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Teniu a les mans el nou model de butlletí del nostre Centre. El disseny 
i la maquetació són obra del nostre company i vocal de Fotografia, Oriol 
Alcalà. És el butlletí dels noranta anys de la nostra entitat, amb el qual iniciem 
una nova etapa en aquest mitjà de comunicació. Farem tot el possible per 
millorar-ne el contingut, per fer-lo més atractiu i també més actual. 

Aprofito l’avinentesa per sol·licitar la vostra participació en forma 
d’escrits per a publicar i també d’idees, opinions i suggeriments per a crear 
noves seccions i fer el nostre butlletí més participatiu. La vida d’Els Blaus la 
fem entre tots els socis i és molt important la col·laboració de tots nosaltres.

Sofia Daura Domènech
Presidenta
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La societat més antiga 
de la vila de Sarrià
és el grup que ple de vida
noranta anys aquest mes fa.

Al carrer Major es plantava
la seu quan es va fundar
i després a Bonaplata
un palau va regentar.

Ara som al mateix barri
i s'ha fet important pas,
d'un local és propietari
al carrer Cornet i Mas.

Quasi un segle té de vida
Els Blaus com a societat,
fita que és aconseguida
pels que som i els que han 
marxat!

Cent anys és la nostra fita,
que no ens falti la moral,
mantindrem el centre en vida 
perquè Els Blaus sigui 
immortal!
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TOUBKAL  2010  
Capítol 1                                                                    

Després d'estar–ho cobejant bastant 
temps, per fi ens decidim a fer-ho: 
anem a fer un “trekking” per la 
serralada de l'Atlas, al sud  del 
Marroc per intentar pujar al cim més 
alt del nord d'Africa, el Toubkal  de 
4.167 metres d'alçada.

Així donç el dia 29 de març del 2010 
els companys Carles Alcalà, Albert 
Arbós, Antoni Borràs, Lluis Mayoral, 
Jaume Montoliu,  i Josep Mª Sans  

juntament amb l'Albert Lopez i Lluis Sans (amics i companys de feina del 
Carles), agafem l'avió des-d'el aeroport de Girona amb destinació 
Marrakech. 

Dia 29 de març 2010

Sortim de Barcelona a les 11 h. del matí cap a l'aeroport de Girona on 
arribem als voltants de les 12 h. Despres  de facturar equipatges i fer els 
tràmits necessaris, ens anem a prendre quelcom al bar de l'aeroport per 
fer temps donç el vol cap a Marrakech surt a les 14'30 h.                    

 Després de gairebé 2 h. de vol, arribem a Marrakech on ens esperen en 
Houssain i la seva esposa Raquel que son els agents que ens gestionaràn 
tot el viatge. Després d'un curt trajecte, arribem al centre de Marrakech 
on dinem. Val a dir que hi ha una diferencia horaria de 2 h. respecte a 
l'horari de Catalunya. Mentre dinem el Houssain ens pregunta si tenim 
inconvenient que s'ajunti alnostre grup una noia canària que viatja sola. 
No hi posem ca inconvenient i ens presenta a la Cris que a partir d'ara 
anirà amb nosaltres.
                          
Ben dinat ja ens espera la furgoneta per traslladar-nos fins Imlil . 
Després d'uns 60 km de carretera serpentejant i bastant malmesa, 
arriben a la població d'Imlil on ens trobarem  amb el guia de muntanya 
(Hassan) el cuiner (Hassan) i diversos mulers. Carreguem els equipatges 
a les mules i apa !!cap amunt!!.
                
Caminem uns tres quarts d'hora fins arribar al poble d'Aremd (2.050 m.) 
on sopem i dormim a una casa familiar.
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Dia 30 de març

S'aixeca un dia esplèndit. Sol i cap núvol al cel. La vista des-d'el poble 
d'Aremd es fantastica: una profunda vall flanquejada per altes muntanyes  
totes cobertes de neu. Al final de la vall s'esbrina molt llunyà el cim del 
Toubkal (4.167m.), el nostre objetiu.

 Així donç després d'esmorzar, carreguem altre cop les mules i comencem 
l'ascensió cap al refugi Neltner.
                             
Al cap d'una bona estona per la llera del ampli riu que baixa de les 
muntanyes, el camí comença a guanyar alçada fins arribar a Sidi 
Chamharouch (1'5 h.). Aquest indret es una petita aglomeració de cases 
que rodejen un gran bloc de pedra blanca. Es un lloc de peregrinatge dels 
habitants de la zona. Després d'una breu parada on degustem un te i 
alguna que altra cocacola, seguim el nostre camí. A partir d'aqui del camí 
es fa mes costerut i guanyem alçada rapidament
Pasem per dos “xiringuitos” de begudes i records. Seguim pujant una 
bona estona fins un lloc on comencen a trobar neu. En aquest punt, les 
mules no poden seguir. Descarreguem els equipatges i ara toca dur-los al 
damunt o contractar portejadors , cada escú fa lo que mes l'interessa. Els 
portejadors cobren 100 
dirhams (10 euros aprox.). 
Ens queda 1 h. per arribar 
al refugi. Arribem al refugi 
Neltner (3.207 m.) als 
voltants de 3 de la tarda.

Aquest refugi es propietat 
del C.A.F. de Casablanca i 
consta de 2 edificis, 
separats uns 100 m.amb 
una capacitat d'unes 300 
places. Aquests dies es 
gairebé ple.

Ens instal.lem mentre el 
Hassan (cuiner) ens prepara el dinar a base de una “macroamanida” i un 
plat semblant a un fricandó . Després de dinar, uns s'en van a descansar i 
altres anem a fer un tomb pels voltants. Cal dir que la temperatura , un 
cop s'amaga  el sol, baixa en picat i cal abrigar-se. Desd'el refugi s'albira 
part de la ruta que seguirem demà. A l'hora de sopar, una altre amanida 
gegant  i la clàssica “harira” (sopa base de verdures i espècies).

Jaume Montoliu
Continuarà...
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CAMPAMENT D’ESTIU 2010. VALL DE CARDÓS

L’any 2010 el campament 
d’estiu va ser al càmping Cardós, 
al poble de Ribera de Cardós. Les 
dates, per a la majoria, van ser del 
cap de setmana del 30/7 al del 
15/8. La veritat és que va tornar a 
ser un “campament” amb gran 
afluència de participants, cosa 
que en els darrers anys no 
passava. Hi va haver gent que 
només hi va pujar una setmana i 
gent que hi va anar els caps de 

setmana, i uns quants que s’hi van estar tots els dies.
S’hi van fer activitats de diversos tipus i cadascú decidia a què volia 

participar. Hi va haver sortides culturals de visites a pobles, la visita a la 
central hidroelèctrica de Tavascan, excursions a l’estany de Sant Maurici, al 
pla de Boavi, a la vall Ferrera..., ascensió al cim de Monteixo (2.915 m), 
sortida en 4x4 a Montgarri (en Jaume Montoliu hi va arribar amb el seu 
utilitari: que valent!), baixada fent ràfting per la Noguera Pallaresa... Ens 
ho vam passar molt bé i el temps ens va acompanyar moltíssim; només un 
parell de dies van caure quatre gotes i, en un d’aquests, durant deu minuts 
van caure “ous de gallina”!

Jo, personalment, hi vaig gaudir molt i vaig poder veure com el meu 
fill evolucionava en el seu 
creixement. Vam anar 
cap al campament que 
tot just començava a 
gatejar. Doncs bé, el vam 
acabar que gatejava que 
se les pelava i, a més a 
més, havia après a 
posar-se dret quan 
trobava algun punt de 
recolzament. En Marc 
So l sona  va  ser  e l  
participant més petit (sis 
mesos) i va ser “la 
joguina” de tothom, 
sobretot de les dones.
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La Manolita li deia “Nino”, l’Anna, “Gordi”, i la Conxita anava patint 
veient que se li’n presentaven tres de cop l’any vinent. En Ramon i la Irene 
volien fer-li de germans grans i l’Arnau sempre li estava dient cosetes com 
“Ai que guapo!”. Als avis no cal que digui com se’ls queia la bava, i a tots 
plegats ens va donar alegria.

Espero que els pròxims anys el campament es continuï fent i hi hagi 
més participants i, sobretot, que també hi vingui gent jove amb 
nens/nenes.

Els participants d’aquest campament van ser:

Marta Alcalà Maite Carrillo Jordi Grau

Marc Solsona Maria Lázaro Conxita Ruiz

Roger Solsona Rafel Piera Manolita Pena

Carles Alcalà Tere Noya Enric Fité

M. Àngels Querol Dani Piera Jordi Palau

Oriol Alcalà Irene Piera Anna Montoliu

Arnau Jané Ramón Piera Jesús Díaz

Octavi Jané Marta Solà Toni Borràs

Jaume Montoliu Manel Garriga Anna Castells

Ildefons Montoliu Asunción Carrillo Sara Pérez

Carles Montoliu Jordi Jané Elena Huguet

Clara Solà Òscar Hernández Lluís Mayoral

Jordi Quirós Albert Arbós

Marta Alcalà
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COMMEMORACIÓ DE LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA 
DE SANTA CREU D’OLORDA PEL CENTRE 

EXCURSIONISTA ELS BLAUS

L’any 2003 va fer cinquanta 
anys de la finalització de la tasca 
que el Centre Excursionista Els 
Blaus es va imposar en la 
restauració de l’església de Santa 
Creu d’Olorda. El Centre, aquell 
any, a més de la publicació d’un 
butlletí social que recordava 
l’efemèride es va proposar l’erecció 
d’un monument commemoratiu de 
l’obra, que per diverses raons es va 
anar ajornant, fins que amb motiu 
dels noranta anys de vida de 
l’entitat excursionista es va trobar 

oportú concretar-ho de forma definitiva. Va ser el dia 18 de setembre del 
2010 que el projecte es va tornar una realitat.

El monument, encara que senzill, no deixa de ser emotiu: un bloc 
rectangular escapçat en part, amb tall artificial i fractura natural 
combinades, que no arriba al metre d’altura, està rematat per una 
reproducció a escala natural de la creu de ferro, obra de Miquel Morera i 
Darbra, soci de l’entitat, i que rematava la font pública setcentista que 
antigament s’ubicava davant del forn de la Cristina, en el xamfrà dels 
carrers Pedró de la Creu i Major de Sarrià; 
d’aquí ve el nom popular de Font de la 
Cristina. La creu original i la bola de pedra 
que la sustentava es conserven en el local 
social del Centre Excursionista Els Blaus. 

La celebració es va iniciar a les 12.30 
hores amb una missa a l’església parroquial 
de Santa Creu d’Olorda, concelebrada pels 
rectors de les parròquies de Sant Vicenç de 
Sarrià, Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei 
i Sant Bartomeu de la Quadra, els tres 
termes municipals que tenen la partió a la 
muntanya coronada per la  creu.  
Conjuntament va oficiar l’antic vicari de 
Sarrià i encarregat del culte de les esglésies 
de Santa Creu d’Olorda, mossèn Ignasi 
Armengou.
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La missa es va celebrar en una església plena de fidels vinguts de les 
tres parròquies i de socis del Centre Excursionista Els Blaus. En acabar la 
missa la senyora Sofia Daura va fer referència a l’acte de la inauguració del 
monòlit commemoratiu i a la memòria dels que treballaren en la 
reconstrucció, la gran majoria dels quals i per naturals raons d’edat ja no 
resten entre nosaltres.

Un cop finalitzada la missa, mossèn Ignasi Armengou, com a antic 
encarregat del culte de Santa Creu d’Olorda i soci del Centre Excursionista 
Els Blaus, ens va fer l’honor de beneir el monument en memòria de la 
reconstrucció de l’església i de tots aquells que hi participaren. L’acte va 
concloure a les dues del migdia.

Antoni Mañé i Sabat
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FESTA MAJOR DE SARRIÀ

PRIMERA MILLA DE SARRIÀ

El Centre Parroquial de Sarrià i el Centre Excursionista Els 
Blaus, dins dels actes de la Festa Major de Sarrià del 2010, van organitzar la 
primera cursa atlètica “La Milla de Sarrià”. Com bé diu el seu nom, el 
recorregut era de 1.609 metres (una milla), i va transcórrer per dins del 
parc del torrent de les Monges, avui anomenat parc de Joan Raventós, amb 
sortida i arribada a la cruïlla del carrer Sagrat Cor amb Miquel i Planes. 

La cursa tingué lloc el diumenge dia 3 d’octubre a les set del vespre, 
cosa que no ens semblava gaire habitual, però realment vàrem tenir més 
èxit de l’espera’t. Hi van participar uns quaranta-cinc corredors, separats 
per categories: la d’alevins i infantils, la de cadets i juvenils i la de majors. 
Al final tingué lloc el repartiment d’obsequis als tres primers de cada 
categoria.

Cal destacar la col·laboració de la colla gegantera de Sarrià, tant en 
l’organització com en la participació a la carrera, ja que dos pesos pesants 
de la colla, el Jordi Iglesias i la Meritxell González, amb una mica d’ajuda del 
Tote, varen córrer a la categoria infantil amb el gegantó El Blauet. També 
cal destacar la presència d’algun corredor important, el qual, al final de la 
cursa i després de donar-li, no cal dir-ho, el primer premi en categoria 
majors, ens va dir que havia corregut la marató de Nova York i que havia 
quedat en una bona posició.

Nosaltres estem molt satisfets per ser el primer any que té lloc la 
cursa. Esperem millorar en l’organització de cara a l’any vinent, en què ens 
tornarem a veure de ben segur. Donem les gràcies a tots els participants i a 
tots els col·laboradors.
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X CAMINADA POPULAR DE SARRIÀ

L ’ a n y  2 0 1 0  v a m  
c e l e b r a r  l a  d e s e n a  
caminada popular de 
Sarrià, dins dels actes de la 
Festa Major. Com cada any, 
l ’ o r g an i t z a c i ó  d e  l a  
caminada ja ho teníem tot a 
punt, des de l’itinerari a la 
logística, per poder tirar 
endavant aquest acte tan 
important per a la nostra 
entitat. Es van estar fent 
inscripcions fins a l’últim 
moment; tant és així que 
vàrem assolir els 400 
inscrits.

L’itinerari va anar de Vallvidrera a la Floresta passant pels tres 
turons, turó de Fumet, turó del Penitent i turó del Soldat. A l’hora de la 
veritat, el diumenge dia 10 d’octubre, ens vam trobar al lloc de la sortida, 
l’estació superior del funicular de Vallvidrera, amb un temps que no pintava 
gaire be, però hi érem... esperant! Realment, tal com pintava el temps, no 
pensàvem que es presentés tanta gent, però a 340 participants semblava 
que no els preocupés gaire el temps. De moment, a l’hora de la sortida no 
plovia i, tots contents, aquesta va tenir lloc a les 9.30 del matí. 

Un dels primers controls era el de l’esmorzar, que fèiem sota la torre 
de Collserola. Es va convidar tots els participants a un entrepà i beguda, 
més postres. Just després de l’esmorzar es va posar a ploure, amb no gaire 
intensitat però mullava... La gent anava més o menys preparada, alguns 
més que altres, però molts paraigües i capelines posades varen fer que 
ningú abandonés fins al final. Després d’un recorregut d’uns 11 km, més de 
la meitat plovent, en arribar al final es va obsequiar els participants amb un 
petit vermut per fer el comiat de la desena caminada.

Volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat en 
l’organització de la caminada, també a tots els comerciants que ens han 
obsequiat amb material per als caminadors i, naturalment, a tots els 
participants per haver-hi assistit i haver aguantat el fort aiguat. Us 
esperem l’any que ve.

Albert Arbós Arqués
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CASTANYADA 2010

Aquest any, un cop arribats a la casa 
de colònies Torre del Coll, de Camprodon, vam 
estar comptant quants anys feia que anàvem 
a celebrar la castanyada a aquell lloc. Doncs 
bé, si no ens vam equivocar, ja feia deu anys! 
Per tant, vam celebrar la desena castanyada a 
Camprodon, i en lloc d’estar-nos-hi tan sols un 
cap de setmana, hi vam poder estar tres dies.

Dissabte al matí vam fer una excursió 
a Montesquiu. El paisatge era magnífic, ple de 
fulles de colors. Després de la breu excursió, 
amb un camí adequat per a tothom, vam 
visitar el castell de Montesquiu. En acabar la 
visita vam buscar un lloc on dinar i petar la 
xerrada abans de dirigir-nos cap a la casa de 
colònies.

En arribar a la casa, ens vam 
organitzar i vam distribuir-nos per les 

habitacions. Vam berenar i cadascú va fer una mica el que va voler durant la 
tarda. Hi havia qui jugava al futbolí, qui jugava a bàsquet, qui saltava a la 
“colxoneta”, qui mirava la tele, qui va sortir a passejar, comprar... I a la nit 
vam sopar i uns quants van sortir de festa pels pubs.

L’endemà, diumenge, havíem d’anar d’excursió al Costabona, però 
com que el temps era dolent ho vam anul·lar. Vam estar per la casa, i vam 
començar a preparar amb els nens la decoració per a la festa de la nit. 
Després de dinar, migdiades, jocs, passejades i sortideta a trobar un 
búnquer. Al vespre, sopar de la castanyada, amb panellets, moniatos, 
castanyes i vi dolç, i 
festa de Halloween 
amb les disfresses. 
Hauríeu d’haver vist 
els petits fantasmes, 
l e s  b ru i xe s ,  e l  
Dràcula. . .  i  tot  
a c o m p a nya t  d e  
música, llums i fum! 
Ens ho vam passar 
molt bé, i després de 
la gresca encara vam 
sortir pels pubs de 
Camprodon.
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L’endemà, dilluns, al matí, compres per a gairebé tothom i típica 
caminada fins a la font que hi ha al costat del camp de golf. Muntanyes 
nevades, arbres de colors, temperatura fresqueta, gresca, i tots junts 
amb Els Blaus vam celebrar un any més la castanyada a Camprodon.

Aquest any hi va haver molta participació. Dono les gràcies a tots 
i totes i espero que l’any vinent puguem tornar a repetir la vivència.

Participants:

M. Àngels Querol Carles Alcalà Albert Arbós

Marta Alcalà Roger Solsona Marc Solsona

Oriol Alcalà Carles de Pablo Jaume Montoliu

Anna Montoliu Carlos Blanco Mercedes

Maria Maria Venegas Alex

Irene Piera Ramon Piera Marta Solà

Dani Piera Meritxell Montse Iglesias

Robert Jordi Iglesias Marc Julià

Marta Octavi Jané Arnau Jané

Helena Huguet Jordi Jané Pedro Medina

Loli Jordi Quirós Antonio Cabrera

Alexis Ortega Marc Beramendi Aina Beramendi

Rosa Jan Beramendi Xavi Esquerra

Sandra Tudela Tasià Esquerra Uriel Esquerra

Nilda Mariona Alberto Lasauca

Marta Alcalà
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JA TENIM NORANTA ANYS!

El dia 11 d’octubre de 1920 un grup de joves amb il·lusions i 
projectes van fundar el Centre Excursionista Els Blaus. Molts d’ells 
provenien del Centre Parroquial de Sarrià, tenien un caràcter més liberal 
que el que aleshores hi havia al Centre Parroquial i tenien ganes de fer 
coses noves, una de les quals era fer muntanya. L’any 1920 l’excursionisme 
era vist com una pràctica no gaire popular i una mica extravagant, però ells 
es van decidir a fer-ho i així va néixer el nostre Centre.

La primera excursió es va fer el dia 17 d’octubre i així es va 
continuar. Però no només van fer excursionisme, també feien tertúlies 
literàries i exposicions, i es va començar la publicació d’un butlletí. Així Els 
Blaus es van convertir en un referent cultural de Sarrià a Barcelona.
Van passar els anys i va venir l’època trista de la Guerra Civil i després 
l’època fosca de la postguerra, en què ens varen canviar el nom i vàrem 
passar a ser “Los Azules”. Les juntes s’havien de fer en castellà i en 
presència d’un censor que controlava tot el que es deia. Però malgrat tot 
això el Centre va continuar endavant.

Van venir altres èpoques i altres esdeveniments. L’any 1992 va ser 
de grans canvis: vàrem veure amb tristor l’enderrocament del xalet de 
Castelldefels i vàrem haver de marxar del nostre emblemàtic local del 
carrer Bonaplata. Però l’actual local del carrer Cornet i Mas és nostre i no 
ens en podran treure.

Per molts de nosaltres Els Blaus és més que un Centre 
Excursionista. No és només un lloc per fer excursionisme i vida social; és un 
sentiment molt més profund el que sentim pel nostre Centre. Molts de 
nosaltres hi tenim records d’infantesa; ens hi portaven els nostres pares 
per anar d’excursió, de campament, al xalet de Castelldefels, a les festes 
socials... També hi tenim vivències d’adolescents, i molts de nosaltres hi 
varem iniciar la relació amb la persona que ha sigut el nostre company o 
companya al llarg de la vida.

Però una entitat la fan els seus socis. És per això que agraeixo a tots 
els socis i sòcies, els que som aquí i els que ja ho hi són, la seva participació 
en la història d’Els Blaus, ja que gràcies a tots ells i elles hem pogut arribar 
als noranta anys i s’han mantingut els valors del nostre Centre, de 
germanor, amistat, amor a la natura i a Catalunya.

Sofia Daura Domènech
Presidenta
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SOPAR DEL 90è ANIVERSARI D’ELS BLAUS

El passat dia 5 
de novembre vàrem fer el 
sopar de celebració dels 90 
anys del nostre Centre. A 
les nou del vespre ens 
vàrem trobar al restaurant 
La Gota d’Or, de Sarrià. 
É r em c i nquan ta -dos  
assistents i tots hi anàvem 
amb moltes ganes de 
festa. Entre els assistents 
hi havia el soci més jove de 
l’entitat, el Marc Solsona i 

Alcalà, que ens va dedicar la seva simpatia i els seus somriures.
Es va entregar a tots els assistents un recordatori de l’acte i el punt 

de llibre commemoratiu dels 90 anys, obra de la nostra companya Anna 
Castells, que va guanyar el concurs de punts de llibre organitzat durant les 
Festes de la Patrona 2010.

El menjar va estar molt bé. A les postres hi va haver un gran pastís 
amb l’escut d’Els Blaus que feia molt de goig. A l’hora del brindis tots ho 
vàrem fer perquè el nostre Centre pugui celebrar molts anys més.

En acabar el sopar va arribar l’hora dels parlaments. Després del 
meu discurs de felicitació a tots els socis i de fer un resum de la història d’Els 
Blaus, vaig donar la paraula al senyor Jacint Noya, el soci més antic de 
l’entitat, l’actual número 1. El senyor Jacint ens va explicar algunes de les 
seves vivències de tants anys de soci. A continuació va parlar el senyor 
Miquel Morera, el soci de més edat dels assistents al sopar. El senyor 
Morera, molt emocionat, va demanar un minut de silenci en memòria dels 
socis que ja no són entre nosaltres i també pels seus companys de la lleva 
del biberó. 

A continuació el vicepresident, senyor Frederic Bou, va recitar una 
poesia, obra seva, dedicada als 90 anys d’Els Blaus. Finalment, el grup de 
cantaires, acompanyats de tots els assistents, vàrem cantar l’himne d’Els 
Blaus. Va ser una festa molt bonica que ha quedat com un agradable record 
en la nostra memòria.

Sofia Daura Domènech
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Tot i el gran nombre d’assistents al sopar del 90è aniversari, he de 
dir que no va ser una participació massiva, i destacava la poca afluència 
dels més joves de l’entitat.

El sopar va estar bé, i veure com els socis més grans que jo es 
retrobaven i xerraven feia pensar que el sentiment de formar part 
d’aquesta entitat no té el mateix valor actualment que abans.
Em van agradar molt les paraules que va dir l’actual soci número 1, i també 
em va fer il·lusió que es volgués fer una foto amb el Marc, que és l’últim soci 
i el més jove.

La mitjana d’edat dels 
assistents era de seixanta anys 
cap amunt, i els més joves tan sols 
n’érem quatre: Marc Piera, Oriol 
Alcalà, Roger Solsona i jo, Marta 
Alcalà. On era la resta de gent? No 
es van assabentar de l’acte? O 
potser era massa car el sopar?
Cre ieu  que  a r r ibarem a l  
centenari? Què en serà, del futur 
d’Els Blaus, si no hi ha joventut 
amb ganes de tirar endavant 
l ’ent i tat? Ref lexioneu-hi  i  
intentem entre tots fer d’Els Blaus 
un lloc acollidor, per compartir, i 
sobretot per anar a gaudir junts 
de la natura i la muntanya.

Marta Alcalà Querol
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40è PESSEBRE ITINERANT DEL CENTRE

El diumenge 12 de desembre 
vàrem deixar el 40è pessebre 
itinerant del Centre a l’anomenada 
catedral del Lluçanès, Santa Maria 
d’Olost, a Olost de Lluçanès. El 
rector, mossèn Antoni Mauri, va 
estar molt content de rebre’ns i, 
abans d’iniciar la missa de dotze, va 
beneir el pessebre, que va quedar 
instal· lat a l ’escal inata del 
presbiteri, sota el púlpit dret.

L’excursió es va fer el cap de 
setmana de l’11 i 12 de desembre. El 
dissabte, ens vàrem trobar 
inicialment a Olost, on vàrem deixar 
uns cotxes per facilitar el retorn dels 
conductors de la resta de vehicles al 
lloc d’inici de la caminada, Lluçà. 
Aquí vàrem arribar a les deu, per 
esmorzar al pla de l’aparcament de 
cotxes.

A tres quarts d’onze, amb una mica de retard, després de fer-nos la 
foto de rigor davant l’església de Lluçà, vàrem iniciar la caminada, amb un 
total de vint caminadors, dos dels quals eren socis del Centre Parroquial de 
Sarrià, més el menut Marc i un parell més que, per raons del “si no fos 
per...” de l’edat (jovenets encara, eh!), ens varen acompanyar en cotxe. 

Vàrem tenir un dia esplèndid, amb un sol que ens va fer anar traient 
la roba d’abric que dúiem, per anar quasi amb mànigues de camisa. El 
camí, bo i planer, es va fer de manera agradable, amb algun petit repetjó i 
tan sols amb una marrada de cinc minuts, que ja era previsible que passés. 
Vàrem passar pel costat del pantà de Garet, amb l’Àrea Privada de Natura, 
prop de la casa rural El Verdaguer, per la zona anomenada Roca Blanca, uns 
plans empedrats de forma natural per blocs de roca, pel barranc de les 
Goles de Fumanya, per cal Marcusses, per la Coromina, una altra casa 
rural, i per Santa Creu de Joglars.

A l’hora acordada per dinar, ho vàrem fer a recer de les parets del 
mas de Reixac, al pantà d’Olost, on tocava el sol de ple i vàrem estar d’allò 
més bé, tant que una hora després, al moment de marxar, més d’un s’hi 
hauria quedat a fer una bona becaina.
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En arribar al lloc previst d’Olost, vàrem allargar la caminada fins al 
mirador de Sant Adjutori. Després de baixar-ne pel dret, alguns amb penes 
i fatigues, els conductors dels cotxes van ser duts a Llucà a recollir-los i 
tornar a Olost per anar tots plegats al lloc d’estada i pernoctació, a l’hostal 
de cal Met a Sant Boi de Lluçanès, amb un total de vint-i-quatre persones.

L’endemà, diumenge, després d’esmorzar vam anar en cotxe a 
Olost, per acabar la caminada al davant de l’església, on ens vàrem fer la 
foto corresponent. Aquí ens vam trobar amb els socis acompanyants 
d’aquest dia, un total de nou.

Després de la missa, uns varen anar a visitar el magnífic conjunt 
arquitectònic de Lluçà, d’altres van anar a fer un tomb per la fira de Santa 
Llúcia a Prats de Lluçanès i la resta, aprofitant el bons temps, van fer 
l’aperitiu a la porxada de l’hostal, on vàrem dinar després tots plegats. 
Aquí, la consòcia Conxita, que feia anys, ens va obsequiar amb una copa de 
cava per celebrar-ho, cosa que ens va anar molt bé. I després de les cinc de 
la tarda vàrem iniciar el retorn cap a Barcelona, a on vàrem arribar sense 
cap problema, tot esperant la ruta de l’any que ve.

Enric Fité
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Una visita a la balma de Llera, terme municipal de 
Lladurs, Solsonès

El 5 de setembre passat efectuàrem una visita a la balma de Can 
Llera, al terme municipal de Lladurs, al nord del Solsonès. Aquesta visita 
s’emmarca dintre del nostre programa de visites a les coves i balmes que 
mossèn Serra i Vilaró va excavar i que el Musaeum Archaeologicum 
Dioecesanum de Solsona, actual Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, va 
publicar l’any 1923 sota el títol El vas campaniforme a Catalunya i les coves 
sepulcrals eneolítiques.

La majoria de les que hem visitat fins ara mostren de forma ben 
visible les incúries del pas del temps i dels homes. La cova de Sant 
Bartomeu, que visitàrem el mateix dia, a la muntanya del mateix nom del 
terme d’Olius, és actualment una gatera reomplerta de sediments, com 
d’altres com és ara la d’Aigües Vives, al mateix terme d’Olius, que va ser 
descoberta de forma fortuïta per uns ruscadors, els quals un cop 
finalitzades les excavacions desmuntaren totes les lloses de l’entrada i 
rebaixaren el terra per instal·lar-hi els seus ruscos. Només la de Sant 
Sentís, al terme de Pinell de Solsonès, es conserva com la va deixar el 
mossèn, igual que les de la Talaia I i II, també al terme d’Olius.

El motiu de la nostra visita era conèixer un dels pocs jaciments 
arqueològics a l’aire lliure del calcolític en què el lloc d’hàbitat i el lloc 
d’enterrament adjunt es coneixien, ja que en la major part dels casos es 
coneix l’un o l’altre, però ambdós alhora és molt difícil que s’identifiquin.
Hi anàrem des de la cova de Sant Bartomeu, sobre la ciutat de Solsona, 
seguint la carretera que porta a Sant Llorenç de Morunys passant per 
Lladurs. La Carme Ronda, l’amic Joan Boter i el qui signa aquest escrit ens 
dirigírem al punt de referència que constitueix la masia de Can Llera, de la 
qual es veu el cartell a la carretera, i seguírem fins a l’altura del quilòmetre 
5,100, on es troba a l’esquerra el trencall de la carretera antiga i un camp de 
conreu d’alfals.  
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La masia es troba a la part de ponent d’un collet, els vessants del 
qual donen les aigües al Riuner, l’un, i al torrent de Meix, l’altre. 

Deixàrem el vehicle aparcat al costat del camp, a l’entrada del tram 
de carretera antiga, ens situàrem a la part alta del camp d’alfals i anàrem 
des de la carretera uns dos-cents metres vorejant-lo en direcció sud. 
Trobàrem la balma a pocs metres per damunt del camp, en el lloc anomenat 
Les Codines. La gran roca que aixopluga la balma es troba emergent per 
damunt dels arbres, quasi a tocar del camp de conreu.

El lloc d’enterrament és un gran banc de pedra, desprès del petit 
cingle que hi ha uns metres més amunt, que aixopluga un espai d’uns 5 
metres de llargada i 2 metres d’alçada màxima. Les troballes de mossèn 
Serra i Vilaró consistiren en ossos humans, dels quals no explica la posició, 
un vas en forma de bol, reconstruït, fragments de dos més, amb decoració 
incisa de l’estil del vas campaniforme de tipus Pirinenc, i uns quants 
fragments de vasos llisos; tres puntes de fletxa de sílex, molt ben 
retocades, dues de les quals amb peduncle i aletes i una només 
pedunculada; un botó de petxina de forma piramidal amb perforació en V. 
Els materials es conserven i són visitables en el Museu Diocesà i Comarcal 
de Solsona.

Si pugem per la dreta de la gran roca on hi ha la balma, trobarem a 
tocar de la seva part posterior una antiga pista que de forma perpendicular 
baixa als conreus i un parell de metres més amunt ens trobarem amb un 
antic camí carreter, avui dia abandonat, però encara prou transitable a peu, 
l’obertura del qual a principi del segle XX va propiciar la descoberta de la 
balma que aixoplugava l’hàbitat relacionat amb l’enterrament. L’antic camí 
de carro passa entre el petit cingle i la gran roca despresa d’aquest, que 
s’havia utilitzat com a lloc d’enterrament, 

En aquest indret, a la part de sol ixent del camp i la vall, el petit 
serrat forma un petit cingle que devia oferir esplèndids abrigalls. De fet, 
l’hàbitat es troba pràcticament en la vertical de la roca de l’enterrament, en 
una balma d’uns 10 metres de llarg, 2,5 metres d’alçada i 2 metres de 
profunditat màxima, que no s’ha de confondre amb una gran balma que hi 
ha més al nord, en la qual s’aixoplugaven grosses ramades en l’època de les 
excavacions.
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En aquesta balma d’hàbitat mossèn Serra i Vilaró va efectuar un tall 
de dalt a baix en el qual va identificar quatre nivells, els quals va enumerar 
com: A, B, C i D. En el nivell A s’identificà ceràmica llisa corresponent a 
grans vasos. Seguia la capa B, d’un metre de gruix, sobre la qual hi havia 
grans lloses despreses del sostre, sota de les quals hi havia cendres i 
carbons barrejats amb ossos, molts d’aquests carbonitzats, acompanyats 
de centenars d’esquerdills de sílex amb un sol estri retocat, senyal de 
l’existència d’un taller de sílex. També s’hi va trobar un fragment d’estri de 
secció triangular en pissarra polida, dues puntes de banya de cabirol, cinc 
col·lumbelles perforades i escassos fragments de ceràmica, un fragment 
incís en l’estil del vas campaniforme i, en la part de contacte entre A i B, un 
fragment intrusiu de ceràmica cardial. En les dues capes inferiors es 
trobaren, en la primera, dos molins de mà i, a la de sota de tot, carbons i 
uns quants ossos i sílex; en les dues inferiors no s’hi va trobar ceràmica.

Malgrat el poc i pobre material trobat, el lloc arqueològic no deixa 
per això de tenir el seu interès per les raons esmentades abans.

Antoni Mañé i Sabat

Balma d'habitat de Can Llera
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ARA FA 50 ANYS...

Tal y como anunciábamos en nuestra última CIRCULAR, es 
propósito de la Junta Directiva del CENTRO, modificar ésta para tratar de 
conseguir una mejora tanto de tipo económico como de presentación. 
No obstante, esta decisión no puede ser tomada sin un estudio a fondo 
que puede llevarnos un cierto tiempo. Para no perder la continuidad de 
que nos vanagloriamos, hemos decidido mantener la CIRCULAR, en sus 
actuales características hasta tanto no tengamos resueltos todos los 
problemas que a no dudarlo surgirán antes no podamos poner en 
marcha la nueva publicación.

Nuestra CIRCULAR, ha tenido, y tendrá no lo dudamos, algunos 
fallos. En algunas ocasiones hemos olvidado un poco el tema para 
nosotros principal, la montaña, pero no podemos achacarlo solo a 
quienes en uno u otro período han cuidado de “llenar” la CIRCULAR. 
Entendemos nosotros que una publicación de este tipo, debe ser una 
labor de equipo, mereciendo la atención de todos los socios, y a la que 
deben aportar relato y detalle de sus excursiones, dando a conocer sus 
proyectos, comentando aspectos de la vida social, etc.

La falta de trabajos originales, ha sido siempre la principal causa 
de que la CIRCULAR haya salido con retraso, y que el contenido de la 
misma, en algunas ocasiones no haya estado a la altura que nos 
exigimos en todas nuestras actividades.

Aspiramos a una CIRCULAR, que sea orgullo de “ELS BLAUS”, que 
sirva de lazo de unión efectivo entre todos nosotros, y para ello pedimos 
el apoyo y la colaboración de aquellos socios que pueden ayudarnos, por 
poco que se lo propongan, ya sea esporádicamente, o de una forma 
constante y continuada.

El Consejo Directivo, espera recibir vuestras ideas y sugeréncias 
al respecto para llegar al fin que nos hemos propuesto.
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CANTAIRES DELS BLAUS

El grup Cantaires d’Els Blaus, amb la direcció de la nostra companya 
Marta Rubio, l’any 2010 vam fer les cantades següents:

25 d’abril dintre del programa de les Festes de la Patrona, al 
nostre local.

19 de juny al teatre del Centre Parroquial de Sarrià.
18 de setembre a Santa Creu d’Olorda, en l’acte amb motiu de la 

col·locació del monòlit commemoratiu de la restauració 
de l’església.

5 de  novembre en el restaurant La Gota d’Or, durant el sopar 
commemoratiu dels noranta anys de la nostra entitat.

15 de desembre la tradicional cantada de nadales al local social.
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PROGRAMA D’EXCURSIONS DELS DIMARTS DE L’ANY 
2010

12 de gener Museu del Ferrocarril, 9 participants.
26 de gener Passejada al cementiri de Montjuïc, 12 participants.
9 de febrer Museu Pau Casals de Sant Salvador. Anul·lada per la 

pluja.
23 de febrer  Castell d’Eramprunyà, 14 participants.
9 de març Passejada matinal per Montjuïc. Anul·lada per la 

pluja.
30 de març Agulles de Montserrat, 6 participants.
13 d’abril Vallvidrera - font del Ferro - Vallvidrera, 9 

participants.
20 d’abril Camí ral de Cardona, 10 participants.
4 de maig Olèrdola. Ajornada per la pluja.
18 de maig L’empedrat de Morou, 7 participants.
1 de juny Josa de Cadí - coll de Jovell - Cadinell, 11 

participants.
17 de juny La vall d’Olzinelles, 10 participants.
7 de setembre El tren del ciment, 12 participants.
22 de setembre El suro del llamp (el Corredor), 12 participants.
5 d’octubre Pantà de Foix, 14 participants.
26 d’octubre Collserola interfunis, 11 participants.
9 de novembre Olèrdola, 11 participants.
23 de novembre Passejada matinal per Montjuïc, 12 participants.
14 de desembre Catalunya en Miniatura, 13 participants.
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VOCALIA DE MUNTANYA. ANY 2010

24 de gener Sortida a Collserola. Els vivers de Can Borni.
Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de 
Sarrià.

7 de febrer  Pujada a les Agudes (Montseny) per Sant Marçal.
12-14 de febrer Esquiada a Andorra 2010.
21 de febrer Sortida a Collserola. El casino de l’Arrabassada. 

Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.
7 de març XI Marxa Castells de la Segarra, 51 km.

Organitzada pel Centre Excursionista de la Segarra.
14 de març Calçotada a Can Solà, Vilobí d’Onyar. 
29 març a 5 abril Sortida d’alta muntanya al Gran Atlas.

Ascensió al pic del Toubkal (4.167 metres).
13 d’abril Vallvidrera - font del Ferro - Vallvidrera.
18 d’abril Sortida a Montserrat, des del coll de Can Maçana. 

Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.
2 de maig Sortida per la Costa Brava. GR-92. 

De Blanes a Tossa de Mar. 
16 de maig 51a Marxa de Regularitat. 

Organitzada pel Grup Excursionista Campdevànol. 
23 de maig 54a Marxa d’Orientació.

Organitzada per la U. E. Sant Joan de les Abadesses.
30 de maig Sortida al pantà de Sau. 
11 i 12de juny Sortida de Sarrià a Montserrat a peu.

Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.
24 a 27 de juny Excursió al Gran Tuc de Colomers i pic de Ratera.
24 de juliol    Sortida per la serra de Collserola.

Presentació de l’itinerari de la X Caminada Popular.
1 a 15 d’agost Campament d’estiu a la vall de Cardós.
19 de setembre Sortida de Lluçà a Olost (itinerari del pessebre).
21de novembre Sortida per la serra de Collserola. 
28 de novembre Sortida a la Morella (el Garraf). 

Sortida conjunta amb el Centre Parroquial de Sarrià.
11 i 12  desembre 40è Pessebre Itinerant del C. E. Els Blaus.

De Lluçà a Olost de Lluçanès.

23



VOCALIA DE CULTURA I ARXIU HISTÒRIC

El mes de gener del 2010 la senyora Teresa Villamartín va fer 
donació d’una col·lecció de fotografies paisatgístiques i urbanes de 
Barcelona i altres indrets de Catalunya, que es remunten als anys trenta del 
segle XX.

Amb motiu de la festa del Maig Megalític, organitzada pel Consorci 
del Parc Natural de l’Albera i l’Ajuntament de Roses, es va visitar el Cau de 
les Guilles, al terme municipal de Roses, únic jaciment del paleolític 
superior a la comarca del l’Alt Empordà. Per l’agost es va visitar la cova del 
paleolític superior de la Bora Gran d’en Carreres, a Serinyà, Pla de l’Estany.

L’any 2010 es van visitar els sepulcres megalítics següents: Coll de 
la Creu de Principi, al terme municipal d’Albanyà; Cantons Llipoters i Font 
del Roure, al terme municipal d’Espolla, comarca de l’Alt Empordà. Camp 
del Negletó, al terme municipal de Pontons, comarca de l’Alt Penedès. 
Comallagosa, al terme municipal de la Llacuna, comarca d’Anoia. La Rovira, 
al terme municipal de Calders; Cort de Marbusca, al terme municipal de 
Cardona, i Font del Nasiet, al terme municipal de Súria, comarca del Bages. 
Campgràs i Coll de la Creu d’Ardenya, al terme municipal de Begues, 
comarca del Baix Llobregat. Vinya de la Cabana, al terme municipal de 
Montmajor, comarca del Berguedà.
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Així mateix, es van visitar els menhirs de la Casa Cremada III, Mas 
Marès I i II, a Roses (Alt Empordà). Pedra Dreta de la Casa Blanca, a 
Vilanova d’Espoia (Anoia). Cabanasses, a Súria (Bages). El Solar, a Riner, i 
Gangolells, a Castellar de la Ribera (Solsonès). Can Pobla, a Tornabous 
(Urgell).

També es va visitar una part del conjunt d’habitacles del neolític de 
la Serra Polseruda de Canyamars, al terme municipal de Dosrius; les coves 
sepulcrals del Cau I i II de la Mostela, a Llinars del Vallès, i els gravats 
rupestres de la Roca de les Creus de Grions, a Hostalric, a la comarca de la 
Selva. 

A la comarca de l’Alt Penedès es va visitar la cova-dolmen de la 
Masia i la cova del Pany a Torrelles de Foix; al Solsonès es va visitar la cova 
de Sant Bartomeu, a Olius, i les dues balmes, la d’hàbitat i la 
d’enterrament, de Can Llera, a Lladurs. A la mateixa comarca es va 
realitzar la pujada a la mina de l’edat del bronze del Forat de la Tuta a Riner, 
ajornada anteriorment per trobar-se en un indret de difícil accés. I també 
en aquesta comarca es va visitar el conjunt monumental d’Olèrdola.

D’altra banda, es varen visitar les necròpolis del bronze final 
d’Almenara, a Agramunt (Urgell), i de la Colomina, a Gerb (Noguera), així 
com els poblats de la mateixa cronologia del Tossal de les Forques, a la 
Sentiu de Sió, i de Mormur, a Balaguer (Noguera).

Antoni Mañé i Sabat

25



MARXES D´ORIENTACIÓ

Cada any alguns socis dels Blaus participen en la Copa Catalana de 

Marxes d´orientació i regularitat que organitzen entitats excursionistes 

de la FEEC.

 En anys anteriors la participació dels nostres socis a aquest campionat va 

ser mereixedora de varis premis per bona classificació per equips i gran 

participació com a entitat. 

El 2010 però, vam ser pocs i no vam tenir un paper remarcable en la 

classificació general. 

Sembla que la crisi no només afecta a la butxaca, sinó també a l´esperit 

excursionista i de participació amb l´entitat que arroseguem des de ja fa 

força temps.

Les marxes no són individuals, sinó amb parella, això dona un alicient a 

aquest tipus de competició, ja que a més de gaudir de la muntanya i la 

competició, sempre anem xerrant, tant de com trobar el camí amb la 

bruixola perque ens hem perdut, com de les nostres coses de la vida!

A més a més d´anar a aquest tipus de competicions, des d´aquí animo a 

tots els socis i socies dels Blaus a participar més activament amb totes les 

activitats proposades per l´entitat, ja sigui anar a marxes, excursions, 

activitats al local, cursets, i perquè no redacció d´articles per a publicar 

en aquest  butlletí.

Oriol Alcalà Querol
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A LA MUNTANYA VES-HI SEGUR!!

LLICÈNCIES FEEC 2011
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VILOBÍ D´ONYAR · GIRONA

Telèfon: 972 473 492
correu-e: info@cansola.com

Casa de colònies

c/Caponata, 3 08034 (BCN)
93 205 08 69



T´AGRADARIA ANUNCIAR-TE?

POSA´T EN CONTACTE AMB 
NOSALTRES I T´INFORMAREM COM 

FER-HO.

C.E. ELS BLAUS
c/Cornet i Mas, 15
08017 Barcelona

93 203 12 28

www.elsblaus.cat




