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_EDITORIAL

Vocabulari de la Unió
voluntari-ària

 
1 adj. [LC] [FS] [PS] [PE] Que neix de la voluntat. Moviment voluntari. Renúncia voluntària. 
2 adj. i m. i f. [LC] [AD] [PE] [DE] Que s’ofereix lliurement a fer una cosa o a col·
laborar en alguna tasca sense ésser·hi obligat. Un donador voluntari de sang. Un 
voluntari per a desparar la taula. Un regiment compost de voluntaris.

Aquesta vegada vaig més enllà del diccionari, he indagat dins la llei catalana del voluntariat 
i en com el defineix: “El Voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general 
motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que compleixen persones 
físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat 
associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre”.

I sí, un dels trets que caracteritza a la nostra 
entitat és el voluntariat i totes les persones 
voluntàries que dia rere dia, mes rere mes i 
any rere any, fan que passin coses a la Unió 

Excursionista de Vic. Un gran exemple d’aquesta pràctica és l’Olla de Núria que acabem 
de gaudir gràcies a més de 100 voluntaris,  també ho són aquest butlletí, el rocòdrom, les 
sortides col·lectives, el manteniment dels senders i rutes de BTT, la Matagalls-Vic... sense 
aquests i aquestes, els socis i sòcies no podríem gaudir de cap d’aquestes activitats. 

Per aquesta junta, el voluntariat és 
un element clau i volem garantir que 
no deixi de ser-ho.
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Agraïment infinit a totes les persones voluntàries de la Unió. Sense vosaltres i el vostre 
altruisme; tot el que ens defineix no seria possible. És molt emocionant pensar que la 
majoria de coses que es fan a la nostra entitat estan impulsades per persones que, sense 
esperar res a canvi, regalen temps i dedicació perquè socis i sòcies gaudeixin d’un munt 
de propostes que giren al voltant de la natura i la cultura.
Per a aquesta junta, el voluntariat és un element clau i volem garantir que no deixi de ser-
ho. Tenim clar que hi ha activitats de l’entitat que requereixen la figura de professionals i 
que la convivència entre aquests  i els voluntaris, ocasionalment, pot generar confusions 
i conflictes. Sabem doncs que ens cal treballar per definir millor les funcions de cadascú 
i sobretot la dels voluntaris. 
Per últim, m’agradaria aprofitar aquesta editorial per convidar-vos a participar d’aquesta 
reflexió i sobretot fer una crida a què més persones entrin a formar part d’aquest col·lectiu 
essencial pel present i el futur de la Unió. 
VINE, EN NECESSITEM MÉS! 

Núria Macià i Casanovas
Presidenta de la Unió Excursionista de Vic
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_CURSES

MARATHON DES SABLES 
DES DEL COR
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La gràcia de fer activitats va molt més 
enllà del lloc, del moment i de l’objectiu. 
La gràcia de fer activitats està en la forma 
com les vivim i les experimentem.
Feia anys que esperava aquest moment, 
feia anys que em preparava física i men·
talment per una prova molt important per 
mi: Marathon des Sables. Volia anar·hi, 
volia guanyar·la, volia fer història.
Com sabeu soc una persona molt com·
petitiva. De fet, la meva feina actual 
tracta de competir, d’aconseguir el màxim 
rendiment en cada entrenament i en cada 
cursa. Aconseguir bons resultats és el que 
ara mateix em dóna de viure, però soc 
molt conscient que el que ara em porta el 
pa a casa, en un futur és el que alimentarà 
el meu record i la meva memòria i llavors 
no recordaré ni el temps, ni el resultat, 
sinó l’experiència i això és el que realment 
em fa sentir molt afortunada.
Marathon des Sables diuen que és una 
de les proves més dures del món. Segu·
rament ho és, però sobretot és una prova 
molt especial. 
Es tracta d’una competició al desert del 
Sahara de 6 etapes en autosuficiència. 
Què vol dir autosuficiència? Doncs que 
tot el que necessitaràs durant els 7 dies 

que estàs al desert t’ho has de portar a 
sobre: menjar, roba d’abric, sac de dormir, 
estris per menjar i cuinar, material de 
seguretat obligatori, material de cures i 
d’una mínima higiene. Tot allò que poses 
a la motxilla compta tant per positiu com 
per negatiu; és a dir, has de mesurar molt 
bé i trobar un equilibri entre una mica 
més de confort o una mica menys de 
pes a carregar.
L’organització et dóna l’aigua necessària 
cada dia i l’has de gestionar per beure, 
cuinar i netejar·te. També posa unes 
haimes on aixoplugar·te del sol, de les 
tempestes de sorra i de les baixes tem·
peratures de la nit.

Aquestes 6 etapes son de diferents dis·
tàncies: les tres primeres d’entre 30 i 40 
km, la quarta d’uns 80 km, la cinquena de 
42 i la darrera, que ja no és competitiva i 
se’n diu l’etapa solidària, és d’uns 10 km.
Les etapes son itinerants i fan que puguis 
conèixer el desert a fons: dunes, exten·

Diuen que és una de les proves més 
dures del món. Segurament ho és, 
però sobretot és una prova molt 
especial. 

Tardes efímeres, esperant les màgiques nits estrellades.
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sions de desert dur on la vista no distin·
geix el final, crestes, oasis, muntanyes... 
camells, ovelles, poblats abandonats.
Però Marathon des Sables és molt més 
que km, un cronòmetre i desert. Ma·
rathon des Sables és companyonia, és 
convivència, és gestionar esforços, mo·
ments bons i moments dolents, segons 
quan ploraries d’impotència i en altres 
moments, d’alegria. Son instants màgics 
com la nit estrellada. No he vist brillar 
mai unes estrelles amb tanta força com 
al cel del desert.

Em pregunten què és el què la fa tan 
especial i em costa molt de respondre. És 
el conjunt de totes les vivències i experi·
ències i el grup de persones amb qui et 
creues allà el que ho fa únic i molt intens.

Les tardes son eternes i efímeres a la 
vegada. Tot el temps que no tenim en 
el dia a dia, allà existeix. No tens les 
distraccions terrenals a les quals estem 
enganxats a casa. Gastes el temps prepa·
rant·te els àpats, curant·te els peus, estirat 
mirant el sostre de la haima, escoltant 
als companys o explicant·los coses que 
segurament no els hauries mencionat en 
una altra situació. 
Vas a rebre al darrer corredor de l’etapa 
llarga que arriba més de 24 hores després 
de tu. L’aplaudeixes amb totes les teves 
forces i amb absoluta franquesa i sinceritat 
i observes com deixa caure les llàgrimes 
galta avall completament abatut i desbor·
dat, però eternament agraït per la rebuda.
Durant les etapes comparteixes km amb 
persones que t’ajuden i a qui ajudes; 
corres també moltes hores sola i amb 
absoluta intimitat. 
Les arribades son emotives, totes! Les teves 
i les dels companys i companyes de qui ets 
conscient que han fet un esforç titànic. 

Durant les etapes comparteixes km 
amb persones que t’ajuden i a qui 
ajudes; corres també moltes hores 
sola i amb absoluta intimitat. 

Sota les haimes, sense les habituals distraccions terrenals.
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Comparteixes el menjar, el material i allò 
que et falta, no saps com, d’alguna haima 
apareix.
Soc despistada de mena i no sé si recorda·
ré quin any vaig córrer per primera vegada 
al desert; tampoc tinc clar si recordaré 
els temps que vaig fer –de fet... ja no el 
recordo; segurament recordaré que vaig 
guanyar, però se m’haurà oblidat el valor 
d’aquesta victòria perquè passarà per 
davant moltes altres emocions i vivències 
que faran que, un cop més, l’activitat agafi 
rellevància per la forma com l’he viscut, 
experimentat i per totes les persones que 
m’hi han acompanyat. 

Anna Comet - Sentfores
Fotografies: Marta Bacardit i Anna 
Comet
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_ESCALADA

ESCALAR DE SEGON 
AUTOASSEGURAT



102830 escalada

Introducció:
Escalar de segon (amb corda des de dalt o amb «top rope») autoassegurat és un 
sistema pràctic i segur que els escaladors podem fer servir quan volem escalar sense 
company, provar nous itineraris, repetir vies o bé pujar per allà on es vulgui sense 
punts d’assegurança previs o molt allunyats. Gairebé podem dir que és escalar sense 
haver·nos de preocupar per les caigudes en els itineraris i les vies. 

Material necessari:
    
2 Micro traxion
1 Baga de 22 cm
1 Grillet de 2 cm
1 Mosquetó de seguretat antigir 

1 Jumar amb estrep
1 Grigri amb el corresponent mosquetó 
de seguretat
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Passar la baga en doble per la unió dels dos 
camals del talabard o arnès (allà on toca la 
baga auxiliar del talabard).

Unir les dues puntes de la baga passant-hi 
el grillet.

Passar el grillet per dins la baga auxiliar. Fer sortir el grillet per dins de la part supe-
rior del talabard pel mateix lloc que passa 
la cinta auxiliar.

Instruccions: 
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Fixar el grillet al micro traxion. Enganxar el mosquetó de seguretat antigir 
només a la baga auxiliar (ventral) del tala-
bard. Posar-hi l’altre micro traxion.

Passar la corda pels dos micro traxion i desbloquejar-los!
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Aplicant la tècnica de l'autoassegurança sobre una via d'escalada

Observacions:
La baga ha de ser d’una llargada del 
doble de la distància entre la part baixa 
del centre del camal del talabard i la part 
alta del mateix (Per allà on passa la baga 
auxiliar pròpia de l’arnès i per allà on ens 
encordem; més el doble de la mida de 
la baga auxiliar del talabard). Això es fa 
així, perquè el grillet amb el micro traxion 
quedi just en el punt més alt del talabard . 
Jo utilitzo una baga Dyneema de 22 cm x 
11mm, 22kN. La baga passada així, actua 
com la baga d’una corda (encordament) 
que en cas de caiguda, tanca l’arnès i man·

té el centre de gravetat alt tant escalant 
com en cas de caiguda.

El grillet serveix per mantenir centrat el 
mico traxion respecte a l’eix d’escalada, 
perquè la distància del micro traxion i la 
baga sigui curta i també perquè el micro 
traxion no es mogui a l’atzar. Ha de penjar 
el just i el mínim possible per minimitzar 
les caigudes. Els grillets que es troben a 
la ferreteria fan 1,7 cm de llum (amplada 
del forat), el mateix que fa d’amplada el 
micro traxion. Per això, cal obrir una mica 
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el grillet (uns 1·2 mm) perquè el micro 
traxion es mogui bé. Va bé que la rosca 
del grillet quedi a la nostra esquerra, ja 
que el moviment de la corda (sempre 
amunt) tendeix a collar·lo. El grillet pot 
aguantar uns 200 kg.

El mosquetó de seguretat també ha 
de ser antigir perquè el micro traxion no 
es mogui de la posició plana respecte a 
la perpendicular de l’eix de l’amplada de 
l’escalador (com el grillet). 

Els micro traxions aguanten caigudes 
d’uns 4 kN. El fet d’utilitzar·ne dos fa 
que es dobli la seguretat. Cal dir que en 
els dos o tres primers metres, els hi costa 
una mica córrer per la corda fins que no 
agafen el pes de la mateixa. 

El grigri l’utilitzo per baixar per la corda 
i normalment el deixo a 1 m del terra 
perquè faci pes i d’aquesta manera si el 
torno a necessitar, només he de tibar la 
corda per recuperar·lo.

El jumar amb estrep el deixo també a 1 
m del terra perquè faci pes i perquè en cas 
de “caiguda” pugui remuntar per la corda. 
La corda s’ha de lligar a dalt d’on volem 
pujar (arbre, corda, reunió, pedra, baga). 
S’ha de tenir en compte, que el que amb 
l’escalada normal és el peu de via, aquí és 
el dalt de la via i també pel que fa a l’accés 
i a l’aproximació. Normalment utilitzo 

cordes estàtiques però es poden fer servir 
les normals d’escalada. S’ha d’assegurar el 
fet de què la corda no quedi curta. Amb 
el pes de la corda que ens sobra, més el 
grigri i el jumar hi ha el pes suficient (ni 
més ni menys) per mantenir la corda lliure 
per poder escalar i fer desplaçaments 
laterals. Depenent d’on volem escalar, 
ens pot ajudar fer servir algun mitjà per 
guiar la corda i no pendular: alguna cinta 
exprés, en el cas de vies esportives o tra·
dicionals, friends en fissures i si s’escau 
bagues sabineres. 

Miquel Saborit - Vic

Gairebé podem dir que és escalar 
sense haver-nos de preocupar per 
les caigudes en els itineraris i les 
vies. 

Jumar i grigri penjats a 1m del terra per 
si fa falta.

2834 escalada
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_REPORTATGE

EL PROJECTE MONTEDITORIAL
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Una petita editorial excursionista que 
fa camí
Monteditorial neix el 2011 amb l’objec·
tiu de cartografiar mapes de zones poc 
conegudes, amb la finalitat de donar·les 
a conèixer. Perquè conèixer és respectar,  
protegir i preservar el nostre patrimoni. 
Durant aquest anys, ha publicat uns 40 
títols amb diferents mapes excursionistes, 
mapes locals i mapes de rutes ciclistes. En 
aquest breu període, han anat aprenent 
a elaborar una cartografia característica 
dins el món editorial i aconseguir evo·
lucionar un producte amb suficient per·
sonalitat i identitat com a marca pròpia.

Mapes clàssics adaptats a les noves 
tecnologies
Els mapes de Monteditorial  tenen un as·
pecte clàssic, com aquells fulls que teníem 
de les primeres cartografies que era l’únic 

que hi havia a la dècada del 1980 i que 
publicava IGN i l’exèrcit, amb les coor·
denades cartogràfiques UTM i geogràfi·
ques. Cada mapa té al darrere una gran 
quantitat de treball de camp comprovant 
els camins, els indrets d’interès i la cerca 
de ressenyes d’algun element que es pugui 
incloure en el mapa (balmes, fonts, ruïnes, 
etc.). Els mapes estan pensats per fer les 
rutes per lliure i que siguin els excursio·
nistes els qui decideixin en tot moment. 
També hi ha l’opció de les propostes de 
rutes més emblemàtiques de la zona amb 
tracks descarregables pels aparells GPS. 
El format de paper és resistent a l’aigua, la 
qual cosa el fa molt més durador. Aquesta 
ha estat una acció important i que ha por·
tat molt de temps a l’hora d’implantar·la i 
que té molta importància a l’hora de crear 
productes sostenibles.

Els mapes t’ajudaran durant el guiatge de l’excursió de manera senzilla.
Fem compatible el mapa en paper amb el GPS i el mòbil amb els tracks de totes les rutes.

Promovem quilòmetres verds per a gaudir de la millor manera de l'excursionisme.
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Premi
Després d’aquesta petita trajectòria, 
aquest any passat es va atorgar a Monte·
ditorial el “Premi Accèssit Juli Soler”, al 
millor mapa excursionista de Catalunya 
pel mapa de El Voltreganès i la Serra de 
Sobremunt. Aquest reconeixement és 
fruit del treball realitzat i és un impuls 
de motivació per seguir treballant cada 
dia, elaborant nous mapes i explicar·ne 
la seva necessitat.
Els Països Catalans i l’efecte papallona
Actualment Monteditorial  es troba en 
una nova fase, la d’ampliar l’àrea geogrà·
fica dels mapes i ho fa principalment dins 
dels territoris de parla catalana. La idea 
és anar realitzant petites variacions i que 
amb el temps, això suposi una millora 
continuada. 
El projecte de Monteditorial  és un 
projecte totalment vocacional, valorant 
l’aportació al planeta, deixant de prio·
ritzar l’aspecte econòmic i construint 
un projecte que aporti valor al territori 
per a contribuir a apropar nous i vells 
excursionistes a la natura. 
Un objectiu ja s’ha complert: viure 10 
anys de dures i nocturnes jornades de 
treball i aprendre a valorar que tenim 
un territori ric i divers que cal respectar. 

El mapa excursionista de Savassona, un 
bon exemple
Savassona és un petit indret, únic i 
singular, delimitat pel nord, amb el Ter 
i la carena allargassada de Sant Pere de 
Casserres. A ponent amb la Plana de Vic, 
just quan el relleu comença a aplanar·se, i 
a migdia amb la riera de Tavèrnoles amb 
el referent Turó de la Mina i el Casol de 
Puigcastallet. A l’est amb els espectaculars 
cingles de Vilanova i els singulars esqueis 
rocosos que s’hi van trobant. Destacant 
la cinglera de Els Munts, punt més alt de 
Savassona des d’on es dominen les vistes 
de la Vall de Sau, el Pirineu, les Guilleries 
i el Montseny.
El fet que Savassona sigui una àrea 
topogràfica tan ben delimitada esdevé 
un indret on s’hi troben assentament 
humans des del neolític fins a l’actualitat. 
Ho corroboren els estudis arqueològics 
que s’hi van practicar durant els anys 1960 
iniciats per la Unió Excursionista de Vic 
i dirigits pel Dr. Eduard Junyent.
El llegat històric també hi és present, des·
tacant el nucli de Sant Feliuet, Sant Pere 
i el Castell de Savassona, Sant Esteve de 
Tavèrnoles, la Mare de Déu de la Damunt 
i el Monestir de Sant Pere de Casserres. 
L’existència de gravats en moltes de les 
roques ha fet d’aquest lloc un espai fabu·
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lós i misteriós i també ple de llegendes.
La suma de tots aquests elements: el relleu 
accidentat, la natura virtuosa i el patrimo·
ni històric fa de Savassona un dels llocs 
més sorprenents i incomparables, i encara 
que sigui poc reconegut, és un dels llocs 
representatius de Catalunya.

A Monteditorial havíem tingut sempre 
present que d’aquesta unitat geogràfica 
calia fer·ne un mapa al detall per poder 
descobrir a fons excursions ben singulars. 
El mapa que hem editat és un mapa on es 
descriuen els camins, el patrimoni natural 
i arquitectònic i un conjunt d’itineraris 
que permeten descobrir a fons aquest 
territori: El Roc del Migdia i els Cingles 
Vermells, el poblat ibèric del Casol de 
Puigcastallet, el castell de s’Avellana i 
Santa Magdalena, Sant Feliu de Savassona 

i les balmes de la fonts de la Baronessa. 
Els Cingles dels Munts i els Esqueis, el 
Puig d’Alfar i l’ermita enrunada de Santa 
Margarida d’Arola, la carena de Sant Pere 
de Casserres i el seu monestir, la ruta dels 
Poetes de Jacint  Verdaguer i Miquel Martí 
i Pol i l’impressionant Salt de la Minyona 
pels Llitons. També es proposa una ruta 
àmplia que dóna la volta a Savassona de 
25 quilòmetres i que uneix tots aquest 
indrets tan singulars.

Salvador Sala - Vic
(Albert Baucells - Vic)

Monteditorial aporta un punt d’innovació i 
idees originals en un mercat molt especialitzat 
i amb grans editorials.

Xevi Cortacans - Muntanya de Llibres

La idea és anar realitzant petites 
variacions i que amb el temps , aixó 
suposi una millora continuada.
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Primaveral violència natural
Primer va ser la natura i després va ser la violència. O primer va ser la violència 
i llavors va venir la natura. La violència com una força, una energia irrefrenable. 
Sense fre. I irreversible. Que només avança. Que va a més. No és la violència d’un 
cop de puny, ni la violència d’una jornada laboral, ni la violència d’una paraula 
feridora. Ni tan sols la violència d’un tro infernal o d’un vermell sangonós d’una 
rosa verge. La violència de la natura és la que et trobes al camí fressat per on ara 
ja no pots passar, al corriol aquell que semblava retallat amb tisores dins d’una 
massa d’un verd tímid, aquella massa que ara és tota bardissa i que se’l menja i 
que et lliga els turmells, i la violència és aquella mica de sang que et fa la punta 
de la punxa de l’esbarzer violent, salvatge, irrefrenable. 

La violència de la natura, la violència que 
plasmen els llibres que parlen d’animals 
ferotges i de terres molt rurals és la que 
notem entre línies a Canto jo i la muntanya 
balla: «Va venir el senglar, la boca fosca, les 

dents molles, l’aire calent, la llengua grossa. Va venir el senglar i ens va arrencar. 
Va venir l’home i ens va arrencar. Va venir el llamp i va matar l’home. Van venir 
les dones i ens van collir. Van venir les dones i ens van cuinar. Van venir els 
nens. Van venir els conills. I els cabirols. Van venir més homes i duien cistells. 
Van venir homes i dones i duien bosses, duien navalles. No hi ha pena si no hi 
ha mort.» (Irene Solà: 2019, 40). Pot ser la força punyent del senglar i les dents 
molles i les navalles dels homes, o pot ser una força molt més forana i vinguda 
de lluny, la força d’uns llamps que diuen així: «Quan ens van llambregar, les bès·
ties salvatgines es van arraulir caus endintre i van arronsar el coll i van aixecar el 
musell, per sentir l’olor de terra molla que s’apropava. Els vam tapar a tots com 

La violència de la natura és la que 
et trobes al camí fressat per on 
ara ja no pots passar.
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una manta. Als roures i als boixos i als bedolls i als avets. Xsssssst. I tots plegats 
van fer silenci, perquè érem un sostre sever que decidia sobre la tranquil·litat i la 
felicitat de tenir l’esperit sec.» (Irene Solà: 2019, 15). 
Però la violència de la natura, sigui punyent o sigui forana, no té res a veure amb 
la violència del món quotidià, la violència capitalista i del treball, la violència que 
aquest entorn presenta sobre les persones, aquesta violència que la Maria Sevilla 
explora als seus poemes de rima obsessiva quan diu «vens a mi com l’ampla nit 
· plastificada, i tot s’engruna i · te m’arrapes com l’insomni i els · nitrats que tot 
ho embruten.», fent referència al paisatge artificial del sistema capitalista (Maria 
Sevilla: 2021, 13). Ni tampoc és la violència de la roda del treball que notem 
quan diu «Dorms i, ni adormit, el crim · no para. Et miro, em sé · distreta i, ni 
adormits, el crim · no para. Encara menys · si et busco demanant·te · que no 
paris. I no para i · no s’atura, ni de nit, la roda · oscada.» (Maria Sevilla: 2021, 
22). Ni, de nou, la d’un paisatge devastat per la presència humana massificada: 
«Gebre persistent que asfalta l’odi · en la mecànica ferotge de la tundra · en la 
cadena tròfica de la felicitat · en la paüra endèmica dels barris suburbials · i en 
la gestió domèstica del fàstic: · en l’ample inhabitable de la tundra, el crim · és 
sobreviure.» (Maria Sevilla: 2021, 26).
Una violència i l’altra, situades en pols oposats del nostre imaginari, ens remo·
uen les dues des de dins. I ara que és primavera i que tot ha explotat i continua 
explotant d’una manera enèrgicament violenta, què més voldríem que fressar un 
camí que el verd i la força s’han menjat a base d’esbarzers valents i sangonosos?

Jana Lüscher Alemany - Vic

La primavera, una petita gran revolució en el paisatge
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La inèrcia excursionista vigatana de la prima-
vera del 1922 continuava en mans de la Secció 
d’Exploracions Científiques que mantenia una 
bona activitat de recerca. A mitjans d’abril, 
feren una excursió a Moià per a descobrir nous 
indrets sense massa èxit però, aprofitaren per 
visitar algunes balmes i coves, també el casal 
de Castellnou, la casa del Sayol i la masia del 
Prat. Tot indicaria que es varen desplaçar en 
auto de línia. De fet, en aquella època, el poble 
de Moià estava ben comunicat per ser lloc de pas 
entre Manresa i Vic i alhora amb Castellterçol  i 
Barcelona, ja que, des del segle XVIII, l’altiplà 
del Moianès era el congelador natural de l’àrea 
de Barcelona on s’hi explotaven diverses poues 
de glaç. La zona afavorida per un clima fred i sec 
durant força mesos permetia que l’ofici de pouar 
es pogués desenvolupar durant gran part de 
l’any emmagatzemant i transportant el glaç que 
s’utilitzava a les peixateries, gelateries, hospitals 
i farmàcies de la capital. Aquesta activitat va 
entrar  en recessió al primer terç del segle XX 
quan ja varen evolucionar les noves tecnologies 
per generar fred amb electricitat. Segurament 
però,  l’augment constant de la temperatura en 
els darrers cent anys, tampoc haguera donat 
cap opció de futur a la continuïtat d’aquest ofici. 
A finals de maig feren una excursió gairebé 
nocturna a Sant Martí Sescorts on visitaren la 
parròquia amb llum d’espelmes. Tot i així feren 
un article al seu butlletí donant detalls precisos 

de les seves observacions. També una altra  a 
Muntanyola i una darrera a Aiguafreda per visitar 
la cista del Boix i el carrer de «La Fou». Aquesta 
zona emboscada de cavitats i esquerdes, ja havia 
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_100 ANYS
“Els excursionistes 
fa 100 anys”

estat explorada per membres del centre amb 
anterioritat, però no havia estat degudament 
topografiada fins al 2017. El fet que durant uns 
anys es destinessin aquests forats naturals com 
a cementiri d’animals de les granges properes va 
fer perdre l’interès dels espeleòlegs moderns. Les 
conferències d’aquest període,  portaren el pintor 
Dàrius Vilàs al Temple Romà amb una sessió 
dedicada a la pintura religiosa, també a l’escriptor 
Octavi Saltor que feu unes lectures de poesies 
i una sessió de Jacinto Comelles explicant un 
viatge a Àustria on acompanyà els 15 nens de 
la població de Graz acollits a Vic i Manlleu des 
del febrer del 1921, arran de la Primera Guerra 
Mundial. Malgrat haver passat cent anys, tornem 
a reviure l’acolliment de refugiats, ara  a l’alberg 
de la nostra ciutat. La Unió hi col·labora amb 
algunes activitats extraescolars, el rocòdrom 
i l’acompanyament en algunes sortides per la 
comarca.
La premsa de l’època anuncia com a fet curiós que 
una colla d’excursionistes vigatans es proposen 
anar a fer una foguera al cim del Matagalls la 
vigília de Sant Joan. Segur que aquesta tradició 
ancestral no tindria cabuda avui dia en l’actual 

Malgrat haver passat cent anys, 
tornem a reviure l’acolliment de 
refugiats, ara  a l’alberg de la nostra 
ciutat. 

Estació de La Molina (maig de 1922)
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Parc Natural del Montseny. Però la majoria 
d’informacions d’aquest període, giren a l’entorn 
de la imminent obertura del túnel ferroviari de 
Toses que fou una realitat el 21 de maig de 1922 
quan una primera màquina convencional  arribà 
a La Molina encara a mig construir. Aquesta 
informació no encaixa amb una informació del 
butlletí del CEC on  descriu que l’alt personal 

_AQUÍ, ARA I AHIR

del ferrocarril transpirinenc va facilitar els trens 
necessaris perquè més d’un centenar d’esquia-
dors viatgessin per primera vegada a La Molina  
els dies 25 i 26 d’abril, aprofitant una copiosa 
nevada tardana. Tampoc coincideix amb la data 
oficial de l’arribada que els documents la fixen 
el dia 12 de juliol. Per tant, queda força clar que 
els excursionistes esquiadors van fer proves de 
càrrega reals. De fet, el tren no arribà a Puigcerdà 
fins a  l’octubre i durant tres mesos els  combois 
giraven a la Molina i tornaven a Ripoll. Tot això  
sona a JJOO... Cent anys després, ves per on, el 
projecte de mobilitat dels jocs del 2030 preveu 
fer trens llançadora Ripoll - La Molina i Puigcerdà 
- La Molina sense connectar. Caram quin gran 
progrés pel territori!!!

Lluís Santanach - Vic

EL CARRER COSTA 
DEL TER DE RODA

Cent anys separen aquestes 
imatges del carrer Costa del Ter 
de Roda. Tant una com l’altra estan  
preses a tocar de la Font de la 
Verge des del lloc on antigament 
passava el canal que portava 
l’aigua a la fàbrica de La Blava. En 
la fotografia antiga podem dir que 
aquest carrer del barri del Serrat 
estava encara a les beceroles i cap 
de les edificacions de l’esquerra 
de la via, encara existien. Avui, 
les rampes graonades es poden 
seguir a peu per les escales que 
pugen cap a dalt del mur i el carrer 
segueix amunt, fent una corba ben 
pronunciada. Les portes, finestres 
i balcons dels edificis també han 
sofert múltiples remodelacions. El 
pas del temps, irremeiablement, 
varia significativament els paisat-
ges urbans.

Joan Conill – Vic

Grup de nens acollits a Vic i Manlleu (1921).
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_BTT

El passat 2021, la Secció de BTT de 
l’entitat, va proposar el “Repte Volta a 
la Plana”. Un itinerari de poc més de 90 
km que vorejava la Plana de Vic, que va 
tenir una bona acceptació i uns magnífics 
comentaris pel conjunt de ciclistes de 
totes les edats que el van pedalar.
Aquest any 2022, us en proposem un de 
nou, amb menys quilòmetres, però amb 
un nivell d’exigència bastant superior. 
És l’anomenat “El Repte dels 4 Turons 
de la Plana”. 
Aquest nou recorregut circular, només 
té 52 km, però ens hi trobarem gairebé 
1.400 m de desnivell positiu a l’hora de 
coronar els quatre turons situats a ponent 
de la Plana, com són el de Santa Perpètua, 
el Turó de la Creu de Gurb, el de Sant 
Sebastià i el de la Miranda de Malla.
A l’igual que l’any anterior, al web de 

l’entitat hi trobareu el track del recor·
regut, així com el formulari de registre 
del mateix, una vegada l’hagueu realitzat.
El seguiment del track és en sentit antiho·
rari i el repte consisteix en completar·lo al 
vostre aire, sense haver·hi un dia concret. 
Tot i que està pensat per a realitzar·lo en 
una sola etapa, hi haurà qui el farà en un 
parell, fent per exemple, dos turons a 
cada jornada.
El recorregut és apte per a qualsevol 
tipus de bicicleta, tot i que s’ha de tenir 
en compte que la baixada de l’últim turó 
(La Miranda de Malla) és per corriol dins 
el bosc.
Cada participant es fa responsable dels 
seus actes i recomanem valorar prèvi·
ament l’estat de forma de cadascun, 
sobretot en grups o colles de participants 
amb diferents nivells de forma física.  

EL REPTE DELS 4 TURONS DE 
LA PLANA

Dalt el turó de Santa Perpètua

2844 BTT
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Com en d’altres activitats, és convenient 
disposar d’una llicència federativa o d’una 
assegurança adient per un cas d’accident.
El repte i el corresponent registre de 
participants, estarà obert des del 6 de 
maig al 31 de juliol de 2022 i una vegada 
assolit, cada participant podrà recollir un 
obsequi a la secretaria de la Unió Excur·
sionista de Vic.
Sort a tots i gaudiu d’aquesta nova pro·
posta!

Oriol Torrents i Joan Conill – Vic

2844 BTT

Creu de Gurb

Sant Sebastià i La Miranda de Malla

Aquest nou recorregut circular, només 
té 52 km, però ens hi trobarem 
gairebé 1.400 m de desnivell positiu.
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_LA FOTO

la foto 2845

PASSEJAR ELS GOSSOS

En primer lloc voldria aclarir que aquesta fotografia no és del moment dels fets que relato, ja que aquell 
dia ni tan sols duia el telèfon per prendre una imatge, però ens pot servir d’idea.
Matí del mes de març a Sentfores  cap a un quart d’onze del matí. Mentre dono un volt amb BTT, paro 
un moment vora l’església per beure un glop d’aigua i menjar-me un plàtan. Aviat, veig arribar una 
furgoneta fosca marca Opel bastant grossa que aparca al carrer Pla del Maset vora la parada del bus. 
Para el motor i obre des de l’interior una de les portes corredisses laterals. En un segon, en baixen 
dos gossos immensos i un tercer més petit que comencen a córrer per les voreres, completament 
desertes en aquella hora. Cadascun d’ells, suposo que espera aquell moment per alleugerir les seves 
necessitats. Pipins aquí, caques allà, pul·lulant tots tres a banda i banda del carrer. Caminant, amb la 
bicicleta a la mà, m’acosto per la vorera contrària cap al vehicle, els dos ocupants són una parella jove 
que estan en silenci dins el vehicle, cadascun d’ells entusiasmat amb el seu telèfon mòbil. Al veure’m, 
apugen la finestra de la furgoneta, potser per evitar que el hi digui quelcom. Em quedo mirant-los mig 
minut més, se senten incòmodes i engegant novament el motor, reculen amb la “furgo” i emprenen 
lentament el camí que va cap a Malla. Els gossos, després d’haver deixat diversos “regalets” a les 
voreres del carrer, segueixen el vehicle fent mil i una esses, el qual es torna a parar uns metres més 
avall a l’altura del parc de “skate”. Me’ls quedo observant de lluny cinc minuts més. Quan han deixat 
alguns orins més pel parc, els obren de nou la porta lateral i els gossos, ben ensenyats, pugen de nou 
a la furgoneta que segueix el camí de Malla.
Una nova manera d’anar a passejar els gossos, sense ni moure’s del seient.
Cap de redacció
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_EL LLIBRE

Jordi Anglada_Llibreria Anglada - Vic

SHACKLETON, EL INDOMABLE. EL EXPLORADOR 
QUE NUNCA LLEGÓ AL POLO SUR. 
Javier Cacho. Editorial Fórcola.

2846 el llibre

El 5 de març d’enguany, es va anun-
ciar que una expedició havia localitzat 
les restes del “Endurance”, el vaixell 
llegendari de Shackleton a 3.000 
metres de profunditat.
Aquesta troballa ens porta a co-
nèixer una de les biografies més 
interessants que s’han escrit sobre el 
carismàtic Ernest Henry Shackleton.
Javier Cacho posa de relleu una 
personalitat amb una gran capacitat 
de lideratge, un emprenedor que 
no es va deixar vèncer mai per les 
dificultats. 
Des del seva primera experiència po-
lar amb el “Discovery”, com a tercer 
oficial a càrrec del capità Scott, fins 
a trobar el finançament necessari 
per  dirigir una nova expedició el 
1914 per travessar via terrestre tota 
l’Antàrtida.
Una nova expedició que va haver de 
superar moltes reticències gover-
namentals. Shackleton va calibrar 
la capacitat i l’eficàcia tècnica del 
vaixell per fer viable la seva resistèn-
cia. També l’esforç per aconseguir un 
equip humà preparat i motivat per un 
desafiament tan gran . 
Una biografia apassionant d’un 
supervivent que va posar els inte-
ressos del grup per davant del guany 
personal.
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_NOTÍCIES
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ACTIVITATS

RUTES, CÀLCULS, SEGURETAT I METEO INCER-
TA AL CURS D’EXCURSIONISME
Aquest curs es va desenvolupar en dues jor-
nades, els dies 17 i 20 de març. A la primera 
sessió més teòrica, es van tractar les bases 
relatives a la cartografia, l’orientació i la segu-
retat en l’excursionisme. La Jornada del dia 20 
i malgrat la previsió meteorològica incerta, va 
consistir en una sortida a Saderra, en terme 
d’Orís, per treballar la teoria sobre el terreny.

COL.LECTIVA D’ESQUÍ DE MUNTANYA A 
VALLTER
Després d’uns dies de neu i torb, el diumenge 
3 d’abril, la col·lectiva a Vallter es va poder 
desenvolupar en un dia fred però pràcticament 
sense vent. Es va desestimar el tram de recor-
regut que culminava amb l’ascens al Bacibers 
perquè el perill d’allaus degut a l’acció del vent 
era molt marcat, per tant es va prioritzar la 
prudència i cenyir el recorregut al Bastiments, 
passant pel coll de la Marrana.

SORTIDA COL·LECTIVA A L’ANETO
Els dies 20 i 21 de maig es va fer el comiat  
de les col·lectives d’esquí de muntanya amb 
una sortida clàssica a l’Aneto. Un grup de 13 

persones, de les quals 5 de molt joves, van 
compartir un magnífic ambient durant totes 
les jornades. Després de dormir a Benasque 
i donada la previsió d’altes temperatures, van 
decidir sortir molt d’hora el diumenge. A dos 
quarts de sis del matí amb els frontals i els 
esquís a l’esquena, van deixar La Besurta en 
direcció al refugi de la Renclusa, però no es van 
poder calçar els esquís fins a perdre’l de vista, 
força més amunt.  Finalment, amb els esquís 
als peus, van poder arribar al “Portilló supe-
rior”, evidenciant que el canvi climàtic està 
impactant espectacularment en la regressió 
de la glacera de l’Aneto. Una vegada al Coll de 
Corones,  ja van veure el cim a prop i van fer 
el darrer esforç fins arribar a la cota 3.404 m 
del mateix, en un dia de vistes espectaculars. 
Finalment, van poder gaudir d’una fantàstica 
baixada amb esquís fins a l’entorn d’ Aigualluts 
abans de retornar al cotxe.  
És important poder tancar la temporada amb 
una sortida clàssica com aquesta, compartint 
més temps amb els companys; durant el sopar 
però, ja van començar a pensar en la propera 
temporada; n’hi ha moltes ganes i amb aquests 
joves que empenyen, la gresca està garantida.

"ESCAMPANT LA BOIRA" CONTINUA CAMI-
NANT
Aquest grup d’incansables visitadors de pai-
satges ha continuat programant sortides per 
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a descobrir nous indrets del territori català. El 
27 de març es va realitzar una ruta circular amb 
sortida i arribada a Santa Pau,  a Santa Maria 
de Finestres. La sortida, va incloure l’ascens al 
Puig Sallança pel seu vessant nord; el cim és 
el més alt de la Serra de Finestres amb 1.026 
m i un dels considerats 100 cims de la FEEC. 
L’últim cap de setmana d’abril, la fita escollida 
va ser el Castell de Lluçà, amb una parada a 
l’ermita de Sant Vicenç de Lluçà i finalitzant  
amb una visita guiada al Monestir de Santa 
Maria de Lluçà.

RESULTATS ESPORTIUS

LA U.E.VIC ÉS EL TERCER CLUB CATALÀ EN 
ORIENTACIÓ A PEU. 
La Secció d’Orientació de la Unió Excursio-
nista de Vic ha firmat un molt bon inici de 
la temporada 2022 situant-se tercera de la 
classificació per darrere dels Aligots i Coc. 
Als Campionats de Catalunya van aconseguir 
diversos podis i pel que fa als relleus (tant 
mixtes com clàssics), el club va apostar per 
realitzar equips formats per joves en cate-
gories absolutes, deixant veure un alt nivell 
competitiu.
Pel que fa a la col·laboració del nostre club 
en el perfeccionament dels joves, podem 
destacar la cessió d’alguns mapes del club 
per l’entrenament dels joves del Grup de Tec-
nificació d’Orientació de Catalunya. En aquest 

grup, uns quants participants de Catalunya han 
estat seleccionats per a perfeccionar física i 
tècnicament a Vic dos dies a la setmana.  
Destaquem també la grandíssima temporada 
que està realitzant en Bernat Selva que amb 
només 16 anys, ha estat seleccionat per 
participar a dues competicions internacionals, 
la primera al mes de maig anomenada la Gim-
nasiade, a Poitiers, França.

L’ANNA COMET S’EMPORTA LA VICTÒRIA A 
LA MARATHON DES SABLES
Anna Comet es va proclamar campiona del 
Marathon des Sables 2022 en categoria 
femenina. Comet va liderar la categoria en 
totes les etapes de la 36a edició de la prova en 
autosuficiència alimentària que transcorre per 
zones recòndites del sud del Sàhara marroquí . 
La competició va començar el diumenge 27 de 
març i va finalitzar el passat 1 d’abril. A més, 
l’Anna va finalitzar la prova en la 12a posició 
de la classificació general absoluta. 

ENTITAT

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 
L'ENTITAT
El 5 de maig es va celebrar l›Assemblea 
General Ordinària de la Unió Excursionista de 
Vic. Es va oferir a aquelles persones sòcies que 
ho desitgessin, disposar de la documentació 
amb la qual es treballaria a la sessió. Els temes 
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que van composar l’ordre del dia van ser els 
següents: Estat de comptes, quotes socis 
2022, pressupost previst, modificació estatuts 
per adaptar-los a la normativa vigent, resum 
anual de seccions i activitats, ratificació de l’ús 
del símbol de l’estelada en la roba de l’entitat i 
finalment l’apartat de precs i preguntes.

PARTICIPACIÓ A LES IV JORNADES NACIO-
NALS DE SENDERISME
El dissabte 14 de maig, la Montse Vila i en Joan 
Conill de la Secció de Senders de l’entitat, van 
assistir a l’Espai Can Trona de Joanetes (Vall 
d’en Bas) a les IV Jornades de Senderisme 
organitzades per la FEEC. Pel matí, van tenir 
lloc diverses ponències relacionades amb la 
història del Comitè Català de Senders, la Xarxa 
Itinerannia i personatges populars de la vall 
d’en Bas, que van continuar a la tarda, després 
del dinar de germanor, amb la normativa de 
senyalització de senders i un taller bàsic de 
Primers Auxilis i funcionament del DEA.

CICLE DE PROJECCIONS “FEM UNIÓ”
Del 2 de març al 13 d’abril la Sala d’Actes de la 
Unió Excursionista de Vic va acollir el cicle de 
projeccions “Fem Unió”, amb presentacions d’ 
ascensions, viatges, reptes i experiències arreu 
del món de socis i sòcies de l’entitat.
El cicle va iniciar-se el dia 2 de març i va 
oferir un total de 6 projeccions repartides en 
4 sessions. S’hi van viure moments especials 
com el retrobament dels  6 expedicionaris 
protagonistes de la travessa per les glaceres de 
la costa est de Groenlàndia, en l’acte presentat 
per en Pep Bisquert.
Els formats de projecció també han estat 
diversos, ja que vam poder veure tant vídeos 
que recollien expedicions amb tot luxe de 
detalls com pel·lícules històriques o imatges en 
diapositives com en les sessions presentades 
pel Xato i l’Oriol Torrents.

PRESÈNCIA DESTACADA D’ESPORTISTES DE 
LA UNIÓ A LA 55a NIT DE L’ESPORT VIGATÀ 
La 55a edició de La Nit de l’Esport Vigatà, que 
es va celebrar el divendres 11 de març al Teatre 
l’Atlàntida de Vic, va reconèixer el present i 
futur de 20 esportistes de la Unió Excursionista 
de Vic amb una presència destacada de la 
secció d’orientació.
En les 10 categories d’aquesta edició hi havia 
5 nominacions d’esportistes de l’entitat; Arlet 
Sales, com a millor esportista promesa feme-
nina, Bernat Selva, com a millor esportista pro-
mesa masculí, Cristina Bertran i Anna Comet, 
com a millors esportistes individuals femenines 
i Jordi Sales com a millor esportista veterà.
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Finalment, Jordi Sales i Anna Comet van ser 
guardonats com a millors esportistes en les 
seves categories. Destaquem especialment 
el merescut reconeixement a l’Antoni Anguera 
per la seva extensa tasca envers l’esport i 
especialment en les activitats de muntanya.

LA UNIÓ A LA 18A MOSTRA D’ENTITATS
La Unió va participar a la 18a Mostra d’entitats 
al Passeig de Vic, que enguany va comptar amb 
la participació d’unes 70 entitats, associacions, 
fundacions i altres col·lectius, que van mostrar 
els projectes que es realitzen durant l’any i van 
compartir la seva tasca amb la ciutadania. 
Va ser una oportunitat per conversar tant amb 
els socis, com per difondre la tasca de la Unió 
Excursionista de Vic a les persones interessa-
des en conèixer les nostres activitats.

LA MATAGALLS-VIC I L’OLLA DE NÚRIA RE-
BEN LA CERTIFICACIÓ DE PETJADA VERDA 
DE LA FEEC
La Matagalls-Vic, una caminada històrica de 
més de 40 anys, ha rebut en aquesta darrera 
edició la certificació de Petjada verda del FEEC 
@feec_cat . És evident que una activitat 
d’aquestes característiques, on es mobilitzen 
una gran quantitat de persones i recursos, té 
un impacte en el medi ambient; però, el gran 
esforç  de l’entitat per a reduir-lo, ha fet que la 
prova sigui una mica més sostenible i també 
més social i solidària. D’altra banda, l’Olla de 

Núria també va ser distingida amb aquest se-
gell distintiu que pretén reconèixer i incentivar 
les bones pràctiques ambientals.

15 ANYS EMPENYENT EL BUTLLETÍ
Amb la publicació del butlletí nº 317, correspo-
nent al trimestre Gener-Febrer-Març de 2022, 
el nostre Cap de Redacció  Joan Conill ha com-
plert 15 anys al capdavant de la coordinació 
del mateix. Des del número 257 fins al butlletí 
esmentat, en Joan, juntament amb l’equip 
de redacció que ha anat variant al llarg dels 
anys, han elaborat un total de 60 butlletins, 
destacant entre ells, l’exemplar especial que 
es va publicar amb motiu del número 300. 

2850 notícies
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_AGENDA juny/juliol _2022

agenda 2851

Activitats:
10-11 i 12 de juny  Olla de Núria  (Olla Nocturna, Olla Vertical i Olla clàssica)

22 de juny al 29 de juliol     Casals esportius d'estiu i estades 2022

2 i 3 de juliol  Curs de progressió en crestes

9 i 10 de juliol  Curs d’escalada equipada de varis llargs

_VAL LA PENA ANAR-HI!

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

Savassona (Osona)

“Qualsevol captard és bo, per asseure’s una estona i contemplar aquest paisatge 
tan lligat a l’entitat des d’aquesta excel·lent talaia” - Equip de redacció 

Des d’aquest espai ens agra-
daria que ens enviéssiu alguna 
foto d’aquell racó on us agrada 
anar a badar una estona; aquella 
ciutat que us va encantar en 
aquell viatge o aquell paisatge 
que un dia us va embadalir. 
Us agrairem ens acompanyeu 
la foto amb un parell de ratlles 
amb el vostre comentari. Espe-
rem les vostres imatges!

Podeu enviar-ho amb el vostre nom i població al 
correu electrònic:
secretaria@unioexcursionistavic.org
indicant que és per aquest espai de El Butlletí.

mailto:secretaria@unioexcursionistavic.org
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