
RESUM i COMIAT  
 
 
Com ja vaig anunciar, ha arribat l’hora de deixar la presidència de la Secció 
Excursionista, després de quasi quatre anys que han estat fantàstics per a mi. En 
aquest trist moment, em permeto fer un petit resum de les vivències personals. 
Qui hem coneix, sap que sempre el meu esport prioritari havia estat l’atletisme, tot i 
que era un practicant tant dolent que potser per això em va portar a presidir la secció 
d’Atletisme, però també excursionista actiu en sortides normals i competicions 
oficials, com ho demostra que el 16/05/1982 vaig formar part de l’equip que varem 
guanyar (per equips i Entitats) la 46ª Marxa excursionista de regularitat de Catalunya, 
la primera Entitat de la província que ho aconseguia.  
Però fer esport té els seus riscos. Fa quasi 30 anys, en un partit de bàsquet als Ploms 
em vaig trencar els lligaments del turmell, el que va ajudar a provocar una 
“osteocondrosis d’astràlago” i, amb el temps, artrosis degenerativa,  que em van 
impedir practicar totalment l’atletisme i, per recomanacions mèdiques, també el 
muntanyisme, recomanacions que vaig respectar fins a la meva pre-jubilació el 2001. 
Mentrestant, la Secció Excursionista del Ploms l’any 1988 va deixar de ser operativa, 
per dimissió de la seva Junta. Aquest vuit “colpidor”, en part el van ocupar els S’avis 
del Bàsquet, amb organitzacions com la pujada Reus-Prades (aquest any s’ha 
complert la 25ª edició) i altres sortides al Montsant. Per la meva part, amb el meu 
propòsit de no escoltar als metges, feia que des de finals del 2001 tornes a la 
muntanya regularment i posteriorment, durant uns anys, formes un grup anomenat 3 
K 3 en el que fèiem sortides periòdiques i en el que hi podia participar qualsevol 
afeccionat a la muntanya. 
Arriba el moment de que l’Andreu Giménez (l’ànima dels S’avis del Bàsquet) 
accedeix a la presidència del Club i em demana de que torni a posar en marxa la 
Secció Excursionista. Després d’uns dubtes, i ja amb la col·laboració del Ramon 
Bergadà i del Pere Ollé, a principis del 2010 comencem de nou les activitats, amb la 
principal dificultat de que els socis excursionistes del club, ja estan afiliats a altres 
Entitats de la ciutat. Tot i aquestes dificultats, i a la crisis que ja teníem, el 2011 la 
secció tenia 74 socis i es van tramitar 49 llicències. La davallada de socis que va tenir 
el Club, per la tant anomenada crisis, i també al començar a cobrar quota anual de 
soci a la Secció, ha fet que ara siguem 43 socis amb 33 llicències. 
Inicialment iniciarem les sortides a la muntanya amb recorreguts generalment bastant 
accessibles per tothom, per anar poc a poc incrementant les activitats, amb la intenció 
de poder captar nous participants. .  
Varem apostar per adentrar-nos al mon competitiu de les curses per muntanya, amb 
una nova vocalia que els representés a la Junta, i varem ser de les primeres entitats 
excursionistes de les nostres contrades que hi participarem des del 2010. Es va 
competir a la 1ª Marató de Muntanya de Catalunya, als circuits catalans i Copa 
Catalana de Curses de muntanya, als circuits del Baix Camp i Terres de l’Ebre etc,  
amb bons resultats i mostrant la nostra camiseta arreu del país. Però, dissortadament,  
la tant esmentada crisi i fuga de socis, acompanyada de lesions en alguns 



components, han fet que ens haguem quedat amb una representació minsa de 
corredors. 
Un altra fet remarcable es l’entrada de socis al mon de l’alta muntanya, els darrers 
mesos set d’ells hem fet per 1ª vegada cims de mes de 3000m. En sortides oficials 
s’han fet l’Aneto (3404m.) Bastiments (2883m.)  Pic de la Dona (2704m.) i 
Ombriaga (2634m.) i en sortides particulars destaquen: Montblanc de Tacul 
(4248m.), Gran Tapou (3148m.), Balaitús (3144m.), Taillón (3144m.) Pic Milien 
(3129m.). Pic d’Alba (3107m.),  Ballibierna (3067m.), Culebras (3056m.), 
Comaloformo (3033m.) i Pedraforca (2506m.) i pel proper dia 22 està prevista la 
pujada al Mont Perdut (3355m.). Tenim un bon grup que està molt animat en fer 
noves fites. 
En les sortides de senderisme típic, apart també de competir a la marxa Dofour, s’ha 
procurat fer recorreguts de tot tipus per tota la província i també a Girona (GR-92) i 
Castelló (Tossal dels 3 Reis) així com les tradicionals trobades excursionistes. Com 
en tots els grups excursionistes, uns voldrien recorreguts curts i fàcils i d’altres els 
voldrien mes llargs i/o difícils –en definitiva de més nivell-, però malgrat que hem 
intentat fer-ho amb la millor voluntat segur que es pot fer millor. Una assignatura 
pendent seria poder captar a més joventut. 
La secció, a partir del 2012, va tornar a presentar a la Diada del Club els seus 
esportistes destacats: el 2012 Ricard Fort (corredor de curses de muntanya) i el 2013 
al Pere Ollé i la Mercè Moncusí (pel seu destacat historial muntanyenc).  
Hem intentat aprofitar les noves tecnologies per una millor comunicació i informació 
de la secció, especialment el correu electrònic; essent la 1ª secció que va penjar les 
activitats a la web del Club; penjant a Picasa totes les fotos de les sortides que els 
socis ens volguessin passar i, finalment, construint un blog exclusiu per nosaltres, que 
en el poc temps que funciona ha registrat mes de 8000 visites.  
També es important destacar que la FEEC ens va concedir organitzar, junt amb les 
altres 4 entitats excursionistes reusenques, la 45ª Renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana pel 2014. Espero i desitjo que la nostra representació als actes de 
l’encesa de la Flama el 1 i 2 de febrer de 2014 a Prada de Conflent, pugui registrar 
una participació massiva de la nostra Entitat, així com als actes següents que es duran 
a terme fins el 23 de febrer.  
I, com deia al principi, ha arribat al moment final d’estar al capdavant de la  Junta de 
la Secció, donat que els meus problemes físics darrerament s’han agreujat i no puc 
fer-me càrrec de cercar quasi tots els recorreguts ni tenir l’obligació de 
responsabilitzar-me d’ells. Es l’hora de que un altra persona amb mes empenta es faci 
càrrec d’aquesta tasca i que la Secció pugui continuar endavant.  
Agraeixo molt a tots els que, durant aquets temps, m’han acompanyat a la Junta i als 
que han participat en les activitats i, si algú s’ha sentit molest per alguna motiu, del 
tot involuntari, que em sàpiga disculpar.  
També el meu agraïment anticipat a tots els assistents a l’Assemblea. 
Miquel Malet Llop 
 
Reus, setembre 2013  



  
 


