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ACTIVITATS    4art TRIMESTRE 2019

Octubre    
 diumenge 6 - Projecció de pel·lícules del Festival de 
    Cinema de Muntanya de Torelló. 

Novembre     
 dissabte 9 - Sortida de tardor: Pont Cabradís 
    (Berguedà-Solsonès).
 dissabte 30 - Assemblea anual de socis.
    Sopar del CEA.

Desembre
 diumenge  15 - Caminada per la Marató. 
 dissabte  21 - Portada del Pessebre al Garrofí. 
 dimarts  31 - Cursa de Sant Silvestre (Esquerdabocs) 
 

Copa Catalana de Marxes:

  6 octubre 56a Marxeta. Sistema Dufour. CE Molins de Rei.
 10 novembre 42a Marxa Regularitat Terres Lleida. CE Lleida.
 17 novembre  65a Caminada de Regularitat. CE Badalona.
 24 novembre 56a Marxa d’Orientació i Regularitat “El Cuc”.  
          UEC Cornellà     

SORTIDA AL GRAN FACHA                 5-7-juliol-19

El cap de setmana del 5 al 7 de juliol, el Centre Excur-
sionista d’Avinyó va organitzar una sortida per la vall de 
Tena, on s’hi troba el Gran Facha. Jo, en Carles vaig deci-
dir acompanyar-los en aquesta aventura. 
Tot va començar un divendres, ens vam reunir al refugi de 
Bachimaña, on vam fer nit, després d’un ascens des dels 
“Baños de Panticosa”. Era la meva segona sortida amb el 
Centre i per tant no coneixia una gran part del grup. Tot i 
així em vaig sentir un més des del primer moment: salu-
tacions, abraçades i somriures em van donar una bona 
benvinguda. 
Dissabte, acompanyats d’un dia esplèndid, vàrem fer camí 
cap al Gran Facha, entre bromes, llargues històries, debats 
i moltes ascensions, arribarem al coll on ens vam dispo-
sar a fer l’ultima ascensió per la cresta, la qual, ajudant-
nos els uns als altres, ens va portar a dalt al cim. Érem 15, 
en Chaves, amb 66 anys, el més gran i jo amb 19 el més 
jove. Els altres 13 són en Riba, Anna, Assumpta, Carme 
de Fals, Manel, Carme, Mill, Vallribera, Cesc, Clara, 
Núria, David i en Ramón. Aquell mateix dia arribarem 
al refugi Respomuso, cansats i amb ganes de menjar-nos 
un sopar que es feia esperar una eternitat. Però finalment 
vam poder tenir una bona nit de descans.
El dia següent ens dirigíem cap als Banys de Panticosa, 
passant altra vegada pel refugi de Bachimaña. Isards, 
marmotes, vaques i precioses aus apareixien durant el 
trajecte, estava fascinat amb aquell lloc, no volia marxar. 
Les explicacions geogràfiques del paisatge dels membres 
del Centre em fascinaven. Quan vam arribar a dalt al coll, 
una part del grup vam decidir pujar al Tebarray (2.886m) 
i després va tocar l’hora de descendir per unes clapes de 
neu on la Clara baixava amb la capelina al cul com si 
fos un trineu, i els altres com si esquiéssim i patinéssim. 
Rèiem, quèiem, la llibertat ens havia posseït i el cor era 
el nostre guia. 
Vàrem arribar a un preciós llac on jo el David i el Cesc 
ens vam banyar, l’aigua era fresca però una forta ener-
gia recorria altre vegada dins meu. Un cop fora l’aigua 
i vestits, ens vam dirigir cap al refugi de Bachimaña. De 
tornada al pàrquing, preciosos gorgs i cascades d’aigua 
ens convidaren a remullar-nos altre cop.
Era diumenge a les 14.00h i estavem tots entaulats, men-
jant un bon dinar, rememorant moments i celebrant tant 
com l’èxit de la sortida com la vida mateixa!
La vida no és un enigma que s’ha de desxifrar, sinó un 
misteri que s’ha de viure; i quina millor manera hi ha 
viure’l que fent el que realment t’apassiona? 
Salut i Natura!
             Carles Rodríguez Arnaus



 

THE MOUNTAIN LIFE
Director: Grant Baldwin. Canadà, 2018. Durada: 1h 17min.
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018
Premi FEEC a la millor fotografia

Les emocions que provoquen els paisatges muntanyencs és universal i no 
tenen en compte edat, gènere, professió o el bagatge personal. La Martina 
i la seva mare Tania, de 60 anys, s’embarquen en una aventura de 6 mesos 
i 2300 km fins a Alaska a través de les muntanyes. Una congregació de 
monges, un fotògraf enterrat per una allau, un apassionat alpinista, un artista 
de la neu o una parella que hi viu des de fa 50 anys, què porta a tota aquesta 
gent a sacrificar-ho tot per viure enmig de les muntanyes?

TORELLÓ TOUR 2019                                                                                                                     6-OCTUBRE-19

PROJECCIONS DEL CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA

Local Catalunya. 18h

Pel diumenge 6 d’octubre està prevista la projecció al local Catalunya  d’una de les pel·lícules premiades en la 36a edició 
(any 2019) del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. 

DIADA NACIONAL A  LA TORRE DELS SOLDATS        11-setembre-19

La pluja del dia anterior i la de primera hora del matí va fer que aquest any 
el nombre de participants en la caminada a la Torre dels Soldats disminuís 
una mica. A més, el risc de pluja i el terreny relliscós també van comportar 
que els gegants tampoc poguessin sortir.
Tot i així el Centre Excursionista va celebrar una Diada Nacional de Cata-
lunya a la Torre dels Soldats festiva i reivindativa. 
La jornada es va completar a la tarda amb la restitució de l’estelada. Això va ser possible gràcies als voluntaris que 
van poder trobar el màstil tallat i llençat al mig del bosc i el van col·locar de nou al seu lloc posant-hi una nova 
estelada. Gràcies per la bona feina!


