Historia de l’Excursionisme a Manlleu

Abans del 36 la nostra vila ja comptava amb més de tres entitats
excursionistes: grup Pedraforca, grup Puigsacalm, el centre Católic ...
Al finalitzar la guerra civil van començar a formar‐se petits grups d’amics
de la muntanya amb el motiu de recuperar o introduir les imatges noves o
les que es varen poder amagar en diferents esglesioles del nostre entorn;
també alguns Manlleuencs començaren a practicar l’esport de l’esquí
fundant‐se en el 1943 el club esquí Manlleu i el centre catòlic. Aquests
varen aconseguir que el tren dels esquiadors fes parada a l’estació de
Manlleu.
Als anys 50 es van trobar el Sr Josep Parés i Xavier Valls per fundar un grup
excursionista legalitzat. El Sr Xavier Valls ho demanà a les autoritats
franquistes i aquestes li van denegar.
En el any 1959 hi havia un grup força nombrós d’aficionats a les
diapositives i realitzaven sortides dominicals. En aquest grup hi havia
persones prou influents per tornar a plantejar la legalització d’un grup
excursionista. La primera trobada es va fer a casa del Sr Xavier Valls. En
aquesta primera reunió assistiren: Srs. Fruch, Ballús, Parés, Joanola, Valls
i Pujol. El gener de 1960 organitzaren amb altres aficionats a la muntanya
una sortida a les Agudes. En aquesta sortida es va aprofitar per parlar de
fundar l’entitat i es va convocar una reunió per l’abril al primer pis del bar
brindis , cedit gentilment pel propietari Sr. Damià Masdevall; en aquesta
reunió és va convidar a tots els grups que ja sortien d’excursió.
En la reunió assistiren 23 persones, els Srs. Josep Parés, Xavier Valls,
Andreu Bruch, Ramón Bruch, Joan Juanola, Francsc Pujol, Miquel Espuña,
Joan Carreras,Francesc Torrents, Ramón Boixet, Josep Jofre, Ramón
Donada, Eudald Donada, Joan Serra, Sebastià Rovira, Jaume Gil, Cit, Guix,
Francesc Bertrand, Ramón Torra, Joaquim Pou, Jaume Suriñach, Rocasalva

Va sortir una junta per gestionar l’entitat amb les sigles Unió Excursionista
Manlleu ( UEM ). Al existir una altre entitat amb aquestes sigles no es va
poder legalitzar fins el març de 1961 que es va canviar pel nom de Grup
Excursionista Manlleu (GEM ).
Els membres de la primera junta son:
‐ President. Joan Juanola
‐ Sot President. Ramón Bruch
‐ Secretari.

Francesc Torrens

‐ Tresorer.

Jaume Gil

‐ Vocal de Muntanya.

Josep Parés

‐ Vocal de Fotografia. Xavier Valls
‐ 2n Vocal de Muntanya. Josep Espona
‐ Vocal d’Esperanto. Bartomeu Costa

El primer local va ser al primer pis del Bar Brindis. El 18 de novembre del
1962 es traslladaren al primer pis de Can Vilaró i més endavant es
traslladaren a l’antic local de l’Ajuntament del carrer de la Passió , fins que
el 16 de juliol de 1972, estrenaven el nou local del carrer de l’horta. En
aquest local s’hi varen estar gairebé 20 anys. El 1992 l’Ajuntament es fa
càrrec del local del GEM i es traslladen provisionalment on actualment hi
ha el Sidral. L’any 1993 es traslladen definitivament al 2n pis de Can Puget
En els primers anys hi havia diferents seccions dins del grup GEM
‐ Secció fotogràfica, Filatèlica, Esquí de pista i Muntanyisme.
Algunes de les activitats que predominaven ens els anys 60 i 70 son:
‐ Sortida a les agudes
‐ Portar al pessebre a la font
‐ Sortides a cims del Pirineus

‐ Concursos de fotografia
‐ Sortides i cursets d’esquí
‐ En el any 1966 s’inaugura la font dels Manlleuencs ( Matagalls )

Al llarg d’aquests anys el GEM ha sigut una entitat molt activa i
integradora que ha assumit diferents socis de pobles de la comarca.
El GEM sempre ha sigut cap davanter en el mon alpinístic a la comarca
d’Osona i a la VI vegueria ( Osona, Ripollès i Cerdanya ).
A finals dels anys 70 i fins a principis del 90, és un període de grans canvis
on es produeix la transició de l’excursionisme més lúdic a l’excursionisme
esportiu. S’inicia la conquesta dels cims més alts del món.
El Grup Excursionista Manlleu aconsegueix ser el primer de la comarca
d’Osona en pujar els primers 6000, 7000 i 8000
Expedicions del GEM
‐ 1979 America del sud a la Cordillera Blanca, expedició al Perú
Chopicalqui, Cim del Chopicalqui 6354 m i l el Nevado Pisco 5732m.

‐ 1986 Himalaia Hindu‐ Kush Pakistan Expedició a l'Istor‐O‐Nal ‐ Cim
del Rock Pinacle 7200m.

‐ 1992 Himalaia del Karakorum Pakistan Expedició Broad Peak Cim del
Broad Peak 8047m.

Activitats des de finals del 70 fins el 2011
‐ S’han portat a terme 7 edicions de Setmana de Muntanya ( fira del
llibre, exposició de material i venda de material de segona mà ) es
realitzaven projeccions dels millors alpinistes.

‐ És van realitzar 6 competicions d’escalada, la primera a St. Jaume en
el 1986 i en edicions posteriors a Montgrony i Sorralta
‐ Es va inaugurar el primer rocòdrom d’escalada de la comarca en el
pavelló esportiu

‐ S’han realitzat 5 Ral·lis de Muntanya dels cims més emblemàtics del
Pirineus .
‐ S’han organitzat molts dels espectacles per a la Cavalcada de Reis
‐

( estil fura dels baus )

‐ Es varem obrir i equipar moltes vies de diferents escoles d’escalada,
Montgrony, Sorralta
‐ S’han organitzat les primeres curses de la comarca no competitives
de bicicleta de Muntanya: bicicims i bicisigles,
‐

S’han realitzat dos triatlons ( cursa, Bicicleta i escalada ).

‐ En el 1994 es va inaugurar el 1r Rocòdrom d’escalada en bloc de la
comarca.

Esportistes d’elit que han destacat:

‐ Tenim grans esportites d’èlit ( en alpinisme i esquí de muntanya
Alfons Gaston i Miquel Cases , escalada en gel Pau Escalé i en
escalada esportiva Ramon Julian ( en Messi de l’escalada ), altres
escaladors , Marcos Juve, Carlos Cantari, Xirli i Paula Alzina.
Activitats que fem actualment:
‐ 21 ena edició del Bicicims
‐ Escola d’escalada per a nens i nenes
‐ Sortides “ excursió en família “.

‐ 27 ena edició de la caminada Manlleu –Esquirol – Cabrera.
‐ Participem en l’organització de la Cavalcada de reis.
‐ Participem en la festa de l’esport de Manlleu.
‐ Missa dels difunts
‐ Portar el pessebre a la font dels Manlleuencs
‐ Reparació de la font i vies d’escalada .
‐ Cursos d’iniciació a l’escalada

Actualment estem treballant per aconseguir un centre de
tecnificació d’escalada.

