenge 23-1-2011: Arbúcies – Arbúcies – Joanet – Sant 
Hilari Sacalm – Coll de Llevanyes - Osor 
El recorregut d’aquestes dues etapes és de 17 km la tercera etapa i de 21,9 
la quarta etapa, i ens permetrà endinsar-nos primer en ple cor del Montseny 
més desconegut,  per continuar després pel massís de les Guilleríes, situat al 
vèrtex entre la serralada Prelitoral i la serralada Transversal, al límit de les 
comarques de la Selva i Osona. 
 
Diumenge dia 19 de desembre comencem la nostra etapa en el mateix lloc 
on havíem quedat de l’anterior: a l’estació de Riells-Viabrea. El dia tot just 
comença a clarejar i el nucli urbà encara dorm i es fa impossible trobar un lloc 
per prendre un cafè, quedant palès que a l’hivern els ritmes són diferents en-
tre la ciutat i els pobles a pagès o a la muntanya.  

Els primers trams els fem per pistes 
que essent camins sense gran difi-
cultat ens ajuden a guanyar alçada. 
Els arbres de fulla caduca que ja 
han perdut  el seu vestit ens diuen 
que l’hivern ja ha arribat,  i durant 
aquest temps el sol que passarà en-
tre les seves capçades nues escal-
farà  les entranyes de la terra per-
què d’elles ha d’esclatar de nou la 
vida quan arribi la primavera. La na-
tura sàvia ens explica el seu cicle 
vital i si estem amatents descobri-

rem en cada moment els canvis que s’hi produeixen.  
 
Tota l’etapa discorre pel Parc Natural del Montseny que protegeix el massís 
del mateix nom i que  és el més antic de Catalunya; la seva declaració data 
de l’any 1987 tot i que el 1978  ja va ser declarat reserva de la biosfera de la 
UNESCO. El Parc Natural del Montseny està agermanat amb  el Parc Natural 
dels Cevennes a la veïna França, i conjuntament han emprès diversos pro-
jectes. Aquesta zona del Parc  es troba situada en la comarca gironina de la 
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FOTOS ACTIVITATS REALITZADES 

El Pi de les tres branques 
Foto: Lídia Cabré 

GR83: 6a etapa P. d’Hostoles-Olot      
Foto: Lídia Cabré  

GR83: 7a etapa Olot-Beget 
Foto: Montserrat Soler  Llo (França)    

Foto: Lídia Cabré 
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FOTOS ACTIVITATS REALITZADES 

Montseny (BTT) 
Foto: Manel García 

Piz Buin (Alps) 
Foto: Manel García 

Puigmal 
Foto: Albert Sintes “Dones i 3.000”: Clarabides 

Foto: Jaume Figuera 
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Castillo Mayor               Foto: Albert Sintes Tosseta de la Caulla     
Foto: Lídia Cabré 

GR83: 4a etapa Arbúcies-Osor     
Foto: Jaume Figuera 

Pantà Vallvidriera (Collserola)     
Foto: Jordi Hernández  

Serra de Catllars       
Foto: Rosalia Segura 

Sortida cultural a Vimbodí 
Foto: Jaume Figuera 
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Sot del Bac 
                 Foto: Jordi Cabré 

Cotiella         
Foto: Albert Sintes 

GR83: 5a etapa Osor-Planes d’Hostoles   
Foto: Lídia Cabré  

Pic d’Alba  
Foto:   Albert Sintes 

Serra de Marina  
Foto: Jordi Cabré 

Matagalls  
Foto: Lídia Cabré 
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Preparem els mapes...  
3r Concurs de ressenyes de 
muntanya de la SEFM:  

 
Amb l’objectiu de promoure l’excursionisme i els esports de muntanya, 
fomentar el coneixement del territori i els seus punts d’interès i propo-
sar nous itineraris i reptes a persones que s’inicien en aquests àmbits 
o per aquelles que hi tenen ja una llarga trajectòria, comencem a pre-
parar el 3r concurs de ressenyes de muntanya  

 
Aquest és un concurs gratuït, obert a tothom i hi podeu presentar pro-
postes inèdites relacionades amb la muntanya en dues modalitats de 
participació (ressenyes de muntanyisme bàsic: senderisme, mitja i alta 
muntanya; ressenyes tècniques: bicicleta de muntanya, esquí de mun-
tanya, esquí de fons, espeleologia, escalada, descens de barrancs, ra-
quetes de neu, etc.)  
 
La darrera edició va comptar amb la col·laboració d’Armand Ballart, 
Araceli Segarra i Kilian Jornet com a membres del jurat, la publicació 
de les ressenyes guanyadores a la revista Vèrtex i el suport de dife-
rents patrocinadors per als tres premis de cada una de les especiali-
tats.  
 
El termini de presentació de treballs serà el 25 d’octubre de 2011.  
 
A manera d’orientació, a la web de la secció podeu consultar les bases 
del 2010: http://sefm.cat/ca/concursressenyes.html, en breu rebreu les 
bases 2011.  
 
Animeu-vos! 
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tre la ciutat i els pobles a pagès o a la muntanya.  
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que essent camins sense gran difi-
cultat ens ajuden a guanyar alçada. 
Els arbres de fulla caduca que ja 
han perdut  el seu vestit ens diuen 
que l’hivern ja ha arribat,  i durant 
aquest temps el sol que passarà en-
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dels Cevennes a la veïna França, i conjuntament han emprès diversos pro-
jectes. Aquesta zona del Parc  es troba situada en la comarca gironina de la 
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Selva, entre els termes de Breda, Riells de Montseny i Arbúcies.  Anem  gua-
nyant alçada entre boscos de pins i alzines sureres fins que el camí s’obre i 
ens permet gaudir de la vista sobre la vall. Una ràpida mirada ens deixa en-
treveure, al fons, la localitat de Breda, coneguda per la seva producció de 
ceràmica des de temps ancestrals. Davant nostre entreveiem en la llunyania  
el turó de Montsoriu, de 650 metres d’altitud, coronat pel castell del mateix 
nom. El castell de Montsoriu es troba documentat des del 1002. El cronista 
Bernat Desclot s’hi va referir l’any 1285 en les seves cròniques en aquests 
termes “...E en Vallès se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e 
dels nobles del món..” Fou també residència dels vescomtes de Cabrera i va 
viure èpoques d’esplendor. Des de 1998 és propietat del Consell Comarcal 
de la Selva. 

 
No gaire estona més i tot 
pujant per un petit corriol 
entre fagedes, som a punt 
d’arribar a l’ermita de Sant 
Martí de Riells, en el terme 
municipal de Riells de Mon-
tseny, localitat que es troba 
en el bell mig d’un recòndit i 
encisador paratge natural, 
potser dels més bonics del 
Parc Natural del Montseny. 
Aquesta parròquia es men-
ciona ja l’any 878, és 
d’origen romànic i conserva 
molt bé  les columnes i 

l’arcada de la porta. En una de las parets de pedra del recinte parroquial, hi 
trobem un memorial en record de qui hi va ser rector,  mossèn Pere Ribot i 
Sunyer,  poeta i religiós català i un dels mes ferms lluitadors a favor  de la 
llengua i la cultura catalana. Alguns dels seus poemes foren musicats per 
Manuel Blancafort, Eduard Toldrà i Frederic Mompou.  
 
Deixem aquest indret i continuem el camí en direcció a Arbúcies. El paisatge 
ha deixat de ser mediterrani per donar pas als boscos de roures i faigs de 
caire més centreeuropeu;  els rierols discorren fent capriciosos meandres que 
fan la delícia dels aficionats a l’art de la fotografia. Els racons són dignes d’un 
país de fades, i sap greu no disposar de més temps per passar-hi una estona 
tot deixant volar la imaginació, fent quatre ratlles que dibuixin el que veiem o 
quatre paraules que puguin descriure’l.  
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46è CONCURS 
FOTOGRÀFIC DE LA SEFM 

 
Durant el mes de maig, tindrà lloc el Concurs fotogràfic de la SEFM. Per co-
rreu electrònic s’han enviat les bases, de les quals us fem un resum: 
   
SECCIONS:   BLANC  I  NEGRE  (Segons normes  F.I.A.P.)  i  COLOR.   
O B R E S:    S’admetran fins a tres OBRES per  cadascuna de les SECCIONS.   
T E M A:       LLIURE I  MUNTANYA (Obert)   
           ACTIVITATS (Només per als socis).  
FORMAT: 
         Seran d’un màxim  de  24 x 30  tant  per al BLANC I NEGRE com per al COLOR. 
         Així  mateix totes les obres hauran d’anar obligatòriament muntades en  CARTRÓ  o 
        CARTOLINA RÍGIDA  la qual haurà de fer 30x40. 
IDENTIFICACIÓ: 
         Al dors de les obres hi constaran totes les dades de l’ autor.             
         Els socis de la Federació Catalana de Fotografia hi faran constar el seu número de soci. 
         Els socis de la SEFM hi faran constar el  seu número de soci en les obres que optin al  
         premi social. 
ADMISSIÓ  D’OBRES  : El  termini d’admissió d’obres fins al 6 de maig. 
VEREDICTE:    Serà públic i tindrà lloc el dia 7 de MAIG. El  Jurat  serà reconegut per la FCF. 
P R E M I S : 
T E M A    LL I U R E 
         C O L O R:      BLANC/NEGRE: 
 1r   PREMI  (100  €  +  TROFEU)      1r PREMI (100 € + TROFEU) 
            2n  PREMI  (50  €  +  TROFEU)    2n PREMI (50 € + TROFEU) 
            3r   PREMI  (TROFEU)     3r PREMI (TROFEU) 
 
T E M A   M U N T A N Y A  
         C O L O R:      BLANC/NEGRE:           
  1r.  PREMI  (100 €  +  TROFEU)      1r PREMI (100€ + TROFEU) 
             2n. PREMI  (50 €  +  TROFEU)     2n PREMI (50 € + TROFEU) 
            3r.  PREMI  (TROFEU)                3r.  PREMI  (TROFEU)                       
 
ACTIVITATS (SOCIAL):     1r.   PREMI “In Memoriam Jordi Hernández”  (50€  +  TROFEU)             
                                        2n.  PREMI  (TROFEU) 
 
Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. Núm. registre 2011/37 
 
LLIURAMENT  DE  PREMIS  I TROFEUS: Tindrà lloc el proper  dia 13 de maig a les 9 del  
vespre a la Sala d’exposición “Manuel Camañes” de l’Entitat.  
 
E X P O S I C I Ó:  Estarà oberta a partir del dia 12 de maig  fins el  24 de maig. 
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IN MEMORIAM 
 
La Secció Excursionista vol transmetre des d’aquestes línies el nostre més 
sentit condol a la família per la mort de Ramon Fina i Miró.  
Transcrivim un petit escrit en la seva memòria: 
 
Què us puc dir del Ramon que no sapigueu? Persona alegre i amic dels seus 
amics. Soci de l’Entitat des de fa més de 50 anys, i que ha deixat una em-
premta inesborrable en molts de nosaltres.  
Hi ha dues imatges que se’m superposen: la de Rei Mag a les portes del Fo-
ment, amb la barba ben blanca, la gran capa i la corona que no falti i dient-
nos a tots els marrecs que els Reis ho saben tot... i que cert que era en 
aquest cas! 
L’altra imatge és la del Ramon a la casa del Figaró, batejada per tots com 
Can Fina, amb les cordes i els mosquetons d’escalada, el rom cremat, la llar 
de foc i el 2 cavalls. 
Potser, si barregem les dues imatges i en fem una de sola, tindrem una imat-
ge ben autèntica d'una persona autèntica. 
 
Fins sempre Ramon! 

LCF 

INSÍGNIES D’ARGENT I OR 
 
El 8 de maig se celebrarà la diada social del Foment Martinenc, amb 
l’entrega d’insígnies d’argent i or als socis amb 25 i 50 anys 
d’antiguitat. 
Aquest any hi ha 3 socis de la Secció Excursionista que els hi corres-
pon insignia i són els següents: 
 
Antonio Martí Lacoma:  50 anys de soci 
Tomàs Hernández López:  50 anys de soci. 
Lídia Cabré Fiol: 25 anys de sòcia. 
 
Des d’aquestes línies els donen l’enhorabona! 
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D’Arbúcies ens separen encara uns vuit 
quilòmetres que es fan sense gaire difi-
cultat i en recorre’ls farem els darrers 
passos pel Parc Natural del Montseny 
que ja deixem darrere nostre. En arribar a 
Arbúcies donem per acabada la tercera 
etapa. 
 
El diumenge dia 23 de gener comencem 
en el mateix punt la quarta etapa que ens 
portarà fins al cor de les Guilleries. 
 
El massís de les Guilleries està situat al 
vèrtex entre la serralada Prelitoral i la ser-
ralada Transversal i forma part alhora de 
totes dues. Se situa en el límit de les 
comarques de la Selva i Osona, a l’entorn 
de la població de Sant Hilari Sacalm, que 

n’és la capital. La vegetació del massís és d’una banda mediterrània amb al-
zines i sureres i d’altra centreeuropea amb rouredes i fagedes.  
 
 Les Guilleries van ser també l’escenari dels fets duts a terme pel llegendari 
Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Joan de Serrallonga, nascut a Vila-
drau l’any 1594 a la masia coneguda com la Sala, molt a prop de Viladrau, i 
que va ser executat el 8 de gener de 1634 a Barcelona. L’imaginari popular 
va modificar la figura d’en Serrallonga i el va omplir de virtuts i compromisos 
que no havia adquirit al llarg de la seva vida i va convertir-se en objecte de 
romanços, cançons populars, obres teatrals com la de Víctor Balaguer o balls 
parlats com el de Mataró el 1864 i el de Reus el 1865.  
 
Cal destacar les esplèndides masies que trobem en tot el recorregut. La ma-
sia catalana d’origen medieval va començar a aparèixer com a forma arqui-
tectònica de tipus rural en les zones que mes aviat varen deixar de ser mu-
sulmanes, al nord del Llobregat, el Cardener i el Montsec. Considerada com 
una sola unitat que complia amb la finalitat d’habitatge i alhora explotació ru-
ral. Al llarg de la història ha passat de l’austeritat de les primeres masies  a 
les edificacions del segle XVIII i XIX, quan s’incorporen a la casa principal les 
galeries cobertes, de forma molt especial en aquelles que són propietat de 
famílies pròsperes s’hi van incorporar  petites capelles annexes. La masia 
com a exemple de l’hàbitat tradicional de Catalunya i amb les seves diverses 
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formes segons el lloc on es troba de cap a cap del nostre país, ens parla de 
la vida quotidiana al camp i també de les seves transformacions. Moltes 
d’aquestes masies són ara espais dedicats al turisme, que és el que conei-
xem com a turisme rural;  d’altres s’han convertit en cases de colònies, i unes 
altres, encara que les menys, són segones residències o habitatges de per-
sones amb alt poder adquisitiu. És cert també que moltes s’han reconvertit en 
granges però sense que hi hagi l’habitatge, ja que en gran part els pagesos 
prefereixen viure als nuclis urbans propers. Tot i això encara es troben a la 
nostra geografia masies que conserven la seva condició unitària originària, 
adaptades, això sí, als nous temps. 
 
En sortir d’Arbúcies, voregem la població fins a travessar la riera per un pont, 
sortint cap a la carretera de Sant Hilari. Comencem a pujar en direcció Joa-
net, tot seguint un tramat de pistes que ens permeten fer el camí sense difi-
cultat i sense perdre alçada, entre boscos de suredes, alzinars i pinedes, i 
quan canviem de vessant ho fem entre castanyedes i fagedes.  

 
Joanet és un petit nucli que depèn del municipi 
d’Arbúcies, però que ja es troba documentat l’any 
866. La seva església, romànica en la seva primiti-
va construcció, ha sofert el pas del temps amb con-
tinus canvis que l’han desfigurada completament, 
però això forma part de la història; es canvia i 
s’adapta el que està fet d’abans a les necessitats i 
usos actuals. Quan  arribem a tocar les primeres 
cases del poble  l’olor de les xemeneies que cre-
men a primera hora del matí en un fred dia 
d’hivern, deixa palès que hi  ha coses que encara 
no canvien. Saludem una dona que prou matinera 
treu els testos amb flors perquè rebin els raigs del 
sol que ja apunta prou de matí. Veiem  per darrera 

vegada la serralada del Montseny,  més llunyana i en la seva vessant més al 
nord. Magnífica vista dels castellets de les Agudes! 
 
Sortint de Joanet, i tot just en agafar un petit corriol, al costat del camí hi ha 
una pedra plana que s’anomena la pedra d’en Serrallonga, on, segons es diu, 
el famós bandoler va passar per la pedra el propietari d’un mas de la rodalia. 
 
A Sant Hilari, hi entrem per la seva zona industrial. La capital de les Guilleries 
és prou coneguda per les seves fonts d’aigües ferruginoses, anomenada per 
aquest motiu com “la vila de les cent fonts”, ja que són moltes més  les que 
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LES NOSTRES ACTIVITATS 

 

QUÈ FAREM? 
Durant els mesos de maig a juliol de 
l’any 2011 tenim previst fer les acti-
vitats que trobareu en el full adjunt i 
de les quals fem aquest resum: 
- 2 sortides de senderisme: GR83, 
Camí del Nord. 
- 1 sortida Anem d’ventura. 
- 1 sortida d’esquí de muntanya. 
- 3 sortides d’alta muntanya. 
- 2 sortides de BTT. 
- 7 sortides del grup de jubilats 
exctes. 
- 1 sortida: arranjament Font de Can 
Güell. 
- 46è Concurs fotogràfic 
- 4 projeccions de cine a la SEFM.  
- Portes ofertes al rocòdrom. 
- Cloenda de temporada 

 

SORTIDES ENTRE SETMANA 
 
El grup de jubilats/veterans excursionistes, atès el compromís d’aquestes activitats 
entre setmana, informa: que en aquest mes de gener s’han portat a terme dues acti-
vitats contemplades dins del programa previst: el dia 12 de gener amb la visita cultu-
ral i fotogràfica del casc antic de Barcelona, la qual no vam acabar per manca de 
temps. La segona activitat i dins del programa, va ser el dia 26 de gener amb 
l’excursió de Collserola – Sant Cugat, incloent la visita al pessebre de la nostra sec-
ció. 
 
Per diferents motius del col·lectiu i també personals no s’ha pogut complir amb les 
dates establertes dins d’aquesta programació, però sí garanteix en la seva totalitat 
les activitats programades dins de la mateixa. 
 
Està previst al mes de febrer acabar la visita cultural i fotogràfica pel cas antic de 
Barcelona, la qual cosa comportarà un retard més gran amb les dates que es van 
fixar, pel que demanem disculpes. 
 
En el full d’activitats adjunt, trobareu les noves dates. 

FESTES DE PRIMAVERA 
 
Durant el mes de maig, el Foment 
Martinenc celebrarà les Festes de 
Primavera i la SEFM hi participa de 
manera activa en diverses activitats: 
 
46è Concurs fotogràfic. 
 
Diada social. 
 
Jornada de portes obertes amb la 
posada a disposició del rocòdrom. 
 
Passi de pel·lícula de muntanya. 
 
Mini-lliga de futbol sala entre les 
seccions del Foment Martinenc. 
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SECRETARIA 
 
NOVA JUNTA DE LA SEFM 
Des del passat 15 d’abril la junta de la Secció Excursionista està formada 
pels següents socis: 
President: Jaume Cañas 
Activitats: Jaume Figuera 
Tresorer: Joaquim Cobos 
Secretària Lídia Cabré 
Vocal biblioteca: Eloi Olesa 
 
Us recordem l’horari de secretària: dimarts i divendres de 20.00 a 21.30 
hores. També podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic 
a: info@sefm.cat 
______________________________ 
 
Durant el mesos de gener a abril s’han donat d’alta com a sòcies de la Secció 
Excursionista les següents persones: 
 
Ania Barnola, Montse Guimet, Dimas Abelló, Joaquim Brugués, Angel Oroz,  
Teo Mayayo, Marcos García, Elvira Arbós, Gonçal Oliveros i Montse Espinós. 
 
Els donem la benvinguda a tot/es!!! 
_______________________________ 
 
Hem informatitzat totes les dades dels socis i ens agradaria tenir-les el màxim 
d’actualitzades possible. És per això que us demanem que envieu un correu 
a l’adreça de la Secció: info@sefm.cat per fer-nos saber les vostres adreces 
de correu electrònic, així com si esteu interessats a deixar de rebre el butlletí 
en format paper i rebre’l només en format digital.  

NOTA DE REDACCIÓ 
Com heu vist a la portada, aquest butlletí té dos números, ja que correspon 
als mesos des de  març fins al juliol. El butlletí de març-abril no va poder sor-
tir, tot i que gairebé ja estava enllestit, pel que hem cregut oportú deixar-lo 
amb les notes, els articles i les informacions que ja hi eren (encara que algu-
nes arribin amb retard) i hem afegit uns fulls més amb informació actual. 
 
Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos bones vacances amb més camins 
fets i més cims assolits. 
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es troben en el seu terme municipal, entre les quals la coneguda Font Vella. 
 
 Voregem el nucli urbà i ens dirigim cap al coll de Llevanyes, on deixem a 
l’esquerra el camí que puja fins a Sant Miquel de Solterra, o Sant Miquel de 
les Formigues, la muntanya més alta de les Guilleries (1204 m), i on encara 
es conserven restes de l’antic castell, que ja al segle X era centre d’un impor-
tant nucli feudal. Nosaltres anem camí avall on trobem la masia nomenada la 
Riba d’Amunt. Abans d’arribar a Osor, distingim en la llunyania l’imponent 
cingle del Far, que defineix de forma prou característica l’aspecte inconfusible 
del Collsacabra. 
 
En arribar a Osor, s’acaba l’etapa d’avui.  
 

 Text: Carmen Lucas 
Fotos: Montserrat Soler i Lídia Cabré 

_________________ 

SORTIDA CULTURAL A VIMBODÍ 
 
El diumenge 13 de febrer, ja vam fer la quarta sortida cultural i, com sempre, 
amb molt bona nota: Carme, Mònica, un 10. 
 
Aquesta vegada vam anar al Museu del vidre de Vimbodí i a visitar el Castell 
de Milmanda de Bodegas Torres, és a dir, propietat privada de la família Tor-
res, lligada a la producció de vi des de fa més de tres segles, amb tast de vi 
inclòs. Després un dinar de calçotada. 
 

El Museu del vidre de Vimbodí és un 
dels pocs museus que hi ha dedicats 
a aquest material arreu de l’Estat es-
panyol i que facin demostració de 
l’elaboració artesana del vidre. Des 
de l’any 1901 fins al 1952 va funcio-
nar com a fàbrica artesana de peces 
de vidre d’ús quotidià i també peces 
amb finalitat decorativa. Amb 
l’arribada del plàstic, aquestes profes-
sions van anar reculant. Gràcies a 
aquesta indústria també hi havia mol-
ta feina auxiliar de recobriment: garra-
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fes, ampolles, porrons, càntirs, etc. 
 
Actualment hi ha un taller en què es fan de-
mostracions de com treballar el vidre, una 
sala amb explicacions escrites i gràfiques, 
també fotografies que mostren l’evolució en 
la fabricació dels objectes de vidre. Hi ha un 
centenar de peces exposades recollides 
durant anys. 
 

Després vam marxar cap al Castell de Milmada, molt 
proper del Monestir de Poblet i al mig de la Ruta del 
Císter, a una altura de 500 metres del nivell del mar. 
Segons ens van explicar, Milmanda significa “castell 
petit”. Allà ens van passar  un audiovisual explicatiu 
de la història i l’origen del castell. Les vinyes de Mil-
manda formen una varietat blanca de raïm coneguda 
com a chardonnay, que produeix el vi del mateix nom: 
Milmanda. Acte seguit ens van donar a tastar un vi 
blanc, Nerola, agricultura ecològica, i un de negre (no 
recordo les referències), per cert molt bons. Després 
d’això una curta visita guiada. 
 

Tots contents i contentes, no pel vi, sinó perquè tots els horaris estaven anant 
molt bé i feia bon dia, vam marxar cap a dinar i encara vam tenir temps de 
donar un volt.  
 
Normalment no parlem del dinar però aquesta vegada ha estat especial, ja 
que es tractava de calçotada, i això, està clar, el fa diferent. Els calçots molt 
bons i molt ben cuits i no va faltar carn a la brasa, postres i begudes. 
 
Fins a la propera sortida!  

Text: M. Teresa Vidal 
Fotos: Montserrat Soler i Jaume Figuera 

______________________________________ 

CLOENDA DE TEMPORADA 
 
Divendres 8 de juliol a les 20.30 hores farem la cloenda de temporada 
amb passi de fotos. A la sala d’excursionisme. 
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EDITORIAL 

Aquest darrer trimestre, han succeït moltes coses, masses. 
Com venia a dir el príncep Fabrizio, en la coneguda novel·la de Lampedusa, 
havien de ‘passar coses’ per a què tot continués igual.  La primera, i 
desencadenant de totes les altres, un accident de moto, el passat 27 de 
febrer, on en Jordi Hernández i Ballester va perdre la vida. Des d’aquestes 
línies, i en nom de la junta de la Secció, de la qual ell formava part, el més 
sincer condol als familiars. 
En Jordi ha format part de l’existència de la Secció amb total dedicació i 
entrega, en gairebé totes les opcions possibles: nen, monitor, i president. Jo 
en puc donar fe de les dues últimes, doncs les he viscut, i en la primera, 
estic del tot convençut que, en la seva mesura, també. Aquestes coses es 
porten dintre, formen part d’una manera de ser, i el Jordi ho era, 
indiscutiblement. La Secció l’ha viscut amb valors molt íntimament lligats a 
l’associacionisme, i a la muntanya, i els ha transmès. D’això, també en dono 
fe. 
Ningú ha desitjat aquest canvi, però, tal com deia Fabrizio, és aquest 
l’esperit que mou la junta actual a reestructurar-se per a continuar oferint al 
soci l’activitat que ens omple, per a la qual estem en un centre 
excursionista: sortir d’excursió, però alhora sortir a aprendre una mica millor 
la nostra història, la nostra cultura, la nostra gastronomia. Sortir a aprendre 
com preparar una motxilla, orientar-nos, encarar una canal de neu, un 
esperó de roca, aprendre a renunciar a la fita si les circumstàncies de 
l’entorn així ho aconsellen, aprendre, tal com em deia un soci ja jubilat, a 
veure amb uns altres ulls aquells indrets, on de més jove, hi anaven amb un 
altre tarannà. Aprendre noves visions, amb una conversa distesa, tot 
caminant per un sender. Compartir amb els companys de ruta, amb les 
fotografies, amb les ressenyes d’una caminada xula... 
Des de la nova junta volem donar suport a tota activitat, ja sigui en l’àmbit 
social, en el cultural, i/o en l’esportiu sempre mantenint però, aquesta 
diversitat que alhora la magnifica. 
Tenim una especial dedicació a promoure l’activitat destinada al grup de 
joves. Des de la junta, volem fer que aquest jovent no hagi de marxar fora 
de la secció per a trobar l’activitat que els motiva. 
Amb aquesta dedicació, la junta està treballant amb cura, afany i il·lusió, per 
fer que malgrat els canvis, tot continuï igual. Espero poder agafar el relleu 
fent que el Jordi se’n sentís orgullós. 

Jaume Cañas i Soler 
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