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Editorial 

A quest mes de desem-
bre hem estat fent els 

darrers actes a la seu actual 
de l’Entitat: la celebració del 
Sopar de Nadal i el “Caga  
Tio” de la Secció Infantil. 
Més de 150 socis ens aple-
garem a l’Agrupació i ens 
varem felicitar les festes i 
desitjar-nos un feliç any nou 
per a tots, fent-ho extensiu 
als que per un motiu o altre 
no podien estar amb nosaltres. Aquests actes varen ser emotius i 
així ho varem sentir i viure durant les hores que van durar. Felici-
tats pels organitzadors que un any més s’hi han lluït. 
 Ara parlem de l’any vinent. Ja hem començat la feina 
d’embalatge. Les coses van sortint bé. Anem justos de temps ja 
que el contracte de lloguer finalitzava el 31 de desembre de 2007. 
Però el propietari del local, Sr. Salvador Jorba, ha estat receptiu a 
les nostres demandes i ens ha cedit el mes de gener i sense cost 
 També hem signat el contracte amb l’empresa Serveis Munici-
pals de Mercats de Barcelona. Un cop hem tingut lligat tot això, ens 
hem entrevistat amb la Regidora del Districte Sra. Assumpta Es-
carp, a la que hem explicat qui som, d’on venim i què pretenem. No 
solament ha estat molt receptiva, si no que a més s’ha involucrat 
en el nostre projecte de servei al barri. 
 Finalment, hem encarregat les obres de la construcció dels lava-
bos que començaran a primers de gener, i ens hem posat ha treba-
llar en les instal·lacions. La construcció per fer la secretaria i la sala 
de juntes no podem assumir-la econòmicament tal com l’havíem 
plantejat en principi i per tant seguirem buscant la manera de poder 
fer aquestes dependències més econòmicament i el més aviat pos-
sible. 
 En fi, que tenim un bon local i un bon barri i això projecta 
l’Agrupa cap a fites noves i encoratjadores, com ens feia avinent el 
recordatori del Sopar: 

 

Sopar de Nadal. Foto J. Romagosa 
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“Més lluny, sempre aneu més lluny,  
més lluny de l’avui que ara us encadena.  

I quan sereu deslliurats  
torneu a començar els nous passos.  
Més lluny, sempre molt més lluny,  

més lluny del demà que ara ja s’acosta.  
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.”  

C. Kavafis 
Jep Tapias 

President 

Ja tens a la teva disposició el 
cava d’aquest any 2007  

amb la xapa de la Secció Infan-
til.  

 
Preu per ampolla: 6€ 
Preu per caixes de 6 ampolles: 32€ 
Preu de la xapa: 1€  
Col·lecció de 5 xapes (2002 – 2007): 6€ 

CAVA 

Nou seu 

 Durant tot el mes de gener podreu venir a fer les vostres activitats i 
renovació de targes a la seu vella de la Plaça de Sant Josep Oriol. El di-
mecres, dia 30 de gener, tenim previst tancar definitivament la seu de 
Ciutat Vella. 
 Durant els mesos de gener i febrer estarem fent tasques d’embalatge i 
desembalatge. Esteu atents i interesseu-vos pels esdeveniments que 
es produiran durant el mes de gener, intentarem fer els comunicats de 
la millor manera possible, web, c.e., etc Agraïm a tothom que tingui un 
moment que passi per l’Agrupació i col·labori amb allò que pugui. En el 
calendari d’activitats s’han marcat uns dies puntuals, però qualsevol és bo 
per fer feina. Truca’ns a secretaria T. 93 302 45 29 i et direm a on pot ser 
més útil la teva aportació. 
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
Moviment de socis del mes de desembre 

ALTES 
 
Núria Castejon Agut 
Josep M. Sanchez Carrasco 
Elies Teodoro Ollé 
 

La nostra més cordial benvingu-
da i el desig d’una ben profitosa 
estada a l’Agrupació. 

1ª Trobada a la nova Seu Social de l’Agrupació 
Divendres, 18 de gener a 20:30 

 
Amb una doble finalitat: 
• Celebrarem l’entrega de premis del I Concurs Fotografia Digital 

de Muntanya “MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHI-
NA” que es farà a la Sala d’Actes del Centre Cívic Sagrada Fa-
mília. 

• Visitar els nous locals a on podrem comprovar l’estat de les 
obres i condicionament de la Nova Seu . 

CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA 
C/ Provença, 480. 08013 Barcelona 
Metro: L5 i L2 Sagrada Família / Bus: 10, 19, 33, 34, 43, 44, 48, 
50, 51 
Aparcament per bicicletes 
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d’altres locals, amb la impressió de que hi havia certa predisposició 
per aquest local per donar-l’hi la benedicció com la  futura seu social 
de l’Entitat. 
 L’altra comissió de treball, va aconseguir reunir els responsables o 
presidents coincidents amb les nostres idees i problemàtiques actuals. 
Ens reunirem amb el C.E. Pirenaic i amb l’Agrupació Cultural Folklòri-
ca i tot fen camí varem perfilar tant  les idees comunes com els desa-
cords. En el seguit de reunions, 
per concretar postures, es va que-
dar pel camí el C.E. Pirenaic, de-
gut al desacord dels seus socis 
amb el nostre projecte.  
 Aquest projecte anava agafant 
forma conjuntament amb els nos-
tres veïns de l’Agrupació Cultural 
Folklòrica, coincidint plenament en 
els objectius futurs. Per tal cosa, 
vam arribar a fer un pacte de ca-
vallers per poder donar-nos suport 
mutu, si els esdeveniments immo-
biliaris es posaven en contra de qualsevol de les dues entitats. El nos-
tre vincle era tan proper que ja havíem començat a estudiar  la possi-
bilitat de crear una fundació on el futur de les nostres  activitats estava 
garantida. 
 Però….Una oferta econòmica molt important, per part del propietari 
del local social de l’Agrupació Cultural Folklòrica, va fer que de la nit al 
dia, tot quedés en un no res i que  els nostres companys de ruta desa-
parexeissin. El nostre pacte verbal de cavallers, va quedar reduït a 
fum. Una gran decepció. 
 La comissió “per la fusió” també va treballar amb molt d’ànim, mal-
grat els entrebancs, manca de credibilitat i confiança que vam respirar 
en la nostra Entitat pel projecte proposat. Fins que ens vam quedar 
sols davant d’una tasca que, complint el que se’ns va encomanar, no 
va eixir victoriosa. 
 Sense cap dubte cal constatar que els dos eixos de treball en for-
ma de comissions, han fet una feina ben feta  amb un resultat molt i 
molt positiu….Hem aconseguit un nou local social. 
 Gràcies a la Junta Directiva i a la “comissió de local” pel seu pro-
jecte de futur. 

Albert Sambola  

Entrada:  Plaça de Sant Josep Oriol, 2 
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NECESSITEM COL·LABORADOR/A EN LES TASQUES 
DE SECRETARIA, GRATIFICAT 

  
Et fem saber que busquem un soci per col·laborar a les tasques 
de Secretaria, per substituir a la M. Antònia, que durant aquests 
darrers anys ha estat portant la Secretaria de l’Entitat. Les tas-
ques a realitzar son les de recepció i informació o les adminis-
tratives, d’informàtica o d’escriure correctament en català Si al-
gú està interessat es pot posar en contacte amb la M. Antònia, 
que li avançarà informació i en prendrà nota. 

Serveis als Socis Any 2008 

Aquí tens els preus d’aquest any de l’Agrupació. Fent un esforç, no hi ha 
cap increment en les quotes de soci i només hem incrementat alguns ser-
veis com el refugi de La Molina que durant l’any 2007 es va fer una inver-
sió per tenir aigua corrent i per tant millorar el servei al soci. 

Quotes 
 

 
 
 

 
 
 

(*)     Familiar inclou la parella i els fills menors de 18 anys 
(**)    Jubilat s’aplica als més grans de 65 anys 
(***)  Jubilat familiar s’aplica al soci nominal 

 
Refugi “Jordi Creus” a La Molina 

 
 
 
 
 

Refugi–Apartament a La Molina 
Capacitat per a 6 persones 

  Preu per nit/persona 
Socis 4,00€ 
No socis 10,00€ 

  Preu per nit tot l’apartament 
Socis 35,00€ 
No socis 70,00€ 

Modalitat Anual Semestral
Numerari 84,00€ 42,00€
Familiar (*) 139,50€ 69,75€
Jubilat (**) 52,00€ 26,00€
Jubilat Familiar (***) 104,00€ 52,00€
Juvenil 34,50€ 17,25€
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MARROC 
Setmana Santa 2008 

15 al 22 de març 
Jbel Sagro i Vall de Dadès 

Seguint  la tradició de viatges iniciada l’any 2007, et volem presen-
tar el viatge per aquesta Setmana Santa. Com aquestes dates 
sempre són molt compromeses, a nivell de bitllet d’avió, convindria 
tenir reserves fetes, el més aviat possible. És per aquest motiu que 
farem una reunió informativa el dia 16 de gener a les 20 hores 
en el local de Ciutat Vella. El programa del viatge és el següent: 
PROGRAMA 
1. Dia: Arribada a l’aeroport de Ouarzazate. Trasllat a l’hotel i en 
funció de l’horari visita de la gran kasbah de Taourirt. Sopar i nit a 
l’hotel de Ouarzazate. 
2. Dia: Trasllat en furgonetes fins al poble de Tagdilt (2 hores). Co-
mençament de la travessa a peu al massís del Jbel Sagro. Intro-
ducció a l’espai volcànic més important del Marroc, les anomena-
des “Muntanyes del Sàhara”, en el límit entre el desert i l’alta mun-
tanya, on petites comunitats de nòmades sobreviuen aprofitant la 
força de la natura concentrada en petits oasis. Caminada d’entre 4-
5 hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit en campa-
ment al paratge d’Almon Quarte.  
3. Dia: Segona jornada de travessa al massís del Jbel Sagro. Ens 
endinsem fent servir camins laberíntics per un espai de grandesa 
geològica, marcat per les parets de roca més majestuoses. Cami-
nada d’entre 4-5 hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit  
en campament a l’oasi d’Igli. 
4. Dia: Tercera jornada de travessa al massís del Jebel Sagro. 
Anem enllaçant un seguit d’enclavaments espectaculars, desco-
brint el “Monument Valley del Nord d’Àfrica”. Caminada d’entre 6-7 
hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit en alberg al pa-
ratge de Babn Ali.  
5. Dia: Visitem una prodigiosa cascada amagada entre grans pa-
rets (1 hora), i tot seguit realitzem el trasllat en furgonetes de retorn 
al poble de Tagdilt per pistes forestals. Després del dinar a la po-

Vacances actives 2008 

AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  COL·LABORACIÓCOL·LABORACIÓ  
Feina ben feta (visió de soci) 

D ’ençà de la notificació, per 
part del propietari, del des-

nonament del nostre local social, 
totes les alarmes van ser activa-
des dins i fora del Consell Directiu. 
La seva finalitat, cercar opinions i 
aconseguir solucions adients, tan 
econòmiques com de futur, per la 
nostra Entitat. 
 Òbviament, la direcció correcta 
va ser la de pensar, que el nostre 
futur passava per aconseguir un 
local estable, per permetre assolir tots els objectius prefixats per la 
nova Junta Directiva. 
 Es van establir dos eixos paral·lels de treball, que a la vegada re-
presentaven dues tendències de criteris, però unides per un objectiu 
comú i molt clar, el de millorar i consolidar el futur de l’A.E.C. 
 La tasca d’un dels eixos era la recerca d’un local de lloguer o com-
pra, que fos apte per complir amb les nostres necessitats, tan físiques 
com econòmiques. L’equip d’aquest eix de recerca, tenia la missió afe-
gida d’aconseguir també, amb la mà de la Regidoria del Districte, al-
gun espai adient per seguir ubicats en el  barri de Ciutat Vella. Malgrat 
que s’ensumaven dues tendències diferenciades a favor i en contra 
per seguir en el barri, es van seguint fent les gestions oportunes en el 
Districte. 
 L’altre eix  tenia com a missió bàsica,  fer gestions amb les entitats 
excursionistes i culturals del districte, afectades com l’A.E.C. per la 
pressió immobiliària del moment, per  estudiar les possibles unions o 
fusions  amb les entitats predisposades i  amb la intenció de facilitar o 
resoldre la problemàtica econòmica i pràctica del futur precari que es-
tem sotmeses  les entitats excursionistes i culturals del nostre país. 
 A mesura del pas de les setmanes, cada un dels eixos feien camí 
en els seus objectius. Els uns fen visites a locals per llogar i els altres 
connectant amb les entitats properes. 
 Fent camí i remenant tots el recons, la comissió de local va enso-
pegar amb un local gestionat pels responsables del Mercat Municipal 
de la Sagrada Família. Aquesta troballa va eclipsar molt la recerca 
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Entrada: Plaça del Pi, 5 
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material. 
 L’estada a l’“Albergue El Tambo”, que instal·lats i més o menys 
amuntegats, vam passar les nits primeres i últimes de la nostra estància a 
Huaraz. 
 També recordo amb simpatia el camí que vam fer plegats amb els 
rucs, be i gallines direcció al Camp Base… El mal de cap, d’alguns de 
nosaltres, al arribar-hi. Impossible d’oblidar les instal·lacions bàsiques 
construïdes, amb més o menys manya… 
 Recordo, amb un somriure als llavis, la peculiar dutxa, fent-nos esbor-
ronar la pell pel contacte de l’aigua, i  la seva baixa temperatura. Inoblida-
bles els primers contactes amb les neus andines i aconseguir el programa 
d’aclimatació establert, acostant-nos o assolint els diferents cims que ens 
envoltaven…Pucarranra, Ishinca, Huapi…..La gran satisfacció col·lectiva 
al instal·lar el Camp Avançat i el Camp I, per apropar-nos al nostre objec-
tiu…Les incòmodes 
nits, per manca 
d’aire respirable…
Les exhaustives 
revisions mèdiques 
que amb gran pro-
fessionalitat ens 
feia el Josa, que va 
tenir cura de la nos-
tra salut en tot mo-
ment… 
 I  quan al retor-
nar de la muntanya 
vam fer guàrdies, 
en el transcurs de 
la nit, per evitar una 
sorpresa de 
“Sendero Lumino-
so”, en una parada de la carretera en un llogaret sense llum elèctrica ni 
aigua corrent, que ens van donar menjar i aixopluc….. i …..aquells “Pisco 
Sower”…. aquella festa amb ballaruca inclosa….. 
 Vull recordar també amb molt sentiment la gran solidaritat  i compa-
nyia que vau tenir amb mi abans i en el transcurs de la expedició 
”Palcaraju 87”. … Miquei, Jep, Josa, Jordi, Toni, Cesc, Eduard, Emili i Jo-
el, gràcies per la vostra col·laboració i per fer-me reviure moments com 
aquells de fa 20 anys. 

   Albert S.  
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blació de Boumalne Dadès, fem una nova excursió molt estimulant 
a l’entrada de les espectaculars  Gorges de Dadès (2-3 hores). So-
par i nit en hotel a les Gorges de Dadès. 
 6. Dia: Realitzem una excursió per un congost tributari de les Gor-
ges de Dadès (2-3 hores) i tot seguit ens traslladem en furgonetes 
fins a les mítiques Gorges del Todra (2 hores), destí on podem 
gaudir d’una última excursió al llarg del bosc de palmeres que co-
breix la falda de les gorges (2-3 hores). Sopar i nit en hotel a les 
Gorges del Todra.  
7. Dia: Ens traslladem en furgonetes fins a Ouarzazate, completant 
les visites de la “Ruta de les Kasbahs” a  la població d’Aït-
Benhaddou. Sopar i nit en hotel de Ouarzazate. 
8. Dia: Trasllat a l’aeroport de Ouarzazate i retorn a Barcelona. 
Un viatge al cor del Marroc (país bereber), allà on descobrim els 
paisatges més fascinadors i remots, caminant entre kasbahs 
(fortificacions de fang), oasis amb palmeres i congostos salvatges. 
Servei inclòs: 
Guia català: Sergi Lara, i guia marroquí de parla castellana. 
Trasllats en furgoneta i trasllat d’equipatges en mules. 
Mulers, cuiners i material de campament (cuina, aliments, tenda-
menjador i tendes 2 persones). 
Allotjament en hotels, albergs i campaments en règim de pensió 
completa.  
No inclòs:  
Vol Barcelona – Casablanca – Ouarzazate. Estem negociant preus 
de grup i el dia de sortida i arribada. 
Entrades a monuments, begudes no incloses als àpats, propines. 
Preu per persona: Grup de 10 a 19 persones Socis: 525€. Socis 
on line: 575€. No socis: 585€.  
Grup de 20 o més persones. Socis: 485€. Socis on line: 535€. 
No socis: 545€. 
Organitza: www.montnatura.com, Laboratori de viatges i Agru-
pació Excursionista “Catalunya”. 
Organització tècnica: ATBE viatges. 
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EREERE  

Quarta Part: El Calvari 
 
La galeria deu tenir un 
metre i mig d’amplada 
per mig d’alçada, amb 
una inclinació de 45º, el 
terra fangós i relliscós. 
Son les rampes de fang, 
en Rafa ens n’havia par-
lat, però després de to-
tes les dificultats era el 
darrer que esperàvem. 
El meu carburer ja ha 
deixat de funcionar defi-
nitivament, a cada metre 
que avancem en recu-
lem la meitat, i per si no 
n’hi ha prou hem 
d’arrossegar els grossos 
bidons. Comencem a 
estar ben arrebossats de fang, un fang espès i gruixut que s’adhereix a tot 
arreu, el cansament es fa notar i l’ànim del grup esta començant a dismi-
nuir, em començo a preocupar pel nostre estat físic i psíquic. 
 Després d’una bona estona de pujar arrossegant-se el camí es fa pla, 
cel.lebrem que haguem superat la rampa, ens posem el pes a l’esquena, 
donem mitja volta i tornem a trobar-nos amb una nova rampa. Repetim el 
procés, pel fang esta tot ple de cucs de terra que s’han adaptat a viure 
aquí, això s’està convertint en un infern. Arribo a un nou replanet, no veig 
res, el baf és tan dens que el llum no em serveix de massa. Avanço de 
quatre grapes i al girar la galeria em trobo novament amb una altra ram-
pa. L’Erik i la Cristina no s’alegren massa al conèixer la noticia, estem ben 
emmerdats. 
 Puja que pujaràs, mica a mica i amb paciència, respirem molt depressa 
i hem d’aturar-nos a cada moment, la tercera rampa és molt més dreta, no 
veig el final i em desespero. Em centro en evitar que el petate i el bido 
caiguin rodolant, seria una catàstrofe, ja que no crec que em veiés en cor 
de baixar a buscar-lo.  
 El calvari segueix, he perdut la noció del temps, només em preocupa 
acabar la rampa de fang. De sobte em trobo un nou replà, faig un esforç i 

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (IV) 

 

Descansant a dalt de la rampa del fang. A partir d’aquí i 
durant més d’un quilòmetre la galeria no supera les mides 
del forat que veieu al fons obligant a anar quasi sempre de 

quatre grapes. 
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El dia és clar, i ens permet identificar un bon nombre de serralades 
llunyanes, l’aire és fred. Com quasi sempre en aquestes ocasions, 

n’hi ha un parell o tres que treballen i un grup nombrós d’observadors/
consellers.. Es dóna per fixat el Pessebre i ens apilonem al seu redós per 
a les fotos de record. Ara ens espera la baixada, que anem fent en gru-
pets, les converses, es mantenen fins a trepitjar els carrers d’Espinavell. 
L’autocar engega i ens baixa fins a Molló, allà el restaurant “Costabona”, 
ens espera amb les taules parades i tots plegats fem els honors als plats 
ben cuinats i abundants, vins i caves, hi ha xerinola de la bona, brindis 
coreogràfic, algú que s’arrenca amb cant gregorià i parlament del Presi-
dent. 
 Tornem a tancar-nos a l’autocar i mentre anem fent la païda, cantem i 
esvalotem, ens anem acostant a Barcelona. Un bon embús ens espera a 
l’entrada per la Meridiana, que segueix acompanyant-nos pel carrer 
d’Aragó i finalment parem a Plaça Catalunya, on cadascú s’espavila com 
pot per tornar a casa seva. Fins l’any que ve !! 

Jordi Romagosa 
Soci 1224  

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

Records ... 1987-2007 (Pal Caraju, 6247 m) 

R ecordo amb molta nostàlgia l’agost de 1987.  
Acluco els ulls uns instants i em venen a la memòria un cúmul de 

vivències  amuntegades, sense ordre ni concert però totes igualment 
agradables, que en el transcurs d’aquests 20 anys han passat pel sedàs 
del temps, transformant-les en experiències  molt enriquidores. 
 Sí, ara ja fa 20 anys vam aconseguir fer realitat el somni, fruit del tre-
ball i la preparació, posant els peus al nostre objectiu: la Cordillera Blanca 
dels Andes del Perú. 
 Viatjant en el temps, estic revivint aquell dia primer d’agost, amb totes 
les andròmines per un equip de deu persones i amb excés de pes, i que 
el personal de la companyía aèrea Viasa ens va “colar” sense increment 
del preu. 
 Tanmateix, l’arribada a l’aeroport de Lima, desprès de 23 hores de 
vol… la trobada amb “Pyramid Aventuras” que ens va rebre amb el micro-
bus, que ens faria de transport pels propers objectius immediats i posteri-
ors, juntament amb els bidons i “petates”, on estava encabit tot el nostre 
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24 de novembre del 2007 
 

Q uan arriba l’autocar, ja som una bona colla que estem xerrant a la 
Plaça Catalunya, alguna presentació, poques, car la gran majoria 

som vells amics. Pugem i cerquem seient. En Joan ens compta, li surten 
el números i l’autocar arrenca. En passar el peatge de Parets, un mosso 
d’esquadra ens fa parar, demana, mira, puja mira, demana més, s’ho par-
len entre el xofer i el mosso i endavant, res, control de rutina. Parem per 
esmorzar i a la gent de cal Rama se’ls hi acumula la feina: entrepans, cer-
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quants revolts ens 
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han pujat pel seu 
compte, iniciem la 
marxa bo i passant 
per dins del petit 
poble, una pista 
s’enfila dreturera 
pel llom del serrat 
de Sant Joan, la 
corrua –uns qua-
ranta- es va allargant, les converses que es mantenien al principi del camí 
es van apagant i són substituïdes per algun esbufec, ens acostem al clot 
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Pessebre a Coll Pregon 
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Tots junts a Coll Pregon.  Foto: Albert Sambola 
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EREERE  
hi arribo arrossegant-me miserablement pel fang. Deixo els paquets i 
m’avanço per la galeria, sembla que segueix en pla. Comunico la 

notícia que anima als meus companys, i arriben, esgotats, al lloc on em 
trobo. 
 Descansem mentre comentem que la cavitat s’ha espatllat molt des de 
que hem deixat el riu, el gros pes que estem arrossegant està exhaurint 
les nostres forçes. Menjo una mica i reprenem la marxa esperant trobar 
millors condicions. 
 El sostre no ens deixa anar de peu, però el sol fet de caminar en pla ja 
ens sembla una meravella, tanmateix no triguem a tornar a arrossegar-
nos, aquí comença un etern meandre ple de més fang, gateres, estre-
tors... La nostra marxa es va alentint, sentim a la llunyania en Rafa i en 
Manolo arrossegant els seus petates, jo vaig llençant el bidó i el petate 
sense cap mirament, no sé quan temps més podré aguantar la situació.  
 Les veus del primer equip ja son molt pròximes, els estem atrapant. 
Baixem un ressaltet de la irregular galeria i cridem per que ens indiquin el 
camí correcte: “por debajo!!” mirem i veiem una gatera impossible, no sé 
què pensar, tornem a preguntar i apareix en Manolo per damunt d’una 
rampa. S’havia equivocat. Pujem els paquets per la rampa i amb l’ajuda 
del Manolo ens reagrupem els dos equips per primer cop. 
 En Rafa i en Manolo estan exhausts i desencaixats, no poden més. Al 
primer lloc on es pugui muntarem el campament, però el cert és que fa 
moltes hores que no trobem cap lloc que reuneixi les característiques, 
l’ànim comença a ser molt baix. 
 Ens trobem davant d’un ressalt de dos metres, segurament es podrà 
baixar a pèl, però degut al nostre estat de cansament hi posarem una cor-
da d’ajuda, un accident aquí seria realment dramàtic. El ressalt dona lloc 
a una saleta més o menys ample. Com que fa moltes hores que no men-
gem decidim de fer un descans. Mentre fan una sopa ens avançarem en 
Rafa i jo sense pes a veure si trobem el lloc pel campament. 
 Dit i fet, agafo un petate i anem galeria enllà, sense pes s’avança rà-
pid, però no trobem res, al cap d’uns minuts i després de nombroses pa-
rades per recuperar l’alè arribo a una sala que em sembla prou espaiosa. 
Aquí!! Crido. En Rafa s’ho mira i diu que ha d’haver-hi un altre lloc millor 
més endavant, deixa el seu petate i avança tot sol per la galeria. M’espero 
uns minuts fins que ja no sento res. Crido. No rebo resposta. Decideixo 
continuar endavant, no és bona idea que hagi anat sol. 
 Per uns moments em trobo arrossegant-me completament sol en una 
galeria infame a quilometres sota terra, aleshores tinc una estranya visió: 
si em desoriento, podria no saber on es cap a dins o cap a fora de la co-
va, tot és igual, sense marques ni pendent, la llum deficient i el cansament 
extrem, tot això em porta a una paranoia creixent i decideixo no girar-me 
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EREERE  
en cap moment per no desori-
entar-me, crido i en Rafa no 
contesta, avanço més i de sob-
te rebo resposta: Es aquí!!. 
Al.leluia! 
 Arribem a una saleta on hi 
ha dos replans que tenen prou 
espai per ubicar-hi les tendes. 
No em sembla el millor lloc del 
món, però servirà. Tornem tan 
aviat com podem esperant tro-
bar una sopa calenta, però els 
trobo a tots tapats amb mantes 
esperant: m’he endut el petate 
amb l’aigua. Trec importància 
al tema al·legant que ja som al 
campament, així que reprenem 
la marxa amb optimisme, però el cert és que amb tot el pes s’avança molt 
més lentament i el que semblava aquí mateix resulta estar molt més lluny. 
 A les 3 del matí, 12 hores després d’haver entrat a Angustinos, arribem 
al lloc on instal·larem el campament. Sento un gran alivi sabent que per 
avui ja no m’hauré d’arrossegar més, però topem amb un altre problema 
que no havia pensat: no tenim aigua. 
 Un litre i mig és tot el que es conserva, i això que portem varies hores 
sense beure. Aleshores  recordo un petit bassal d’aigua que he vist arri-
bant al campament. M’hi acosto i amb un pot vaig recollint l’aigua amb 
color marronós i tota mena de partícules flotant, és tot del que podem dis-
posar. 
 Obrim els bidons i comencem a estendre material, menjar, tendes... En 
un moment plantem la primera de les tendes. Per accedir al replà de la 
segona construeixo unes escales en el fang, just darrera la primera en 
una galeria cega hi ha l’espai just. Extenem el material de la tenda i les 
varilles estan totes trencades dels cops.  
 No sabem quantes varilles van a cada costat, estem molt cansats i ens 
enredem en una discussió absurda fins que la tenda queda muntada.. 
com un bunyol, però és igual. 
 Prenem una sopa calenta amb regust a isostar i ens disposem a entrar 
als sacs. Ha estat una jornada molt dura, son les 5 del matí. Entrem als 
sacs per notar que el terra esta un pel inclinat. El sac rellisca, serà una nit 
mogudeta... (Continuarà...) 
 

L’espai al campament es molt limitat, però 
serà suficient per als nostres propòsits, el 
fort cansament farà que plantar les tendes 
no sigui una tasca tan senzilla com sem-

pre...  
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bellesa, i la sabem tant fràgil... quan veiem allà abaix els petits 
poblets, les seves cases, dintre de cada qual hi han històries 

humanes, petites històries insignificants en el temps però extrema-
dament importants pels seus protagonistes....Tot això et fa sentir 
part de la comunitat humana i part de la natura. 
 Després del coll, quan l'aresta es redreça de nou, la neu deixa 
pas a la roca. Al principi una successió d'agulles que s'han d'esca-
lar. A cadascuna trobar-hi el com. És com un joc de proves a pas-
sar. D'entrada endevinar el bon itinerari, rodejar-la ? escalar-la pel 
fil ? Llençar-s'hi, de vegades amb la finesa d'una ballarina, amb 
seny i equilibri, aprofitant les petites preses on podem recolzar les 
puntes d'atac dels grampons. De vegades, aprofitant bones preses, 
avancem amb gestos amples i atlètics, sentint amb eufòria la prò-
pia potència que ens propulsa cap amunt. Tota l'estona a cavall de 
l'aresta, en un magnífic granit. Després ve la pujada final al cim del 
Nadelhorn (4327 m), que l'escalem com un nen puja als arbres, 
simplement pel plaer de pujar. Simplement pel plaer de jugar. 
 És el quart aspecte: l'aspecte lúdic de l'alpinisme. La conjunció 
dels requeriments físics d'un esport, les coneixences d'una ciència, 
i la creativitat d'un art. 
 Esport ? ciència ? art? 
 Només un joc. 
 Així és l'alpinisme. 
 Comunió amb els altres, comunió amb tu mateix, comunió amb 
la natura... tot jugant. 
 

Texte i fotos: Dani Bach 
 
Fitxa tècnica. 
Primera ascenció: Dietrich von Bethmann-Hollweg amb Oskar i 
Otmar Supersaxo (7 de juliol de 1911) 
Dificultat: bellíssima ascensió clàssica de paret en neu/glaç (50°), 
en combinació amb una escalada de dificultat assequible (4a) en 
una roca excel·lent. A fer quan la cara N està ben provista però l'a-
resta en roca seca, al principi de temporada 
Desnivell:  aproximadament 1000 m des del refugi. 
Inici: Refugi de Mischabelhutte (3329) 
Horari:  comptar 4 h del refugi a la Lenzspitze, i 2 h més fins al Na-
delhorn. Retorn al refugi en 3 h.  
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Cara Nord de la Lenzspitze (4294 m) i traves-

sa al Nadelhorn (4327 m).  (50° 4a III D) 
(continuació) 

P erò res no s'acaba aquí. D'aquest cim no es pot baixar per en-
lloc. Bé, per enlloc de fàcil. La millor alternativa és continuar 

per l'aresta que l'uneix amb el Nadelhorn (4327 m), allà davant. Al 
principi una aresta que baixa al coll de manera tranquil·la. Una 
aresta afiladíssima, en la que el camí ve delimitat pels abismes que 
s'obren a esquerra i dreta. Una aresta que és la projecció natural 
del cim, i de la mateixa manera els mateixos sentiments de comu-
nió amb la natura ens acompanyen. I vet aquí una altra aportació 
que ens fa l'alpinisme, aquesta invitació a contemplar la natura i 
sentir-se un amb ella. Quan tot és silenci excepte l'udol del vent 
que sentim el a la cara, quan veiem tota aquesta extensió de ter-
reny fins l'horitzó, els cims llunyans de color blau, els boscos infi-
nits, el curs dels rius, la tranquil·litat dels llacs... Quan veiem tanta 

La cara nord de la Lenzspitze (4294 m) un mirall de neu  i gel, i l'aresta 
que surt a la dreta cap al Nadelhorn (4327 m) 
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 Aprofitant l’anticicló de mitjans de gener i febrer es produeix un feno-
men meteorològic, anomenat: “Les minves”. 
 Es tracta d’una compressió del nivell del mar que baixa uns 20 cms. i a 
la vegada produeix una mar extraordinàriament calmada. 
 La nostra proposta és fer una sortida d’un dia per anar per la Costa 
Brava a gaudir del mar i ser testimoni de la seva quietud i d’una solitària 
passejada. 
 El dia i el lloc queden per concretar. Informació a Secretaria. 

Activitat febrer 

SENDERISME 2008 
 

Per aquest any 2008 us proposem una nova ruta de senderisme de llarg 
recorregut que enllaça amb visites culturals de gran nivell. És una opor-
tunitat per a tots aquells que els hi agrada combinar la passejada, la 
cultura i un bon dinar. 
Ruta del Cister 
Una volta circular de 100 Km. fent el camí que feien els monjos cister-
cencs per comunicar-se entre ells. Visitarem els monestirs de Vallbona 
de les Monges, Santes Creus i Poblet. També farem parada a la ciutat 
monumental de Montblanc i visitarem algunes esglésies i cooperatives 
que anirem trobant pel camí. 
23 de febrer De Vallbona de les Monges a Forès. Visita al Monestir de 
Vallbona. 
29 de març De Forès a Pont d’Armentera 
26 d’abril De Pont d’Armentera a Pla de Santa Maria. Visita a Santes 
Creus. 
17 de maig El Pla de Santa Maria a Montblanc. Visita a Montblanc 
27 de setembre De Montblanc a l’Espluga de Francolí. Visitarem el Mo-
nestir de Poblet 
25 d’octubre De l’Espluga de Francolí a Vallbona. Visita a la Cooperati-
va de l’Espluga. 
El preu de la inscripció per aquesta activitat és de 15€ i a part les sorti-
des corresponents. Amb aquest preu està inclòs les entrades als tres 
monestirs. El preu de cada sortida es determinarà pels nombre 
d’assistents i preu del dinar.  
Ja és oberta la inscripció. Màxim 30 persones. 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
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GENER 

Dia 8 
 JUNTA Reunió 
Dia 10 
 LOCAL Feines d’embalatge 
Dia 12 i 13 
 MUNTANYA Dia 13: A Montserrat. Sortida de la Secció de Muntanya 
 ESQUI  Dies 12 i 13: Pujada al Puigmal. 
Dia 16  
 MUNTANYA A les 8 del vespre presentació del viatge al Marroc i 

comentaris de totes les activitats que farem amb Vacan-
ces Actives 2008 

Dia 17 
 LOCAL Feines d’embalatge 
Dia 18 
 JUNTA A les 20,30 hores: Visita d’obres al nou local i acte 

d’entrega de premis del Primer Concurs Digital de 
Fotografia de Muntanya. 

Dies 19 i 20 
 MUNTANYA Dies 19 i 20: Anirem a esquiar a Font Romeu. Farem 

dos grups: esquí alpí i de fons. Dormirem a una Gîte 
d’Etape. A concretar segons previsions de neu. 

 INFANTIL Sortida de dos dies 
Dia 23 
 LOCAL Feines d’embalatge i retirada de trastos vells 
Dies 26 i 27  
 MUNTANYA Dia 27: Puigsacalm. Sortida de la Secció de Muntanya 
Dia 30 
 LOCAL Comiat i tancament de la seu de la Plaça de Sant Josep 

Oriol i Plaça del Pi. 

CALENDARICALENDARI  

ASSEGURANCES 
 

Problemes, dubtes, consultes... 
TRUCA’NS 

TELF. 93 319 06 72     PINO I CATA 
 

De franc per a tots els socis de l’AEC 
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Av. Madrid 118 Telf: 93 491 16 91 Fax: 93 491 16 07 e-mail: ramon.canyelles@atbe-viatges.com 

ATENCIÓ ESPECIAL PER ALS SOCIS DE L’A.E.C. 

Bitllets avió, tren, vaixell. 
Reserves hotels, apartaments i albergs. 
Viatges de grups, a mida i organitzats. 
Viatges d’aventura i trekking. 
Lloguers d’autocars, cotxes, furgonetes. 
Especialitat en turisme fluvial 
etc... 

 
Dia 2 i 3 
 ESQUI Sortida a Pala Sarrera 
Dia 5 
 JUNTA Reunió 
Dia 7 
 MUNTANYA Preparació sortides cap de setmana 
Dia 9 i 10 
 MUNTANYA Dia 10: Guilleries. Sortida de la Secció de Mun-

tanya 
Dia 14 
 LOCAL Preparació sortides cap de setmana 
Dies 16 i 17 
INFANTIL Sortida de dos dies 
Dia 21 
 MUNTANYA Preparació sortides cap de setmana 
Dies 23 i 24  
 MUNTANYA Dia 23: Ruta del Cister. Vallbona de les Monges 
  Dia 24: Montserrat. Sortida de la Secció de Mun-

tanya 
 ESQUI Sortida a Tuc de Marimanya 
 
Totes les activitats les trobaràs més detallades a: www.aec.cat 
Si vols rebre la informació i recordatori de les activitats envia’ns el teu 
e-mail a: aec@aec.cat  

FEBRER 
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Cara Nord de la Lenzspitze (4294 m) i traves-

sa al Nadelhorn (4327 m).  (50° 4a III D) 
(continuació) 
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lloc. Bé, per enlloc de fàcil. La millor alternativa és continuar 

per l'aresta que l'uneix amb el Nadelhorn (4327 m), allà davant. Al 
principi una aresta que baixa al coll de manera tranquil·la. Una 
aresta afiladíssima, en la que el camí ve delimitat pels abismes que 
s'obren a esquerra i dreta. Una aresta que és la projecció natural 
del cim, i de la mateixa manera els mateixos sentiments de comu-
nió amb la natura ens acompanyen. I vet aquí una altra aportació 
que ens fa l'alpinisme, aquesta invitació a contemplar la natura i 
sentir-se un amb ella. Quan tot és silenci excepte l'udol del vent 
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 Obrim els bidons i comencem a estendre material, menjar, tendes... En 
un moment plantem la primera de les tendes. Per accedir al replà de la 
segona construeixo unes escales en el fang, just darrera la primera en 
una galeria cega hi ha l’espai just. Extenem el material de la tenda i les 
varilles estan totes trencades dels cops.  
 No sabem quantes varilles van a cada costat, estem molt cansats i ens 
enredem en una discussió absurda fins que la tenda queda muntada.. 
com un bunyol, però és igual. 
 Prenem una sopa calenta amb regust a isostar i ens disposem a entrar 
als sacs. Ha estat una jornada molt dura, son les 5 del matí. Entrem als 
sacs per notar que el terra esta un pel inclinat. El sac rellisca, serà una nit 
mogudeta... (Continuarà...) 
 

L’espai al campament es molt limitat, però 
serà suficient per als nostres propòsits, el 
fort cansament farà que plantar les tendes 
no sigui una tasca tan senzilla com sem-

pre...  
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bellesa, i la sabem tant fràgil... quan veiem allà abaix els petits 
poblets, les seves cases, dintre de cada qual hi han històries 

humanes, petites històries insignificants en el temps però extrema-
dament importants pels seus protagonistes....Tot això et fa sentir 
part de la comunitat humana i part de la natura. 
 Després del coll, quan l'aresta es redreça de nou, la neu deixa 
pas a la roca. Al principi una successió d'agulles que s'han d'esca-
lar. A cadascuna trobar-hi el com. És com un joc de proves a pas-
sar. D'entrada endevinar el bon itinerari, rodejar-la ? escalar-la pel 
fil ? Llençar-s'hi, de vegades amb la finesa d'una ballarina, amb 
seny i equilibri, aprofitant les petites preses on podem recolzar les 
puntes d'atac dels grampons. De vegades, aprofitant bones preses, 
avancem amb gestos amples i atlètics, sentint amb eufòria la prò-
pia potència que ens propulsa cap amunt. Tota l'estona a cavall de 
l'aresta, en un magnífic granit. Després ve la pujada final al cim del 
Nadelhorn (4327 m), que l'escalem com un nen puja als arbres, 
simplement pel plaer de pujar. Simplement pel plaer de jugar. 
 És el quart aspecte: l'aspecte lúdic de l'alpinisme. La conjunció 
dels requeriments físics d'un esport, les coneixences d'una ciència, 
i la creativitat d'un art. 
 Esport ? ciència ? art? 
 Només un joc. 
 Així és l'alpinisme. 
 Comunió amb els altres, comunió amb tu mateix, comunió amb 
la natura... tot jugant. 
 

Texte i fotos: Dani Bach 
 
Fitxa tècnica. 
Primera ascenció: Dietrich von Bethmann-Hollweg amb Oskar i 
Otmar Supersaxo (7 de juliol de 1911) 
Dificultat: bellíssima ascensió clàssica de paret en neu/glaç (50°), 
en combinació amb una escalada de dificultat assequible (4a) en 
una roca excel·lent. A fer quan la cara N està ben provista però l'a-
resta en roca seca, al principi de temporada 
Desnivell:  aproximadament 1000 m des del refugi. 
Inici: Refugi de Mischabelhutte (3329) 
Horari:  comptar 4 h del refugi a la Lenzspitze, i 2 h més fins al Na-
delhorn. Retorn al refugi en 3 h.  
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24 de novembre del 2007 
 

Q uan arriba l’autocar, ja som una bona colla que estem xerrant a la 
Plaça Catalunya, alguna presentació, poques, car la gran majoria 

som vells amics. Pugem i cerquem seient. En Joan ens compta, li surten 
el números i l’autocar arrenca. En passar el peatge de Parets, un mosso 
d’esquadra ens fa parar, demana, mira, puja mira, demana més, s’ho par-
len entre el xofer i el mosso i endavant, res, control de rutina. Parem per 
esmorzar i a la gent de cal Rama se’ls hi acumula la feina: entrepans, cer-
veses, vins, cafès, tallats... 
 A Camprodon, 
seguim la vall del 
Ritort i amb uns 
quants revolts ens 
plantem a sota 
d’Espinavell. Des-
prés de les saluta-
cions amb els qui 
han pujat pel seu 
compte, iniciem la 
marxa bo i passant 
per dins del petit 
poble, una pista 
s’enfila dreturera 
pel llom del serrat 
de Sant Joan, la 
corrua –uns qua-
ranta- es va allargant, les converses que es mantenien al principi del camí 
es van apagant i són substituïdes per algun esbufec, ens acostem al clot 
de la Closeta i ara toca pujar per un corriol que, vorejant prats, ens va en-
filant, mentre som observats per les vaques, que pacientment van mosse-
gant l’herba. Ja manca ben poc per atènyer el coll. Som a Coll Pregon, el 
molló fronterer ens treu de qualsevol dubte. Davant nostre el Canigó, amb 
el primer vestit blanc d’aquest hivern que ja vol entrar. A l’esquerra el cim 
del Costabona. Ens reunim tots i ens encaminem cap a la dreta on un 
greny de pedres ens ha semblat el lloc adequat per a instal·lar-hi el Pes-
sebre. És remarcable que a dalt, a Coll Pregon hi han pujat entre nosal-
tres: una companya embarassada de 8 mesos, una nena de tres anys i 
una gossa, (aquesta darrera ha fet tres o quatre vegades l’excursió). 

Pessebre a Coll Pregon 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

Tots junts a Coll Pregon.  Foto: Albert Sambola 
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hi arribo arrossegant-me miserablement pel fang. Deixo els paquets i 
m’avanço per la galeria, sembla que segueix en pla. Comunico la 

notícia que anima als meus companys, i arriben, esgotats, al lloc on em 
trobo. 
 Descansem mentre comentem que la cavitat s’ha espatllat molt des de 
que hem deixat el riu, el gros pes que estem arrossegant està exhaurint 
les nostres forçes. Menjo una mica i reprenem la marxa esperant trobar 
millors condicions. 
 El sostre no ens deixa anar de peu, però el sol fet de caminar en pla ja 
ens sembla una meravella, tanmateix no triguem a tornar a arrossegar-
nos, aquí comença un etern meandre ple de més fang, gateres, estre-
tors... La nostra marxa es va alentint, sentim a la llunyania en Rafa i en 
Manolo arrossegant els seus petates, jo vaig llençant el bidó i el petate 
sense cap mirament, no sé quan temps més podré aguantar la situació.  
 Les veus del primer equip ja son molt pròximes, els estem atrapant. 
Baixem un ressaltet de la irregular galeria i cridem per que ens indiquin el 
camí correcte: “por debajo!!” mirem i veiem una gatera impossible, no sé 
què pensar, tornem a preguntar i apareix en Manolo per damunt d’una 
rampa. S’havia equivocat. Pujem els paquets per la rampa i amb l’ajuda 
del Manolo ens reagrupem els dos equips per primer cop. 
 En Rafa i en Manolo estan exhausts i desencaixats, no poden més. Al 
primer lloc on es pugui muntarem el campament, però el cert és que fa 
moltes hores que no trobem cap lloc que reuneixi les característiques, 
l’ànim comença a ser molt baix. 
 Ens trobem davant d’un ressalt de dos metres, segurament es podrà 
baixar a pèl, però degut al nostre estat de cansament hi posarem una cor-
da d’ajuda, un accident aquí seria realment dramàtic. El ressalt dona lloc 
a una saleta més o menys ample. Com que fa moltes hores que no men-
gem decidim de fer un descans. Mentre fan una sopa ens avançarem en 
Rafa i jo sense pes a veure si trobem el lloc pel campament. 
 Dit i fet, agafo un petate i anem galeria enllà, sense pes s’avança rà-
pid, però no trobem res, al cap d’uns minuts i després de nombroses pa-
rades per recuperar l’alè arribo a una sala que em sembla prou espaiosa. 
Aquí!! Crido. En Rafa s’ho mira i diu que ha d’haver-hi un altre lloc millor 
més endavant, deixa el seu petate i avança tot sol per la galeria. M’espero 
uns minuts fins que ja no sento res. Crido. No rebo resposta. Decideixo 
continuar endavant, no és bona idea que hagi anat sol. 
 Per uns moments em trobo arrossegant-me completament sol en una 
galeria infame a quilometres sota terra, aleshores tinc una estranya visió: 
si em desoriento, podria no saber on es cap a dins o cap a fora de la co-
va, tot és igual, sense marques ni pendent, la llum deficient i el cansament 
extrem, tot això em porta a una paranoia creixent i decideixo no girar-me 
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Quarta Part: El Calvari 
 
La galeria deu tenir un 
metre i mig d’amplada 
per mig d’alçada, amb 
una inclinació de 45º, el 
terra fangós i relliscós. 
Son les rampes de fang, 
en Rafa ens n’havia par-
lat, però després de to-
tes les dificultats era el 
darrer que esperàvem. 
El meu carburer ja ha 
deixat de funcionar defi-
nitivament, a cada metre 
que avancem en recu-
lem la meitat, i per si no 
n’hi ha prou hem 
d’arrossegar els grossos 
bidons. Comencem a 
estar ben arrebossats de fang, un fang espès i gruixut que s’adhereix a tot 
arreu, el cansament es fa notar i l’ànim del grup esta començant a dismi-
nuir, em començo a preocupar pel nostre estat físic i psíquic. 
 Després d’una bona estona de pujar arrossegant-se el camí es fa pla, 
cel.lebrem que haguem superat la rampa, ens posem el pes a l’esquena, 
donem mitja volta i tornem a trobar-nos amb una nova rampa. Repetim el 
procés, pel fang esta tot ple de cucs de terra que s’han adaptat a viure 
aquí, això s’està convertint en un infern. Arribo a un nou replanet, no veig 
res, el baf és tan dens que el llum no em serveix de massa. Avanço de 
quatre grapes i al girar la galeria em trobo novament amb una altra ram-
pa. L’Erik i la Cristina no s’alegren massa al conèixer la noticia, estem ben 
emmerdats. 
 Puja que pujaràs, mica a mica i amb paciència, respirem molt depressa 
i hem d’aturar-nos a cada moment, la tercera rampa és molt més dreta, no 
veig el final i em desespero. Em centro en evitar que el petate i el bido 
caiguin rodolant, seria una catàstrofe, ja que no crec que em veiés en cor 
de baixar a buscar-lo.  
 El calvari segueix, he perdut la noció del temps, només em preocupa 
acabar la rampa de fang. De sobte em trobo un nou replà, faig un esforç i 

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (IV) 

 

Descansant a dalt de la rampa del fang. A partir d’aquí i 
durant més d’un quilòmetre la galeria no supera les mides 
del forat que veieu al fons obligant a anar quasi sempre de 

quatre grapes. 
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El dia és clar, i ens permet identificar un bon nombre de serralades 
llunyanes, l’aire és fred. Com quasi sempre en aquestes ocasions, 

n’hi ha un parell o tres que treballen i un grup nombrós d’observadors/
consellers.. Es dóna per fixat el Pessebre i ens apilonem al seu redós per 
a les fotos de record. Ara ens espera la baixada, que anem fent en gru-
pets, les converses, es mantenen fins a trepitjar els carrers d’Espinavell. 
L’autocar engega i ens baixa fins a Molló, allà el restaurant “Costabona”, 
ens espera amb les taules parades i tots plegats fem els honors als plats 
ben cuinats i abundants, vins i caves, hi ha xerinola de la bona, brindis 
coreogràfic, algú que s’arrenca amb cant gregorià i parlament del Presi-
dent. 
 Tornem a tancar-nos a l’autocar i mentre anem fent la païda, cantem i 
esvalotem, ens anem acostant a Barcelona. Un bon embús ens espera a 
l’entrada per la Meridiana, que segueix acompanyant-nos pel carrer 
d’Aragó i finalment parem a Plaça Catalunya, on cadascú s’espavila com 
pot per tornar a casa seva. Fins l’any que ve !! 

Jordi Romagosa 
Soci 1224  

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

Records ... 1987-2007 (Pal Caraju, 6247 m) 

R ecordo amb molta nostàlgia l’agost de 1987.  
Acluco els ulls uns instants i em venen a la memòria un cúmul de 

vivències  amuntegades, sense ordre ni concert però totes igualment 
agradables, que en el transcurs d’aquests 20 anys han passat pel sedàs 
del temps, transformant-les en experiències  molt enriquidores. 
 Sí, ara ja fa 20 anys vam aconseguir fer realitat el somni, fruit del tre-
ball i la preparació, posant els peus al nostre objectiu: la Cordillera Blanca 
dels Andes del Perú. 
 Viatjant en el temps, estic revivint aquell dia primer d’agost, amb totes 
les andròmines per un equip de deu persones i amb excés de pes, i que 
el personal de la companyía aèrea Viasa ens va “colar” sense increment 
del preu. 
 Tanmateix, l’arribada a l’aeroport de Lima, desprès de 23 hores de 
vol… la trobada amb “Pyramid Aventuras” que ens va rebre amb el micro-
bus, que ens faria de transport pels propers objectius immediats i posteri-
ors, juntament amb els bidons i “petates”, on estava encabit tot el nostre 
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material. 
 L’estada a l’“Albergue El Tambo”, que instal·lats i més o menys 
amuntegats, vam passar les nits primeres i últimes de la nostra estància a 
Huaraz. 
 També recordo amb simpatia el camí que vam fer plegats amb els 
rucs, be i gallines direcció al Camp Base… El mal de cap, d’alguns de 
nosaltres, al arribar-hi. Impossible d’oblidar les instal·lacions bàsiques 
construïdes, amb més o menys manya… 
 Recordo, amb un somriure als llavis, la peculiar dutxa, fent-nos esbor-
ronar la pell pel contacte de l’aigua, i  la seva baixa temperatura. Inoblida-
bles els primers contactes amb les neus andines i aconseguir el programa 
d’aclimatació establert, acostant-nos o assolint els diferents cims que ens 
envoltaven…Pucarranra, Ishinca, Huapi…..La gran satisfacció col·lectiva 
al instal·lar el Camp Avançat i el Camp I, per apropar-nos al nostre objec-
tiu…Les incòmodes 
nits, per manca 
d’aire respirable…
Les exhaustives 
revisions mèdiques 
que amb gran pro-
fessionalitat ens 
feia el Josa, que va 
tenir cura de la nos-
tra salut en tot mo-
ment… 
 I  quan al retor-
nar de la muntanya 
vam fer guàrdies, 
en el transcurs de 
la nit, per evitar una 
sorpresa de 
“Sendero Lumino-
so”, en una parada de la carretera en un llogaret sense llum elèctrica ni 
aigua corrent, que ens van donar menjar i aixopluc….. i …..aquells “Pisco 
Sower”…. aquella festa amb ballaruca inclosa….. 
 Vull recordar també amb molt sentiment la gran solidaritat  i compa-
nyia que vau tenir amb mi abans i en el transcurs de la expedició 
”Palcaraju 87”. … Miquei, Jep, Josa, Jordi, Toni, Cesc, Eduard, Emili i Jo-
el, gràcies per la vostra col·laboració i per fer-me reviure moments com 
aquells de fa 20 anys. 

   Albert S.  
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blació de Boumalne Dadès, fem una nova excursió molt estimulant 
a l’entrada de les espectaculars  Gorges de Dadès (2-3 hores). So-
par i nit en hotel a les Gorges de Dadès. 
 6. Dia: Realitzem una excursió per un congost tributari de les Gor-
ges de Dadès (2-3 hores) i tot seguit ens traslladem en furgonetes 
fins a les mítiques Gorges del Todra (2 hores), destí on podem 
gaudir d’una última excursió al llarg del bosc de palmeres que co-
breix la falda de les gorges (2-3 hores). Sopar i nit en hotel a les 
Gorges del Todra.  
7. Dia: Ens traslladem en furgonetes fins a Ouarzazate, completant 
les visites de la “Ruta de les Kasbahs” a  la població d’Aït-
Benhaddou. Sopar i nit en hotel de Ouarzazate. 
8. Dia: Trasllat a l’aeroport de Ouarzazate i retorn a Barcelona. 
Un viatge al cor del Marroc (país bereber), allà on descobrim els 
paisatges més fascinadors i remots, caminant entre kasbahs 
(fortificacions de fang), oasis amb palmeres i congostos salvatges. 
Servei inclòs: 
Guia català: Sergi Lara, i guia marroquí de parla castellana. 
Trasllats en furgoneta i trasllat d’equipatges en mules. 
Mulers, cuiners i material de campament (cuina, aliments, tenda-
menjador i tendes 2 persones). 
Allotjament en hotels, albergs i campaments en règim de pensió 
completa.  
No inclòs:  
Vol Barcelona – Casablanca – Ouarzazate. Estem negociant preus 
de grup i el dia de sortida i arribada. 
Entrades a monuments, begudes no incloses als àpats, propines. 
Preu per persona: Grup de 10 a 19 persones Socis: 525€. Socis 
on line: 575€. No socis: 585€.  
Grup de 20 o més persones. Socis: 485€. Socis on line: 535€. 
No socis: 545€. 
Organitza: www.montnatura.com, Laboratori de viatges i Agru-
pació Excursionista “Catalunya”. 
Organització tècnica: ATBE viatges. 
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MARROC 
Setmana Santa 2008 

15 al 22 de març 
Jbel Sagro i Vall de Dadès 

Seguint  la tradició de viatges iniciada l’any 2007, et volem presen-
tar el viatge per aquesta Setmana Santa. Com aquestes dates 
sempre són molt compromeses, a nivell de bitllet d’avió, convindria 
tenir reserves fetes, el més aviat possible. És per aquest motiu que 
farem una reunió informativa el dia 16 de gener a les 20 hores 
en el local de Ciutat Vella. El programa del viatge és el següent: 
PROGRAMA 
1. Dia: Arribada a l’aeroport de Ouarzazate. Trasllat a l’hotel i en 
funció de l’horari visita de la gran kasbah de Taourirt. Sopar i nit a 
l’hotel de Ouarzazate. 
2. Dia: Trasllat en furgonetes fins al poble de Tagdilt (2 hores). Co-
mençament de la travessa a peu al massís del Jbel Sagro. Intro-
ducció a l’espai volcànic més important del Marroc, les anomena-
des “Muntanyes del Sàhara”, en el límit entre el desert i l’alta mun-
tanya, on petites comunitats de nòmades sobreviuen aprofitant la 
força de la natura concentrada en petits oasis. Caminada d’entre 4-
5 hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit en campa-
ment al paratge d’Almon Quarte.  
3. Dia: Segona jornada de travessa al massís del Jbel Sagro. Ens 
endinsem fent servir camins laberíntics per un espai de grandesa 
geològica, marcat per les parets de roca més majestuoses. Cami-
nada d’entre 4-5 hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit  
en campament a l’oasi d’Igli. 
4. Dia: Tercera jornada de travessa al massís del Jebel Sagro. 
Anem enllaçant un seguit d’enclavaments espectaculars, desco-
brint el “Monument Valley del Nord d’Àfrica”. Caminada d’entre 6-7 
hores (trasllat de l’equipatge en mules). Sopar i nit en alberg al pa-
ratge de Babn Ali.  
5. Dia: Visitem una prodigiosa cascada amagada entre grans pa-
rets (1 hora), i tot seguit realitzem el trasllat en furgonetes de retorn 
al poble de Tagdilt per pistes forestals. Després del dinar a la po-

Vacances actives 2008 

AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  COL·LABORACIÓCOL·LABORACIÓ  
Feina ben feta (visió de soci) 

D ’ençà de la notificació, per 
part del propietari, del des-

nonament del nostre local social, 
totes les alarmes van ser activa-
des dins i fora del Consell Directiu. 
La seva finalitat, cercar opinions i 
aconseguir solucions adients, tan 
econòmiques com de futur, per la 
nostra Entitat. 
 Òbviament, la direcció correcta 
va ser la de pensar, que el nostre 
futur passava per aconseguir un 
local estable, per permetre assolir tots els objectius prefixats per la 
nova Junta Directiva. 
 Es van establir dos eixos paral·lels de treball, que a la vegada re-
presentaven dues tendències de criteris, però unides per un objectiu 
comú i molt clar, el de millorar i consolidar el futur de l’A.E.C. 
 La tasca d’un dels eixos era la recerca d’un local de lloguer o com-
pra, que fos apte per complir amb les nostres necessitats, tan físiques 
com econòmiques. L’equip d’aquest eix de recerca, tenia la missió afe-
gida d’aconseguir també, amb la mà de la Regidoria del Districte, al-
gun espai adient per seguir ubicats en el  barri de Ciutat Vella. Malgrat 
que s’ensumaven dues tendències diferenciades a favor i en contra 
per seguir en el barri, es van seguint fent les gestions oportunes en el 
Districte. 
 L’altre eix  tenia com a missió bàsica,  fer gestions amb les entitats 
excursionistes i culturals del districte, afectades com l’A.E.C. per la 
pressió immobiliària del moment, per  estudiar les possibles unions o 
fusions  amb les entitats predisposades i  amb la intenció de facilitar o 
resoldre la problemàtica econòmica i pràctica del futur precari que es-
tem sotmeses  les entitats excursionistes i culturals del nostre país. 
 A mesura del pas de les setmanes, cada un dels eixos feien camí 
en els seus objectius. Els uns fen visites a locals per llogar i els altres 
connectant amb les entitats properes. 
 Fent camí i remenant tots el recons, la comissió de local va enso-
pegar amb un local gestionat pels responsables del Mercat Municipal 
de la Sagrada Família. Aquesta troballa va eclipsar molt la recerca 
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Entrada: Plaça del Pi, 5 
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d’altres locals, amb la impressió de que hi havia certa predisposició 
per aquest local per donar-l’hi la benedicció com la  futura seu social 
de l’Entitat. 
 L’altra comissió de treball, va aconseguir reunir els responsables o 
presidents coincidents amb les nostres idees i problemàtiques actuals. 
Ens reunirem amb el C.E. Pirenaic i amb l’Agrupació Cultural Folklòri-
ca i tot fen camí varem perfilar tant  les idees comunes com els desa-
cords. En el seguit de reunions, 
per concretar postures, es va que-
dar pel camí el C.E. Pirenaic, de-
gut al desacord dels seus socis 
amb el nostre projecte.  
 Aquest projecte anava agafant 
forma conjuntament amb els nos-
tres veïns de l’Agrupació Cultural 
Folklòrica, coincidint plenament en 
els objectius futurs. Per tal cosa, 
vam arribar a fer un pacte de ca-
vallers per poder donar-nos suport 
mutu, si els esdeveniments immo-
biliaris es posaven en contra de qualsevol de les dues entitats. El nos-
tre vincle era tan proper que ja havíem començat a estudiar  la possi-
bilitat de crear una fundació on el futur de les nostres  activitats estava 
garantida. 
 Però….Una oferta econòmica molt important, per part del propietari 
del local social de l’Agrupació Cultural Folklòrica, va fer que de la nit al 
dia, tot quedés en un no res i que  els nostres companys de ruta desa-
parexeissin. El nostre pacte verbal de cavallers, va quedar reduït a 
fum. Una gran decepció. 
 La comissió “per la fusió” també va treballar amb molt d’ànim, mal-
grat els entrebancs, manca de credibilitat i confiança que vam respirar 
en la nostra Entitat pel projecte proposat. Fins que ens vam quedar 
sols davant d’una tasca que, complint el que se’ns va encomanar, no 
va eixir victoriosa. 
 Sense cap dubte cal constatar que els dos eixos de treball en for-
ma de comissions, han fet una feina ben feta  amb un resultat molt i 
molt positiu….Hem aconseguit un nou local social. 
 Gràcies a la Junta Directiva i a la “comissió de local” pel seu pro-
jecte de futur. 

Albert Sambola  

Entrada:  Plaça de Sant Josep Oriol, 2 
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NECESSITEM COL·LABORADOR/A EN LES TASQUES 
DE SECRETARIA, GRATIFICAT 

  
Et fem saber que busquem un soci per col·laborar a les tasques 
de Secretaria, per substituir a la M. Antònia, que durant aquests 
darrers anys ha estat portant la Secretaria de l’Entitat. Les tas-
ques a realitzar son les de recepció i informació o les adminis-
tratives, d’informàtica o d’escriure correctament en català Si al-
gú està interessat es pot posar en contacte amb la M. Antònia, 
que li avançarà informació i en prendrà nota. 

Serveis als Socis Any 2008 

Aquí tens els preus d’aquest any de l’Agrupació. Fent un esforç, no hi ha 
cap increment en les quotes de soci i només hem incrementat alguns ser-
veis com el refugi de La Molina que durant l’any 2007 es va fer una inver-
sió per tenir aigua corrent i per tant millorar el servei al soci. 

Quotes 
 

 
 
 

 
 
 

(*)     Familiar inclou la parella i els fills menors de 18 anys 
(**)    Jubilat s’aplica als més grans de 65 anys 
(***)  Jubilat familiar s’aplica al soci nominal 

 
Refugi “Jordi Creus” a La Molina 

 
 
 
 
 

Refugi–Apartament a La Molina 
Capacitat per a 6 persones 

  Preu per nit/persona 
Socis 4,00€ 
No socis 10,00€ 

  Preu per nit tot l’apartament 
Socis 35,00€ 
No socis 70,00€ 

Modalitat Anual Semestral
Numerari 84,00€ 42,00€
Familiar (*) 139,50€ 69,75€
Jubilat (**) 52,00€ 26,00€
Jubilat Familiar (***) 104,00€ 52,00€
Juvenil 34,50€ 17,25€
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“Més lluny, sempre aneu més lluny,  
més lluny de l’avui que ara us encadena.  

I quan sereu deslliurats  
torneu a començar els nous passos.  
Més lluny, sempre molt més lluny,  

més lluny del demà que ara ja s’acosta.  
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.”  

C. Kavafis 
Jep Tapias 

President 

Ja tens a la teva disposició el 
cava d’aquest any 2007  

amb la xapa de la Secció Infan-
til.  

 
Preu per ampolla: 6€ 
Preu per caixes de 6 ampolles: 32€ 
Preu de la xapa: 1€  
Col·lecció de 5 xapes (2002 – 2007): 6€ 

CAVA 

Nou seu 

 Durant tot el mes de gener podreu venir a fer les vostres activitats i 
renovació de targes a la seu vella de la Plaça de Sant Josep Oriol. El di-
mecres, dia 30 de gener, tenim previst tancar definitivament la seu de 
Ciutat Vella. 
 Durant els mesos de gener i febrer estarem fent tasques d’embalatge i 
desembalatge. Esteu atents i interesseu-vos pels esdeveniments que 
es produiran durant el mes de gener, intentarem fer els comunicats de 
la millor manera possible, web, c.e., etc Agraïm a tothom que tingui un 
moment que passi per l’Agrupació i col·labori amb allò que pugui. En el 
calendari d’activitats s’han marcat uns dies puntuals, però qualsevol és bo 
per fer feina. Truca’ns a secretaria T. 93 302 45 29 i et direm a on pot ser 
més útil la teva aportació. 
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
Moviment de socis del mes de desembre 

ALTES 
 
Núria Castejon Agut 
Josep M. Sanchez Carrasco 
Elies Teodoro Ollé 
 

La nostra més cordial benvingu-
da i el desig d’una ben profitosa 
estada a l’Agrupació. 

1ª Trobada a la nova Seu Social de l’Agrupació 
Divendres, 18 de gener a 20:30 

 
Amb una doble finalitat: 
• Celebrarem l’entrega de premis del I Concurs Fotografia Digital 

de Muntanya “MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHI-
NA” que es farà a la Sala d’Actes del Centre Cívic Sagrada Fa-
mília. 

• Visitar els nous locals a on podrem comprovar l’estat de les 
obres i condicionament de la Nova Seu . 

CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA 
C/ Provença, 480. 08013 Barcelona 
Metro: L5 i L2 Sagrada Família / Bus: 10, 19, 33, 34, 43, 44, 48, 
50, 51 
Aparcament per bicicletes 
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AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  
Editorial 

A quest mes de desem-
bre hem estat fent els 

darrers actes a la seu actual 
de l’Entitat: la celebració del 
Sopar de Nadal i el “Caga  
Tio” de la Secció Infantil. 
Més de 150 socis ens aple-
garem a l’Agrupació i ens 
varem felicitar les festes i 
desitjar-nos un feliç any nou 
per a tots, fent-ho extensiu 
als que per un motiu o altre 
no podien estar amb nosaltres. Aquests actes varen ser emotius i 
així ho varem sentir i viure durant les hores que van durar. Felici-
tats pels organitzadors que un any més s’hi han lluït. 
 Ara parlem de l’any vinent. Ja hem començat la feina 
d’embalatge. Les coses van sortint bé. Anem justos de temps ja 
que el contracte de lloguer finalitzava el 31 de desembre de 2007. 
Però el propietari del local, Sr. Salvador Jorba, ha estat receptiu a 
les nostres demandes i ens ha cedit el mes de gener i sense cost 
 També hem signat el contracte amb l’empresa Serveis Munici-
pals de Mercats de Barcelona. Un cop hem tingut lligat tot això, ens 
hem entrevistat amb la Regidora del Districte Sra. Assumpta Es-
carp, a la que hem explicat qui som, d’on venim i què pretenem. No 
solament ha estat molt receptiva, si no que a més s’ha involucrat 
en el nostre projecte de servei al barri. 
 Finalment, hem encarregat les obres de la construcció dels lava-
bos que començaran a primers de gener, i ens hem posat ha treba-
llar en les instal·lacions. La construcció per fer la secretaria i la sala 
de juntes no podem assumir-la econòmicament tal com l’havíem 
plantejat en principi i per tant seguirem buscant la manera de poder 
fer aquestes dependències més econòmicament i el més aviat pos-
sible. 
 En fi, que tenim un bon local i un bon barri i això projecta 
l’Agrupa cap a fites noves i encoratjadores, com ens feia avinent el 
recordatori del Sopar: 

 

Sopar de Nadal. Foto J. Romagosa 
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PUBLICACIÓ 
PERIÒDICA 

MERCAT D’OCASIÓMERCAT D’OCASIÓ  
(Espai reservat per anuncis de compra-venda dels socis) 
 

AGRUPACIÓ  EXCURSIONISTA  “CATALUNYA” 
Pl. del Pi, 5 Accés: Pl. St. Josep Oriol, 2 principal 
08002 Barcelona Tel. 93 302 45 29 
E-mail: aec@aec.cat                                         web: www.aec.cat 

Padilla 255, cantonada Provença , planta primera 
08025   Barcelona                                                 Tel. 933024529 
E-mail: aec@aec.cat                                      web: www.aec.cat 

Butlletí Informatiu    Gener 2008 

Padilla 255, nova seu social cantonada Provença, 
planta primera  


