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0041-01-A

GENAR AYMAMÍ DOMINGO

Neix a Reus el 16 d’agost de 

1951.

S’inicia a l’espeleologia el 

1969.

Ha estat president de la Unió

Excursionista de Catalunya i 

membre de la Secció

d’Investigacions i Recerques 

Espeleològiques (SIRE) de 

les delegacions de la UEC de 

Sants i Collblanc. 

Actualment és el vicepresi-

dent de la Federació Catalana 

d’Espeleologia i membre de 

l’Institut d’Estudis

Penedesencs. 

Durant vint-i-cinc anys ha 

dirigit l’emblemàtica revista 

Excursionisme de la UEC on 

ha publicat un gran nombre 

d’articles d’espeleologia, entre 

altres temes.

2012. Genar Aymamí a l'estany de 
Coma d'Or (Pimorent, França).



0041-02-A

G
. 
A
ym

a
m

í

1969. Instal·lant l’escala en 
un arbre a l’avenc de la 
Plomada (Ordal, Barcelona).

Diplomat en arqueologia hispànica 

per la Universitat de Barcelona s’ha 

especialitzat en molinologia i 

trogloditisme en època històrica.

Des de ben jove ha fet sortides a la 

muntanya, a coves i avencs i 

itineraris excursionistes arreu de la 

península Ibèrica, especialment, 

pels Pirineus. 

1967. Avenc de la 
Verdor (Ordal). 
D’esquerra a dreta i 
de dalt a baix:  Lluís
Bastida, Joan 
Cullell, José Díaz i 
Genar Aymamí

1967. El 
Genar sortint
de l’avenc de 
la Verdor 
(Ordal, 
Barcelona).

1969. Pujant pel pou 
de l’avenc d’en Roca 
(Ordal, Barcelona). 
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1971. En Genar participa aquest any al 
campament espeleològic que organitza
la SIRE de Collblanc a Oliete (Terol).  
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1969. A la Cova 
Fonda (Salomó, 
Tarragona).

1969. A l’avenc
d’en Roca (Ordal, 
Barcelona). 
D’esquerra a dreta: 
José Díaz, Genar
Aymamí i Joan 
Cullell.

1970. A la Cova del Bolet 
(Alt Penedès, Barcelona).

Fruit de les seves excursions i 

viatges són els llibres que ha 

publicat:

Per citar-ne alguns:

Pinzellades de l’Alt Penedès 

(1992). La comarca d’Anoia; 

Excursions, pobles, paisatges 

(1996); Camins antics…

camins d’història (1998); 

Aproximació als molins de 

vent fariners de Catalunya 

(1999); Aproximació als pous 

de glaç i de neu de Catalunya 

(2000); Els molins hidràulics 

de la vall del Bastareny: 

exemple d’una etapa 

preindustrial desapareguda 

(2002). 
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Cova del Toll (Moià, Barcelona)

Forat Micó (Cardona, Barcelona)

Cova Santa 
(Montsant, 
Tarragona). 

Imatges d’alguns dels punts 
d’interès que inclou el llibre 
Fotos: J. Lloret Prieto

El 2003 publica el llibre 

D’excursió per les coves de 
Catalunya, que inclou un seguit 

d’itineraris a peu que passen 

per mines, coves i balmes 

dignes de ser visitades, com la 

del molí de Brotons, a Moià

(Foto superior).
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2011. La Balmassa-Llaers (Ripoll, 
Barcelona). 

2011. Grau de l’Escaligot-Pessonada
(Pallars Jussà, Lleida).

El 2011 treu un nou llibre: 

Excursions per la història de 
Catalunya on dóna a conèixer el 

país a través de camins que, en 

una altra època, també varen 

trepitjar romans, pelegrins, 

traginers, carlins, soldats, maquis i 

tots aquells que han format part de 

la nostra història. 

2011. Ibón d’Estanés (Pirineu d’Osca). G
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2010. El Corral d’Abelles.
Un exemple de trogloditisme 
(Bisbal del Penedès, Tarragona).  

2012. Molí de la riera de Merlès 
(Berguedà, Barcelona).

2009. A 2.015 metres, dalt el cim del 
Pico Remolcadores (Múrcia).

2011. 
Brañas de 
la Pornacal
(Astúries). 

2009. En Genar davant la 
glacera Svartissen (Noruega).  

En les seves obres, el Genar

Aymamí posa accent a la 

interacció de l’home i la natura i 

ens mostra els llocs, que potser ja 

coneixíem, des d’una altra òptica.  
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Dades proporcionades per:
Genar Aymamí

genaraymami@telefonica.net

Data de publicació: 07.10.2013

2012. Genar en el  
Dartmoor National Park
(Anglaterra).

També és coautor dels llibres Els 
molins hidràulics del Moianès i la 
riera de Caldes (premi Sant Bernat, 

1993) i El Montsec i la Vall d’Àger
(1998). 

Entre els centenars d‘articles 

publicats trobem la sèrie dedicada 

al coneixement espeleològic del 

Gran Penedès. També ha escrit, 

entre altres temes, sobre toponímia, 

arqueologia, art rupestre, 

trogloditisme, coves turístiques i 

cavitats de Catalunya i Europa. Tots 

ells publicats a revistes, 

congressos, simposiums, 

miscel·lànies o jornades literàries.
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Veure bibliografia


