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_EDITORIAL

Vocabulari de la Unió

Escola
 
1 1 f. [LC] [PE] Establiment on s’ensenya. 
2 1 f. [LC] [PE] Conjunt dels deixebles que segueixen una mateixa doctrina filosòfica, 
literària, artística, etc. 

3 f. [LC] Allò que fa aprendre, especialment per experiència. 

El diccionari ja treu fum, aquesta vegada vaig directa a la “e” i “Escola” és la 
paraula escollida.
De totes les definicions, la que més m’agrada és la darrera: “Allò que fa aprendre, 
especialment per experiència”. La trobo la més encertada per definir la nostra 
“Escola Esportiva”. Entenem l’escola pel que hi vivim. Jo he viscut l’escola de 
la Unió en tres etapes. Com a mare hi vaig viure 8 anys que em van servir per 
reconnectar-me amb l’entitat i recuperar el sentiment de formar-ne part. Després 
en vaig fer de tresorera i vaig entendre el pes de l’escola dins l’entitat i ara, com 
a presidenta, visc l’Escola Esportiva amb orgull i responsabilitat. Tenim més de 
200 persones inscrites i són molts els comentaris positius que rebem per part de 
tots els que en formen part. 
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He deixat el diccionari de banda per 
preguntar a nens i nenes, joves, tèc-
nics i pares i mares de l’escola què 
és per a ells l’Escola Esportiva?  Per a 
mi, l’èxit no és el volum sinó l’ideari i 
volia saber quines són les virtuts que 
estem transmetent al nostre planter. 
Pels petits, l’escola és una extraescolar 
de referència; pels joves, un espai de 
diversió esportiva. Els pares i mares la 
defineixen com una oportunitat de mi-
llora, de benestar i realització, un espai 
per aprendre a connectar i estimar la 
natura i els entrenadors em parlen d’un 
entorn natural, cordial i sa on transme-
tre un seguit de valors i experiències.
L’escola viu moments bonics però tam-
bé de tristos. La mort de la Cris Mora 
n’és un. Va arribar a la Unió de la mà 

del germans Redorta i ràpidament va deixar palesa la seva vàlua i potencial. La 
presència de la Cris era una garantia perquè els nens que temien enyorar-se a 
les colònies, hi anessin tranquils o perquè a les fotos hi sortissin feliços. La Cris, 
com fan els nostres monitors amb els nens i nenes de l’escola, ens ha plantejat un 
repte: aixecar-nos, refer-nos i continuar obrint via amb empenta, serenor, lucidesa, 
encert, contundència i alegria, com la que tenia ella.

Núria Macià i Casanovas

Presidenta de la Unió Excurionista de Vic

2792 editorial

He deixat el diccionari de banda 
per preguntar a nens i nenes, joves, 
tècnics i pares i mares de l’escola 
què és per a ells l’Escola Esportiva?
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LA SERRA DE SOBREMUNT I 
LA VALL DEL SORREIGS
L'itinerari al seu pas per Sobremunt
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El Voltreganès és un territori poc cone-
gut, però la seva situació el fa un lloc idoni 
per a la pràctica de la bicicleta de mun-
tanya. Els meandres del Ter a les zones 
més baixes contrasten amb els cingles de 
la Miranda i Sant Martí Xic que, situats a 
més de 800 metres, dominen tota la zona 
est de la Plana de Vic, el curs de la riera 
del Sorreigs i els contraforts del Lluçanès.
La ruta que proposo combina un recor-
regut pel Voltreganès i el Lluçanès més 
occidental, passant per llocs característics 

com Santa Llúcia de Sobremunt i la vall 
del Sorreigs.
L’itinerari s’inicia al nucli de Santa Cecília 
de Voltregà,  i  segueix  en direcció nord 
fins arribar a la casa de Serratosa, ja a 700 
metres d’altitud. A partir d’aquí comença 
la pujada per pista fins a Sant Martí Xic i 
el Castell de Voltregà, on, per anar-hi, ens 
hem de desviar poc més d’un quilòmetre 
del recorregut circular.
Seguint  la  carena  arribem  fins  a  Santa 
Llúcia de Sobremunt per submergir-nos 

Cartell que trobem a l'inici del recorregut, davant el restaurant "Can Pairot".
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ja de ple en el Lluçanès. Passant per ca-
ses d’alt interès arquitectònic, arribem a 
Sobremunt i posteriorment a la vall del 
Sorreigs, després d’una forta baixada.
Pel corredor de la riera del mateix nom, 
tot passant pel feréstec Gorg Negre, ar-
ribem de nou a Santa Cecília de Voltregà.
La dificultat de l’itinerari és mitjana, ja que 
no suposa un gran quilometratge però sí 
un bon desnivell. A més el recorregut és 
gairebé sempre per pista.

Descripció de l’itinerari:
0 km Inici. Santa Cecília de Voltregà. 
Comencem el nostre recorregut al costat 
del restaurant “Can Pairot”, que deixem 
a la nostra dreta. Hi ha un pal indicador 
de: Santa Cecília de Voltregà – Can Pairot 
de Baix.
Anem en direcció a l’església.
0,24 km Anem  a  l’esquerra,  deixant  el 
cementiri a la nostra dreta.
0,34 km Arribem a un tram asfaltat i anem 
a  la dreta, deixant diversos  trencalls de 

diferents cases de Santa Cecília a dreta i 
esquerra de la via.
0,86 km Deixem a la dreta el trencall de 
Les Codines.
1,36 km Deixem Can Barrina a la nostra 
dreta.
1,63 km A l’esquerra del camí, hi ha una 
bassa de regadiu.
1,77 km Arribem en un encreuament un 
cop hem passat una filera d’arbres. Dei-
xem a la nostra dreta l’entrada a la casa de 
la Roca d’Oriol, seguim cap a l’esquerra. 
En breu, el camí inicia un tram amb més 
pendent.
2,22 km Enmig de la pujada per terrers 
de margues, ignorem a la dreta un camí 
amb dues entrades que mena a  la finca 
de El Corral. Seguim de dret.
2,52 km A  l’esquerra del  camí,  trobem 
una altra bassa. 
3,02 km Passem per la finca de El Pou 
amb  edificacions  a  banda  i  banda  del 
camí.  Encetem  un  tram  asfaltat  amb 
forta pujada.

Per la carena de Sobremunt, arribant a Sant Martí Xic i al Castell de Voltregà.
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3,26 km Abans del  collet de Serratosa, 
seguim cartell en direcció a “la Trona”.
3,55 km Atenció! Cruïlla important amb 
indicador. Davant nostre tenim la casa de 
Serratosa. Veiem l’encreuament que ens 
indica cap a l’esquerra l’inici d’una pujada 
que mena al nostre destí: Sant Martí Xic i 
el Castell de Voltregà. Seguim per aquest 
camí que va fent marrades, sense prendre 
cap de les dreceres que amb bicicleta ens 
constarien molt més.

5,28 km Ja hem arribat al final de la puja-
da. Som al Coll de la Casanova. Deixem 
de moment el camí que marxa  la dreta 
cap  a  Santa Llúcia  i  girem pel  camí de 
l’esquerra que ens porta a Sant Martí Xic 
i al Castell de Voltregà.
6,45 km Sant Martí Xic. Des d’aquí po-
dem veure  grans  vistes  de  la  Plana  de 
Vic amb boira si és a  l’hivern i  la serra 
de Sobremunt. Encara tindrem millors 
perspectives si pugem al castell de Voltre-
gà, a sobre de l’ermita. També és un bon 
lloc per menjar  i beure abans d’encarar 
els pròxims quilòmetres que ens queden. 
Molts itineraris venen a parar aquí, però 
nosaltres desfarem el camí fins a l’encre-
uament en el qual ens hem desviat al final 
de la pujada.

La ruta que proposo combina un 
recorregut pel Voltreganès i el 
Lluçanès més occidental, passant 
per llocs característics com Santa 
Llúcia de Sobremunt i la vall del 
Sorreigs.

L'ermita de Sant Martí Xic, parada obligada en el nostre recorregut.
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Sant Martí Xic: Església romànica 
situada a 844 m i als peus del Castell de 
Voltregà. Els seus inicis són del segle XI, 
quan ja hi havia el castell de Voltregà. Es 
pot destacar el seu campanar d’espadanya 
i el seu absis semicircular. Sempre se l’ano-
menada popularment Sant Martí Xic per 
la modesta mida de la bonica ermita.
Castell de Voltregà: Castell medieval en 
ruïnes situat a 858 m. El castell data del 
902. El domini del castell el tenien els 
Comtes de Barcelona. Més tard va passar 
a formar part del bisbat de Vic. Controlava 
el Voltreganès, els actuals municipis d’Orís, 
Sant Hipòlit, Santa Cecília i Masies de 
Voltregà. És considerat bé cultural d’in-
terès nacional. És un gran mirador de la 
Plana de Vic.

BTT 2797

7,65 km Arribem de nou a l’encreuament 
que hem passat anteriorment (punt 5,28 
km) i prenem la direcció de Santa Llúcia 
de Sobremunt. 
8,17 km Un indicador a la dreta del camí 
ens indica el nostre proper objectiu: Santa 
Llúcia de Sobremunt, a la vora d’un pla 
herbat i una bassa. 
8,29 km En plena pujada pavimentada 
deixem a l’esquerra el trencall de Can 
Baulenes. Poc abans, hem deixat el GR-3, 
que fa una drecera pels caminants.
8,60 km Arribem a un pilot de construc-
cions  de  pedra  seca  en  el mirador  del 
Mal Pas. Ens tornem a incorporar al GR.
8,93 km De nou el GR marxa a la dreta 
per un corriol no ciclable. Nosaltres se-
guim sempre per la pista principal.
9,54 km Deixem un camí que puja per la 
nostra esquerra. Seguim de dret.
10,05 km Ignorem el camí que marxa a 
l’esquerra cap a Cal Jepet. Fem una puja-
da final i arribem a Santa Llúcia, havent 
donat tota la volta al turó.
10,30 km Santa Llúcia de Sobremunt. 
Podem  gaudir  de  grans  vistes  i  visitar 
l’interior de l’església si la trobem oberta.

Santa Llúcia de Sobremunt: Es troba al 
punt culminant de la Serra de Sobremunt 
(957 m). Data del 1407. Destaca el seu 
campanar i la seva gran arcada a l’entrada 
de l’església. A part de la església, també val 
la pena contemplar les magnífiques perspec-
tives de l’entorn: Montserrat, el Montseny, 
el Pirineu, Pedraforca, la Plana de Vic o 
el Lluçanès, entre d’altres. 

10,56 km Nova  cruïlla. En  un marcat 
replà on hi ha un pi  amb un banc, ve-

El pas per l'ermita de Santa Llúcia de 
Sobremunt.
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iem a l’esquerra el camí que baixa a La 
Guspineda i a  la dreta, uns metres més 
endavant  el  corriol  per  on  segueix  el 
GR-3. Nosaltres  seguim de dret  per  la 
via principal cimentada. 
11,17 km Passem pel trencall de la ma-
jestuosa casa de Portelles.
11,43 km Ull  en  aquest  punt!  Podem 
continuar per  la pista asfaltada que ens 
portaria  a  la BV-4607,  però  prenem  el 
caminet de sorra que marxa a l’esquerra 
que ja ens portarà a Sobremunt. Hi ha un 
petit indicador de: Itineraris familiars del 
Lluçanès i un cartell de fusta indicant la 
font de Portelles. 

11,77 km Just abans d’un petit canvi de 
rasant,  ignorem  un  camí  que marxa  a 
l’esquerra.
11,79 km Cruïlla. Deixem  un  camí  a 
l’esquerra que ens portaria a  la casa de 
Beuloví. Nosaltres seguim cap a la dreta.
11,95 km Ignorem a la nostra dreta un 
camí  que puja  a  la  carretera  de  Sobre-
munt. Seguim de dret cap al poble. 
12,32 km Sobremunt. Arribem al poble 
just davant l’ajuntament. Des d’allà veiem 
l’església  de  Sant Martí  de  Sobremunt 
davant nostre, nom amb què havia estat 
batejat el poble anteriorment. Anem avall 
fent un revolt cap a l’esquerra. Després 
de 200 metres, arribem a la plaça del po-
ble, amb un parc amb gronxadors i una 
cistella de bàsquet.
12,58 km Ara que som al rovell de l’ou 
de Sobremunt, seguim el carrer de l’es-
querra, seguint la direcció de la Riera del 
Sorreigs. Una pista ample i senyalitzada 
ens portarà fins a la riera. 
12,87 km Deixem a l’esquerra l’entrada a 
la finca de El Muntaner, seguim a la dreta 
en direcció: Sorreigs.
El descens serà vertiginós: 3 km i 200 m 
de desnivell negatiu, rondant una pendent 
mitjana del 6,6%. 
13,36 km En el moment en que veiem un 
cartell indicant que no es pot circular a 
més de 30 km/h, deixem a l’esquerra el 
trencall de La Farigola. A continuació, cal 
seguir sempre la pista principal, deixant 
tots els altres trencalls que trobem.
14,31 km En ple descens deixem la mar-
cada pista a la dreta que mena a El Reixac. 
En aquesta cruïlla, sobre un marge, hi ha 
un petit oratori. Seguim de nou la direcció 
del Sorreigs.

La finca de "El Molí de l'Aumatell".
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15,15 km Atenció, el camí fa una marcada 
corba de 180º cap a la dreta.
15,87 km Passem davant les edificacions 
de L’Aumatell.
16,04 km Arribem a la vall del Sorreigs 
sota  la  casa  de  L’Aumatell. Nosaltres 
anem a l’esquerra i iniciem una sostinguda 
baixada fins a Santa Cecília de Voltregà, 
seguint sempre la pista principal. 
16,41 km  Passem davant  la  casa  de El 
Molí de l’Aumatell que deixem a la nostra 
dreta.
17,97 km Passem per la finca de Guite-

res que deixem a la dreta. El camí gira a 
l’esquerra i comença a baixar fins al riu. 
Seguim sempre la pista principal.
19,15 km Pantà del Sorreigs. Estem a la 
passera que travessa aquest petit embas-
sament.

L’inici del recorregut és a Santa 
Cecília de Voltregà. Per arribar-hi, 
hem d’agafar la sortida 65 de la 
C-17.

La riera del Sorreigs, sovint glaçada a l'hivern, prop de la finca de Guiteres.
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camí a la dreta i seguim en direcció a la 
finca de Puigpelat, tot iniciant una curta 
pujada.
21,66 km Som davant de la casa de Pujo-
lís. A continuació circularem per la vora 
d’uns tancats de cavalls.
22,01 km  Passem pel  costat  de  la  font 
de Puigpelat que trobem a l’esquerra del 
camí. L’itinerari fa una corba pel mig dels 
tancats que esmentàvem a banda i banda 
del camí.
22,31 km Passem davant l’entrada de la 
finca de Puigpelat.
22,83 km Ignorem els trencalls de les 
finques d’Angelats i Can Badosa, a banda 
i banda del camí.
23,33 km Arribem a la BV-4602. Hi ha 
uns contenidors de brossa. Seguirem 
per  aquesta  via  fins  a  Santa Cecília  de 
Voltregà.
25,64 km Som al  final del  recorregut a 
Santa Cecília  de Voltregà,  en  el mateix 
lloc d’inici a Can Pairot de Baix.

Travessant la passera del Pantà del Sorreigs.

Riera del Sorreigs: La riera és un afluent 
del Ter que té una longitud de gairebé trenta 
quilòmetres. Neix prop del Santuari dels 
Munts i desemboca al Ter a pocs quilòme-
tres de la Gleva i bona part del seu curs està 
englobat dins un Espai Natural Protegit. 
Nosaltres seguim gairebé tot el curs de la 
riera, i tenim a destacar molins com el de 
l’Aumatell, la casa de Guiteres i el pantà 
del Sorreigs, ja a la vall del mateix nom. 
Mereix distinció a part el Gorg Negre, 
una espectacular gorga plena de llegendes.

19,75 km Som davant d’una pista asfal-
tada que puja cap a Sant Bartomeu del 
Grau.  Seguim per  la  de  l’esquerra  que 
baixa a Santa Cecília. 
19,95 km En un revolt, un corriol sobtat 
a l’esquerra, ens permetria baixar a peu 
al mirador sobre el Gorg Negre. Seguim 
baixant per la pista principal.
20,99 km Travessem la riera del Sorreigs 
per un pas inundable. Ignorem el següent 
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FITXA TÈCNICA:
Distància: 25,640 km
Punt de sortida i arribada: Santa Cecília 
de Voltregà 
Punt més alt: Santa Llúcia de Sobremunt 
(939 m)
Punt més baix: Santa Cecília de Voltregà 
(503 m)
Desnivell positiu acumulat: 647 m
Temps aproximat: 4 hores
Accés: L’inici del recorregut és a Santa Cecília 
de Voltregà. Per arribar-hi, hem d’agafar la 
sortida 65 de la C-17. Un cop allà seguim fins 
a l’església de Santa Cecília, on iniciarem el 
nostre itinerari.

No hi ha cap línia d’autobús que passi per 
Santa Cecília, les parades més properes serien 
les de Vic, Sant Hipòlit de Voltregà o Manlleu.
Mapes: El més complert és “El Voltreganès 
i la Serra de Sobremunt, 1:15.000” que Mont 
Editorial ha editat recentment. Es tracta d’un 
plànol excursionista de la zona molt detallat. 
Per altres sortides són interessants els tracks 
que ens proposen en el mapa.
Per la banda del Lluçanès ens servirà el “Llu-
çanès, Voltreganès, Parc Fluvial del Llobregat, 
1:30.000”. 
Podeu consultar el track de l’itinerari a: https://
ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=166662

Arnau Casas - Vic

Altimetría i mapa de situació de l'itinerari.



14

_MUNTANYES DE LLETRES

«Mutato nomine de te fabula narratur»:
si canvies el nom, el relat parla de tu

Les paraules parlen de nosaltres. Parlen del que pensem, dels moments que hem viscut. 
De què rius?, Horaci interpel·la el lector (Sàtires I, 1, 69-70). I li diu així: si canvies el nom, 
el relat parla de tu. Les històries —les ficcions i les reals— no només ens parlen de 
com són les coses, sinó també de com som nosaltres. I de com, a través dels textos, 
ens podem veure a nosaltres mateixos amb certa perspectiva. Llegim la història d’un 
personatge o la vivència d’algú real i pensem aquest soc jo o aquestes coses també em passen 
a mi mateix o quan em trobi amb això reaccionaré així. I aprenem. Aprenem de nosaltres, 
del nostre entorn, les nostres ciutats i els nostres boscos i turons i les persones que 
hi han viscut, i aprenem de muntanyes i persones i llocs llunyans que no deixen de 
ser un exemple concret a través del qual, el qui escriu, ens vol parlar de muntanyes i 
persones i llocs universals. Un exemple concret: Verdaguer, a Canigó (cant IV, 345-392), 
es pregunta «Què són los Pirineus?» i la seva resposta, vàlida al seu moment, segueix 
sent vàlida avui. Però no només ho és aquí, als Pirineus, sinó que en pots canviar el 
nom i serà vàlida arreu. Respon així: «serpent deforme/que, eixint encara de la mar 
d’Astúries,/per beure l’aigua a on se banya Empúries,/atravessa pel mig un continent./
Quan ja a la mar Mediterrània arriba,/al mirar-la, potser, tan espantable,/amb un colp 
de sa espasa  formidable/en dos  lo migpartí  l’Omnipotent./Entre  sos dos bocins, 
que el colp allunya,/vers França l’un si l’altre vers Castella,/verda, soliua, agraciada 
i bella/obre son si florit la vall d’Aran.» Verdaguer ens ha parlat de l’orografia de les 
muntanyes catalanes, n’hem identificat el paisatge i ara ens parlarà dels personatges, 
on potser també hi podrem identificar una part de nosaltres mateixos: «Atrets per sa 

Aquí mirarem de llegir textos 

de muntanya i sentir com —

si canviem els noms, si ho 

volem— les històries parlen 

de nosaltres mateixos.

2802 muntanyes de lletres
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verdor fresca i gemada,/los dos enamorats [Flordeneu i Gentil] sovint s’hi giren;/
mes prompte ses belleses no s’obiren/puix l’ombra de la nit los va abrigant./Vora 
els turons de Montoliu i d’Orla/s’obre el pla de Beret a ses mirades,/llibre format de 
dues serralades/que té lo Pirineu per faristol;/ses lletres són congestes argentines,/i 
dos rius que bessons s’hi despedeixen/distints realmes a regar parteixen,/l’un vers on 
naix, l’altre on mor lo sol./Ella segueix les aigües del Noguera,/bellugadís espill de 
les estrelles,/emmirallant-se, tot volant, entre elles/al costat de son jove cavaller;/mes 
prompte de la riba que s’enfonsa/surt i faldeja els cingles de l’esquerra,/per mostrar a 
Gentil l’aguda serra/que du a son front la creu de sant Vallier./Coflenç e Isil ensenyen 
ses boscúries,/sos verds pletius, farigolars  i prades,/sos llacs Auba, vall d’Arse ses 
cascades,/cabellera de cingles i turons,/torrents que des dels núvols a la terra/per 
escala de timbes se rebaten/al còrrec pregoníssim on se baten/amb l’esperit del gorg 
a tomballons./A la tèbia claror de la celístia/la lluna uneix la seva blanquinosa,/plugim 
de fulles d’argentina rosa/que el puig copsa amb la falda de sa vall:/s’abriguen les 
pinedes adormides/amb aquell vel de calitjosa glassa,/i amb aquells raigs, del llac en 

l’ampla tassa,/juga del riu l’arruixador cristall.»
Aquí mirarem de llegir textos de muntanya i sentir com —si canviem els noms, si ho 

volem— les històries parlen de nosaltres mateixos.

Jana Lüscher - Vic

Verdaguer es pregunta: "Què són los Pirineus?"
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Vall de Campcardós-Portella Blanca- 
Pic Negre d’Envalira (2.827m) 
Vall de la Llosa

_COL·LECTIVES

Amb uns 25 km i uns 1.500 metres de 
desnivell per endavant, ens endinsem en 
terres  catalanes,  andorranes  i  franceses 
del nostre Pirineu. Sortim ben aviat de 
Vic, per anar direcció al poble de Porta i 
amb les primeres llums del matí, marxem 
amunt  en  direcció  a  la  bonica  vall  de 
Campcardós. Travessem  el  riu Querol, 
seguint per un camí ample dins al bosc. 
La  pujada  és  sostinguda però  progres-
siva,  el dia net  i  els  colors de  la  tardor 
ben presents. A la nostra esquerra, anem 
resseguint  el  riu Campcardós  que  ens 
acompanya gairebé durant tota la pujada. 
Val a dir que en aquesta primera part de la 
ruta, el camí està molt ben senyalitzat, ja 
que es tracta del GR-7 (que prové d’An-
dorra) i el GR-107 que vé de la vall de la 
Llosa. Els dos senders, conflueixen a la 

Portella Blanca, on ens dirigim. Avancem 
pel nostre camí fins a trobar l’estany petit 
de Campcardós,  i seguidament,  l’estany 
gros. A partir d’aquest últim, el camí pren 
encara més inclinació i a poc a poc ens 
aboca a la portella.
Arribem  a  la  Portella Blanca,  punt  de 
confluència de Catalunya, França  i An-
dorra. Des d’allà, veient el bon dia que 
fa, ens animem a pujar fins el Pic Negre 
d’Envalira des d’on gaudim d’unes vistes 
espectaculars. Val molt la pena arribar fins 
al cim, del qual només ens han separat 
400 m de desnivell. En un dia assolellat 
les vistes no  tenen preu. Foto de  rigor 
i cap avall, encara ens queda molt camí 
per recórrer. Deixem enrere els 2.715m 
de  la  Portella  Blanca  i  anem  perdent 
alçada ràpidament. A mesura que anem 

2804 col·lectives
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baixant, perdem de vista la vall d’Engaït, 
per entrar de ple a la vall de la Llosa, ens 
adonem que és una vall feréstega, de les 
més agrestes de la Cerdanya, però és re-
alment preciosa. Arribem a la cabana dels 
Esparvers, un lloc tranquil de pastures, on 
creuem el GR-11 que va cap a Andorra. 
Ara, baixant per un camí boscós, anem 
a parar a la masia de can Jan de la Llosa, 
punt  i  final  de  la  nostra  travessa. Ha 
estat  una  sortida molt  complerta,  amb 
paisatges molt  canviants. El  desnivell  i 
el quilometratge són importants, factors 
que  la  fan  dura  físicament,  però  és  un 
itinerari  espectacular  en  una  zona  ben 
salvatge. Val molt la pena.

Per a saber-ne més:
La vall de la Llosa és una vall d’origen glacial. 
La gelera que cobria aquesta vall a la darrera 
glaciació (fa uns 22.000 anys) era una glacera, 
semblant a les que podem trobar al Alps. En 
aquella època el nivell de les neus perpètues 
se situava entre els 2.100 i 2.200m d’alçada. 
El gel cobria totes les valls cerdanes a partir 
d’aquesta altura, fet que actualment no passa. 
La glacera més important del Pirineu Oriental 
fou la de la vall del Carol, tot i que amb prou 
feines va superar els 26 km, donat que es 
trobava al vessant meridional de la serralada 
pirinenca.

Data: 28/10/2017
Dificultat: Tècnicament: fàcil. 
Físicament: Exigent. 
Cal estar acostumat a assolir desnivells d'uns 
1.500 m amb distàncies de 15-20 km.  
Desnivell i horaris:  1.000 m fins a la portella blan-
ca (400 m més fins el cim) i aproximadament el 
mateix desnivell negatiu. Unes 8-9 hores de ruta.
Cartografia: Cerdanya 1:50:000 Ed. Alpina.

Xavier Tarradas - Vic

La pujada al Pic Negre d'Envalira.

col·lectives 2805
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La jornada viscuda aquest any va 
ser impressionant i el sentiment de 
pertànyer a un grup d’amics on les 
endorfines de la felicitat brollen en 
cada gest va ser encomiable.

ONCOTRAIL 2021

_CURSES

Prop de  2.300 persones  van participar 
el  passat  2  d’octubre  de  2021en  la  8ª 
edició  de  l’Oncotrail;  la  cursa  solidària 
de 100 km per equips organitzada per la 
Fundació Oncolliga Girona amb la col-
laboració del Club Atlètic i l’Agrupació 
Excursionista de Palafrugell.
La finalitat de la prova és recaptar fons 
per millorar les condicions de vida dels 
malalts de càncer de les comarques giro-
nines i els seus familiars. 
El recorregut està dividit en 10 trams que 
passen per camins de ronda de la Costa 
Brava entre la platja de Castell de Palamós 
i  la platja de Pals, així com per corriols 
interiors  i  de  les Gavarres. Els  equips 
poden fer relleus en els diferents punts 
de control, però sempre hi haurà d’haver 
com a mínim quatre membres en marxa. 
Aquest passat 2021 el nostre grup “Lluna 

Plena” hi va participar amb un equip. 
La  jornada  viscuda  aquest  any  va  ser 
impressionant i el sentiment de pertànyer 
a un grup d’amics on les endorfines de 
la  felicitat  brollen  en  cada  gest,  va  ser 
encomiable. 
Cada any, després de 7 edicions anteriors, 
diem que ha  estat  especial  però  aquest 
any s’ha demostrat l’alt nivell que hi ha 
dins el grup. 
La jornada de companyonia va començar 
sortint tots junts de Vic amb una furgo-
neta llogada per l’ocasió on tots junts de 
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bon matí ja albiràvem el que seria un dia 
d’esport, natura i amistat. 
En el grup A, un magnífic Mayans va su-
perar una caiguda accidental amb la força 
de  voluntat  que  sempre  el  caracteritza. 
Un èpic Èric, va fer gran part de la cursa 
amb rampes a les cames però amb una 
resiliència  digne  d’un  “espartaco”. Un 
Arcadi que va saber superar una “pajara” 
amb una veterania i “savoir” fer brutal i 
un Santi que engrescava, exigia i alhora 
empenyia en tot moment per gaudir d’una 
gran jornada. 
El grup B, fent de grup A, va donar una 
magnífica  lliçó  de  saber  llegir  la  cursa 
amb un seny i exigència mai vist. En Julio, 
gaudint ja de les llargues distàncies. La 
Meritxell i la Gemma amb un control del 
grup, alegria, cames i ment que ens van 

meravellar. I un Sergi que es va graduar 
“cum laude” rient i gaudint com un nen 
petit. La cirereta de la jornada la van posar 
la Txell  i  en Toño que  ens  van portar, 
mimar i van saber doblar quan l’equip ho 
va necessitar. QUIN EQUIPÀS !!! 
I  deixeu-me  fer  un  esment  a  la  família 
Arcadi que ens van acollir a la seva auto-
caravana  per  fer  un  final  de  festa  que 
recordarem sempre amb ukelele  inclòs. 
Gràcies. 
SOM L’ENVEJA DE TOTHOM. 
Ser 26è de 288 equips, en un any on es 
feien 1.000+ acumulats de més respecte 
anys anteriors(4.000+ totals) diu que som 
molt  grans. 
Mantinguem per sempre aquesta flama i 
com diu l’himne: Llunàtics ben amunt !!!

Santi Segalés – Vic 

L'equip de la Oncotrail 2021, tot un equipàs !!!
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_CURSES

LA MILLOR CORREDORA DEL MÓN
El pregó del “Xato” a l’Olla de NúriaFo
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Aquest  article  està  escrit  a partir d’una 
conversa  mantinguda  amb  en  Toni 
Anguera  a  casa  seva,  a Gurb,  l’11  de 
desembre de 2021, Dia Internacional de 
les Muntanyes.
Dos mesos abans de la cursa de l’Olla 
de Núria del 2021 en Toni Anguera va 
rebre una telefonada d’en Pep Bisquert, 
codirector de la cursa, proposant-li que 
fes el petit pregó que dóna la sortida de 
l’Olla. Li va dir que sí de seguida sense 
dubtar-ne  ja  que  va  trobar  que  era  un 
honor fer-lo i un acte molt emotiu per ell. 
Un  any  el  va  fer  en Kílian  Jornet  com 
a corredor insigne de Catalunya i gua-
nyador de  l’Olla en diverses ocasions,  i 
un altre any, el de la desena edició, el va 
fer  l’Arnau Anguera  ja que  l’Arnau era 
el  que havia  tingut  la  idea  d’organitzar 
una cursa seguint el recorregut de l’Olla 
de Núria, un dels  itineraris que tots els 
excursionistes de la Unió Excursionista 
de Vic havíem fet alguna vegada.

Li  vaig demanar per quina  raó  li  varen 
proposar  a  ell  de  fer  el  pregó. Mig  en 
broma  em va  respondre  que  com que 
ara tenia càncer deurien pensar que abans 
que  no  se’ns morís  fem-li  fer  el  pregó 
que després no hi serem a temps. Vàrem 
riure tots dos sorollosament, el Xato és 
així. De totes maneres en Toni és el que 
va fer tots els passos per tal que Vall de 
Núria i la Unió es posessin d’acord per 
organitzar l’Olla. No va ser una tasca fàcil 
ja que les dinàmiques de les dues entitats 
eren molt diferents, però com que ell ha 
estat tota la vida estretament vinculat a 
ambdues, ho va aconseguir. És per això 
que li van demanar a ell fer el pregó i no 
per cap altra raó. 

Corredores, corredors, correu i gaudiu, que el món s'acaba!

Quan en va parlar amb la família, 
el varen animar a explicar alguna 
història o anècdota de Núria ja que 
ell en sap un munt.
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Quan en va parlar amb la família, el varen 
animar a explicar alguna història o anèc-
dota de Núria ja que ell en sap un munt. 
Són molts els anys que hi ha treballat com 
a  fotògraf   i molts  com a  excursionista 
amant de les muntanyes. Com que la ma-
rededéu de Núria va haver d’escapar-se a 
corre cuita del santuari en dues ocasions, 

se  li va ocórrer parlar de  la marededéu 
com  a  “la millor  corredora  del món”. 
Ho va escriure en un esborrany i ho va 
deixar llegir a la Cristina Masramon per 
tal que li arreglés ja que el text havia de 
tenir una llargada molt curta. La Cristina 
ho va polir i va quedar així:

“Hola a tothom i molt bon dia,
Aquí darrere meu hi tenim el Santuari de Núria on hi ha la millor corredora del 
món... suposo que sabeu qui és?
És la marededéu de Núria!
L’any 1936 va marxar, ara fa 85 anys va córrer molt. Va córrer perquè la volien 
cremar! Va marxar muntanya amunt cap al coll de Finestrelles, segurament va 
veure Núria des del pic de Finestrelles i va baixar a tota hòstia fins a Eina passant 
pel coll de Núria. Total, que va córrer més ràpid que en Kílian Jornet. Va córrer 
i ho va aconseguir! Segurament va fer una mica més d’una Olla!
Ara fa 54 anys, va agafar els trapaus i va fotre el camp. Aquesta vegada encara 
va córrer més. Va anar cap a Queralbs, cap a Ribes, i a Ripoll gairebé que es fot 
una altra hòstia amb el cotxe, i va arribar a Barcelona. Perquè va córrer aquesta 
vegada? Doncs perquè en Franco, el dictador de l’Estat Espanyol, la volia coronar 
i ella no va voler. Per això va marxar.
Així en total va fer dues maratons i una Olla!
Ara que sabeu això, quan torneu, no oblideu anar-la a veure. Que està més sola 
que un mussol. La teniu dins el Santuari! Ella, com us deia, és la millor corredora 
del món; ara quan torneu passeu a saludar-la. S’ho mereix.
Corredores, corredors, correu, correu, correu, que el món s’acaba! Correu i gaudiu!

Arribarà el dia que en lloc de córrer, caminareu. Caminareu com jo i quan arribi aquest 
dia, que és el que em toca a mi ara, també en podreu gaudir igualment. Quan arriba aquest 
moment podreu aturar-vos, mirareu les flors, els animals, l’aigua, la natura... Veureu tot allò 
que t’ofereix la muntanya!
Escolteu la muntanya, mireu el que us diu, que és: “respecteu-me”! Si la respectem en gaudirem 
per molts i molts d’anys. I això no us ho quedeu, expliqueu-ho a tothom, als amics, als com-
panys de la feina, a la gent del carrer... Expliqueu-ho i ensenyeu a respectar-la! Només així 
aconseguirem que aquest medi ambient del que tant parlem el puguem salvar.

Ara correu i endavant les atxes!
Visca Catalunya lliure! Visca la terra!”
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En Toni va arribar a Núria el dia abans 
de la cursa. Li havien fet la “químio” feia 
pocs dies  i es  trobava fotut. Feia fred  i 
molta humitat i amb les mans s’enram-
pava a tot arreu. Quan va haver de fer la 
foto del grup (que cada any fa al grup de 
voluntaris de  l’Olla) va haver de deixar 
la màquina a una altra persona ja que no 
tenia forces per fer la foto. L’endemà es 
va aixecar a les sis del matí i va comprovar 
que es trobava més bé que el dia abans i es 
va tranquil·litzar. Després d’esmorzar se’n 
va anar vora el llac i allà, sol, va poder llegir 
i rellegir el text del seu pregó en veu alta i 
amb tota l’expressivitat que hi volia donar. 
Va quedar molt satisfet d’aquelles probes.
Quan  faltava un minut per  les nou del 
matí tot estava a punt: els corredors nervi-
osos, TV3 en directe, el públic amatent i la 
marededéu vetllant. De cop tot va quedar 
en silenci, havia arribat la seva hora. Les 
cames li tremolaven com poques vegades 
però la veu li va sortir clara i potent com 
mai. Va dir el seu missatge, sense haver de 

llegir-lo, amb tanta convicció que fins i tot 
els que no eren catalans el van entendre.
Els dos últims paràgrafs (els he transcrit 
en cursiva), no els va poder dir ja que el 
realitzador de TV3, en Xavi Casillanis, li 
havia dit que si volia que sortís el missatge 
íntegre en directe per televisió no podia 
passar d’un minut. Sense aquests últims 
paràgrafs  sortia  un minut  clavat. Així, 
doncs, el pregó de “La millor corredora 
del món” es va poder seguir en directe a 
tot arreu. Es calcula que aquell diumenge 
al matí, a les nou, va tenir una audiència 
de més de cent-mil persones. Tot un èxit. 
En Kílian Jornet, que hi surt esmentat, 
el mateix  dia  li  va  enviar  un missatge 
dient que ja l’havia escoltat i que li havia 
agradat molt.
Va rebre moltes felicitacions i va compro-
var que a la tarda molta més gent del què 
és normal va anar al Santuari a visitar la 
marededéu; La millor corredora del món.
Toni Anguera i Xavier Roviró - Gurb 
/ Folgueroles

L'emotiu pregó de l'Olla de Núria 2021.

curses 2811
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Els excursionistes vigatans inicien el 1922 a 
dues velocitats. Per una banda una conferència 
extensa sobre la vida del gran poeta universal 
Dante Alighieri que durà més de dues hores. Es 
commemorà el sisè centenari de la seva mort 
donant a conèixer la seva obra i la seva vida 
de la mà del sacerdot Josep Tarré i Sans. El 
conferenciant va fer aflorar les virtuts del poeta, 
que fou també un intrèpid excursionista. En un 
caire totalment diferent una doble conferència de 
Josep Genís i Arumí tingué lloc la segona quinzena 
de març. Aquest jove excursionista explicà les 
aventures de la sortida realitzada a la Vall d’Aran 
i a les muntanyes Maleïdes a l’estiu del 1921. Les 

dues sessions tingueren gran concurrència per 
les grans expectatives de conèixer les anècdotes 
viscudes i les diapositives mostrades, que es 
compaginaren amb unes gracioses caricatures 
dibuixades a mà pel mateix conferenciant de 
les sessions.
Curiosament, després d’un període en el qual 
la Unió va deixar de fer projeccions pels socis 
aquest març del 2022, la nova junta inicia un 
cicle de projeccions anomenat «Fem Unió» amb 
la voluntat de compartir les experiències de les 
activitats realitzades. 
La Secció d’Exploracions elegeix junta directiva 
i estrena un nou format de butlletí imprès que 
supera en qualitat i disseny al butlletí del Centre 
Excursionista de Vic (CEV).En aquesta renovada 
publicació hi predominen les sortides de les 
recerques arqueològiques amb dibuixos precisos 

La creació del sender PR-C40 
inaugurat al 1988 vingué de la secció 
de Senders de la Unió que encara 
avui en fa el manteniment i la difusió.

2812 els excursionistes fa 100 anys

_100 ANYS
“Els excursionistes 
fa 100 anys”

de les troballes obtingudes. En el primer d’aquests 
butlletins hi trobem explicada la primera explora-
ció al monestir de Casserres. Sortiren a peu des 
de Vic passant a la vora del Castell de Savassona 
fins a la masia de Terrades. A partir d’aquí, un camí 
de ferradura els portà sota el mateix monestir. 
Quedaren estorats de la deixadesa d’aquell lloc 
tan immens i valuós. Encara hi trobaren el túmul 
de pedres que feren de jaç al darrer hoste del lloc 
conegut com ”El Patilles”. Evidentment la jornada 
donà per poc i fou l’inici del redescobriment del 
monestir, que amb l’empenta de mossèn Gudiol 
i el doctor Junyent en recerques posteriors ens 
ha dut fins a l’actualitat. Cal dir que els excursio-
nistes vigatans han continuat donant-li suport al 
llarg d’aquests cent anys. La creació del sender 
PR-C40 inaugurat al 1988 vingué de la secció 
de Senders de la Unió que encara avui en fa el 
manteniment i la difusió. Durant aquest període 
feren excursions als sots feréstecs aprofitant 
una travessa entre Aiguafreda, Vall de Neu i la 
Garriga. Un altre a la zona d’Altafulla visitant el 
Mèdol i Tamarit i una visita a la casa Dalmases 
a Barcelona.
Dels butlletins del Centre Excursionista de Catalu-
nya cal ressaltar els vuitens concursos internaci-
onals d’esports d’hivern que es celebraren entre 
el 2 i el 5 de febrer. L’escassedat de neu de les 
edicions anteriors a Ribes i Camprodon instauren 
definitivament la seu al Santuari de Núria, on la 
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major alçada garanteix l’element blanc. Amb tot 
i això, els inconvenients de l’accés a peu i l’allot-
jament restringit a 125 places no són un destorb 
i les jornades són acompanyades de bon temps 
i nombrós públic assistent. L’escenari imminent 
de l’obertura del túnel de Tosses i l’arribada del 
ferrocarril a La Molina obren noves perspectives 
a aquest esdeveniment per a futures edicions. 
Cent anys després i en un altre nivell, ens volen 
imposar una esperpèntica candidatura d’uns 
jocs d’hivern als Pirineus davant d’un escenari 
greu d’emergència climàtica, sense voler donar 
ni veu ni vot al Ripollès i al Berguedà que van 
ser l’embrió dels esports d’hivern a Catalunya. 
Segurament, perquè el suport de la seva gent 
no està garantit. Massa trifulgues que el territori 
no es mereix per defensar només els interessos 
d’uns pocs.

Lluís Santanach - Vic

SANT LLORENÇ DEL MUNT

Una fotografia antiga que quan la posem al costat de 
l’actual esdevé sorprenent, esplèndida, estupenda. 
Una fotografia d’un lloc increïble, entre real i ima-
ginari. Una estada, una defensa, un lloc de pas, un 
amagatall, una dependència monacal, un domus... 
història. Un enclavament estratègic, on pedres, 
cingleres i balmes es callen, des de l’any 800 i pico, 
el record de senyors eminents, comptes, feudataris, 
castlans,... coses de la nostra història.

Albert Baucells - Vic
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LES VAQUES ESTIUEJANTS

El passat 2021, en Lluís Vila de l’Editorial Cal Siller de Prats de Lluçanès, va publicar un interessant llibre 
sobre el poble de Tavèrnoles, amb tota la història d’aquesta petita població, els seus llocs d’interès i 
un munt d’anècdotes sobre l’entorn de la vila.
Una de les més curioses, és la de la família Soldevila de Barcelona que durant la dècada del 1970, 
van ser els propietaris del Castell de Savassona. Amb els seus orígens a la Garrotxa, on havien fet 
fortuna en el ram del tèxtil, una de les branques familiars va regentar durant molts anys a Barcelona 
una important vaqueria, que subministrava llet i altres productes derivats a una trentena de botigues 
de diferents barris de la capital catalana. Tot i que al 1961, la llei de: “Actividades, molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas” va prohibir la tinença d’animals vius i les lleteries al centre de les poblacions 
de més de 10.000 habitants; l’activitat es va anar tolerant durant un període de gairebé 10 anys. El 
curiós del cas, és que aquesta família, pels volts dels anys 70, pujaven les vaques amb tren des de 
Barcelona a Vic i amb camions les portaven a pasturar als terrenys del castell i del pla de Savassona, 
on s’hi passaven l’estiu. 
No conec altres casos similars, però gairebé amb tota seguretat, podem dir que van ser unes de les 
primeres vaques estiuejants de la història.

Cap de Redacció
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_EL LLIBRE

Jordi Anglada_Llibreria Anglada - Vic

el llibre 2815

ALISON HARGREAVES I TOM BALLARD: MORIR 
COM A TIGRES. 
Francesc Roma i Casanovas. Edit.Cossetània.

La vida de l’escaladora britànica 
Alison Hargreaves és un testimoni 
de coratge i de conciliació per fer 
compatible la maternitat amb la seva 
gran passió per l’escalada.
Escrita com una crònica que enllaça 
la vida familiar amb l’esportiva. Inclou 
la seva veu a partir de fragments dels 
seus diaris personals. També incor-
pora totes aquelles consideracions 
que els seus biògrafs britànics han 
escrit sobre ella.
Amb una prosa fluida l’autor ens farà 
viure la seva escalada en solitari a 
l’Eiger, embarassada de cinc  mesos 
.El seu intent de culminar en una sola 
temporada els Sis Grans dels Alps. 
El projecte de fer possible la seva 
primera ascensió a l’Everest, seguint 
l’estela de la Junko Tabei.  La seva 
desafortunada mort als 33 anys, du-
rant el descens del seu tercer intent 
al K2. Una tragèdia de l’any 1995 
que va servir per tapar-ne d’altres, 
com la de l’accident i mort d’en Jordi 
Anglès, membre de l’expedició del 
Centre Excursionista de Terrassa.
Un bon llibre fruit d’un bon treball de 
documentació.
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ORIENTACIÓ

LA SECCIÓ D’ORIENTACIÓ ACABA L’ANY 
IMPARABLE
Final de la lliga espanyola 2021 amb 4a 
posició a F40 d’Adela Illamola i 6a posició 
d’Andreu Grau.
Del 3 al 8 de desembre en els terrenys àrids 
de Múrcia es va disputar la 33a edició del 
Trofeu Costa Cálida d’Orientació que tot i 
comptar amb poca representació vigatana 
cal destacar alguns dels resultats obtinguts.
La cursa de mitja distància, la qual es dis-
putava amb un relleu suau i vegetació baixa 
que dificultava la visibilitat, Andreu Grau 
(M18) i Adela Illamola (F40) varen rascar el 
podi, fent 5é i 4a.
La cursa de modalitat sprint, en aquesta 
ocasió disputada en terreny de bosc, on es 
podia córrer a gran velocitat. Andreu Grau va 
aconseguir una segona posició.
I per finalitzar el Costa Cálida, a la cursa de 
llarga distància, disputada al est de la Sierra 
de la Muela, la qual disposava d’alguns 
trams ràpids i altres la típica vegetació baixa 
de la zona que feia alentir la cursa, l’Andreu 
va aconseguir una tercera posició.
Així doncs, amb les tres curses disputades 
(llarga, mitja i esprint), les últimes de la 
lliga espanyola 2021, varen donar lloc a les 
classificacions finals on precisament cal 
destacar la regularitat i els resultats amb una 
4a posició a F40 d’Adela Illamola i una 6a 
posició d’Andreu Grau.

La Unió Excursionista Vic, tercer club de 
la Copa Catalana 21. Cristina Bertran i Juli 
Serrat es proclamen Campions de Catalunya 
nocturns d’orientació i tanquen la temporada. 

El passat 18 de desembre es va celebrar 
el Campionat de Catalunya nocturn a Can 
Vilallonga (Cassà de la Selva), cursa que 
va posar el punt i final a la lliga catalana 
d’aquest 2021.
Amb temps guanyadors al voltant d’una 
hora, Cristina Bertran (D35) i Juli Serrat 
(H45), varen ser els primers en arribar a 
meta proclamant-se Campions de Catalunya 
nocturns d’orientació.
Així, amb aquesta cursa, d’un total de tretze 
disputades en orientació a peu, es tanca 
una gran temporada pel conjunt de la secció 
d’orientació de la Unió Excursionista de Vic, 
la qual ha aconseguit la tercera posició de 
la Copa Catalana de clubs. Un resultat mag-
nífic,  tenint en consideració que la secció 
vigatana ja havia assolit la primera posició 
de clubs de les dues curses disputades en la 
modalitat MTBO. 

ENTITAT

SUBVENCIÓ PER ESPORTISTES DE L’ENTITAT 
PER ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL 
2021
Aquest 2022 s’ha convocat de nou l’ajut per 
a esportistes de l’entitat per aquells socis/
es de l’entitat que hagin realitzat activitat/s 
esportives i/o alpinístiques no competitives 
rellevants, ho bé hagin obtingut podis en 
competicions oficials tant a nivell nacional 
com internacional.
Els 1.600 t de dotació econòmica de la 
subvenció es destinaran a pagar l’import 
de la llicència federativa necessària segons 
l’activitat realitzada (excepte expedicions 
que requereixin llicència FEEC – E) o bé en 
cas que el nombre de sol·licituds superi 
l’import subvencionable es repartirà propor-
cionalment al valor de la llicència federativa 
entre totes les sol·licituds acceptades. 
Aquest convocatòria ha rebut una quinzena 
de sol·licituds.

TURRONADA 2021 i FOGUERA DE NADAL
Un any més l’arribada del Nadal es va cele-
brar amb dues trobades tradicionals. El dia 
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18 de desembre de 2021 al vespre,moltes 
famílies amb mainada i jovent, van pujar el 
pessebre al Castell de Gurb on no hi van fal-
tar les nadales, el foc i els torrons. El dia 25 a 
la tarda la cita va ser a la Plaça Major de Vic, 
amb una cantada de Nadales al costat de 
la foguera amb la col·laboració de diverses 
entitats. Cal esmentar també que el 19 de 
desembre, es va portar a terme la tradicional 
cantada de nadales a Montdois, on la nostra 
entitat també hi va participar.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CÓRRER PER 
AMOR” D’ANNA COMET 
El dia 22 de febrer a la Sala d’actes de l’enti-
tat, es va fer una taula rodona per presentar 
el seu llibre per primer cop a Vic. Va comptar 
amb la presència de l’Anna i en Gerard Farrés 
i va estar conduïda per l’Esther Rovira, peri-
odista de El 9 Nou, L’acte va comptar amb 
la col·laboració de la llibreria “Muntanya de 
Llibres”.

CURSES

ANULADA LA 7A EDICIÓ DE LA CRONONÚ-
RIA I LA ONCOESQUIMO
Un dels molts impactes de la pandèmia 
provocada per la covid19 ha estat l’anul·lació 
de la Crononúria en la seva 7a edició. Les 
mesures de seguretat que es van activar 
al Cremallera de Núria van comportar limi-
tacions en l’aforament i horaris dels trens 
que feien inviable la programació d’aquesta 
prova. Confiem que aquest 2022 ens permeti 
recuperar aquesta i moltes altres activitats 
amb normalitat.

Un any més, per falta de neu, també es va 
haver d'anular la prova d'Oncoesquimo, que 
s'havia de portar a terme a les valls de Núria 
el 27 de març.

SORTIDES COL.LECTIVES

10 ANYS SORTIDES COL·LECTIVES SAM
El 12 de desembre de 2021, es va celebrar 
els 10 anys de represa de les sortides col-
lectives a la secció d’alta muntanya (SAM). 
En aquests deu anys s’han organitzat prop 
de 100 sortides col·lectives. La celebració va 
coincidir amb la darrera sortida de la tempo-
rada al Roc Gros i Sant Cugat de Gavadons 
on es van retrobar una trentena de partici-
pants de la secció del SAM. Es va acabar 
amb un dinar, on es va repartir un recordatori 
commemoratiu a tots els presents, es va 
atorgar la insígnia de l’aglà, es van passar 
fotos, i es va homenatjar els organitzadors 
que han fet possible aquests deu anys de 
sortides a alta muntanya: la Marta Gallach i 
el Fermí Tanyà.

SORTIDA SAM AL PIC DE LA DONA
El passat 29 de Gener la S.A.M  va organitzar 
una sortida amb raquetes des de Vallter fins 
al Pic de la Dona. Una sortida amb un dia 
fantàstic, gaudint de les vistes del Canigó. 
Durant la sortida també es va fer una breu 
xerrada sobre els diferents tipus de neu. 
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SORTIDA COL.LECTIVA D’ESQUÍ DE MUNTA-
NYA AL PETIT PERIC  
El diumenge 27 de febrer es va fer la col-
lectiva d’esquí de muntanya al Petit Peric des 
de Les Angles. Aquesta sortida representa la 
represa de les sortides d’esquí de muntanya 
que van quedar aturades per la COVID-19. 
El bon temps va acompanyar el grup de 21 
esquiadors per un recorregut espectacular, 
apte per a tots els nivells però exigent física-
ment per la llargada del recorregut (20 km). 
El bon ambient i les ganes de neu van presi-
dir la jornada. Al Mont Llaret, darrer cim de 
la jornada, ens vam fer la foto de grup. Quan 
serà la propera? Era la pregunta que tothom 
es feia al final.

ESCOLA DE MUNTANYA

CURS DE GRAMPONS I PIOLET
Els dies 13 i 16 de gener va tenir lloc el curs 
de progressió amb piolet i grampons.
La primera sessió, a sala d’actes de la Unió 
Excursionista de Vic, es va centrar en una 
exposició per conèixer el material. La se-
gona, a Porté Puymorens, en canvi va tenir 
un caràcter pràctic per entrar en contacte 
amb les diferents tècniques bàsiques de 
progressió i auto detenció a partir d’exercicis 
pràctics sobre el terreny i es va desenvolu-
par amb unes condicions meteorològiques 
immillorables.

CURS D’ESQUÍ ALPÍ PER NENS 
Després d’una llarga pausa deguda a la pan-
dèmia, els dies 19 i 20 de febrer, va tornar 
el curs d’esquí alpí per a infants i joves, amb 
algunes novetats. Va tenir lloc a la Masella 
sota una pluja fina, que es va transformar en 
un ruixat de neu.
Els joves esquiadors, d’entre 7 i 16 anys, es 
van trobar al punt de reunió del pla de Ma-
sella, on, com a novetat, aquest any es van 
repartir els pitralls i els forfaits. La segona 
jornada va transcórrer en molt bones con-
dicions meteorològiques i la nevada del dia 
anterior va permetre practicar la tècnica de 
l’esquí alpí en bones condicions.

CURSOS D’ESQUÍ DE MUNTANYA NIVELL 
1 I 2.
Durant els mesos de febrer i març van pro-
gramar-se els cursos d’esquí de muntanya 
de nivell 1 i 2. El primer, orientat a persones 
sense experiència, oferia les bases per 
començar a practicar-lo en terrenys simples 
i en circuits marcats. Al nivell 2, per a perso-
nes ja iniciades, tenia per objectiu aprendre 
a   practicar-lo amb seguretat i autonomia, en 
sortides de poca dificultat, i d’un dia de dura-
da. El nivell 1 va tenir lloc els dies 10, 12 i 13 
de febrer i el nivell 2 els dies 5 i 6 de març.
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_AGENDA

+INFORMACIÓ 
93 885 51 20            www.unioexcursionistavic.org          secretaria@unioexcursionistavic.org

març _/juny_2022

_Saps que....
El Butlletí precisa constantment de nous articulistes i col.laboradors. No dubtis en fer-

nos arribar la crónica de les teves sortides, els teus viatges o les teves experiències. 

Anima't !

agenda 2819

Activitats:

2 març Cicle de Projeccions (217 tresmils del Pirineu – Cat700 BTT)

17 març Cicle de Projeccions (Groenlàndia, costa est – Cho Oyu 1992)

30 març Cicle Projeccions (Films històrics de l’Unió)

13 abril Cicle de Projeccions (Les vostres experiències)

5 maig Assemblea anual de socis

7 maig Participació en la “Mostra d’Entitats”

12 juny Olla de Núria 2022 (XV Clàssica, lV Reolla, Vl Olla Vertical, lX Olla junior,

 Xl Olleta)

18 de juny Festa Estiu Unió
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