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(584 m), i per sota del puig dels Quatre Termes (1.156 m) i del puig de Sallfort (981 
m). Hem anat deixant enrere el bosc per baixar entre grans rocs. De mica en mica la 
boira va escampant i ens trèiem les capelines, però encara queden núvols força ame-
naçadors. 
De cop i volta, veiem el mar i unes poblacions franceses i, tot i que no és el nostre 
destí, ens posem contents, sabem que ja no queda gaire. 
 
Carenegem sota la torre de Madeloc i de lluny veiem els companys que ens esperen 
al coll de Gascons (386 m) i ara sí, ara ja veiem Banyuls! Quan ens retrobem es pal-
pa l’emoció, ja que tots som conscient que això s’acaba. Però primer hem de dinar 
una mica que ja és hora i ho fem allà mateix. 
 
Continuem baixant (ara només queda baixada) i ens anem creuant amb el cotxe que 
va per la pista asfaltada. El paisatge va canviant i ara només veiem grans extensions 
de vinyes i poca cosa més. Al coll de Llagostera trobem una taula d’orientació. Ens 
aturem un moment a mirar, però continuem de seguida, volem arribar al mar. 

 
Quan entrem a Ba-
nyuls (0 m) anem bus-
cant marques verme-
lles i blanques per anar a trobar el Mediterrani. Prop de 
l’ajuntament, ens reben la resta de companys, però tot i les 
abraçades no els fem gaire cas, nosaltres només volem 
arribar al punt d’inici (o final en aquest cas) del GR10 i continuem les marques fins a 
la façana principal de l’ajuntament, on trobem el mosaic del GR10 d’Eric Freixinós. 
Ara sí! Ara “acceptem” fotos. Tot són rialles i abraçades, i sms des de Barcelona 
(molt puntuals, senyal que estan pensant en nosaltres. Una altra abraçada ben gran 
per a la remitent). De totes maneres, no ens entretenim gaire en aquest punt, ja que 
anem corrents fins a l’aigua a mullar-nos els peus i a brindar amb cava. 

L’Eusebio té l’honor de fer l’agermanament dels dos 
mars, ja que ha portat una ampolleta amb aigua del Can-
tàbric que va agafar fa 1.911 dies junt amb una pedra de 
la platja d’Hendaia. D’aquesta manera es tanca un cicle i 
donem per acabada aquesta petita aventura. 
 

Text : Lídia Cabré 
Fotos: Montse Alba, Cristina Concha, Eloi Olesa i Lídia Cabré 
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EDITORIAL 

 
L’altre dia m’alegrava de veure, per unes setmanes consecutives, 
molta gent a la secció: els uns preparant una ruta per a la qual 
demanaven poder accedir a plànols i guies de la biblioteca; els altres, 
passant pel tràmit de venir a demanar o recollir la llicència federativa. 
I uns altres, per apuntar-se a alguna activitat de la secció, o 
interessant-se per si hi ha algun full de sortida penjat, per poder-s’hi 
apuntar. 
 
Un cop realitzada la tasca bàsica per a la qual s’han acostat a la 
SEFM, alguns s’hi queden i aprofiten per petar la xerrada. Els hi ha 
que parlen dels seus fills o filles, de l’adquisició d’un pis nou, uns 
altres de la situació rocambolesca a què han arribat a les seves 
feines, per  la persistent crisi a la qual estem abocats o potser només 
per a una mala gestió dels seus responsables, de la darrera sortida, 
de propostes d’activitats... De ben segur que per la meva tasca a la 
secció, em perdo infinitat de temes, però la vida ja és això: un 
immens ventall de situacions, entre les quals aquí compartim el gust 
per la muntanya. 
 
Un altre motiu d’ànim va ser la primera llista d’espera per a l’autocar 
del GR, o si més no, la primera sota la meva presidència! 
 
Com a president, no puc fer res més que agrair-vos que tingueu 
present la secció, i convidar-vos a continuar fent-ho, doncs sabeu 
que el soci/sòcia és la nostra raó de ser. 
 
 

Jaume Cañas 

Portada:  Sortida de veterans: Sant Sadurní         Autor:  Jordi Cabré 
Pàg. 3:   Editorial         Pàg. 4 : Secretaria, Notícies, Activitats 
Pàg. 5 a 7:   Activitats          Pàg. 8 i 9: Fotos activitats         
Pàg. 10 a 14: Col·laboracions   
 
Disseny portada:  Jaume Figuera 
Elaboració: Lídia Cabré  
Col·laboració: C. Normalització Lingüística 
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SECRETARIA 
 
Durant el mesos de gener i febrer s’han donat d’alta com a sòcies de la 
Secció Excursionista les següents persones: 
 
Toni Jerez i Fco. Javier Trigo. 
 
Els donem la benvinguda a totes!!! 
______________________________ 

LES NOSTRES ACTIVITATS 
 
QUÈ FAREM? 
 
Durant els mesos de marçi abril de l’any 2012 tenim previst fer les activitats 
que trobareu en el full adjunt i de les quals fem aquest resum: 
 
- sortides de senderisme: GR4. 
- sortides de manteniment del GR83 
- sortides del cicle d’aprenentatge. 
- sortides de BTT. 
- sortides del grup de veterans exctes. 
- xerrades tècniques 
- 47è concurs fotogràfic de la SEFM 

NOTÍCIES 
EQUIPA’T, LA NOVA BOTIGA DE MUNTANYA 

Fa pocs mesos s’ha obert una nova botiga especialitzada en material de 
muntanya, tan de venda com de lloguer, molt a prop nostre, a la plaça 
Paul Claudel nº 2 (Virrei Amat) de Barcelona. 

La Secció Excursionista Foment Martinenc ha arribat a un acord amb ells 
i ens faran un 5% de descompte a tots els socis (a excepció d’ofertes i 
llibreria). 

  Tal com diuen la Raquel i l’Ernest: “a la muntanya Equipa’t bé!” 
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Ens acomiadem dels companys que no caminen, entre ells, en Jaume que, per la 
seva recent operació, no podrà acompanyar-nos, però amb la promesa 
d’acompanyar-lo a les darreres etapes que li falten per acabar aquest GR (a veure si 
passa aviat l’hivern i podem fer-les, eh company?). De totes maneres el deixem amb 
la millor de les companyies: la Montse i la Cristina “titiritera” (amb carinyu eh!, haha-
ha) que tampoc s’han volgut perdre aquest final i a qui envio la més gran de les abra-
çades des d’aquestes línies. 
 
Sortim del Pertús (290 m) l’Eloi, l’Eusebio i jo mateixa amb la com-
panyia de la Conxi que, a part de ser una presència molt especial 
per a mi, es dóna el fet que ella va fer les primeres etapes del GR11 
fins que es va quedar embarassada del que seria el meu fillol i ara 
farà la darrera del GR10, tancant d’alguna manera un cicle. 
 
Caminem una mica més de mig quilòmetre per carretera fins que 
trobem un trencall a la dreta i anem en direcció a Sant Martí de 
l’Albera (631 m). Hem sortit amb força calor, però quan arribem aquí ja anem abrigats 
i comencem a estar envoltats de boira. 
 
Ens despistem uns minuts abans d’arribar al coll d’Ullat (936 m), on ja ens esperen la 
resta del grup a l’alberg que hi ha, i alguns ens dutxem abans d’anar a escalfar-nos al 
menjador, ja que fa força fred. Ajudem els nens a fer els deures. 
 

L’endemà, la Conxi i família han de tornar corrents a Barcelona i ens quedem els 3 
sols per caminar entre l’espessa boira i la intensa humitat que es fica fins al moll de 
l’os. Fora del bosc ens costa veure el camí i les marques i si ens allunyem una mica 
per buscar-les ens hem d’anar cridant per saber on estem, ja que la boira ens impe-
deix veure’ns. Xops com a polls (i això que no plou!) arribem al cim del Puigneulòs 
(1.256 m), el primer cim de més de 1.000 metres dels Pirineus occidentals. No veiem 
res. 
 
Baixem fins al refugi de Tanyareda (1.045 m), on esmorzem una mica. El refugi està 
al  magnífic bosc de la Maçana. Per culpa del mal temps fem poques fotos i es fa una 
mica més complicat fer aquesta crònica quan ja han passat més de dos mesos. 
Anem pujant i baixant tota l’estona al costat de la frontera i passem pel coll de l’Orri 
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GR10 DEL CANTÀBRIC AL MEDITERRANI 
Le Perthus – Banyuls-sur-Mer (El Pertús – Banyuls de la Marenda)  

Última etapa: 22 i 23 d’octubre de 2011 
 
Fa 5 anys llargs que ja pensàvem en aquest dia, sí, ja ens vam començar a imaginar 
com seria aquesta darrera etapa, perquè, un cop superats tots els obstacles 
(bàsicament de logística) per finalitzar el GR11, tots vam ser conscients que podríem 
tornar-ho a fer, però aquest cop pel vessant nord, és a dir, pel GR10. Tot i tenir per 
endavant quasi 800 km, encara que fos de forma molt difusa, somiàvem amb aquest 
final. 
 
Fa un parell d’etapes que no ens podem estar de fer comparacions entre aquests dos 
senders i aquest cap de setmana no podia ser diferent. A part de les diferències òbvi-
es de paisatge, les dades ens confirmen la sensació de “cansament” que tenim al cos 
en pensar en el GR10, i és que, si bé en línia recta estem fent el mateix itinerari no-
més separat pels cims dels Pirineus, el desnivell entre l’un i l’altre és ben diferent: 
mentre que el GR11 té un total de 30.000 metres de desnivell, el GR10 en té 42.000, 
no cal afegir-hi res més... 
 
Deixem de banda aquests pensaments ja que encara ens queden els darrers quilò-
metres per poder dir que hem acabat. I com que és una fita especial, avui ens acom-
panyen altres companys que no caminaran, però volen compartir amb nosaltres 
aquests moments. Es troba a faltar alguna que altra presència d’alguns companys 
que s’han quedat a Barcelona, però que de segur que estan fent l’itinerari mental-
ment. 

 
Cinc anys de GR donen per a moltes anècdotes (recordeu la pri-
mera etapa en què totes les reserves per dormir estaven fetes 
amb dates incorrectes? I del senyor Mendi i les seves vaques? I 
del periquito que vam adoptar i que no va poder aguantar la con-
ducció del Patxi? I del qui, davant d’un menú de randonnée més 
aviat escàs, es consolava dient que les pells del formatge es po-
dien menjar (i ho deia seriosament!)? I de totes aquelles gîtes 
d’etapa que competien entre elles per veure quina era la més 
“exòtica”? I de la perola de macarrons de les Viellettes? I del boig 
de la destral?). Com no podia ser d’una altra manera, avui també 

en tenim per explicar, i és que després de diversos dies preparant la logística dels 
cotxes, a l’hora de sortir ho hem de canviar tot, ja que un dels cotxes no podrà venir 
per qüestions familiars. Així que improvisem sobre la marxa i sortim de Barcelona en 
direcció al Pertús, on deixarem un cotxe i aprofitarem per dinar mentre l’altre cotxe va 
a dormir a Banyuls i mentre esperem els companys que aquest matí ens han dit que 
no venien, però que finalment han pogut arreglar les seves qüestions i pugen a tota 
pastilla per reunir-se amb nosaltres (per sort, l’etapa del primer dia és molt curta i 
tenim temps d’esperar-los mentre fem turisme pels supermecats d’aquesta població). 
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47è CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA SEFM. 
 
Durant el mes de maig, celebrarem el nostre concurs fotogràfic. 
Feu atenció a les bases perquè aquest any hi ha novetats en l’import 
dels premis. 
 
Data límit d’entrega d’obres: fins al divendres 4 de maig a les 21.30 
hores a secretaria de la SEFM. 
Veredicte: dissabte 5 de maig a partir de les 11.00 h. 
Entrega de premis: 11 de maig de 2012 a les 21.00 h. 
Exposició de fotos: del 10 al 24 de maig a la sala Camañas. 
 
Aquest Concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia i és puntuable per a 
l’obtenció dels Títols d’Artista i Mestre de la FCF i per l’EFCF i té el registre nº 2012/30 
 
 
   P R E M I S: 
 
  T E M A   M U N T A N Y A  
    C O L O R:           
  1r  Premi  (150 €  +  TROFEU)   
                    2n Premi  (50 €  +  TROFEU)  
                    3r  Premi  (TROFEU) 
    BLANC/NEGRE:          
  1r  Premi  (150  €  +  TROFEU)                                          
  2n Premi  (50  €  +  TROFEU)         
                    3r  Premi  (TROFEU)                         
 
T E M A    LL I U R E 
      C O L O R: 
  1r   Premi  (100  €  +  TROFEU)   
                    2n  Premi  (50  €  +  TROFEU) 
                    3r   Premi  (TROFEU) 
       BLANC/NEGRE:       
  1r   Premi  (100  €  +  TROFEU)             
                    2n  Premi  (50  €  +   TROFEU) 
                    3r   Premi  (TROFEU) 
 
ACTIVITATS (SOCIAL): 1r Premi “In Memoriam Jordi Hernández”  (100€+TROFEU)           
                                        2n  Premi  (TROFEU) 
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DEL 3 AL 17 DE MARÇ DE 2012 TINDRÀ LLOC LA 
15a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE 
MUNTANYA DE SANT MARTÍ. 

 
 
 
Inauguració: dissabte 3 de març a les 19.30 hores. 
 
Cloenda i entrega de premis: dissabte 17 de març. 
 
 
 
 

 
Premis de fotografia: 
General:   1r premi (350 € + trofeu) 
  2n premi (200 € + trofeu) 
  3r premi (100 € + trofeu) 
Hi haurà un 1r i 2n premi per a cadascuna de les tres categories consistents 
en un trofeu 

Popular: 

- Trofeu “in memoriam” TONI MORENO i GONZÁLEZ, membre fundador i 
primer president de la UESMAP. 

- Trofeu “in memoriam” JOAN RAMON BUIL i MANZANARES, monitor de la 
secció infantil de la UESMAP. 

- Trofeu “in memoriam” JORDI HERNÁNDEZ I BALLESTER, membre funda-
dor i president de la Secció Excursionista del Foment Martinenc. 

Trofeu Mavigar: 
Es concedirà també el TROFEU MAVIGAR a la fotografia-denúncia a 
l’ambient ambient en muntanya. 
 
 
Lloc: la Farinera del Clot. 
Trobareu tota la informació al nostre web: www.sefm.cat  
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capaç de gaudir del paisatge, mirar el GPS, pensar en l'article i... m’oblidava! peda-
lar, mantenint, amb èxit l'equilibri al damunt de la meva muntura., una caiguda desa-
fortunada podria ser la darrera de la meva vida. I després diuen que els homes no 
som capaços de fer dues coses alhora! 
 
Deixo enrere els cingles i circulo  per pistes,  sense més  dificultat tècnica que alguna 
baixada, en zona obaga, on encara es conserva un petit gruix de neu i de gel. A les 
cruïlles que vaig trobant, el GPS m'indica -sense gairebé marge d'error- quina és la 
ruta correcta. Però, per la meva formació clàssica en el món de l'excursionisme, no 
deixo de tenir una certa inquietud quan van passant els quilòmetres i encara no arri-
bo al meu objectiu. Estic acostumat a orientar-me amb l'ajuda d'un mapa i, sovint, 
amb alguna ressenya. Ara resulta que depenc quasi únicament del que m'indica l'a-
parell. Recordo que un Nadal, per terres andaluses, fent un tram de la TransAndalus, 
vaig coincidir amb un  noi de Lleida que portava tota la ruta gravada en el seu GPS, 
mentre que jo duia cartografia i una ressenya. En una de les etapes, el camí que ha-
víem de seguir estava totalment impracticable per culpa d'un seguit de grans esllavis-
sades que hi havia hagut i això ens obligava a refer totalment la ruta programada. 
Vam haver de consultar detalladament la cartografia per tal de trobar aquell itinerari 
alternatiu. El meu company va exclamar: - Manel no sé com ho hauria fet jo sol, úni-
cament amb el meu GPS! 
 
Tanmateix les meves inquietuds s'esvaeixen quan arribo sense entrebancs a St. Mi-
quel del Fai. Tal com em temia, malgrat que hi ha alguns caramells de glaç, la casca-
da principal no està glaçada, avui el fred siberià no ha estat prou viu. 
 
Segueixo per carretera fins a St. Feliu de Codines i després, per pistes, trams asfal-
tats i camins força divertits, vaig travessant poblacions i urbanitzacions sense gairebé 
saber on sóc. Serà després a l'ordinador de casa on em podré dedicar a veure exac-
tament per on he passat: Caldes de Montbui, Palau de Plegamans,  Sta Maria de 
Gallecs... 
 
A Mollet s'acaba el track que porto gravat, però no em preocupa gens, fins i tot em 
trobo alleugerit. Preguntant i orientant-me visualment cap a les muntanyes de la Ser-
ralada litoral, que tinc a tocar, aconsegueixo passar sense problemes el caos d'auto-
pistes, carreteres i vies de tren, fins arribar a la llera del riu Besòs que seguiré, sense 
pèrdua possible fins al mar. 
Quan arribo a casa, m’adono que han passat sis hores, han caigut 70 Km i  que en-
cara  no tinc tema per a l'article, però que no  puc defraudar la Lídia. 
 
 

Manel García 
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COL·LABORACIONS 
 

NAVEGANT AMB EL GPS, 
UNA EXCURSIÓ EN BTT A ST. MIQUEL DEL FAI 

 
Fa dies que una onada de fred siberià està afectant el país. Baixo del tren a Cente-
lles i el termòmetre marca 0ºC, i penso que fa poc fred,  ja que el meu objectiu és 
veure els salts d'aigua de St. Miquel del Fai gelats, cosa que poques vegades tenim 
ocasió de contemplar. 
 
Mentre vaig pedalant, seguint el track que prèviament he gravat en el meu GPS, con-
tornejant per dalt els Cingles de Bertí, començo a pensar que la Lídia m'ha demanat 
un escrit per al butlletí i que, malgrat no em va massa bé fer-lo,  no estaria bé no 
atendre la seva demanda. Independentment de l'estima  personal que li pugui tenir, 
és la persona que porta el pes del butlletí de la SEFM, eina de comunicació entre tots 
els socis i considero que el mínim que podem fer és col·laborar-hi quan se'ns dema-
na. 
 
Continuo seguint  amb atenció, i certa dificultat, el camí que, a estones passa a molt 
poca distància del límit  del penya-segat, amb una timba considerable. Veig que sóc 

Aquest tasca es durà a terme durant vàries sortides matinals, en les quals es faran 
grups de treball per anar cobrint sectors de les etapes del GR-83, que ja tenim cata-
logats com a trams en pitjor estat, gràcies a la feina feta pel Salvador i l’Enric, aquest 
últim ha referenciat per tracks tot el recorregut i s’han detectat els llocs més conflic-
tius. 
A la nostra secció hi ha actualment cinc persones Cuidadors de Senders, que en 
principi seran els qui portaran a terme aquest projecte. Però volem fer-lo extensiu a 
tots aquells que estimeu la muntanya i voleu fer un pas més endavant, fer que tot allò 
que nosaltres recentment hem descobert impregni més gent.  
 
Pròximament es programarà una xerrada informativa per a les persones interessades 
en participar en aquest projecte on us desvetllarem què, com i quan. 
 
Voleu saber més sobre què és un sender local o un de gran recorregut, un camí de 
sirga, de carro, de missa, un marge de pedra seca o un voral de còdol? O què és una 
marca de continuïtat? On es pinta un pas barrat o com s’indica un desviament?  
Doncs us hi esperem. De ben segur que tots aprendrem alguna cosa nova i dona-
rem, encara,  una mica més de sentit a la nostra afició. Viure la muntanya. 
 
 

Jaume Figuera 
Activitats 
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GR-83  El nostre Camí del Nord 
 
Quan ara fa més d’un any que la SEFM vam decidir que podria ser un bon projecte 
resseguir el sender de gran recorregut GR-83 per etapes durant tota una temporada, 
alhora, també vam decidir fer-nos responsables del manteniment del Camí del Nord, 
en quedar desatès per l’entitat que en tenia cura inicialment. 
 
Aquest llarg camí que arrencava des de les platges del Maresme a Mataró i arribava 
fins a les planes del Conflent, travessant tota la geografia catalana de sud a nord i 
que tan sols fa uns mesos que els nostres socis i sòcies van arribar a les terres de la 
Catalunya Nord -fins a Prada de Conflent-  no sense les dificultats, inclemències de 
la meteorologia i esforços per culminar després de dos intents el cim del Canigó, far 
que ens va guiar en aquesta petita gesta. 
  
Després de trepitjar, referenciar, resseguir, perdre i retrobar el camí, descobrir petites 
i desconegudes joies de l’arquitectura romànica, de l’arquitectura popular i rural, en-
dinsar-nos en la natura que ens han ofert els parcs i paratges naturals per on hem 
anat avançant, camí d’aquell cim que de tant en tant ens indicava el nord i moltes 
altres sensacions que ens ha relatat la nostra companya Carme, qui ha anat fent la 
ressenya de la història i també la ressenya dels sentits i sentiments, més que de la 
topografia física i del camí  (veieu els anteriors butlletins). 
 
Ara però, comença una nova tasca, que no per ser més feixuga ens serà menys en-
grescadora. Cal que no es perdi el Camí, cal resseguir-lo de nou, fixant-nos en altres 
aspectes, els més físics i terrenals, del traçat i del marcatge, per tal que altres munta-
nyencs puguin trobar allò que nosaltres ja hem viscut amb anterioritat. Ara, cal fer un 
viatge objectiu, desbrossant aquell esbarzer que ens va esgarrinxar mentre xerràvem 
amb els companys de camí, apartant aquell roc que ens va fer ensopegar mentre 
contemplàvem el bosc, i per sobre de tot, repintar i remarcar el Camí, en aquells llocs 
on a alguns ens va fer desorientar. 
 
(Segueix a la pàgina 10) 
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FOTOS ACTIVITATS REALITZADES 

 

 

Sant Sadurní 
Foto:  Jordi Cabré 

Costabona 
Foto: Montserrat Soler 

Peguera 
Foto: Montserrat Soler 

GR4: Borredà—Sagàs 
Foto: Lídia Cabré  

Olzinelles 
Foto: Jordi Cabré 

Comabona 
Foto: Albert Sintes 
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Ruta Puig i Cadafalch 
Foto: Jordi Cabré 

GR4: Sagàs—S. Pau de Pinós 
Foto: Lídia Cabré 

La Mola 
Foto: Lídia Cabré  

Gorgs Roca Regina 
Foto: Mònica Pedret 

Tronador 
Foto: Lídia Cabré  

Mont-ral 
Foto:  Jaume Figuera 
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GR4: Sagàs—S. Pau de Pinós 
Foto: Lídia Cabré 

La Mola 
Foto: Lídia Cabré  

Gorgs Roca Regina 
Foto: Mònica Pedret 

Tronador 
Foto: Lídia Cabré  

Mont-ral 
Foto:  Jaume Figuera 
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COL·LABORACIONS 
 

NAVEGANT AMB EL GPS, 
UNA EXCURSIÓ EN BTT A ST. MIQUEL DEL FAI 

 
Fa dies que una onada de fred siberià està afectant el país. Baixo del tren a Cente-
lles i el termòmetre marca 0ºC, i penso que fa poc fred,  ja que el meu objectiu és 
veure els salts d'aigua de St. Miquel del Fai gelats, cosa que poques vegades tenim 
ocasió de contemplar. 
 
Mentre vaig pedalant, seguint el track que prèviament he gravat en el meu GPS, con-
tornejant per dalt els Cingles de Bertí, començo a pensar que la Lídia m'ha demanat 
un escrit per al butlletí i que, malgrat no em va massa bé fer-lo,  no estaria bé no 
atendre la seva demanda. Independentment de l'estima  personal que li pugui tenir, 
és la persona que porta el pes del butlletí de la SEFM, eina de comunicació entre tots 
els socis i considero que el mínim que podem fer és col·laborar-hi quan se'ns dema-
na. 
 
Continuo seguint  amb atenció, i certa dificultat, el camí que, a estones passa a molt 
poca distància del límit  del penya-segat, amb una timba considerable. Veig que sóc 

Aquest tasca es durà a terme durant vàries sortides matinals, en les quals es faran 
grups de treball per anar cobrint sectors de les etapes del GR-83, que ja tenim cata-
logats com a trams en pitjor estat, gràcies a la feina feta pel Salvador i l’Enric, aquest 
últim ha referenciat per tracks tot el recorregut i s’han detectat els llocs més conflic-
tius. 
A la nostra secció hi ha actualment cinc persones Cuidadors de Senders, que en 
principi seran els qui portaran a terme aquest projecte. Però volem fer-lo extensiu a 
tots aquells que estimeu la muntanya i voleu fer un pas més endavant, fer que tot allò 
que nosaltres recentment hem descobert impregni més gent.  
 
Pròximament es programarà una xerrada informativa per a les persones interessades 
en participar en aquest projecte on us desvetllarem què, com i quan. 
 
Voleu saber més sobre què és un sender local o un de gran recorregut, un camí de 
sirga, de carro, de missa, un marge de pedra seca o un voral de còdol? O què és una 
marca de continuïtat? On es pinta un pas barrat o com s’indica un desviament?  
Doncs us hi esperem. De ben segur que tots aprendrem alguna cosa nova i dona-
rem, encara,  una mica més de sentit a la nostra afició. Viure la muntanya. 
 
 

Jaume Figuera 
Activitats 
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GR-83  El nostre Camí del Nord 
 
Quan ara fa més d’un any que la SEFM vam decidir que podria ser un bon projecte 
resseguir el sender de gran recorregut GR-83 per etapes durant tota una temporada, 
alhora, també vam decidir fer-nos responsables del manteniment del Camí del Nord, 
en quedar desatès per l’entitat que en tenia cura inicialment. 
 
Aquest llarg camí que arrencava des de les platges del Maresme a Mataró i arribava 
fins a les planes del Conflent, travessant tota la geografia catalana de sud a nord i 
que tan sols fa uns mesos que els nostres socis i sòcies van arribar a les terres de la 
Catalunya Nord -fins a Prada de Conflent-  no sense les dificultats, inclemències de 
la meteorologia i esforços per culminar després de dos intents el cim del Canigó, far 
que ens va guiar en aquesta petita gesta. 
  
Després de trepitjar, referenciar, resseguir, perdre i retrobar el camí, descobrir petites 
i desconegudes joies de l’arquitectura romànica, de l’arquitectura popular i rural, en-
dinsar-nos en la natura que ens han ofert els parcs i paratges naturals per on hem 
anat avançant, camí d’aquell cim que de tant en tant ens indicava el nord i moltes 
altres sensacions que ens ha relatat la nostra companya Carme, qui ha anat fent la 
ressenya de la història i també la ressenya dels sentits i sentiments, més que de la 
topografia física i del camí  (veieu els anteriors butlletins). 
 
Ara però, comença una nova tasca, que no per ser més feixuga ens serà menys en-
grescadora. Cal que no es perdi el Camí, cal resseguir-lo de nou, fixant-nos en altres 
aspectes, els més físics i terrenals, del traçat i del marcatge, per tal que altres munta-
nyencs puguin trobar allò que nosaltres ja hem viscut amb anterioritat. Ara, cal fer un 
viatge objectiu, desbrossant aquell esbarzer que ens va esgarrinxar mentre xerràvem 
amb els companys de camí, apartant aquell roc que ens va fer ensopegar mentre 
contemplàvem el bosc, i per sobre de tot, repintar i remarcar el Camí, en aquells llocs 
on a alguns ens va fer desorientar. 
 
(Segueix a la pàgina 10) 
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DEL 3 AL 17 DE MARÇ DE 2012 TINDRÀ LLOC LA 
15a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE 
MUNTANYA DE SANT MARTÍ. 

 
 
 
Inauguració: dissabte 3 de març a les 19.30 hores. 
 
Cloenda i entrega de premis: dissabte 17 de març. 
 
 
 
 

 
Premis de fotografia: 
General:   1r premi (350 € + trofeu) 
  2n premi (200 € + trofeu) 
  3r premi (100 € + trofeu) 
Hi haurà un 1r i 2n premi per a cadascuna de les tres categories consistents 
en un trofeu 

Popular: 

- Trofeu “in memoriam” TONI MORENO i GONZÁLEZ, membre fundador i 
primer president de la UESMAP. 

- Trofeu “in memoriam” JOAN RAMON BUIL i MANZANARES, monitor de la 
secció infantil de la UESMAP. 

- Trofeu “in memoriam” JORDI HERNÁNDEZ I BALLESTER, membre funda-
dor i president de la Secció Excursionista del Foment Martinenc. 

Trofeu Mavigar: 
Es concedirà també el TROFEU MAVIGAR a la fotografia-denúncia a 
l’ambient ambient en muntanya. 
 
 
Lloc: la Farinera del Clot. 
Trobareu tota la informació al nostre web: www.sefm.cat  
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capaç de gaudir del paisatge, mirar el GPS, pensar en l'article i... m’oblidava! peda-
lar, mantenint, amb èxit l'equilibri al damunt de la meva muntura., una caiguda desa-
fortunada podria ser la darrera de la meva vida. I després diuen que els homes no 
som capaços de fer dues coses alhora! 
 
Deixo enrere els cingles i circulo  per pistes,  sense més  dificultat tècnica que alguna 
baixada, en zona obaga, on encara es conserva un petit gruix de neu i de gel. A les 
cruïlles que vaig trobant, el GPS m'indica -sense gairebé marge d'error- quina és la 
ruta correcta. Però, per la meva formació clàssica en el món de l'excursionisme, no 
deixo de tenir una certa inquietud quan van passant els quilòmetres i encara no arri-
bo al meu objectiu. Estic acostumat a orientar-me amb l'ajuda d'un mapa i, sovint, 
amb alguna ressenya. Ara resulta que depenc quasi únicament del que m'indica l'a-
parell. Recordo que un Nadal, per terres andaluses, fent un tram de la TransAndalus, 
vaig coincidir amb un  noi de Lleida que portava tota la ruta gravada en el seu GPS, 
mentre que jo duia cartografia i una ressenya. En una de les etapes, el camí que ha-
víem de seguir estava totalment impracticable per culpa d'un seguit de grans esllavis-
sades que hi havia hagut i això ens obligava a refer totalment la ruta programada. 
Vam haver de consultar detalladament la cartografia per tal de trobar aquell itinerari 
alternatiu. El meu company va exclamar: - Manel no sé com ho hauria fet jo sol, úni-
cament amb el meu GPS! 
 
Tanmateix les meves inquietuds s'esvaeixen quan arribo sense entrebancs a St. Mi-
quel del Fai. Tal com em temia, malgrat que hi ha alguns caramells de glaç, la casca-
da principal no està glaçada, avui el fred siberià no ha estat prou viu. 
 
Segueixo per carretera fins a St. Feliu de Codines i després, per pistes, trams asfal-
tats i camins força divertits, vaig travessant poblacions i urbanitzacions sense gairebé 
saber on sóc. Serà després a l'ordinador de casa on em podré dedicar a veure exac-
tament per on he passat: Caldes de Montbui, Palau de Plegamans,  Sta Maria de 
Gallecs... 
 
A Mollet s'acaba el track que porto gravat, però no em preocupa gens, fins i tot em 
trobo alleugerit. Preguntant i orientant-me visualment cap a les muntanyes de la Ser-
ralada litoral, que tinc a tocar, aconsegueixo passar sense problemes el caos d'auto-
pistes, carreteres i vies de tren, fins arribar a la llera del riu Besòs que seguiré, sense 
pèrdua possible fins al mar. 
Quan arribo a casa, m’adono que han passat sis hores, han caigut 70 Km i  que en-
cara  no tinc tema per a l'article, però que no  puc defraudar la Lídia. 
 
 

Manel García 
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GR10 DEL CANTÀBRIC AL MEDITERRANI 
Le Perthus – Banyuls-sur-Mer (El Pertús – Banyuls de la Marenda)  

Última etapa: 22 i 23 d’octubre de 2011 
 
Fa 5 anys llargs que ja pensàvem en aquest dia, sí, ja ens vam començar a imaginar 
com seria aquesta darrera etapa, perquè, un cop superats tots els obstacles 
(bàsicament de logística) per finalitzar el GR11, tots vam ser conscients que podríem 
tornar-ho a fer, però aquest cop pel vessant nord, és a dir, pel GR10. Tot i tenir per 
endavant quasi 800 km, encara que fos de forma molt difusa, somiàvem amb aquest 
final. 
 
Fa un parell d’etapes que no ens podem estar de fer comparacions entre aquests dos 
senders i aquest cap de setmana no podia ser diferent. A part de les diferències òbvi-
es de paisatge, les dades ens confirmen la sensació de “cansament” que tenim al cos 
en pensar en el GR10, i és que, si bé en línia recta estem fent el mateix itinerari no-
més separat pels cims dels Pirineus, el desnivell entre l’un i l’altre és ben diferent: 
mentre que el GR11 té un total de 30.000 metres de desnivell, el GR10 en té 42.000, 
no cal afegir-hi res més... 
 
Deixem de banda aquests pensaments ja que encara ens queden els darrers quilò-
metres per poder dir que hem acabat. I com que és una fita especial, avui ens acom-
panyen altres companys que no caminaran, però volen compartir amb nosaltres 
aquests moments. Es troba a faltar alguna que altra presència d’alguns companys 
que s’han quedat a Barcelona, però que de segur que estan fent l’itinerari mental-
ment. 

 
Cinc anys de GR donen per a moltes anècdotes (recordeu la pri-
mera etapa en què totes les reserves per dormir estaven fetes 
amb dates incorrectes? I del senyor Mendi i les seves vaques? I 
del periquito que vam adoptar i que no va poder aguantar la con-
ducció del Patxi? I del qui, davant d’un menú de randonnée més 
aviat escàs, es consolava dient que les pells del formatge es po-
dien menjar (i ho deia seriosament!)? I de totes aquelles gîtes 
d’etapa que competien entre elles per veure quina era la més 
“exòtica”? I de la perola de macarrons de les Viellettes? I del boig 
de la destral?). Com no podia ser d’una altra manera, avui també 

en tenim per explicar, i és que després de diversos dies preparant la logística dels 
cotxes, a l’hora de sortir ho hem de canviar tot, ja que un dels cotxes no podrà venir 
per qüestions familiars. Així que improvisem sobre la marxa i sortim de Barcelona en 
direcció al Pertús, on deixarem un cotxe i aprofitarem per dinar mentre l’altre cotxe va 
a dormir a Banyuls i mentre esperem els companys que aquest matí ens han dit que 
no venien, però que finalment han pogut arreglar les seves qüestions i pugen a tota 
pastilla per reunir-se amb nosaltres (per sort, l’etapa del primer dia és molt curta i 
tenim temps d’esperar-los mentre fem turisme pels supermecats d’aquesta població). 
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47è CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA SEFM. 
 
Durant el mes de maig, celebrarem el nostre concurs fotogràfic. 
Feu atenció a les bases perquè aquest any hi ha novetats en l’import 
dels premis. 
 
Data límit d’entrega d’obres: fins al divendres 4 de maig a les 21.30 
hores a secretaria de la SEFM. 
Veredicte: dissabte 5 de maig a partir de les 11.00 h. 
Entrega de premis: 11 de maig de 2012 a les 21.00 h. 
Exposició de fotos: del 10 al 24 de maig a la sala Camañas. 
 
Aquest Concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia i és puntuable per a 
l’obtenció dels Títols d’Artista i Mestre de la FCF i per l’EFCF i té el registre nº 2012/30 
 
 
   P R E M I S: 
 
  T E M A   M U N T A N Y A  
    C O L O R:           
  1r  Premi  (150 €  +  TROFEU)   
                    2n Premi  (50 €  +  TROFEU)  
                    3r  Premi  (TROFEU) 
    BLANC/NEGRE:          
  1r  Premi  (150  €  +  TROFEU)                                          
  2n Premi  (50  €  +  TROFEU)         
                    3r  Premi  (TROFEU)                         
 
T E M A    LL I U R E 
      C O L O R: 
  1r   Premi  (100  €  +  TROFEU)   
                    2n  Premi  (50  €  +  TROFEU) 
                    3r   Premi  (TROFEU) 
       BLANC/NEGRE:       
  1r   Premi  (100  €  +  TROFEU)             
                    2n  Premi  (50  €  +   TROFEU) 
                    3r   Premi  (TROFEU) 
 
ACTIVITATS (SOCIAL): 1r Premi “In Memoriam Jordi Hernández”  (100€+TROFEU)           
                                        2n  Premi  (TROFEU) 
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SECRETARIA 
 
Durant el mesos de gener i febrer s’han donat d’alta com a sòcies de la 
Secció Excursionista les següents persones: 
 
Toni Jerez i Fco. Javier Trigo. 
 
Els donem la benvinguda a totes!!! 
______________________________ 

LES NOSTRES ACTIVITATS 
 
QUÈ FAREM? 
 
Durant els mesos de marçi abril de l’any 2012 tenim previst fer les activitats 
que trobareu en el full adjunt i de les quals fem aquest resum: 
 
- sortides de senderisme: GR4. 
- sortides de manteniment del GR83 
- sortides del cicle d’aprenentatge. 
- sortides de BTT. 
- sortides del grup de veterans exctes. 
- xerrades tècniques 
- 47è concurs fotogràfic de la SEFM 

NOTÍCIES 
EQUIPA’T, LA NOVA BOTIGA DE MUNTANYA 

Fa pocs mesos s’ha obert una nova botiga especialitzada en material de 
muntanya, tan de venda com de lloguer, molt a prop nostre, a la plaça 
Paul Claudel nº 2 (Virrei Amat) de Barcelona. 

La Secció Excursionista Foment Martinenc ha arribat a un acord amb ells 
i ens faran un 5% de descompte a tots els socis (a excepció d’ofertes i 
llibreria). 

  Tal com diuen la Raquel i l’Ernest: “a la muntanya Equipa’t bé!” 
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Ens acomiadem dels companys que no caminen, entre ells, en Jaume que, per la 
seva recent operació, no podrà acompanyar-nos, però amb la promesa 
d’acompanyar-lo a les darreres etapes que li falten per acabar aquest GR (a veure si 
passa aviat l’hivern i podem fer-les, eh company?). De totes maneres el deixem amb 
la millor de les companyies: la Montse i la Cristina “titiritera” (amb carinyu eh!, haha-
ha) que tampoc s’han volgut perdre aquest final i a qui envio la més gran de les abra-
çades des d’aquestes línies. 
 
Sortim del Pertús (290 m) l’Eloi, l’Eusebio i jo mateixa amb la com-
panyia de la Conxi que, a part de ser una presència molt especial 
per a mi, es dóna el fet que ella va fer les primeres etapes del GR11 
fins que es va quedar embarassada del que seria el meu fillol i ara 
farà la darrera del GR10, tancant d’alguna manera un cicle. 
 
Caminem una mica més de mig quilòmetre per carretera fins que 
trobem un trencall a la dreta i anem en direcció a Sant Martí de 
l’Albera (631 m). Hem sortit amb força calor, però quan arribem aquí ja anem abrigats 
i comencem a estar envoltats de boira. 
 
Ens despistem uns minuts abans d’arribar al coll d’Ullat (936 m), on ja ens esperen la 
resta del grup a l’alberg que hi ha, i alguns ens dutxem abans d’anar a escalfar-nos al 
menjador, ja que fa força fred. Ajudem els nens a fer els deures. 
 

L’endemà, la Conxi i família han de tornar corrents a Barcelona i ens quedem els 3 
sols per caminar entre l’espessa boira i la intensa humitat que es fica fins al moll de 
l’os. Fora del bosc ens costa veure el camí i les marques i si ens allunyem una mica 
per buscar-les ens hem d’anar cridant per saber on estem, ja que la boira ens impe-
deix veure’ns. Xops com a polls (i això que no plou!) arribem al cim del Puigneulòs 
(1.256 m), el primer cim de més de 1.000 metres dels Pirineus occidentals. No veiem 
res. 
 
Baixem fins al refugi de Tanyareda (1.045 m), on esmorzem una mica. El refugi està 
al  magnífic bosc de la Maçana. Per culpa del mal temps fem poques fotos i es fa una 
mica més complicat fer aquesta crònica quan ja han passat més de dos mesos. 
Anem pujant i baixant tota l’estona al costat de la frontera i passem pel coll de l’Orri 
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(584 m), i per sota del puig dels Quatre Termes (1.156 m) i del puig de Sallfort (981 
m). Hem anat deixant enrere el bosc per baixar entre grans rocs. De mica en mica la 
boira va escampant i ens trèiem les capelines, però encara queden núvols força ame-
naçadors. 
De cop i volta, veiem el mar i unes poblacions franceses i, tot i que no és el nostre 
destí, ens posem contents, sabem que ja no queda gaire. 
 
Carenegem sota la torre de Madeloc i de lluny veiem els companys que ens esperen 
al coll de Gascons (386 m) i ara sí, ara ja veiem Banyuls! Quan ens retrobem es pal-
pa l’emoció, ja que tots som conscient que això s’acaba. Però primer hem de dinar 
una mica que ja és hora i ho fem allà mateix. 
 
Continuem baixant (ara només queda baixada) i ens anem creuant amb el cotxe que 
va per la pista asfaltada. El paisatge va canviant i ara només veiem grans extensions 
de vinyes i poca cosa més. Al coll de Llagostera trobem una taula d’orientació. Ens 
aturem un moment a mirar, però continuem de seguida, volem arribar al mar. 

 
Quan entrem a Ba-
nyuls (0 m) anem bus-
cant marques verme-
lles i blanques per anar a trobar el Mediterrani. Prop de 
l’ajuntament, ens reben la resta de companys, però tot i les 
abraçades no els fem gaire cas, nosaltres només volem 
arribar al punt d’inici (o final en aquest cas) del GR10 i continuem les marques fins a 
la façana principal de l’ajuntament, on trobem el mosaic del GR10 d’Eric Freixinós. 
Ara sí! Ara “acceptem” fotos. Tot són rialles i abraçades, i sms des de Barcelona 
(molt puntuals, senyal que estan pensant en nosaltres. Una altra abraçada ben gran 
per a la remitent). De totes maneres, no ens entretenim gaire en aquest punt, ja que 
anem corrents fins a l’aigua a mullar-nos els peus i a brindar amb cava. 

L’Eusebio té l’honor de fer l’agermanament dels dos 
mars, ja que ha portat una ampolleta amb aigua del Can-
tàbric que va agafar fa 1.911 dies junt amb una pedra de 
la platja d’Hendaia. D’aquesta manera es tanca un cicle i 
donem per acabada aquesta petita aventura. 
 

Text : Lídia Cabré 
Fotos: Montse Alba, Cristina Concha, Eloi Olesa i Lídia Cabré 
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EDITORIAL 

 
L’altre dia m’alegrava de veure, per unes setmanes consecutives, 
molta gent a la secció: els uns preparant una ruta per a la qual 
demanaven poder accedir a plànols i guies de la biblioteca; els altres, 
passant pel tràmit de venir a demanar o recollir la llicència federativa. 
I uns altres, per apuntar-se a alguna activitat de la secció, o 
interessant-se per si hi ha algun full de sortida penjat, per poder-s’hi 
apuntar. 
 
Un cop realitzada la tasca bàsica per a la qual s’han acostat a la 
SEFM, alguns s’hi queden i aprofiten per petar la xerrada. Els hi ha 
que parlen dels seus fills o filles, de l’adquisició d’un pis nou, uns 
altres de la situació rocambolesca a què han arribat a les seves 
feines, per  la persistent crisi a la qual estem abocats o potser només 
per a una mala gestió dels seus responsables, de la darrera sortida, 
de propostes d’activitats... De ben segur que per la meva tasca a la 
secció, em perdo infinitat de temes, però la vida ja és això: un 
immens ventall de situacions, entre les quals aquí compartim el gust 
per la muntanya. 
 
Un altre motiu d’ànim va ser la primera llista d’espera per a l’autocar 
del GR, o si més no, la primera sota la meva presidència! 
 
Com a president, no puc fer res més que agrair-vos que tingueu 
present la secció, i convidar-vos a continuar fent-ho, doncs sabeu 
que el soci/sòcia és la nostra raó de ser. 
 
 

Jaume Cañas 

Portada:  Sortida de veterans: Sant Sadurní         Autor:  Jordi Cabré 
Pàg. 3:   Editorial         Pàg. 4 : Secretaria, Notícies, Activitats 
Pàg. 5 a 7:   Activitats          Pàg. 8 i 9: Fotos activitats         
Pàg. 10 a 14: Col·laboracions   
 
Disseny portada:  Jaume Figuera 
Elaboració: Lídia Cabré  
Col·laboració: C. Normalització Lingüística 
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SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL FOMENT MARTINENC 
Carrer Provença, 591-593  -  08026 Barcelona 

Telèfon 934 357 376   -  679 380 362 
www.sefm.cat          info@sefm.cat 


