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Presentació de la travessa Matagalls - Montserrat (Palau del
Parlament, 5 de setembre de 2006)

El president
Molt bona tarda. Siguin benvingudes i benvinguts al Parlament de Catalunya. Com a
president del Parlament, tinc la satisfacció d’acollir aquí, a la cambra catalana, aquest
acte de presentació de la vint-i-setena edició de la travessa Matagalls - Montserrat,
que organitza el Club Excursionista de Gràcia.
I per començar aquesta exposició pública, aquesta presentació pública, té la paraula
en primer lloc el senyor Carles Albesa, fundador de la travessa Matagalls - Montserrat
tal com la coneixem avui.
El Sr. Carles Albesa (fundador de la travessa Matagalls - Montserrat)
Molt honorable senyor president del Parlament, senyor president del Club
Excursionista de Gràcia, senyor director de l’Hospital General de Catalunya, senyora
coordinadora de la vint-i-setena travessa Matagalls - Montserrat, senyores i senyors,
companys tots, el Club Excursionista de Gràcia m’ha distingit amb l’encàrrec
d’intervenir en aquest acte. És un encàrrec que m’honra i que sovint em confien quan
es tracta de parlar de la travessa Matagalls - Montserrat, i només per una raó, que no
és altra que l’any 1960, és a dir, ara fa quaranta-sis anys, la vaig fer per primera
vegada en companyia d’un amic i consoci, en Jordi Ribot, ja fa temps desaparegut.
Bé, això de fer-la per primera vegada no és cert. En tot cas, vam repetir l’excursió que
el 4 d’agost de 1904 va fer Jaume Oliveras junt amb un company de qui no ens ha
pervingut el nom. Tanmateix, una excursió gens divulgada, l’única ressenya de la qual
no es publicà fins passat un quart de segle al butlletí del Grup Excursionista Joventut
Catalana, una modesta entitat desapareguda al final de la nostra Guerra Civil.
Però, qui era Jaume Oliveras? Havia nascut a la Garriga el 1877, i quan féu la
travessa Matagalls - Montserrat tenia, doncs, vint-i-set anys i en feia un que havia
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estat ordenat sacerdot. L’any 1918 es traslladà a la selva veneçolana per treballar en
les missions caputxines de la Guaiana, d’on retornà a Catalunya el 1925.
Mossèn Jaume Oliveras era una de les figures més representatives del món
excursionista, sobretot com a pirineista i pioner de l’escalada, amb un ampli historial,
ja que registra l’any 1906 la primera ascensió a l’Aneto per la vall de Corones i
l’aresta nord-oest, amb descens per la cresta de Llosàs, de manera que va obrir
l’anomenada Via dels Descalços, que permet pujar al cim culminant del Pirineu amb
espardenyes i sense necessitat de mullar-se els peus. El 1910 escalà l’Encantat Gran
per la canal nord-oest i l’any següent, el Petit per la cresta nord-est.
La seva popularitat en l’àmbit excursionista era notable, però també era ben conegut
per la societat catalana de l’època, sobretot arran d’un tràgic accident de muntanya,
el primer que es registra en la crònica excursionista. Es produí el 27 de juliol de 1916
al pas de Mahoma, a tocar l’Aneto, quan un llamp fulminà mortalment Josep Sayó i
Adolf Blass, components de la cordada que completaven dos membres més, Eduard
Kroger i el mateix Jaume Oliveras.
Mossèn Jaume morí l’any 1957 essent rector de la parròquia gracienca de Santa
Teresa de l’Infant Jesús, que ell havia fundat, a la Via Augusta, més amunt de la
Travessera, i hi és enterrat, al peu de l’altar major.
Era soci del Centre Excursionista de Catalunya des de l’any 1910 i també del Club
Excursionista de Gràcia des del 1931, en què passà a regir la parròquia gracienca.
L’any 1972 el Club Excursionista de Gràcia, dins dels actes commemoratius del
cinquantenari de la seva fundació, va convocar per primera vegada la travessa
Matagalls - Montserrat en menys de vint-i-quatre hores, oberta a tots els
excursionistes, en la qual sortiren 159 participants i se’n classificaren 53, és a dir, una
tercera part, amb una mitjana de temps de vint-i-una hores i quaranta minuts.
Des d’aleshores la Matagalls - Montserrat ha evolucionat, ha anat canviant, com
saben molts dels aquí reunits. Uns canvis els han imposat les circumstàncies
externes; d’altres s’han introduït amb el propòsit de millorar la prova. Així, per
exemple, les nou primeres edicions de la travessa, és a dir, fins al 1988, en què
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s’instauraren els sis punts d’avituallament actuals, van ser biennals. Això fa que la
travessa d’enguany sigui la número vint-i-set i, en canvi, es compleixin trenta-quatre
anys des de la celebració de la primera.
Entre les modificacions més substancials hi ha les que han afectat alguns trams de
l’itinerari. El canvi que ens ha dolgut més es produí l’any 1998, quan la travessa deixà
d’iniciar-se al cim del Matagalls per fer-ho al coll Formic. Puc assegurar-vos que en
aquesta modificació no hi tingué cap influència un sonet de Felip Graugés titulat «Nit
de bruixes», que diu: «La nit de Sant Joan de focs és enjoiada. / Dalt del Montseny
les bruixes surten de llurs cataus, / mosseguen les flors tendres, esveren l’ocellada / i
espanten les masies amb un soroll de claus. / Esgarrien les cries dels llops i la
llucada, / torben amb crits feréstecs la pau de les afraus, / entren a dins les cambres
on hi ha una enamorada / i la ruixen de somnis de reis i de palaus. / La nit de Sant
Joan és un desmai d’estrelles. / Les bruixes del Montseny s’ajunten a parelles / i, ja
cansades, tornen a llurs amagatalls. / Esberla la serena l’hort d’una clariana, / els
galls canten el dia, repica una campana. / És perfumada d’alba la creu del
Matagalls.»
Segons el poeta, la presència de les bruixes al cim del Matagalls té lloc en el solstici
d’estiu. En canvi, la nostra travessa se celebra pels volts de l’equinocci de tardor. Per
tant, cap coincidència amb les bruixes. Així, doncs, en la modificació del lloc de
sortida no cal buscar-hi raons esotèriques, sinó simplement ecològiques. En efecte, el
pas multitudinari en sentit doble pel camí del coll Formic al Matagalls en malmetia
greument el sòl. Per això, d’acord amb el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, es convingué que nosaltres traslladaríem la sortida al coll Formic i ells
restaurarien el sender del coll fins al cim, i així, efectivament, s’ha fet.
Tres anys abans, el 1995, el descens cap a Aiguafreda per la Móra i la vall de
Picamena se substituí per l’actual recorregut, més llarg, pel collet de Sant Martí, sota
mateix del Tagamanent, que coincideix amb el sender de gran recorregut GR-5 i evita
la utilització de camins particulars. Deixàvem així de passar pel solitari temple
romànic de l’antiga parròquia de Sant Cebrià de la Móra, del qual diu un poeta actual,
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Àlex Susanna: «Petita església rapada / al flanc de la muntanya. / Llevat d’aquestes
heures / que s’enfilen sobre les teves espatlles, / ja ningú no es val de tu i sembles, /
per sempre més, / varada en el teu confinament.»
Per contra, la nova ruta ens permet creuar tot el pla de la Calma, al qual el poeta
Guerau de Liost dedicà un poema que comença així: «El pla més alt ondula / com un
diví desert. / El sol, a frec de terra, / es va allunyant i es perd. / La nit encaputxava el
pic de les Agudes, / la lluna plena surt d’afraus desconegudes.»
Ja pocs recorden, potser, quan en lloc de tramuntar la serra de Sant Llorenç del Munt
pel coll de Grua, com es fa ara des de l’any 1990, es traspassava per la cova del
Drac, al capdamunt de la dura canal de Santa Agnès, de la qual Francesc Vila i Plana
diu: «Jo penso, obaga canal, / quin secret no guardaries del teu viure medieval, /
entre clares lletanies d’un bell recer monacal, / i el retrunyir de l’avenc des de la cova
del Drac, / terratrèmol i esparrac, / d’un esgarip famolenc.» Va ser un canvi
aconsellable per evitar la degradació del sòl, molt pendent en tota la canal, però que
ara obliga a passar pels vials asfaltats d’una urbanització.
He recordat fins ara els tres canvis de ruta més notables que s’han produït en la ja
llarga vida de la Matagalls - Montserrat. Altres canvis han estat menys importants, i
enguany, per exemple, la pujada des d’Aiguafreda al pla de la Garga, dalt dels cingles
de Bertí, es farà per una ruta nova. «Aiguafreda, / pits de seda, / anques verdes dels
turons, / molsa dolça en fondalades / que allargassa les cantades / pietoses del
tudons», va escriure Carles Sindreu, un poeta que havia tingut fama d’avantguardista
cap als anys trenta del segle passat.
Ferran Canyameres, més conegut com a prosista, dedicà una poesia al pla de la
Garga: «L’altiu pla de la Garga és com una era, / lleixes enllà dels cingles de Bertí, /
amb silfs batent la llum i el ventolí / i boires com immensa polseguera. / Hi hem pujat
tot bufant des d’Aiguafreda, / pel camí de la font de can Tres Quarts, / i hem trobat, en
la tofa d’una arbreda, / l’oblit de la buidor dels espadats.»
Certament, el grau de Tres Quarts, amb la font gairebé al capdamunt, era un dels
corriols més tradicionals d’accés al pla de la Garga i és per on sempre havia passat la
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Matagalls - Montserrat fins que l’any 2002 la construcció d’una pista el deixà
impracticable i ens obligà a establir una variant pel contigu grau del Sunyer.
El fet que alguns participants pugessin per la nova pista per tal d’estalviar-se una
possible fila índia per l’estret camí del grau ens ha decidit enguany a incorporar
aquesta pista a l’itinerari de la travessa.
Excuseu-me si en la meva intervenció he abusat potser de les citacions poètiques,
però és que sense una certa poesia, explícita o implícita, escrita o no, em sembla
difícil que ningú sigui capaç d’emprendre aquesta aventura que es diu Matagalls Montserrat en menys de vint-i-quatre hores, una ruta senyalitzada de més de 83
quilòmetres per camins de muntanya, amb un desnivell acumulat de gairebé 6.000
metres, 2.750 de pujada i 3.230 de baixada; una aventura que al llarg de les vint-i-sis
edicions celebrades fins ara han emprès 47.600 participants, dels quals 27.680 han
aconseguit arribar a Montserrat, és a dir, poc més del 58 per cent; una aventura que
no té cap classificació basada en el temps invertit, que no té cap premi millor pel fet
de córrer més, en què guanyen tots els qui fan el recorregut en menys de vint-i-quatre
hores; una aventura que, com diu un eslògan que ha fet fortuna, «no és cap cursa,
però alguns corren molt; no és cap passejada, però molts contemplen el paisatge; no
és cap competició, però cadascú ha d’enfrontar-se amb si mateix».
Sobre això de córrer molt l’estadística de l’última edició ens diu que un participant
rebaixà les deu hores i 26 n’hi invertiren entre deu i dotze. Ja a un ritme més pausat,
46 participants hi invertiren més de vint-i-tres hores, i 275 entre vint-i-una i vint-i-tres.
La resta, 1.152 classificats, se situaren en temps intermedis. La mitjana va ser de
divuit hores i trenta-vuit minuts, i el concepte estadístic de moda, és a dir, el valor de
l’observació més freqüent, entre dinou i vint-i-una hores, temps que invertiren 416
dels classificats, és a dir, més d’una quarta part.
Aquestes són dades de les persones que van arribar a Montserrat l’any passat: 1.500
entre les 2.503 que van sortir, és a dir que un 40 per cent es retiraren, set punts més
que l’any anterior, increment que es pot atribuir en bona part a la pluja que caigué les
primeres hores de la marxa.
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Que no és cap passejada no crec que calgui insistir-hi gaire. Respecte al fet que
cadascú ha d’enfrontar-se amb ell mateix, aquesta és, com saben molt bé els qui hi
han participat alguna vegada, la gran veritat de la travessa. Es posa a prova la
voluntat, la constància i l’esperit de sacrifici de cadascú, unes qualitats que no són
pas sobreres en altres circumstàncies de la vida. Cal estar en forma, entrenat
físicament, però sobretot mentalment, una condició, president Benach, que poden
confirmar alguns col·legues seus del món de la política que participaren amb èxit en
la passada edició, com per exemple el diputat al Congrés de Madrid Joan Puigcercós
o l’exregidor de l’Ajuntament de Barcelona i actual director de Serveis Penitenciaris
de la Generalitat, que veig assegut aquí davant, Albert Batlle.
I ara dues consideracions no sé si se’n pot dir de caràcter sociològic. Una per
destacar la presència reiterada de força participants en edicions successives de la
marxa. Algú, mig en broma mig seriosament, ha dit que la Matagalls - Montserrat crea
addicció.
L’altra consideració es refereix a la molt diversa procedència geogràfica dels
participants. L’any passat, per exemple, menys d’una quarta part dels inscrits, 579,
eren de Barcelona. Seguien, per ordre quantitatiu: Terrassa, amb 214; Sabadell, amb
164; Badalona, amb 74, i l’Hospitalet, amb 55. Entre 50 i 25 inscrits els aportaven
Manresa, Esparreguera, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Olesa, Castellar del Vallès,
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà i Matadepera. Els restants
inscrits del Principat procedien ni més ni menys que d’unes altres 291 poblacions, de
les quals poc més d’un centenar aportaven un participant cada una. Dinou inscrits
eren d’altres autonomies de l’Estat. Finalment, cal fer esment de la presència de nou
andorrans i de tres participants domiciliats, segons el full d’inscripció respectiu, a
Suïssa, Bèlgica i els Estats Units d’Amèrica. En conjunt, un mosaic realment curiós,
que, a mi, em sembla bàsic per comprendre la gran popularitat de la Matagalls Montserrat, com ho és també el fet que hi participin, junt amb excursionistes,
maratonians, gimnastes, practicants de fúting, simples caminadors, etcètera.
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Si abans deia que potser m’havia excedit en les citacions poètiques, ara tal vegada
ho he fet amb aquest cúmul de xifres. Bé, que una cosa vagi per l’altra.
He d’anar acabant, però no sense abans recordar que la Matagalls - Montserrat
puntua per la Copa Catalana de Caminades de Resistència de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya i que, com de costum, comptem amb la col·laboració de
Protecció Civil, que té al seu càrrec les comunicacions radiofòniques, i de Mountain
Wilderness de Catalunya, que audita el possible impacte ambiental en el recorregut
de la travessa, i també amb la cooperació del Cos de Mossos d’Esquadra i el de
Bombers.
Res més per part meva. Només agrair al Parlament de Catalunya, i especialment al
seu president, el molt honorable senyor Ernest Benach, que ens hagi permès fer
aquest acte en un marc tan magnífic i tan representatiu. Ara només cal esperar que el
bon temps ens acompanyi els pròxims dies 16 i 17 de setembre.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
El president
Moltes gràcies, senyor Carles Albesa. Té a continuació la paraula la senyora Pilar
López, directora de la travessa Matagalls - Montserrat.
La Sra. Pilar López (directora de la travessa Matagalls - Montserrat)
Hola, bona tarda. Jo em voldria dirigir als assistents a aquesta presentació com a
portaveu dels membres de la comissió de la Matagalls - Montserrat, de l’ampli grup de
persones que durant vint-i-set anys han i hem fet possible posar en marxa la
maquinària de la Matagalls - Montserrat.
Per a mi serà, enguany, el cinquè any de la Matagalls. Durant aquest temps he anat
descobrint progressivament com pot arribar a ser de complexa l’organització d’un
esdeveniment de la magnitud de la Matagalls - Montserrat, i durant els dos darrers
anys he gaudit de l’experiència de conèixer a fons tot l’aparell logístic, els mètodes,
els procediments i els detalls, des del més evident fins al més insignificant, que fan
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que el tercer cap de setmana de cada mes de setembre més de 2.500 marxadors
gaudeixin del repte d’anar a peu des del coll Formic a Montserrat en menys de vint-iquatre hores. Entendre i intentar coordinar aquest complex aparell i tenir l’oportunitat
d’aprendre tot el que m’han transmès els membres de la comissió és per a mi una
experiència que no té preu.
En podria parlar durant hores, del funcionament de la Matagalls - Montserrat, i estic
segura que el discurs resultaria interessant, però avui això no toca, així que em
limitaré a presentar-vos unes quantes dades, a tall anecdòtic, sobre l’organització de
la Matagalls - Montserrat.
La història comença cada any el primer dimarts de febrer. Des d’aquest dia fins a ben
bé el mes de novembre un grup d’unes vint persones ens reunim cada dimarts i anem
enllestint els temes de sempre, canviant allò que creiem convenient i resolent els
nous inconvenients. El mateix cap de setmana de la travessa prop de dos-cents
voluntaris es preparen per tenir a punt la sortida, proveir els punts d’avituallament, fer
els controls dels punts de pas i donar la benvinguda als satisfets i les satisfetes
marxadors i marxadores al monestir de Montserrat.
Durant la Matagalls - Montserrat també comptem amb la col·laboració indispensable
del grup de Protecció Civil, que assegura la comunicació durant la travessa, dels
cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers, de Mountain Wilderness de Catalunya i
dels sanitaris presents als set punts on hi ha ambulàncies. Total, unes 300 persones
mobilitzades durant unes trenta-sis hores, que van permetre als 2.800 marxadors
inscrits en l’edició Matagalls - Montserrat 2005 la possibilitat de fer la travessa.
De fet, si per a mossèn Oliveras el repte plantejat fou fer aquest recorregut a peu en
menys de vint-i-quatre hores, per a nosaltres el repte, any rere any, és permetre que
això sigui possible.
Més números que segur que acabaran de completar-vos la idea de la magnitud de
l’esdeveniment. Les racions d’avituallament: en la passada edició es van donar unes
34.000 galetes, unes 1.700 racions de melmelada i codony, uns 3.500 dònuts, unes
3.600 llesques de pa amb uns 240 quilos d’embotits; es van repartir uns 7.000
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entrepans, uns 500 quilos d’empanada, 1.800 quilos de taronges, 800 de pomes, 800
de llimones, 1.600 de préssecs i uns 750 de peres, i es van consumir uns 700 litres
de iogurts, 1.000 quilos de brou en pols, 1.000 litres de refrescos i cafè soluble i
11.000 unitats de bossetes de te.
Però, a banda dels números, la Matagalls - Montserrat és quelcom molt més important
que aquestes dades; la Matagalls - Montserrat són les persones i som les persones.
Hi ha qui diu que amb els anys que fa que funciona la Matagalls - Montserrat ja
caminaria sola. Jo us puc dir que no, que aquesta afirmació és tan certa com dir que
els vuitanta-tres quilòmetres de recorregut, amb gairebé sis mil metres de desnivell
acumulat, no requereixen gaire esforç.
La Matagalls té dos pilars bàsics, com si es tractés d’un castell extravagant que en
lloc d’una tingués dues pinyes, els voluntaris i els marxadors, sense oblidar-nos dels
organismes, les entitats oficials i les empreses privades que any rere any ens
proporcionen un suport indispensable i ens fan de folre del nostre castell. Sense un
d’aquests dos col·lectius el castell fa llenya, la Matagalls - Montserrat no pot ni cal
que existeixi. Què seria de la Matagalls - Montserrat sense el grup de voluntaris que
cada any assumeix la responsabilitat de dedicar-hi el seu temps, el seu treball i la
seva simpatia amb il·lusió renovada? De fet, què seria de la vida si la il·lusió no fos el
motor de les grans coses? Qui no ha sentit parlar de la Matagalls com aquella
travessa en què, malgrat l’esforç, tens la impressió d’anar resseguint una festa al llarg
de vuitanta-tres quilòmetres? I sense la il·lusió d’apuntar-se al repte dels marxadors i
les marxadores, què faríem? Què, si no el seu reconeixement de la feina ben feta, les
seves ganes augmentades de repetir l’experiència, les seves paraules amables
abans, durant i després de la Matagalls, i aquesta mena de relació esporàdica, però
intensa i positiva, que s’hi estableix, què, si no tot això, mouria tots els voluntaris i les
voluntàries a dedicar-nos amb cap, cos i cor cada any a fer la Matagalls?
Així que jo, sobretot, vull aprofitar aquesta ocasió per agrair-vos a tots, marxadors i
voluntaris, patrocinadors i organismes oficials, en nom meu i de la comissió de la
Matagalls - Montserrat, que any rere any tots plegats fem la Matagalls. I el més
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important de tot és que continuem fent-la, millorant-la cada any i renovant i
augmentant la il·lusió.
Per finalitzar, i mirant cap al futur, la comissió de la Matagalls i jo personalment us
convidem tots i totes, els qui feu la Matagalls i els qui heu fet la Matagalls, que hi
torneu l’any que ve, i el següent, i l’altre. I als qui mai no heu entrat en el nostre petit
univers us animo a fer-ho, perquè, en si, és una experiència summament enriquidora,
però també perquè, no ens n’oblidem, la Matagalls - Montserrat constitueix una de les
manifestacions vives, i ben vives, de la vitalitat i l’empenta del món del voluntariat i de
l’excursionisme a Catalunya, i aquest és un dels trets diferenciadors del caràcter de la
cultura i de la societat del nostre país.
Gràcies per la vostra presència en aquest acte de presentació de la Matagalls Montserrat.
(Aplaudiments.)
El president
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Joan Sala, director de l’Hospital General de
Catalunya.
El Sr. Joan Sala (director de l’Hospital General de Catalunya)
Molt honorable senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, senyor
Carles Albesa, senyora Pilar López, senyor Francesc Sanahuja, companys i
companyes i amics i amigues que sou a la sala, seré molt breu, només per dir-vos
que és per a nosaltres un honor poder col·laborar amb aquesta institució i donar un
suport sanitari que entenem que ens omple d’orgull.
Quasi bé sempre tot comença per una casualitat, i en aquest cas són dos entusiastes
que parlen entre ells, el senyor Francesc Sanahuja i un metge que és aquí present a
la sala, el doctor Garrido, que coincideixen en les seves aficions de muntanya. Veuen
en un moment determinat que són dues institucions que poden col·laborar, i en
aquest cas, per a nosaltres, la institució que represento, l’Hospital General de
Catalunya, és un autèntic orgull poder col·laborar amb un granet de sorra en el
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desenvolupament d’aquests vuitanta-tres quilòmetres, que queda molt clar que no és
una competició de grup però probablement sí individual per poder aconseguir una fita,
sol o amb un grup d’amics.
En aquest sentit, també, amb el Centre Excursionista de Gràcia podem compartir
accions formatives i de prevenció en el sentit més ampli de la prevenció, tant en
l’àmbit purament sanitari com en el de medi ambient o en el de la salut des del punt
de vista absolutament més bàsic, i en aquest sentit també ens sentim orgullosos de
poder participar d’aquesta manera en aquest desenvolupament.
I vull donar les gràcies novament per aquesta trobada casual –el dia que el Francesc
i l’Eduard van poder coincidir– que ens va donar la possibilitat de poder-hi participar.
Aquest serà el nostre segon any, i esperem que això duri bastants anys més.
Gràcies a tots per la vostra assistència.
(Aplaudiments.)
El president
Ara ens dirigirà unes paraules el senyor Francesc Sanahuja, president del Club
Excursionista de Gràcia.
El Sr. Francesc Sanahuja (president del Club Excursionista de Gràcia)
Molt honorable senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya; senyor
Manuel Ibern, secretari general de l’Esport; senyor Batlle, senyor Sust, senyor
Doñate, senyor alcalde del Brull –que ens uneix una forta amistat i força feina cada
segona quinzena de setembre–, regidor i representant de l’Àrea d’Esports de la
Diputació, gràcies a tots, en primer lloc, per fer-nos companyia en aquesta
presentació, que realment ens honora.
Hem de dir que fins fa pràcticament dos anys aquest acte el presentàvem al Palau de
la Generalitat, al Saló de Sant Jordi, i amb una conversa que en el seu moment vam
tenir amb el senyor Benach també es va oferir la possibilitat de fer-ho en aquest marc,
i vam pensar que, evidentment, el lloc és el paraigua de tot el que representen les
institucions catalanes, i ha estat un honor poder assistir a aquest acte.
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He d’entrar explicant que precisament el dia 13 de gener del proper any la nostra
entitat assolirà els vuitanta-cinc anys d’història, història que realment és força
constructiva, i afortunadament molts dels presidents, dels vint-i-un presidents que hi
ha hagut fins a la data, encara ens acompanyen i són aquí, i jo els he de transmetre
la felicitació per la tasca feta que ens ha dut fins al dia d’avui.
Entrar en aspectes de detall de la Matagalls, que ja hem comentat que hi ha 250
persones que hi col·laboren cada any de forma altruista, no té gaire sentit, ja s’ha
explicat detalladament, però sí que crec que val la pena posar èmfasi en l’essència
del que és l’esport de l’excursionisme a casa nostra.
Com sabeu, és un esport que des del punt de vista mediàtic no té una notorietat
important. Des del punt de vista social ja té més de cent cinquanta anys, i aquesta
activitat, d’alguna forma, va arrelant dins la societat, i jo crec que si les entitats
excursionistes –i amb permís del vicepresident de la Federació ho puc dir– són
capaces d’aprofitar aquestes inquietuds pels esports de natura, pels esports
d’aventura, també, que són activitats que fins ara s’havien desenvolupat en uns
ambients molt concrets d’aquestes entitats –i, com no, la cultura també, totes les
inquietuds de tipus arqueològic, de tipus d’estudis espeleològics, d’abans
afortunadament avui encara es fan i surten de les entitats excursionistes, d’aquestes
tres-centes que tenim–, si en som capaços entre tots, podem fer un salt qualitatiu
important i que tot aquest turisme de muntanya i de natura s’integri novament a les
nostres entitats, i continuar forjant així aquesta societat que tenim.
He d’entrar a la part pragmàtica. Òbviament, hem de donar el reconeixement i
l’agraïment a les entitats que patrocinen la travessa, com Coca-Cola o Llet Pasqual, i
òbviament s’ha de destacar Capio, la companyia que realment porta l’Hospital
General de Catalunya. I també vull donar les gràcies al seu director, amb qui, tal com
explicava abans, tenim interessos comuns. Avui es parla d’esport i salut, i fa tres anys
que vam comentar la possibilitat d’intentar fer aquest vessant formatiu des del tema
de prevenció i el tema també de formació sanitària en les activitats de natura. Suposo
que molts aquí saben –i si no ho comento– que ja fa més de tretze anys que
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s’organitza el curs de medicina i socors de muntanya, un dels primers que s’han fet a
tot l’Estat, i aquí en tenim el director, el senyor Tomàs, que sempre ha donat suport a
aquesta iniciativa i continua treballant perquè tot l’àmbit excursionista potenciï el seu
coneixement des del punt de vista de la sanitat de muntanya.
La Matagalls, òbviament, ha anat evolucionant, i –això s’ha de dir també– gràcies a
les institucions: la Generalitat, la Secretaria General de l’Esport, la Diputació de
Barcelona i el mateix Ajuntament any rere any potencien d’una manera o altra que la
Matagalls tingui la notorietat que realment està assolint.
Hem vist que podem créixer. És a dir, tenim grups de participants molt concentrats en
àmbits d’aquí, de Catalunya, però les possibilitats de creixement encara són molt
àmplies. Òbviament, ens interessa més créixer en qualitat, en respecte al medi
ambient, en formació de les persones i en respecte a les persones, i és amb això que
hi guanyarem tots.
Simplement, vull entrar en el que havia comentat d’aquests vuitanta-cinc anys
d’història del Club i remarcar, per exemple, que des de l’any 92, juntament amb la
UEC i el Centre Excursionista de Catalunya, patrocinem i tirem endavant el que són
els cursos de medicina i socors de muntanya, també gràcies a un equip de voluntaris,
tasca força complicada. En el seu moment també hi va col·laborar la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
El 1972, i és un tema en què vull posar èmfasi, un grup de socis del Club
Excursionista de Gràcia van aportar la idea de començar a treballar el que era el
senderisme aquí a Catalunya. El resultat d’aquesta iniciativa jo crec que avui tots el
coneixem: a casa nostra tenim més de 8.500 quilòmetres de senders marcats.
Evidentment, el temps passa i la història a vegades queda difuminada, i per això volia
posar aquest tema sobre la taula, que, d’alguna manera, la promoció del senderisme
podia haver estat feta per una altra entitat, però va anar a càrrec del Club
Excursionista de Gràcia.
I òbviament hem de parlar de futur. Tal com deia abans, darrerament es parla del fet
que a Lleida hi ha un alt creixement d’activitats de natura. Hi ha una activitat que es
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diu Carros de Foc, per a què ve gent de tot el món; dels Estats Units, de França,
d’Anglaterra.
Hi ha un altre aspecte: l’Aragó fa unes inversions importantíssimes en refugis, en
senders, evidentment per aconseguir una millora important del que són les seves
àrees de recepció d’aquest turisme de natura, i, òbviament, jo crec que aquí, a casa
nostra, hem de fer aquest salt per aprofitar aquestes inquietuds per l’esport de
muntanya.
En puc posar un exemple molt clar. En l’esquí, com a activitat, veiem que anem a una
saturació d’instal·lacions arreu del Pirineu, tant a la banda francesa com a la banda
catalana, i evidentment en altres llocs del nostre país, i ja hi ha molta gent, com passa
a Itàlia, que es decanta cap a l’equí de muntanya, una activitat que es pot
desenvolupar sense massificació de persones, sense massificacions urbanístiques i,
òbviament, en pistes que són completament verges, que la gent a qui agrada la
natura és el que vol aprofitar.
Dit això, estic convençut que el nostre futur és perfectament transparent i clar, però
realment hem de fer un gran esforç tots. La Matagalls - Montserrat és una activitat
que desenvolupa una entitat, que és la nostra. Però realment sobrepassa el nostre
àmbit, i jo diria que és la festa de l’excursionisme català, com en un altre moment es
va definir. Però crec que el món de la muntanya ha de créixer bastant més.
I tornant al que havia comentat abans, el proper dia 13 de gener la nostra entitat
complirà vuitanta-cinc anys, i quedeu tots convidats a tots els actes que s’aniran
preparant per aquest motiu.
Gràcies a tots i gràcies per la paciència.
(Aplaudiments.)
El president
Moltes gràcies, senyor Sanahuja, per la seva intervenció. I, si m’ho permeten, també
els voldria adreçar unes paraules per cloure ja aquesta presentació de la Matagalls Montserrat 2006.
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I vull començar amb una felicitació sincera, cordial, sentida, als membres, als
voluntaris, del Club Excursionista de Gràcia, l’entitat que, com tots vostès saben,
organitza l’esdeveniment, per la tasca duta a terme durant tots aquests anys, però
també per la consolidació de la travessa Matagalls - Montserrat, com ja s’ha dit una
de les cites ineludibles en el calendari de l’excursionisme català.
Vull aprofitar l’ocasió per expressar el meu agraïment també a totes les persones que,
gràcies al seu esforç, a la seva disciplina, al seu esperit cívic i al seu esperit esportiu,
gràcies a la seva aportació, pràcticament sempre de forma totalment voluntària, han
ajudat a recórrer el camí fins a aquesta vint-i-setena edició de la travessa Matagalls Montserrat que se celebra enguany. Els felicito, doncs, per la feina feta, per la molta
feina feta, i els encoratjo a continuar en la mateixa direcció.
L’excursionisme, com tots vostès saben, és un fenomen molt característic del nostre
país, de Catalunya. Per uns és un esport; per altres ja té components de filosofia de
vida; fins i tot, per altres pot arribar a ser una forma de cultura, i per altres és una
barreja de tot plegat.
En tot cas, l’excursionisme català té personalitat pròpia i ha suposat una aportació
significativa al desenvolupament del nostre país durant el segle passat en tant que
moviment nacional i patriòtic. Així, doncs, per origen, l’excursionisme ha estat
tradicionalment un moviment amb un clar component nacional, cultural i científic, de
coneixença del país i d’identitat, nascut a partir de la Renaixença, que enllaçava el
passat amb el present i que oferia una nova mirada al país. És un moviment que va
tenir un paper especialment important els anys de la dictadura de Franco, quan va
quedar com un dels pocs espais del llibertat, d’expressió nacional, de resistència i de
protecció de la llengua, de les tradicions, de la natura, de la mateixa cultura i del
folklore del nostre país.
Sense perdre mai els trets identitaris que encara hi perviuen, l’excursionisme té avui
un component esportiu i també un component competitiu, que moltes vegades és un
component competitiu amb tu mateix, que és essencial per contribuir a enriquir
l’activitat, per fer-la més participativa.
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L’esport, i ho hem repetit sovint, té molts vessants, l’esport realitza moltes funcions en
molts àmbits, des de la prevenció de la salut fins a l’oci, i una de les principals és la
transmissió i la generació de valors, de valors com la igualtat, el respecte,
l’esportivitat, la necessitat d’assumir responsabilitats o el compromís amb els altres,
valors positius que ens cal mantenir vius per al progrés i la convivència d’una societat
i d’un país. Mitjançant l’esport es fa també país; mitjançant l’esport també es pot
construir un futur millor.
I deixin-me fer una petita reflexió abans d’acabar. Ho escrivia el catedràtic de filosofia
de la Universitat de Girona Josep Maria Terricabras: «Ens agradi o no» –deia– «avui
el sentiment esportiu és una de les expressions més importants del sentiment
nacional, una matèria sensible i emotiva, d’aquelles que toquen el cor de la gent.»
Estic segur, i això ja ho dic jo, que el dia que se’ns reconeguin les seleccions
nacionals pròpies –estic segur a més a més que aquest és un dia que arribarà–
Catalunya haurà fet una passa més en la seva normalització plena com a país.
L’esport, doncs, a més d’un exercici de prevenció de la salut, és un mecanisme de
convivència i d’expressió de les capacitats personals i col·lectives. I encara més:
l’esport ofereix un valor propi de complicitats identitàries i d’integració de persones en
un projecte comú, independentment del seu origen, de les seves creences, del color
de la seva pell. Practicar esport ens ajuda a teixir uns vincles que van més enllà de
procedències i de cultures, i aquesta és una aportació importantíssima que no podem
menysprear si volem superar tots els reptes que tenim com a país.
Els demano, doncs, com a esportistes, també, que s’impliquin en aquest procés, que
facin país en la seva quotidianitat, que expliquin el projecte de futur de la nació
catalana, un projecte orientat a millorar les possibilitats i les expectatives de la nostra
ciutadania i a fer de la nostra terra un país millor, un país socialment més avançat, un
país més lliure, en definitiva.
Moltes gràcies a tothom, i sobretot que tinguin una molt bona travessa.
(Aplaudiments.)
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