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DISCRECIÓ
A finals de juliol a l’Agrupa es va rebre una trucada. 

Una veu femenina va dir més o menys això: “El nostre pare, en Josep Itu-
rrioz, ha mort i ja l’hem enterrat. Truco per a que el doneu de baixa”. 

Van parlar una mica més per entrar en més detalls.

Molts socis us preguntareu qui 
era en Josep Iturrioz. Els 
membres de l’anterior junta 

els hi sona però qui sabien ben bé qui 
era, eren els membres de la Comissió del 
100tenari.

En Josep era un persona que amb la 
seva aportació econòmica va fer possi-

ble que moltes de les activitats es pogues-
sin celebrar. De tant en tant, i sense avisar, 
apareixia, discretament i educada, per a 
fer una entrega, i al cap d’uns dies una 
altra… Quan se li agraïa deia que no eren 
tots seus, que tenia una colla d’amics, ima-

ginem que feia molts anys, que ara per tu i 
ara per mi s’ajudaven.

A recepció tenien l’ordre de que 
quan aparegués per la porta s’avisés 

al president i si era a prop vindria a salu-
dar-lo. Se l’havia de retenir el major temps 
possible per donar-li temps per arribar, 
cosa que no sempre s’aconseguia.
Mai va voler que se sabés de les seves 
aportacions.

Era una persona que ens parla de dis-
creció, amabilitat, generositat, amistat, 

soci compromès… 
Gràcies Josep.
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Circ de Cagateille

XIè CAMPAMENT D’ESTIU 
SECCIÓ DE MUNTANYA

Per: Participants al campament

ARIÈGE 2019
Enguany el XIè campament de la Secció de Muntanya, realitzat 
a finals d’agost a la població de Seix, al bell mig de la comarca 

francesa de l’Ariège al peu del Pirineu axial, concretament 
al càmping “Le Haut Salat”, ben situat per a tota mena d’excursions. 

Hem sigut 31 socis repartits entre furgonetes i bungalous.

El dissabte 24 anem arribant al llarg 
del dia. Al vespre, en un extrem 
del càmping que ja ens fem nostre, 

muntem la rotllana per comentar els aspec-
tes del campament i planificar l’endemà. 
S’aporten idees i itineraris, i en Domènec 
, com a bon vocal de cultura aporta ac-
tivitats i visites culturals. Aquesta trobada 
amenitzada amb algun destil·lat i galetes la 
fem cada vespre.
A continuació un petit resum de les ac-
tivitats realitzades

Diumenge 25

GROTTE DE SIECH. Els companys de 
l’ERE organitzen una excursió a la Grot-
te de Siech a Saurat, amb un recorregut 
horitzontal, aigua i algun pas estret, però 
a l’abast de tothom. Tant els habituals de 
l’ERE com els altres quedem satisfets de 
l’activitat.
PIC ESTIBAT. Un altre grup, anem al Pic 
Estibat. Sortim del Col de Port, amb una 
pujada constant entre falgueres i prats que 
ens porten a la carena cimera i al cim. Les 
panoràmiques són extenses, i està clar, el 
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Camí equipat als estanys de Turquilla

Cabana de Turquilla
Mont Valier que serà una constant tota 
la setmana. El descens el fem pel mateix 
camí.

Dilluns  26
PICS DE FOURMIGUET, LA BAN-
QUE I COUR VIC. Arribats amb ve-
hicles al Col de Pause, remuntem la vall 
d’Aula fins a la cabana d’Areau. Deixem 
el fons de la vall i flanquegem per un petit 
corriol fins el collet de Crabere. La ruta 
escollida sovint sense traces ens porta al 
cim de Fourmiguet, amb el Mont Valier 
enfront. L’itinerari segueix amb un flan-
queig una mica exposat que alguns no 
veiem clar, però segons el Peinado “Da 
mucho yuyu, se puede pasar pero mejor 
no resbalar “. Una vegada fet el flanqueig, 
amb trams de carena i més flanqueig pas-
sem pel Pic de la Banque i arribem al pic 
Cour Vic. Baixem a l’estany d’Areau, on 
alguns fem un bany “fresquet” abans de di-
nar. Després d’un petit pànxing retornem 
al coll de Pause.
Un segon grup fa una bonica caminada pel 

LLAC DE BETHMALE I L’ESTANY 
D’AYES.

Dimarts 27
VISITA TURISTICA A SAINT LISER, 
SAINT GIRONÇ  I MONTJOIE EN 
COUSERANS

CIRC DE CAGATEILLE. Uns altres 
anem a fer la petita excursió al Circ de 
Cagateille. Des del pàrquing és senzilla 
però molt bonica. Segueix per un magnific 
bosc el curs de l’Alet fins que per un pont 
el creuem i entrem al circ. Les petites gor-
gues inviten, com no, a fer una refrescada. 
Retornem pel mateix camí.
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Dimecres 28
PIC DE TROIS SEIGNEURS. Apar-
quem els vehicles al Port de Lers, on 
iniciem una excursió circular, que si bé 
promet ser exigent també ens oferirà un 
recorregut alpí i variat. Comencem amb 
baixada fins trobar la vall que ve de l’estany 
d’Arbu, al qual hi arribem després d’una 
forta pujada entre prats i rocam. La nostra 
ruta segueix amunt cercant el passos més 
lògics entre les roques. Després d’alguna 
petita grimpada arribem a la cresta i amb 
pocs metres aconseguim el cim. Alegria 
entre tots i fotos de rigor. La baixada la 
fem seguint la carena estreta i panoràmica, 
amb algun tram de cresta senzilla i sense 
cap dificultat, passant pel Pic de Barrés i el 
Pic de Fontanette. A partir d'aquí la nos-
tra ruta es precipita prat avall fins el mateix 
Port de Lers.

al Circ de la Plagne, un conjunt de salts 
d’aigua caiguts per diferents llocs amb  
més de 260 metres d’alçada, que es tro-
ben a la base del circ formant el  naixe-
ment del riu. Durant tot el recorregut anem 
trobant vestigis de l’antiga activitat minaire 
d’aquesta zona.

Dijous 29
CAP DE CARMIL (1.617m) Curta però 
bonica caminada des de “ le col de Pè-
guère” (1.375m). recorrent la carena del  
“Massif de l’ARIZE”, dins de la reserva 
natural de “FORET DE CAPLONG TU-
RISME. Cim amb una panoràmica excep-
cional.
Altres ens dediquem a fer el turista per les 
valls i ports de la comarca
BTT.  Altres més agosarats amb les seves 

Circ de la Plagne

CIRC DE LA PLAGNE (Vall de Birós). 
Un altre grup fem una caminada seguint 
el curs del riu “Lez” fins el seu naixement 

Cova de Siech 
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bicicletes de muntanya recorren els vol-
tants de Seix.
BARBACOA I SOPAR COMUNI-
TARI. Com ja és una tradició al cam-
pament, fem un sopar comunitari tipus 
barbacoa, doncs els dels bungalous en 
disposen a cada un d’ells. Amb un temps 
record, les brases funcionen, muntem tau-
les en rodona i comença el sopar i la gres-
ca. Als postres la Rosa M. bufa les espel-
mes dels seus 70 anys amb les croustades 
(pastís típic de l’Ariège) ajudada per la 
petita Neus.

Divendres 30
ESTANYS I CABANA TURQUILLA 
I PIC DE SERON. Després de fer una 
pista que surt de l’estació d'esquí de 
Guzet-Neige, aparquem a les cabanes de 
Gerac. La ruta comença per una pista que 
s’acaba abruptament i cal continuar en 
baixada per un camí equipat d’esglaons, 

cadenes i cables, que donen divertiment 
a l’itinerari. Remuntem la preciosa vall pas-
sant pels estanys de Piede, Astoue i Rega-
lisse on fem un banyet. Mentre en Bernat 
i El Miguel van a fer la circular pujant al Pic 
de Seron, els altres aprofitem per dinar a la 
cabana-refugi de Turquilla. De retorn des-
fem la vall, ara remuntant el camí equipat.

Pic Trois Seigneurs

CIRC DE CAGATEILLE. Un petit grup 
que no va poder anar-hi el dimarts, aprofi-
ta seguint les bones referències per anar a 
fer una matinal al Circ de Cagateille.

Dissabte 31
Anem recollint i ens acomiadem els uns 
dels altres, satisfets d’haver passat uns dies 
plens d’activitats, excursions, i un bon am-
bient............ i ganes de repetir.

Sortida BTT voltants de Seix

Sopar comnitari
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Pic Cour Vic

Carena Pic Barre

Pic de Seron
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Tota la colla al refugi (foto: Rosa M. Soler)

PARC NATURAL POSETS-MALADETA 
(Llauset-Vallibierna-Angliós)

  Juliol-19 
Per: Carme Capdevila

Rosa M, Enriqueta, Mari, Montse, Xavi, Miquel i Carme.
Ens trobem unes quantes amigues i sòcies de l’Agrupa 

per a passar uns dies a la comarca de la Ribagorça aragonesa 
i de pas pujar al Vallibierna. 

Marxem diumenge 14 de juliol. 
Fem carretera amb una pluja 
torrencial, persistent i amenaça-

dora. La previsió és de mal temps al matí 
i bon temps a la tarda i la resta de dies. 
Encertat! 

Per arribar a l'inici de la ruta cal seguir la 
pista que puja des del poble d'Aneto 

fins a la presa de Llauset, pista traçada 
als anys 70 del segle XX per a cons-
truir la presa o pantà de Llauset. Només 
l'aproximació ja paga la pena al travessar 
els prats de Nestui i les magnífiques vistes 
sobre la vall de la Ribagorça. Després de 
passar per l'assolat refugi de Llauset en-

cara s'ha de travessar un túnel (tancat a 
l'hivern) de més d'un quilòmetre que ens 
deixa al pàrquing vora la presa (2200m.) 
Des d'aquí cal començar a caminar. Men-
gem una mica, unes més que altres, i ja 
tenim el primer drama de l’excursió: La 
Montse i en Xavi no troben els pals!!! En 
Xavi es conforma però la Montse buscant 
solucions... decideix fer servir el pal del 
motxo de fregar el terra; no és molt fiable 
però fa la funció de guardar l’equilibri. 

El camí comença travessant un xicotet 
túnel.

Recorrem tota la vora de l'estany 
(pantà) de Llauset fins a la cua de 

l'embassament on hi ha unes passeres de 
ferro per travessar el rierol que baixa de 
l'estany de Botornàs. 

Nosaltres continuem el sender que 
gira cap al nord seguint el GR 11 i 

remunta un ressalt per arribar a l'estany. 
Abans d'arribar-hi, a la dreta queda la 
cabana de Botornàs envoltada d'ortigues: 
oberta, neta i amb un matalàs per a passar-
hi la nit si hi hagués necessitat. Fem una 
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Estany de Coma Arnau (foto: Miquel Budi)

paradeta i veiem marmotes descarades ja 
que no sembla que tinguin por.

El camí voreja l'estany i pren alçada a 
buscar el refugi del Cap de Llauset, 

nou des del 2016, de la federació arago-
nesa (2425m.) 

El refugi és còmode i ofereix habitacions 
amb dutxa d’aigua calenta de 5h-7h i 

wc incorporats a cada habitació, un luxe! 
El sopar bo i abundant; (l’esmorzar serà 
una mica més trist).

El pla pel segon dia, 15 de juliol, és 
pujar al Vallibierna (3056m) per l’ivó 

Chelat xino-xano. Les tres expedicionàries 
Rosa M, Enriqueta i Carme no volen fra-
cassar per anar massa esperitades. L’altre 
grup (Miquel, Mari, Xavi i Montse) ani-
ran, pel mateix camí, fins als estanyets de 
Coma Arnau i s’ho prendran amb calma.

Sortim del refugi i seguim els senyals del 
GR-11 direcció Coll de Vallibierna. 

Remuntem una forta pujada i quan planeja 
es deixa el GR-11 i seguint cap a l’esquerra 
tot senyalitzat per unes fites seguim la vall, 
amb el Vallibierna al fons, fins els Estan-

yets de Coma Arnau. Després remuntem 
per deixar l’estany Redó a l’esquerra i a 
sota. Arribem a un petit ivó i el deixem a 
la dreta i sense despistar-se de les fites ens 
endinsem en un mar de pedres. Ja s’enfila 
el caminet per superar uns +350m en una 
ziga-zaga ben dreta. Arribem a la cresta, 
fàcil però exposada i amb unes vistes a 
l’Aneto magnífiques. 

Fins aquí hem anat soles tot el dia, però 
al arribar al cim, ens trobem una gran 

colla que han pujat pel Culebras i el famós 
“Paso del Caballo”.   

Mentre descansem i admirem el mag-
nífic paisatge, ressaltat pel dia tan 

clar i assolellat de que gaudim, aprofitem 
per fer la xerrada, les fotos de rigor i una 
ganyipada.

Baixem pel mateix camí i sense fer cas 
de l’Enriqueta que ens avisa d’unes fi-

tes ens trobem en una tartera que acaba en 
unes parets de l’ivó Redó que ens força a 
flanquejar i remuntar un bon tros fins trobar 
el camí ben marcat. Una altra anècdota per 
afegir!! Més tard ens banyem els peus, xe-

Al cim del Vallibierna (foto: Rosa M. Soler)
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Refugi de Cap de Llauset (foto: Miquel Budi)

rrem, ens posem crema de sol per enèsima 
vegada i tornem al refugi quan ja els nostres 
amics estan inquiets. Una bona dutxa, un 
deliciós sopar i una xerradeta per posar-nos 
al dia els dos grups, donen fi a la jornada.

El tercer dia ja marxem del refugi i tor-
nem a les furgonetes per Angliós.

Comencem a caminar pujant cap a 
l'estany del Cap de Llauset. Des 

d'aquí el camí travessa una tartera de pe-
dres grosses cap al collet dels Estanyets. 
Aquest tram de pujada, uns +50m de 
desnivell, es fa pesat però no és difícil.

A l'altra banda del collet dels Estanyets 
apareix la part alta els estanyets del 

cap d'Angliós cap a on hem de baixar.

Comencem el descens, costerut, amb 
un desnivell de -200m i on cal ca-

minar amb cura. Per sort el camí es troba 
prou ben traçat i fa voltes salvant bé el 
desnivell i evitant el pas per les tarteres 
més grans. Arribem així al primer dels es-
tanyets del Cap d'Angliós. 

Continuem ruta i abans d’arribar a 
l’ivó de l’Aubaga fem drecera cap a 

la dreta tot buscant el GR, que pujarà cap 
al coll d’Angliós per retornar a Llauset.  
Per sort el camí és bo i puja dret però fàcil 
tècnicament.

Des de dalt del coll se'ns obre una mag-
nífica panoràmica sobre l'estany (pan-

tà) de Llauset i també de la vall d'Angliós.

El camí baixa per una pala herbosa, ple-
na de flors, fent voltes per a salvar el 

fort desnivell que ens separa de l'estany. 
Malgrat el pendent, el camí no és mas-
sa costerut i només en un pas hi ha perill 
real de precipitar-se pel vessant i per això 
mateix hi ha un passamà per evitar males 
caigudes, necessari en cas de gel i aigua, 
però no en un dia d'estiu assolellat com el 
d’avui. Finalment el camí fa cap a una ca-
naleta i per unes escales de pedra arriba al 
davant del túnel que hem travessat a l'inici 
de la ruta i que ens deixa al pàrquing. 

Després d’un vermutet anem a passar 
la nit al pàrquing de Conangles, en la 

boca sud del túnel de Vielha. Dormim i el 
dia següent ja tirem cap a casa. 

Tots i totes portem una motxilla plena 
de bons records: el paisatge, els llacs, 

les muntanyes trepitjades o les que ens 
planten cara per a un repte futur, la com-
panyonia, la calor, les flors, els estels a la 
nit... i el mal de genolls que ens diu que 
hem caminat i ens hem esforçat.

Fins una altra companyes!!  
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DIADA DEL SOCI
27 DE JUNY DEL 2019

Jordi Romagosa (soci 1224)
Després de superar els embussos de l’autopista i de la Diagonal, 

amb la refrigeració del cotxe a tota pastilla, 
(som dins d’una onada de calor) trobem, oh miracle! 

Un aparcament en zona blava, no gaire lluny de l’Agrupació. 

La operació de pujar els vint graons 
que van del carrer a l’Agrupa els 
faig d’un en un i poc a poc.

Quan entrem, les taules del piscolabis 
estan en ebullició d’activitat, tot de 

companyes i companys (d’aquests menys) 
estan preparant les plàteres de teca. 
Som molts, hi ha un xivarri que déu n’hi do.

Anem seient a les cadires de la sala 
que un o altre ha preparat (gràcies) 

i quan la sala ja és plena, el personal 

s’escampa i seu per allà on pot. 

En Pere (president) intenta fer silenci, li cos-
ta una mica, però finalment s’aconsegueix. 

Ens parla del programa d’avui, de com s’han 
atorgat les medalles i dels reportatges que les 
seccions ens han preparat. 

Primerament el president anomena els 
socis que enguany acompleixen els 50 

anys de soci: Miquel Rico, Rosa Mª So-
ler, Miquel Casas, Jordi Pino i Josep Mª 
Villena, el president compleix amb l’acte 

a
.e

.c
.
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50 anys de socis a l'AEC (foto: Caterina Rodríguez)

de punxar-los-hi (a la camisa, és clar) la 
insígnia d’or i els presents aplaudim amb 
entusiasme.

Tot seguit uns reportatges fotogràfics, 
informen de les activitats de varies 

seccions. En Pere Mansilla ja ens ha ad-
vertit que són necessàriament curts per 
poder-los fer caber dins d’aquest acte. Es 
fa un recés i es reparteixen les medalles 
dels 3000 i 4000,  cal destacar que una 
de 3000 és per la nena Pujante. Segui-
dament es reparteixen les medalles de les 
Seccions de: Muntanya, SEM, SEAM, 
Cultura, Grup Jove i BTT.

Una altra tanda de reportatges ens ale-
gren els ulls amb les activitats de la 

resta de seccions. Més aplaudiments.

Ara en Montagut fa entrega del pre-
mi que du el seu nom a en Joan 

Cabré per les seves col·laboracions en el 
Butlletí mensual.

Finalment el president fa entrega de la 
Medalla Especial de la Junta a en Mi-

quel Budi 

Ens alcem, recollir  i apilar les cadires 
i anar a les taules a veure que es pot 

atrapar, la gana i la set les tenim fetes. 

Xerrada amb aquest, petonets amb aque-
lla, estreta de mans amb l’altre, endra-

par la truita, el llom, el formatge, les olives... 
S’acaba la cervesa, s’ataca el que hi ha... 

Es fa tard, comiats, quedar per més en-
davant... I baixar les escales d’esquena 

i d’un en un que és com no fa mal el ge-
noll. Cap el cotxe i fins a casa.

Com sempre retrobar-se amb els amics 
i amigues de l’Agrupació és un goig 

i un regal de felicitat.



14setembre  2019

foto: rosa M. Soler
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VOLTA A L’ESTANY DE BANYOLES 
CALOR, CALOR!

Per: Conxi Fernández
Calor, Calor, era la paraula que vam sentir tota l’estona, 

però ara us ho explico: Dins de tot  això l’excursió va ser fantàstica.

 am començar agafant  forces  abans 
de caminar com sempre, l’entrepà i el 
cafetó.

Comencem a caminar tot  desitjant 
no passar gaire  calor. El camí que 

vam enfilar va ser super maco, tot vore-
jant l’estany amb un arbrat esplèndid , ple 
d’ombreta  de tant en tant passava una  
brisa que ens  feia revifar  i donar una fres-
cor que no ens esperàvem.  

Tot fent camí hi havia  uns entrants per 
observar  les aus. Aquestes devien 

tenir calor també, doncs només es veien 
ànecs. Això sí, vam gaudir amb una mare 
ànec amb els seus pollets molt petits. 

L’aigua és transparent, es podien 
comptar les pedres. Hi havia pesca-

dors que ens van informar que els peixos 
que pescaven no se'ls menjaven,  doncs  
són especies invasores, es diuen, LU-
CIOBARBUS GRAELLSII.  Més enda-
vant  vam trobar  banyant-se  una parelleta 
arrecerats del bullici amb la seva intimitat. 
Llàstima que els vam destorbar (només 
una estoneta). 

Tot seguint el camí vam parar a l’església 
de SANTA MARIA DE PORQUE-

RES romànica preciosa per dins despulla-
da i rústica com ha de ser. Com us dic el 
camí molt interessant doncs hi ha un po-
blat  Neolític de la draga, del final del VI 
Mil·lenni AC. 

Tot seguint amb una mica de caloreta, 
l’arribada al restaurant va ser un plaer 

amb la cervesa fresqueta, i el bany  per 
alguns companys que  van quedar com 
nous. El dinar va estar bé, però una mica 
calorós. El lloc molt maco, però molta 
gent.

Tothom vam arribar a casa molt satisfets 
de la diada que vàrem gaudir.

El vocal recomanat, i la companyia també, 
moltes gràcies per tot.



15setembre  2019

a
c
ti

v
it

a
ts

 S
E
T
E
M

B
R

E CALENDARI SETEMBRE
DATA SECCIÓ LLOC O ACTIVITAT VOCAL
3 dm. AEC Reunió Junta directiva Junta

10 dm.
SEAM 

i Muntanya
Llum i llibertat

SEAM 
i Muntanya

11 dc. AEC
DIADA NACIONAL 

DE CATALUNYA
AEC

12 dj. AEC Reunió de Veterans Frederic Planas
14 ds.

Muntanya
Semprepodem: Serra del Cadi 

Canals Cristall i Baridana
Pere Mansilla

18 dc. Muntanya Dimecres al sol:  Sant Pol-Calella Pere Mansilla
21 ds. Muntanya Cabrera ?

28 i 29 ds. i dg. AEC
Campament de tardor:  

Els Erols (La Pobla de Lillet)
SIJ

Tots els dime-
cres

AEC Labors
Núria Gómez i 
Mari Guillén

Vegeu a continuació informacions més detallades d’algunes de les activitats.

NIT 10 DE SETEMBRE

LLUM I LLIBERTAT
Aquest  esdeveniment de la nit del 10 a l'11 de 
setembre consisteix en il·luminar 131 agu-
lles del massís de Montserrat recordant 
els 131 presidents de la Generalitat de Catalun-
ya per reclamar la llibertat del nostre país. 
Tal com vam anunciar, els companys de 
la SEAM hi participaran il·luminant l’Eco 
d’en Nubiola.
Lamentablement, els tiquets pel sopar, 
dins de l’acte que s’organitza al Bruc, es-
tan exhaurits, encara que la organització 
informa que intentaran ampliar les places.

Els que estiguin interessats en inscriure’s, 
caldrà doncs que ho facin individual-
ment (en el cas que es faci aquesta am-
pliació). Us recordem la web on cal 
fer-ho: http://inscripcions.feec.cat/index.
php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esde-
veniment=763
No cal dir que també es pot assistir a l’acte, 
sense sopar, o contemplar la il·luminació 
de les agulles des d’altres punts.  
Aquí teniu una web que informa dels mi-
llors “miradors”: http://ja.cat/miradors_llill
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E SORTIDA MUNTANYA - SEMPREPODEM 

SERRA DEL CADÍ
CANALS CRISTALL-BARIDANA

14 DE SETEMBRE
RECORREGUT:
Coll de Pallers-Pla de Mataplana-Collet de Reineres-Collet Roig-Prat de Cadí-Font del 
Pi-Canal del Cristall-Coll de la Canal del Cristall-Puig de la Canal del Cristall (2586m)-
Coll de la Canal de l’Ordiguer-Puig del Quer (2571m)-Cota secundària (2543m)-Coll 
del Quer o del Llitze-Cota secundària (2632m)-Vulturó o Puig de la Canal Baridana 
(2653m)-Coll de la Canal Baridana-Canal Baridana-Font de les Planes-Coll Superior de 
Jussana-Collada de Jussana-El Collet-Borda de la Pena-Coll de Pallers. 

Durada: de 6 a 7 hores
Distància: 16 km aprox.
Nivell: Difícil
Hora de trobada: 06:00h.
Lloc de sortida: Padilla
Mitjà de transport: Vehicles particulars.

Degut a la distància fins a Estana, l’estretor de la carretera, la dificultat de la sortida i el 
seu recorregut, és millor no anar justos d’horari,  i per tant la opció de BUS per aquesta 
sortida no és adient.
PD: Fóra bo de trobar-nos dijous 12 per organitzar els cotxes, si més no saber amb qui 
comptem i les places

Vocal: Pere Mansilla  601 110 287

Normativa: És obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet 
d’apuntar-se a aquesta activitat, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recor-
dem que els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obliga-
tori contractar una assegurança per a la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del 
que pugui fer, o del que li pugui passar.
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DIMECRES AL SOL

MAR I MUNTANYA
18 de setembre 2019

Caminada mar i muntanya sortint de Sant Pol de Mar en direcció a la serralada per 
carenejar els punts més alts i passar pels turons que envolten Sant Pol de Mar i 

arribem al far de Calella des d'on acabarem la caminada passant per les cales i platges i 
remullar-nos per acabar la caminada al parc del litoral on hem començat.  

Hi ha dos punts a la caminada amb complicacions que explico:  

- Un cop arribats a l'antena del turó de Can Tiril trobem una tanca que passem per sota 
en una obertura que hi ha, estirats a terra.  

- El segon punt és per si es fa la caminada i no ens volem mullar, doncs de la cala de Roca 
Pins fins a la Platja de Garbí passem a ran de mar, es pot passar per un altre lloc tornant 
i vigilant a l'hora de travessar la carretera N-II. Millor pel mar.

Distància: 12 km aprox.
Temps: 4h sense comptar parades i temps per dinar
Desnivell: 400m
Transport: Renfe (anar i tornar) preu jubilats. 
Anar: 08.12h tornar (molts horaris)??
Trobada: Plaça Catalunya rotonda sota plaça 07:45 h
Dinar: restaurant a concretar
Porteu: banyador, xancletes i tovallola

Normativa: és obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet 
d’apuntar-se a aquesta activitat, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recor-
dem que els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obliga-
tori contractar una assegurança per a la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del 
que pugui fer, o del que li pugui passar.
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MUNTANYA – SENDERISME

CINGLES DE CABRERA
DISSABTE, 21 DE SETEMBRE DE 2019

Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies
Lloc de trobada: 7:00 a l’Agrupa – 7:15 a Fabra i Puig
Transport: autocar. Si no s’arriba a un mínim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: Fins dijous 19 de setembre a les 20h.
Preu: socis 35, socis on-line 45. Inclou autocar i dinar. 
Cal ingressar l’import corresponent al compte de l’Agrupa: Caixa d’Enginyers: 
0072 3025 0017 4114 0003 1058, indicant nom i “Cabrera”.
Distància: 8 km. 
Desnivell: 340 m. 
Horari aproximat: 4h.
Dificultat: fàcil.

Itinerari: Cantonigròs, Pont de la Rotllada, Font Negra, collet de Cabrera, Santuari de 
Cabrera, Cantonigròs.

Dinar: Restaurant a Roda de Ter

Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya, 
crema solar, aigua i esmorzar.

Normativa: És obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet 
d’apuntar-se a aquesta activitat, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recor-
dem que els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obliga-
tori contractar una assegurança per a la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del 
que pugui fer, o del que pugui passar.

Apunts de l’excursió: Itinerari que sortint del pont de la Rotllada recorre la 
petita vall entre els cingles d’Aiats i la serra de Sitjar, enfilant-se tot seguit dalt del 
cingle de Cabrera i el seu santuari, amb magnifiques panoràmiques sobre Osona i 
el Pirineu Oriental.
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E CAMPAMENT DE TARDOR
Ja el tenim aquí, un campament que, de ben segur, 

no us deixarà indiferents
28/29 DE SETEMBRE 2019

Aquest cop volem retrobar-nos amb la nostàlgia de temps passats.
No us ho perdeu, gaudirem força tot jugant i participant en les gimcanes i jocs que pre-
paren la secció de la SIJ.
Lloc: Casa Refugi Erols, La Pobla de Lillet
Preus:  Pensió completa: 27€
 Pensió Mitja: 22€
 Només dormir: 7€
Termini per inscripcions i reserves: dijous 19 de setembre
El transport: (pares, amics i simpatitzants) serà en vehicles particulars 
(procureu omplir cotxes)
L’hora de trobada: durant la tarda de dissabte.
Veniu preparats a passar-ho be i amb ganes de xerinola

ACTES DE LA DIADA
MATÍ:

09:00h: trobada a l’AEC
Ofrena floral al monument a Rafael de Casanova i Comas

TARDA:
15:00h: trobada a l’AEC per anar al tram nº1
15.30h. trobada al punt de l’ANC tram nº1 situat entre plaça d’Espanya i Sepúlveda 
(costat exposició a prop del quiosc).
Els trams que corresponen a la sectorial Sagrada Família, Són els trams 1 i 2 compresos 
entre, 1 plaça Espanya-Sepúlveda i  2 Sepúlveda-Florida Blanca.

INSCRIVIU-VOS A:
https://diada.assemblea.cat/index.php/m-apunto-al-tram
(màxim 5 persones per inscripció)
- Aquest any, igual que el darrer Onze de setembre, l’AEC  col·laborarà amb l’ANC 
és per això que es demana la màxima participació.
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CALENDARI
PROGRESSIÓ PER CRESTES

FORMACIÓ TEÒRICA PRÀCTICA

MONOGRÀFIC 25 de setetembre 28 i 29 de setbre FEB

ESCALADA EN ROCA

FORMACIÓ TEÒRICA PRÀCTICA

CURS NIVELL II 16, 23 i 30 d’octubre 19 i 20, 26 i 27 d’octubre CEE

EXCURSIONISME
CURS NIVELL 18 i 25 setbre ,2 d’octubre 21 i 22, 28 i 29 de setbre AEC

g
la

c
e
ra

PESSEBRE 2019
Enguany el Pessebre es posarà al Castell  Santuari de la Ecologia de Gallifa, 
el dissabte 23 de novembre.
Tingueu-ho en compte per reservar-vos la data.
Més endavant  ja donarem més detalls de la sortida.
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MUNTANYA – SENDERISME

DATA LLOC VOCAL

10 setembre LLUM I LLIBERTAT SEAM

21 setembre CABRERA

28/29 setembre 
CAMPAMENT DE TARDOR AEC

REFUGI EROLS

26 octubre 
ROQUES ENCANTADES

GUILLERIES
Domènec Palau

23 novembre
GALLIFA
PESSEBRE

Josep Bou

28 desembre ST JULIÀ DEL MONT Pep Molinos

25 gener

22 febrer 
CAMI DE RONDA 

TAMARIU 
Miquel Budi
Mari Guillén

28 març 
ELS EMPRIUS

OBAC
Domènec Palau

25 abril  RASOS DE PEGUERA Yolanda Soto

23 maig  
PLA BAGUET
LA MOLINA

Rosa Maria Soler

20/21 juny LA RIBALERA

28 juny  
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SECCIÓ DE MUNTANYA
MUNTANYA – SEMPREPODEM

DATA LLOC VOCAL

10 setembre LLUM I LLIBERTAT

14 setembre CADÍ/CRISTALL/BARIDANA Pere Mansilla

28/29 setem 
CAMPAMENT DE TARDOR AEC 

REFUGI EROLS

19 octubre SERRA DE MONTROIG
Feliu Burgada
Àngel Porras

16 novembre SERRA DE MONTSIÀ 
Jordina Argimón 

Salvador Montpeat

21 desembre SERRA ST LLORENÇ Miguel Peinado

18 gener EL FERRAN / GARROTXA Albert López

15 febrer RAQUETES Yolanda Soto

21 març SERRA DE CURULL
Mar Cardona

Toni Puigventós

18 abril  EMPEDRATS / MOIXERÓ Jordi Serra

16 maig  PUIG MOSCÓS, SISTRA I AGUDA
Toni Ensenyat
Pep Molinos

13 juny  
VALL DE MANTET
PIC DE LA DONA

Xavier Domènech

20/21 juny LA RIBALERA  

4 juliol PUIGMAL
Salvador Monpeat 

Àngel Porras
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a ASCENSIÓ AL PIC DE GEL

Excel·lent excursió 
per l’alta vall de la Noguera Pallaresa

Per: Jordi Secall (Soci 2.247)
Molt probablement, aquest nom no us digui res. 

Tot i estar situat en un territori que conec bastant, tampoc en tenia 
notícia. Fa uns mesos, mirant el Twitter de la Plataforma 

Salvem Salau, vaig veure aquesta foto. 

En no reconèixer el cim, i atret per 
la seva majestuositat, els vaig pre-
guntar quin era. Em van dir que el 

Pic de Gel, ubicat al SE del Port de Salau. 
Captivat per la seva majestuositat, em vaig 
marcar l’objectiu de pujar-hi aquest estiu.
I el dia 4 de juliol, va ser el dia. 

Deixo el cotxe a l’aparcament del Re-
fugi del Fornet (1.370 m), uns pocs 

kilòmetres de pista asfaltada, passat Alós 
d’Isil i en direcció Montgarri. Comença 
l’excursió seguint la pista de terra, fins que 
passats uns 750 m, a la dreta agafarem un 
trencall ben senyalitzat. Seguint les mar-
ques del GR, creuem el torrent del Port 
de Salau, i, uns 30 minuts després de 
sortir, arribem a un prat més o menys pla 
(1.510 m), on trobem un camí que baixa 

suaument al torrent. No l’hem d’agafar, 
sinó pujar pel prat en direcció NE/E. No 
hem de perdre les marques del GR i les 
fites, i anar sempre pel vessant dret del 
torrent, sense baixar-hi. En unes 2 h 15 
minuts, i per un camí exempt de dificul-
tats remarcables, arribarem al Port de Salau 
(2.085 m). 

Fa una sensació estranya resseguir el 
camí que fa 80 anys, i en ple hivern, 

van emprendre centenars de persones, 
de totes les edats, fugint de la repres-
sió franquista, camí de França. Un pocs 
anys després, es va repetir la història, en 
sentit invers. Moltes persones van pas-
sar per aquest port, fugint de la barbàrie 
nazi. Encara s’hi poden veure restes de 
construccions de principis del segle XX, 
que s’utilitzaven en la indústria de la fusta 
i comunicaven amb l’Ariège per mitjà de 
telefèrics. Encara es poden trobar restes 
de ferralla i cables en molts llocs. 

Sembla que no aprenem, i ara aques-
ta vall torna a estar amenaçada per 
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Quenca i Rocablanca des de Salau
un projecte d’extracció minera que, de 
tirar endavant, podria canviar la fesomia 
d’aquest bell indret, al marge de la previsi-
ble contaminació de la Noguera Pallaresa 
i dels terrenys dels voltants. 

Des del port, anirem cap al SE, per un 
camí evident. Tanmateix, fins molt a la 

vora del cim, a la cota 2.350 aproximada-
ment, no enfilarem la carena pròpiament 
dita, ja que és millor anar vorejant-la per 
sota, pel vessant pallarès. Així estalviem 
pujades i baixades, i fem un camí en pujada 
sostinguda. Quan veiem que no hi ha més 
remei que enfilar-se a la carena, tindrem 
davant la carena cimera del Pic de Gel. 
Sembla que sigui molt dreta i difícil. Certa-
ment és dreta, però amb les degudes pre-
caucions, es va fent sense grans dificultats. 

En general, tot l’itinerari des del Port 
de Salau, requereix d’atenció, cosa 

que fa que només sigui recomanable per 
a persones amb experiència en terrenys 
costeruts i amb pendents pronunciats. 

Després d’1 h 30 minuts aproximada-
ment, arribem al Pic de Gel (2.499 

m). Malgrat la seva altura modesta, la vista 

que té és espectacular, ja que no té cap 
dels “gegants” de la zona a prop. De sud 
a nord podem veure, entre d’altres, el Pui 
de Linya, Monastero, Peguera, Lo Tèsol, 
la vall de Cabanes, Bassiero, el Pui de 
la Bonaigua, Bessiberris, Aneto, Pic de 
Quenca, Posets, la Roca Blanca, Mauber-
me, Barlonguera, Clavera, Mont Valier, i 
tota la carenada que ens vé d’Aulà. I cap 
a l’est, Montroig, Sotllo, la Pica....Paga la 
pena dedicar-hi una estona. 

Ja no ens queda res més que tornar 
per on hem vingut, això si, amb molta 

atenció a la baixada del Pic de Gel, ja que 
hi ha alguns pocs llocs una mica exposats. 
El temps de tornada al Port de Salau, serà 
gairebé el mateix que per la pujada, i el 
retorn del Port fins al Refugi del Fornet, 
el podrem fer en 1 h 30 minuts aproxima-
dament. Tots aquests horaris son efectius, 
sense comptar aturades.

La cartografia recomanada és el nou 
mapa de l’Alpina “Valls d’Àneu”, tot 

i que en lloc de Pic de Gel l’anomena Pic 
de Colada.

Vall d'Isil
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(Juliol-19)
Per: Carmen Collado (Vocal del local)

Un any més hem complert amb el nostre propòsit!
Amb l’ajut de totes les sòcies i socis que han pogut participar, com 
un granet de sorra, l’Agrupa aquest mes de juliol ha tancat la cam-
panya de “La fam no fa vacances” de recollida d’aliments que ja 

anem portant a terme els últims anys.

Cada any ens superem, cosa d’agrair 
a les sòcies i socis, i que demos-
tra que sabem la importància de 

col·laborar en la recollida d’aliments i aju-
dar a les persones que ho necessiten. 

L’any passat es va posar en marxa la 
guardiola solidària, una manera de 

facilitar a tothom la col·laboració d’una 
manera més còmoda; vista la bona aco-
llida, enguany hem repetit el sistema de 
la guardiola, ha estat un èxit, hem recollit 
103,20€ que han permès comprar uns 
90 kg de menjar bàsic i també productes 
higiènics. Total, 9 caixes!  L’organització 
ha passat pel local a fer la recollida i 

posteriorment ens ha enviat una nota 
d’agraïment.

Hey, esto sí que son buenas noti-
cias!!!!  ¡¡¡Mil gracias por vuestro 

interés i vuestra fidelidad a la campa-
ña!!! Molt bones vacances també per 
vosaltres!
Sabine.

L’Agrupa agraeix la vostra col·laboració 
perquè sense vosaltres la campanya 

no hagués estat possible.
Bones vacances!!
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ri TOSSA PLANA DE LLES (2.916 m)
CERDANYA

Per: Jordi Pino i Caterina Rodríguez
Aquest cim forma part juntament amb el Puigmal, el Carlit 

i el Puigpedrós, del grup de quatre pics de més de 2.900 metres de 
que disposa la Cerdanya i es troba situat al centre de la llarga carena 
fronterera amb el país Andorrà i que va des de l’enfonsament del riu 

Valira fins la capçalera del riu de la Llosa, ja a tocar del Arieja. La 
muntanya pertany als Pirineus axials 

i està formada bàsicament per pedra granítica.  

Pel vessant sud-est del pic es pot 
apreciar una morfologia glacial 
incompleta, fruit d’un desglaç 

avançat a l’erosió del terreny i que es pot 
veure marcat en la gran plana superior del 
cim i el gran cercle glacial que cau amb fort 
pendent damunt del llac i clot de l’Orri. 
La cara nord de la muntanya, ja en terreny 
andorrà, presenta forts desnivells i espa-
dats, fruit d’una més marcada glaciació. 
Les aigües d’aquest indret van a parar al 
riu Madriu i després al Valira, mentre que 
la resta ho fan al riu Segre mitjançant els 
rius Setut i la Muga.
L’excursió, molt senzilla i còmoda, la farem 
per la banda sud de la muntanya, per te-

rrenys de pastures i sense grans pendents.  

ACCÉS

Amb automòbil ens hem de dirigir 
fins al poble de Lles de Cerdanya. 

on hi arribarem fent nou quilòmetres per 
una carretera que puja des de el poble de 
Martinet. Aquesta darrera vila es troba a 
la carretera de la Seu d’Urgell a Puigcerdà. 
Just passat el poble, venint de Puigcerdà, 
hi ha a mà dreta el trencall que puja a Sali-
lles, Arànser, Travesseres i Lles.
Un cop a Lles, la carretera entra al poble, 
gira a la dreta deixant l’hotel Mirador a 
l’esquerra, segueix fins les darreres cases, 
deixa un trencall a mà dreta que porta a 
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Viliella i arriba fins les pistes d’esquí de 
fons de Lles. Aquí trobem unes edifica-
cions i una font a l’esquerra i un refugi a 
la dreta. 
En aquest indret prenem una pista de terra 
que surt a l’esquerra de la carretera que 
acaba davant de l'esmentat refugi. Hi ha 
una tanca i la prohibició de passar-hi de 
Novembre a Maig, doncs la pista es fa 
servir per esquiar. Seguim aquesta ampla 
pista i uns sis quilometres més endavant 
trobem a mà esquerra, un pèl apartat i en 
sota, el Refugi de Pradell. Aquí aparcarem 
el vehicle al costat de la pista on hi ha 
espai per aparcar. 

RECORREGUT
El itinerari s’enfila per un bosc direcció 
nord i seguint unes marques grogues fins 
el pla de les Someres. Aquí segueix un 
llom, deixa les marques que porten al cim 
per una ruta més directa i volta un pèl més 
al nord per pujar el cim per la banda sud-
oest.
Les referències més importants i horaris 
sense comptar parades són:
0 minuts.- Refugi Pradell. (2.100 m). 
Sortim des de la pista a l’alçada del refugi 
i just on hi ha un pal indicador. Seguim 
la pista direcció ponent (sentit contrari al 
que hem arribat) per fer-ne uns 50 metres 
fins un nou pal indicador, que assenyala 
la direcció a la Tossa Plana de Lles. Aquí 
deixarem la pista i ens enfilarem per uns 
prats que tenim a la nostra dreta. Ara, ja 
trobarem alguns senyals grocs. Fem uns 
100 metres de prat en lleugera pujada i 
arribem a un bosc de pi negre. 
5 minuts.- Entrada al bosc. (2.120 m). 
Just entrar-hi tenim un trencall. Deixem el 
camí que seguíem que marxa planer de 
front i en prenem un altre a la nostra dreta 
que s’enfila més decididament. Aquí hi 
ha fites i també els senyals grocs amb el 
número 19 al centre. Anem pujant per 
aquest camí que tota l’estona va per entre 
bosc i seguint les pintures.
30 minuts.- Pla de les Ssomeres 
(2.280m). Arribem al final del bosc i 
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travessem en lleugera pujada i diagonal-
ment un pla d’herba, on també trobem 
les restes d’una cabana de pedra. Anem 
direcció nord cap a un ample llom allar-
gassat. A la nostra dreta resta el gran pla 
de les Someres compost d’herba de prat. 
A la nostra esquerra, un bosc de pi ens 
tapa la vall de Cantabrà. El camí segueix 
el llom en minsa pujada fins que aquest 
es comença a desdibuixar. Aquí trobarem 
una pedra gran i és el lloc on deixarem les 
pintures. 
45 minuts.- Desviació.- (2.350 m) En 
aquest indret, gairebé al final del llom, fites 
i pintura segueixen rectes cap a una gran 
pala d’herba i pedres. Nosaltres decan-
tem un pèl a l’esquerra seguint el llom i 
la vall de Cantabrà que ara ja veiem a la 
nostra esquerra, degut a que el bosc ha 
minvat. Seguim un camí que va de flanc en 
lleugera pujada, travessem el rierol Can-
tabrà, fins arribar a un poc marcat llom que 
baixa del cim.
55 minuts.- Trencall.- (2.470 m) En 
arribar al llom i just veure, en sota, la bas-
sa de Setut, hem de girar 90 graus a la 
dreta i enfilar-nos, ara més decididament 
pel llom. Aquí anirem trobant fites i ani-
rem també cercant el millor pas per entre 
alguna pedra granítica i els matolls de bru-
guerola i ginebró. Més amunt les fites de-
canten un pèl a l’esquerra, entren en una 
petita vall, la travessen i per l’altre cantó 
d’aquesta vall, munten fins la carena.

1 hora i 55 minuts.- Carena. 
(2.890m). En arribar-hi, girem cap a la 
nostra dreta per seguir la planera carena 
que ens porta en lleugera pujada fins el 
cim.
2 hores i 5 minuts.- Pic de la Porte-
lleta o Tossa Plana de LLes. (2.916 m). 
Molt ampli i pedregós. Una fita, un pesse-
bre i unes pedres disposades circularment 
per tal de protegir del vent. 
La baixada la farem desfent el camí 
d’anada.

HORARI

La pujada es pot fer en 2hores i 5 mi-
nuts i la baixada en poc més d’1 hora.

DESNIVELL

El desnivell acumulat de tota l’excursió 
és de 815 metres. 

ÈPOCA

La millor època és a finals de primavera 
per la bonica floració del terreny. A 

partir del mes de desembre i fins el mes 
d’abril, quan el terreny es troba nevat, és 
recomanable anar amb raquetes o amb es-
quís. Al pic de l’estiu podem passar molta 
calor si fem la ruta al migdia. 

PUNTS D'INTERÈS

És molt interessant la morfologia i oro-
grafia del terreny amb un cercle glacial 

molt ben definit a la cara sud. Les vistes 
des del cim també són força interessants 
i així si en dirigim cap el nord veurem to-
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tes les muntanyes dels Pirineus, des de les 
Maladetes fins el Carlit En sota nostre la 
vall andorrana de Madriu amb l’estany de 
l’Illa com a més destacat i les crestes de 
Gargantillar.
A ponent podem distingir, en dies clars, 
des de les muntanyes dels Pallars (Orri, 
Montsent de Pallars, Mainera, Punta Alta, 
Biciberris, etc.) fins els Montsecs d’Ares 
i Rubió. Al sud tenim tota la cara nord 
del Cadí, el Moixeró i la Tossa d’Alp, 
mentre que a llevant veurem els cims de 
Fontnegre, el Puigpedrós, Roc Colom i 
fins el Puigmal.

CLIMA I VEGETACIÓ

La vegetació és la clàssica dels estatges 
alpins amb força herba de prat acom-

panyada a les parts baixes de pi negre, 
bruguerola i algun ginebró.  El clima tam-

bé és alpí, amb poca influència dels aires 
mediterranis. Això fa que en dies clars es 
produeixin fortes diferències entre les tem-
peratures nocturnes i diürnes. Al hivern 
sovintegen els dies molt freds i de fort 
vent i fortes glaçades, combinats amb dies 
de calor. A l’estiu aquesta calor encara es 
reforça més i es combina moltes vegades 
amb el desenvolupament de sobtades i 
fortes tempestes.

EQUIPAMENT
Motxilla, gorra o barret, ulleres i crema 
solar tot l’any. Roba d’abric també a tota 
època. Cal dur també roba protectora del 
vent. L’excursió convé fer-la amb calçat 
dur. També recomanem dur una màquina 
de retratar, uns binocles i sobretot aigua.

Barcelona a 2 d’agost de 2008.
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CORREUS ELECTRÒNICS

aec@aec.cat
agrupactivitats@aec.cat

btt@aec.cat
butlleti@aec.cat

ere@aec.cat
caiac@aec.cat

comunicacio@aec.cat
coordinacio.sij@aec.cat

grupjove@aec.cat

ALTES DEL MES DE JUNY
Axel Champredon

Gabriel Champredon
Olivier Champredon

Marta Conti Giménez-Frontin

laribalera@aec.cat
seam@aec.cat

secretaria@aec.cat
web@aec.cat

PAGAMENTS
CAIXA D’ENGINYERS

AEC: ES72 3025 0017 4114 0003 1058

SIJ: ES34 3025 0017 4514 0003 1061

MOLT IMPORTANT: Al fer l'ingrés, cal indicar SEMPRE 

nom, cognom i l’activitat o concepte pel qual es fa el pagament •

CAVA
A partir de juliol ja es pot degustar el cava d’enguany. 

La “pirula” va dedicada a l’Escola Glacera.

Clarisse Le Mercier
Anna Pérez Serramià
Luka Potokar Pérez
Dalia Spada Conti

La nostra més cordial benvinguda i el desig d’una ben profitosa estada a l’Agrupació •

CONDOL
El passat dia 21 de juliol va finar el nostre consoci Josep Iturrioz Vicente, tenia 
88 anys d’edat i en feia 65 que era soci de la nostra Agrupació. Va ser un dels primers 
socis que van col·laborar per fer possible de completar el programa del 100tenari.  
A les seves filles, fills i demés família els hi fem arribar el nostre més sincer condol.
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AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA 

“CATALUNYA”
Padilla, 255-263, primera planta

08013 Barcelona
tel: 933 024 529

e-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCCb4ymO48bGSVxewPerIa3Q

1912

Amb la col·laboració de:

Coordinació: Rosa Maria Soler
Correcció lingüística: Jordi Romagosa
Disseny i maquetació: Xavier Sánchez
Impressió: Empòrium
Dipòsit Legal: B 11805-2015

En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa, Pere 
Mansilla, Rosa M. Soler, Javier Aznar, Pep Molinos, Miquel Budi, SIJ, 
campament estiu, Carme Capdevila, Caterina Rodríguez, Jordi Pino, 
Conxi Fernández, Jordi Secall, Carme Collado, Joan Guiu•

HORARI SECRETARIA A.E.C.
De dilluns a divendres de les 18:30 a 21:30 h.

SECCIONS
Secció de Muntanya, Senderisme i curses per muntanya (SM); Secció d'Escalada i 

Alta Muntanya (SEAM); Secció d'Esquí de Muntanya (SEM); Equip de Recerques 
Espeleològiques (ERE); Secció d'Esquí (SE); Secció de BTT; Secció Infantil i Juvenil 
(SIJ); Secció de Caiac; Secció de Cultura (SC); Secció de Turisme Eqüestre i Escola 

d'Esports de Muntanya Glacera •

2013
FACEBOOK: www.facebook.com/AgrupaAEC

INSTAGRAM: www.instagram.com/agrupacioexctacatalunya
Edita: AEC

President: Pere Mansilla

Llac de Banyoles (foto: Miquel Budi)


