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editorial

SANT TORNEM-HI,

amb una entitat més gran i més forta

Al nou any ens porta a tots una mica més
d'experiència i una Entitat més gran i més forta.
Això és molt bo per l'Agrupació,
que d'aquí a no gaire temps necessitarà
que altres socis es posin al front
per seguir el camí que va començar
fa més de 101 anys.
És per això que caldria que comencem
a pensar amb qui recollirà el testimoni.
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ambé amb una nova edició de la
Flama de la Llengua a celebrar
el proper mes de febrer, la Junta
va decidir que, per mantenir el lema
dels nostres fundadors: Excursionisme,
País i Cultura al calendari d'activitats
hi hauran, com a mínim, dues activitats al voltant de la Renovació de la
Flama de la Llengua catalana, sigui la
que sigui l'entitat encarregada de recollir-la a Prada i portar-la a Montserrat.

a nostra presència al Cim del Tossal del Rei, que hem recolzat que
es mantingui com un acte oficial més
de la renovació, i l'acompanyament
de la mateixa a Montserrat, són ja,
per decisió de la Junta, oficials a
l'Agrupa.
ixí comencem l'any amb el desig
de que el 2014 ens porti, tant a nivell personal com col·lectiu, d'Entitat i
País, el millor •

A

Í N D E X
3 EDITORIAL: Sant Tornem'hi
4 100tenari: Arranjaments pals
		 indicadors Vallferrera
10 CULTURA: Batalla de l'Ebre
12 TURISME EQÜESTRE: Sortida
13 MUNTANYA: Col·locació del pessebre
15 MUNTANYA: El nou pessebre
AGENDA D'ACTIVITATS:
		 16 CALENDARI; Projecció Sierra Nevada
		 17 CALENDARI esquí de muntanya
		 18 SENDERISME: Vall del Ter 3 i 4		
gener

				 MUNTANYA: Castell de Montgrí		
		 19		 MUNTANYA: Tossal dels Tres Reis
		 20		 CAIAC: Pales groenlandeses		
21 S.E.A.M: Una escalada nostàlgica
24 OPIINIÓ: Elogi de l'organitzador invisible
25 INFANTILS-JUVENILS: Txeiens
26 JUVENILS: Sortida amb bicicleta;
		 MUNTANYA: La Ribalera 2014
27 L'ITINERARI: Montagut
29 TALLER DE MANUALITATS
30 A.E.C.: Nous; condol; Targes FEEC

3

2014

100tenari

INAUGURAT EL TREBALL D'ARRANJAMENT DELS

PALS INDICADORS

COL·LOCATS FA 51 ANYS A LA *VALLFERRERA

16 i 17 de novembre de 2013
Per Manuel Cabanillas

Sobre un mantell blanc de 20 cm de neu recent
i una persistent pluja, es va inaugurar, a Areu
sobre el Pont del Noguera de Vallferrera, l'arranjament
dels Pals informatius que fa 51 anys van col·locar
un grup de socis de l'Agrupació, dins dels actes
del cinquantenari de la nostra Entitat.

V
V

encara actiu a l'Agrupa, es van esforçar en, com en d'altres activitats, que
l'AEC fos pionera en la senyalització
de la *Vallferrera.
esprés del descobriment de la
placa que van realitzar al uníson l'Alcalde d'Alins Josep Poch, el
president del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, Llàtzer Sibis, el diputat i vicepresident del Patronat de
Turisme i el president de l'*AEC Jep
Tàpies es va donar pas a l'Alcalde
d'Alins que va tancar l'acte agraint
“al president de la Agrupació Excursionista “Catalunya” el treball
realitzat alhora que comprometre's
com a ajuntament al manteniment
i si fóra el cas i col·laborar en
l'arranjament d'alguns dels pals
desapareguts.
ambé van ser presents a l'acte el
representant de la FEEC Lluís Florit
i la presidenta de l'EMD d'Areu, Mercè
Adrian •

int-i-quatre hores abans de la
inauguració es va procedir a
la col·locació de la placa informativa en la qual es pot observar,
sobre un plànol, la situació dels pals,
que el seu arranjament ha patrocinat
l'empresa Cacaolat.
L'acte de descobriment de la placa,
col·locada en el pal del primer indicador, acció amb la que s'inaugurava la
posada a punt dels indicadors, va tenir
com a preàmbul els parlaments de representants de l'equip que va realitzar
el treball: Jordi Pino i Manuel Cabanillas, que van detallar el perquè, quan i
com es va pensar, preparar i realitzar
el treball, agraint a Cacaolat la seva esponsorització.
l president del AEC Jep Tàpias va
agrair la presència d'autoritats i
socis alhora que va recordar que era
l'últim acte públic del programa del
100tenari, sense oblidar als que fa
més de mig segle i dels quals algú està
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100tenari

LA SENYALITZACIÓ
DE LA VALL FERRERA
LA MUNTANYA SENSE INDICADORS
Per: Pino i Cata

Recordo que a finals dels anys 60, un amic meu ja molt entrat en anys,
m’explicava l’expedició que de jovenet havia fet a l’Aneto.
Em deia que hi va anar amb un grup de companys cap allà als voltants de
1910 i el trajecte ja va ser una aventura, doncs va haver d’anar
amb tren fins Tàrrega, d’aquí prendre una diligència tirada per cavalls
fins a La Pobla de Segur i en aquesta vila varen haver de llogar
un reguitzell de matxos per traslladar-se, ells i els queviures i material,
fins al poble d’Aneto a l’Alta Ribagorça. En aquella època no hi havia
ni carretera ni pista que t’hi apropés.

PRIMERES SENYALITZACIONS

A

Poble d'Àreu al 1962

questa necessitat de senyalitzar
les rutes de muntanya, va fer que
a l’any 1920, a instàncies de la Mancomunitat de Catalunya, es fes la primera
marcació de camins al nostre país. En
concret es va senyalitzar el camí de
Setcases a la Portella de Mentet i Plans
de Morens. Cap als anys 1930 es marcaren els camins de Montserrat i la Vall
de Benasc amb el seu entorn Aranès
i Ribagorçà i també els camins de la
banda nord del Cadí.
’any 1936 la tasca quedà interrompuda, i no fou fins l’any 1960
quan l’aleshores Federació Catalana
de Muntanyisme, aprovà en assemblea
del 22-06-1960, el reprendre aquesta
feina. Així, l’any 1962, l’Agrupació
Excursionista “Catalunya”, amb motiu
del seu Cinquantenari, decidí dur a
terme l’assenyalament dels punts principals dels itineraris de la Vall Ferrera.

P

erò la verdadera aventura va
començar al intentar dirigirse des del poble, cap a la vall
de LLossàs, avantsala de l’ascensió al
cim per Corones. No hi havia cap indicació i en prou feines duien algun
mapa manual farcit d’imprecisions.
Ni els pastors de la zona els van poder ajudar doncs desconeixien els
passos més alts, ja que aleshores amb
el bestiar sempre vigilat, en prou feina pasturaven per sobre dels 2000
metres.
gener
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preparar els pals indicadors i disposar
el necessari per fer-los arribar al poble
d’Àreu que llavors, ja comptava amb
un ampla pista de terra on podien passar vehicles.
es d’Àreu aquests socis s’encami
naren cap el Refugi de la Vall Ferrera des d’on els primers dies es van recórrer la vall per determinar els indrets
més adients i visibles per tal de situar els
pals. Després d'alguna incertesa que es
produí perquè el transport s’endarreria,
per fi arribaren els indicadors a Àreu i
des d’aquí foren transportats en mules
cap a els diferents llocs on al final es
situaren, amb l’ajut d’un ferrer que al
mateix temps va fer de paleta.

Indicadors a Àreu. 1962

D

E

ELS INDICADORS

ls indicadors que es proposaren
inicialment foren 10 i, d’acord amb
les normes federatives del moment,
duien unes plaques de ferro de 50x30
centímetres amb les lletres vogides,
col·locades en pals cilíndrics, a dos
metres d’alçada i fermades al terreny
amb encimentació a la base. La placa
fou pintada de color vermell i els pals
amb franges blanques i vermelles.
La placa duia l’anagrama de l’Agrupació Excursionista “Catalunya” i les
lletres “F C M” de la Federació Catalana de Muntanyisme. A l’any 1966 se
n'instal·laren 5 pals més.

L

a crònica de l’època, butlletí
d’octubre de 1962, ens explica
que els habitants d’aquesta petita vila
en principi restaren molt sorpresos pel
fet de que hi hagués algú interessat en
senyalitzar diferents indrets de la vall.
No hi veien el motiu, doncs ells ja sabien, sense indicacions, on estaven els
indrets, però de seguit varen entendre
que la gent de fora del país desconeixia els bells racons d’aquesta vall i
amb la senyalització se’ls convidava a
visitar-la i atraure’ls cap a tota la regió.
Quedaren molt satisfets i agraïts per la
tasca feta i pel fet que ens haguéssim
recordat d’aquest tros de país, fins el
punt que hi col·laboraren amb gran satisfacció, especialment el senyor Josep

LA PRIMERA SENYALITZACIÓ
DE LA VALL FERRERA

D

esprés de fer un estudi previ
dels llocs més adients per posar
els indicadors, el 19 d’agost de 1962,
segons hem pogut saber, el Sr. Montagut, llavors secretari de l’Entitat, el
Sr Montllor (a.c.s.), expresident de la
Secció de Muntanya, i un jove Sr. Porta, es dirigien fins a Llavorsí per tal de
gener

LA COL·LABORACIÓ
DEL POBLE D’ÀREU
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ges de cap de setmana. Va ser rellevant
escollir els dies d’arranjament, doncs
calia calor, res de boires, pluja o vent,
doncs amb aquestes condicions no era
factible pintar, o si es feia, era dubtós
que es fes una bona feina.
’arranjament va comportar en alguns casos el desmuntar les plaques i baixar-les a Calafell, on un ferrer
amic nostre, en Vicens Estruch, va fer
la laboriosa feina de reparar-les, especialment aquelles que tenien forats fets
per trets de caçadors.
al a dir que dos indicadors s’han
deixat per irrecuperables, el de
l’Estany d’Eixeus i el del coll de Sallente, doncs les plaques han estat segades per algun brètol i resta en ambdós
casos el pal solitari. En cinc casos no
s’han trobat ni pals ni indicadors.
na altra feina prou important
va ser el refer els escuts de
l’Agrupació que duien les plaques,
doncs en molts casos havien estat
sostrets pel algun caminador. És feren
unes còpies a partir d’un original i es
van tornar a posar. També s’ideà un
enginyós sistema de col·locació d’una
plaqueta al voltant del pal, explicativa
de la tasca feta i el nom del nostre patrocinador Cacaolat.

Ribes, d’Àreu, el qual ja a l’any 1935
havia ajudat al Sr. Ramón de Semir
quan va aixecar els primers plànols
d’aquesta vall. Aquest senyor va fer de
guia, tant en l’aspecte geogràfic com
el toponímic, i va donar gran assessorament i consell, per tal de poder enclavar en el millors indrets les senyalitzacions.

L

50 ANYS MÉS TARD. 2012

P

er iniciativa del soci Manuel Cabanillas després de veure una foto
recent d’un dels pals, el del trencall del
Pont de Boet, prop del Refugi de la Vall
Ferrera, es va pensar que l’arranjament
d’aquests pals seria una bona recuperació de la història de la vall i una gran
activitat de la secció de muntanya cara
el 100tenari de l’Entitat.
epassant butlletins i la memòria
d’en Montagut, es trobà un plànol de l'enclavament dels 10 primers
pals i una petita ressenya de la seva
col·locació. Amb aquestes referències
ens dirigírem a la vall, a cercar els pals
i intentar reparar-los.
a tasca, a diferència de fa 50 anys i
quina diferència, es va fer en viat-

V

U

El pal núm. 2 instal·lat a la pista i avui desaparegut
i el ferrer treballant a l'any 1962

R
L

ELS INDICADORS DE 1966

M

entre s’anaven cercant i arranjant els pals i les plaques, varen
sortir dubtes sobre els records que teníem d’haver vist un pal tombat, que
ara no trobàvem per enlloc. Aquest
gener
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dubtes es refermaven pel fet de que
el pal número dos, el del pont de Sorguen, no quadrava en la seva ubicació.
ixò va fer que després d’un interrogatori al Sr. Montagut, aquest
recordes que a l’any 1966 s’instal·laren
5 pals més. No es tenen referències de
com es dugué a terme la col·locació
d’aquest pals, doncs aquell any i per
mor de la censura política i motius
econòmics no es publicaven butlletins
i el soci que s’encarregà d’aquesta tasca, el Sr. Montllor, ja no es troba entre
nosaltres i tampoc no hem pogut saber
de més socis d’aquella època que hi
participessin.
a troballa d’aquest nous pals i el fet
de que se’ns va tirar a sobre les primeres nevades, comportaren que la feina
s’endarrerís fins l’estiu de 2013, ja fora
de l’acte de cloenda del 100tenari.

anés per l’altra banda de l’indicador.
Així el text de la placa es llegia malament.
l pal que hi havia a l’entrada del
poble, enganxat a una paret d’una
casa i que assenyalava la direcció del
Monteixo, va caure en tombar-se un
tros de paret i va ser situat per la gent
d’Àreu, al pont sobre el riu Farrera que
hi ha al mateix poble. Aquest pal contindrà, a partir d’ara, una placa més,
amb una breu història dels pals i del
seu arranjament.

A
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EL PAS DELS ANYS

n anar trobant els pals, ens
adonàrem de que fins en quatre
casos les indicacions de les plaques
es llegien a l’inrevés. D’entrada pensàrem, “ja està, algú va errar en el seu
disseny des de la distància on es feren
les indicacions”, però en el segon pal
i dubtant de tantes errades, comprovàrem que el camí que hi havia quan
es posaren els indicadors, havia estat
modificat. La vegetació i, en el cas del
Pla de la Selva, la construcció de la
pista de la Molinassa, havien fet que
en tant sols en 50 anys, el camí primitiu s’hagués desplaçat uns metres i ara
gener

La plaqueta explicativa

L

ELS COL·LABORADORS

L

’arranjament ha estat possible pel
promotor de la idea, Sr. Cabanillas, els signants d’aquest article, una
col·laboradora de La Plana Alta, na
Mercedes, i l’ajut de recerca del socis senyors Reixachs i Secall. També
ha estat vital l’ajut rebut per part de
l’Alcaldia d’Alins i el Parc Natural de
l’Alt Àneu.
una menció especial pel patrocinador de la idea, la marca Cacaolat.
Barcelona, 2 de novembre de 2013 •
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La placa un cop reparada

Una de les plaques abans de reparar

LA UBICACIÓ DELS PALS
PAL

UBICACIÓ

PALS

PLAQUES

SITUACIÓ
EN EL TERRENY

1

Àreu (pont damunt del riu)

Arranjat

Monteixo

Nova ubicació

2

Pista (actual trencall al refugi)

Perdut

Refugi
Rebuira

3

Pla Selva

Arranjat

Eixeus
Refugi

4

Pont Boet (al camí i prop del refugi)

Arranjat

Port de Boet
Refugi

5

Pla Arcalís

Arranjat

Baiau

6

Estany Baiau

Perdut

Port de Baiau

7

Trencall Rebuira

Arranjat

Perduda
Refugi

8

Bordes Rebuira

Arranjat

Baborte
Refugi

9

Collet Sotllo (ensota del coll)

Arranjat

Collet Sotllo

10

Estany Estats

Perdut

Port Sotllo

11

Pont de Sorguén

Arranjat

Refugi
Monteixo

12

Estany Eixeus

Irrecuperable

Refugi
Àreu

13

Socalma de Sotllo

Perdut

Refugi

14

Coll de Sallente

Irrecuperable

Àreu

15

Pont de Sallente
(unió dels rius Sallente i Broate)

Perdut

Sotllo
Baborde

gener
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Fora de l'antic camí

Fora de l'antic camí

Fora de l'antic camí

Fora de l'antic camí

cultura

BATALLA DE L'EBRE
Juliol de 1938

Enguany fa 75 anys d'aquella terrible batalla i de la gran mortaldat que s'hi produí.
I avui una bona colla d'amics de l'Agrupa, guiats per la historiadora Assumpta Montellà,
anirem al teatre dels fets per recordar-los i pensar-los.

24 de novembre de 2013
Per: Jordi Romagosa (soci 1224)
va anar gestant aquella batalla des del
cantó republicà, de com es van anar
portant barques i més barques que
s'amagaven a sota dels arbres i porxos.
rribem a Mora d'Ebre, aquí nova
parada i ara sí a la riba dreta del
Riu n'Assumpta ens relata com en silenci i en una nit sense Lluna, es van
muntar els pontons i van passar els soldats i que les mules no volien passar.
Aquella nit van passar 75.000 soldats
a aquest cantó de l'Ebre. Hi va haver
un ferotge contraatac i a més a més els
“nacionales” van obrir les comportes
del pantà de Camarassa i van provocar
una onada de 5 metres d'alçada, que
es va endur riu avall, ponts, soldats i tot
el que va trobar al seu pas.
ornem a l'autocar, parem de nou
i ara som a Corbera d'Ebre. Xinoxano ens enfilem pels carrers fins a
ser dins de l'antic poble, envoltats de
les tristes runes de les seves cases.
D'allà dalt i aguantant la ventada freda, n'Assumpta ens assenyala Pàndols
i Cavalls i ens parla del terç de carlins,
que ves a saber per quin motiu, van ser
oferts en safata a les bales de l'exèrcit
republicà. Entrem a l'església, li han
muntat un sostre transparent que permet l'entrada de la llum exterior. Uns

Museu 115. Corbera d'Ebre (foto: Jordi Romagosa)

A

H
H

e sortit de casa una mica curt
de temps, el termòmetre està
marcant 6º. Arribo a Pedralbes
a l'hora justa, m'uneixo a la mitja dotzeneta de companys que també esperen
l'autocar. Al cap de pocs minuts ja el
tenim aquí, ens hi enfilem i sortim cap
a l'autopista. A l'alçada de St. Feliu ens
paren els mossos, ves a saber per a què.
esprés de recollir a n'Assumpta
seguim camí fins l'Àrea del Mèdol, on parem per esmorzar. No ens
hi entretenim gaire, car el programa
d'avui és atapeït i cal enllestir.
ot circulant per les carreteres
n'Assumpta ens parla de com es

T

D
T
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Trinxera (foto: Josep Montagut)

quadres informen dels fets que succeïren per aquests indrets. Al que un
diu fou el presbiteri, avui hi ha una
petita orquestra, crec reconèixer una
peça de Vivaldi.
aixem tots cap el museu de la Batalla anomenat 115, que són els dies
que va durar aquella Batalla. A la porta
llueix un rètol que diu que la Unió Europea el patrocina. Entrem, cal passejar
per les seves vitrines d'estris de guerra,
veure les fotografies i seure per seguir
l'audiovisual on els avis i avies d'avui
-infants l'any 38- ens expliquen com
van sobreviure als bombardejos despietats sobre la indefensa població civil.
ortim del Museu i anem a dinar, un
àpat abundant i ben cuinat, que tirem avall amb vi del país i cava. Anem
justos de temps i el sol cap a la posta
ens empaita, de manera que alguns es
queden sense el cafè.
ortim cap a la Fatarella, visitem les
trinxeres, els cataus que protegien
dels obusos, n'Assumpta ens llegeix algunes cartes tristes de soldats que van
viure aquelles circumstàncies. Aquí
ens assabentem de l'heroic sacrifici
que van fer 200 voluntaris que van
parar l'avanç dels “nacionales” per tal
que un gran nombre de companys podessin retirar-se cap a llocs més segurs
en ordenada retirada; d'aquells esforçats valents no en va sobreviure cap ni
un. No ens podem entretenir, al Sol li
manca poc per amagar-se.
ortim cap a la Fossa comú i Memorial de les Campussines. De tant en

tant els pagesos, llaurant els seus camps,
encara desenterren cossos anònims que
són dipositats aquí. Té forma de porxo i a
la paret hi ha unes plaques metàl·liques
amb unes relacions de noms. Pugem,
n'Assumpta ens llegeix cartes de soldats que no van tornar mai més, cartes
a la muller, a la mare, al germà, al fill...
L'emoció ens corprèn, la lectura s'acaba,
el Sol s'ha amagat, l'aire és fred... Tot mirant a Ponent fem un minut de silenci,
mentre tenim un pensament per a tots
aquells nois i homes que van perdre la
vida intentant guanyar la llibertat.
n el col·loqui final s'imposa una idea:
Algú hauria de fer arribar el coneixement d'aquesta part de la nostra història
a les escoles i a tota la gent del país.
ornem a l'autocar, s'ha fet de nit,
entrem a l'autopista, sense entrebancs entrem a Barcelona i uns quants
baixem a Pedralbes, per tornar a casa,
són les 8 del vespre.

S
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TERMÒPILES - K.P. Kavafis
(Fragment)
Honor a aquells, qui siguin, que llur vida
han termenat i en guarden les Termòpiles.
Mai d'allò que és el deure no movent-se;
justos i equitatius en tots llurs actes .... •

S
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Després d’haver fet unes quantes classes de muntar
a cavall, ara farà uns 30 anys, gràcies a la insistència
d’en Miquel Casas (ja el coneixeu), em vaig deixar
convèncer per anar a una sortida eqüestre, total res
"era un petit recorregut amb una euga molt pacífica".
L'experiència va ser “forteta” per a mi
Per: Miquel Rico

22 de setembre de 2013
Tot molt bo i atesos pels propietaris
dels cavalls. L'ambient fou molt agradable durant tota la jornada.
esprés de dinar ens quedava
un trosset més fins les quadres,
aquest últim tram se’m va fer molt llarg
a causa de la ferida que em va produir
el frec amb la sella allà on l’esquena
perd el seu nom.
erò ……… ja sé el què he de fer
per la propera sortida, anar més
ben equipat, portar els calçotets de
l’avi i uns pantalons que no siguin de
fibra sintètica.
'activitat és molt recomanable per
tothom que no tingui por dels cavalls.
Amics, fins la propera. Jo hi tornaré •

D

Jep Tapias (foto: Miquel Casas)

turisme eqüestre

SORTIDA EQüESTRE

P

V
V

àrem estar passejant en total
unes 5 hores, al pas, a vegades
trotant i quan la meva amiga
l’euga va voler, al galop. Gràcies a Déu
van ser dos trossets curts.
l paisatge molt bonic, el recorregut
era per pista de terra, excepte un
tram molt curt on més d’un vam descavalcar, no perquè els cavalls no poguessin passar amb els genets a sobre,
però per als inexperts la cosa impressionava un pèl massa.
una hora convinguda, quan la
panxa ja grinyolava, ens vàrem
aturar per fer un dinar de campanya.

L
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30 de novembre de 2013

Al cim dels Pedrets, 531m,
que és el cim més alt del terme de Borges del Camp,
al costat de la muntanya de Rocabruna
Per: Francina Torrent
amb gana al Poliesportiu de les Borges
del Camp on ens espera el matrimoni Vives. Esmorzem molt a gust coca
de recapte, llonganissa, formatge, olives, begudes i cafè. Aquí ens trobem
amb un grup d’amics, que viuen a
les Borges, que ens acompanyaran a
l’excursió.
les 9:30h iniciem la caminada.
Els de les Borges passen davant
indicant el camí i en Josep amb ells,
i jo em quedo darrera vigilant que no
s’esgarriï ningú. En Pino i la Cata amb
el cotxe porten el pessebre que estrenem enguany, van més endarrere, disposats com sempre al que calgui. El
camí és ample i planer, fàcil per conversar, agradable perquè passa enmig
de camps d’avellaners, oliveres, alguns
ametllers i per mig de bosc de pins. Al
començar la pujada, fem un desnivell
de 250m, ja atrapem al Josep, llavors
decidim que jo em quedo al davant, i
ell anirà seguint amb el seu pas. Més
endavant el camí recorda la carretera
de les aigües de Barcelona, va planejant prop de la carena i arriben al primer mirador de les Borges del Camp i
malgrat que segueix ennuvolat veiem
una vista fantàstica del camp de Tarragona, el poble de les Borges del Camp,

Moment de la col·locació (foto: Francina Torrent)

muntanya

Col·locació del PESSEBRE

A

E
E

ns llevem amb el cel ennuvolat
i fa fred, tal com ens han dit les
previsions, però nosaltres estem
convençuts i tenim l’esperança que
aguantarà fins la tarda. Sempre que
anem d’excursió tenim una il·lusió dins
del cor i avui d’una manera especial.
’autocar surt a les 7:15h de l’Agrupa
i ens aturem a Palau Reial a recollir
a la resta del grup que va amb autocar.
En els cotxes del Pino i la Cata, i el de
l'Elicio i la Margarita hi encabim uns
quants més. Som un total de 42 persones. Enfilem Diagonal i autopista cap a
Tarragona. El dia va clarejant i arribem

L
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Ermita de la mare de Déu de la Riera (foto: Francina Torrent)

encant. Arribem on ens espera l’autocar
que porta a la majoria prop de l’ermita
modernista de la Mare de Déu de la Riera, la resta hi anem caminant. Aquí un
company, fill de les Borges del Camp,
ens explica la història de la construcció, destrucció durant la guerra civil,
reconstrucció l’any 1954. Ens dóna un
record: una cartolina on hi figura la Verge, l’ermita, una dedicatòria a l’Agrupa
i els goigs de la Mare de Déu de la Riera, que canten els amics de les Borges i
tots junts el Virolai.
ornem al Poliesportiu, on dinem
molt bé, a mig dinar se’ns incorporen en Jep i la Glòria; en Jordi Romagosa fa el brindis corresponent, en Jep
diu unes paraules, recordem en Joan
Dilla que va organitzar la sortida del
pessebre durant 17 anys i no ha pogut
venir, en Josep ens convoca per l’any
vinent i jo desitjo que també la pugui
organitzar durant 17 anys. Tothom està
content, ens acomiadem dels companys de les Borges i cap a Barcelona
on arribem a les 19,30h •

el cap de Salou i el mar. Mentrestant el
cotxe ha anat recollint i deixant alguns
de nosaltres i d’aquesta manera tots
hem arribat al 1r. mirador. Seguim pel
mateix camí, ara d’un pendent suau,
fins el 2n mirador de les serres de Prades i des d’aquest punt surt un corriol
que puja fins els Pedrets, en uns 15 minuts som dalt.
a terra sorrenca i de pendent sobtada fa que alguns, que ja tenen una
edat venerable, es quedin descansant.
Col·loquem el pessebre amb l’ajuda
dels experts que ja ho havien fet altres
anys. Mentrestant, el sol s’obre pas entre els núvols i ens il·lumina un tros de
mar. Quina alegria ens dóna! Cantem
3 cançons i 1 nadala, fem les fotos corresponents i després de contemplar el
paisatge seguim camí cap a baix i, amb
els que s’han quedat, anem pel camí
circular cap al 3r. mirador d’Alforja,
amb vistes del coll i del poble d’Alforja.
ontinua el cel tapat però s’aguanta.
El paisatge no té la lluminositat
que tindria amb el sol, però té un altre

L
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muntanya

EL NOU PESSEBRE
AL CIM DEL PEDRETS

LES BORGES DEL CAMP
Per: Caterina Rodríguez

A
A

les Borges i al seu poliesportiu, s’afegeixen uns entusiastes
amics i parents d’en Josep Bou
que també volen participar d’aquests
actes i, tots plegats, afrontem un bon
esmorzar abans d’emprendre la marxa
cap el cim dels Pedrets.
a primera fita, pujar al cim de
542 metres coronat per una senyera esparracada per la força del vent
habitual en aquestes terres. Mentre
uns s’atansen al cim per gaudir de
les bones vistes que abasten tot el
Baix Camp, les seves viles i comunicacions, i fins i tot la Mediterrània,
altres ja despleguen, sota del cim i en
un lloc privilegiat, els estris que han
de fixar el pessebre.
n poca estona, unes ullades de sol
en un dia mig ennuvolat, acompanyen la col·locació d’aquest nou
pessebre i el cant de La Senyera que
fa concloure la seva instal·lació. Ràpidament tots deixem el cim i baixem en
direcció a l’ermita de la Mare de Déu
de la Riera.

L

Nou pessebreFrancina Torrent)

El passat dia 30 de Novembre, ben d’hora del matí,
a la seu de l’Agrupació carregàvem el nostre pessebre
a l’autocar que ens havia de dur fins a la vila
de les Borges del Camp, on enguany teníem previst
posar el nostre pessebre. El material pertinent
per poder-lo fixar, unes pancartes i molta son per part dels viatgers,
també muntaren ràpidament a l’autocar.

U

n parent d’en Bou i na Francina,
molt coneixedor dels moments
difícils viscuts per aquesta Ermita durant la guerra i posterior reconstrucció,
ens fa unes paraules explicatives de la
seva història. Uns cants del Virolai i els
goigs de la Mare de Déu donen pas a
un abundós i variat dinar, que prèviament la família Bou, persones força
arrelades en aquesta terra, s’havien encarregat d’organitzar.
l final ja només resta la tornada
cap a Barcelona, l’agraïment a
una organització perfecte, l’estrena del
nou pessebre i el record d’una gran
jornada •

E
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DATA

ACTIVITAT

VOCAL

7 gener

Dm

Reunió Junta Directiva

Junta

11 gener

Ds

Senderisme: La Vall del Ter 3

Xavier S.

12 gener

Dg

Sortida pràctiques esquí muntanya

Bernat Ruiz

14 de gener

Dc

Reunió de veterans

Frederic P.

25 gener

Ds

MUNTANYA: Montsant 3

Quim Llop

25 gener

Ds

Projecció Travessa Integral dels 3000
a Sierra Nevada

25-26 gener

Ds

INFANTIL. Sortida

Anna Vallès

25-26 gener

Ds

Sortida esquí de muntanya
al pic de Pedrons

Rosa M. Soler

4 febrer

Dc

Reunió Junta Directiva

Junta

8 febrer

Ds

Senderisme: La Vall del Ter 4

Xavier S.

11 febrer

Dc

Reunió de veterans

Frederic P.

15-16 febrer

Ds

INFANTIL. Sortida

Anna Vallès

15-16 febrer

Ds

Sortida esquí de muntanya
al Roc Melé

Pere Mansilla

16 febrer

Dg

Flama de la Llengua al Tossal del Rei Pino i Cata

22 febrer

Ds

MUNTANYA: Montsant 4

Quim Llop

Tots els dimarts

Dm

Tallers de manualitats

Neus i
M. Antònia

PROJECCIÓ SIERRA NEVADA
Dijous 23 de gener 8:30 del vespre
Projecció de l'audiovisual

GIGANTES
de Miguel Rodríguez
que recull les imatges de la Travessa Integral dels 3.000 de Sierra Nevada
feta durant el Campament d'Estiu de l'agost del 2013

US HI ESPEREM •
gener
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U

ESQUÍ DE MUNTANYA

U

s volem fer saber que a la nostra reunió anual, celebrada el passat dia
12 de desembre, vam poder constatar que per fi sembla que comencem
a incorporar jovent a la nostra Secció. Per això vam decidir que calia
una renovació en la vocalia i a partir d’aquesta temporada, el Vocal d’Esquí de
Muntanya passa a ser en Bernat Ruiz i Soler.

T

ambé, com cada any, vam “fer els deures” i vam confeccionar el calendari de
sortides que us presentem a continuació.
		

CALENDARI DE SORTIDES D'ESQUÍ DE MUNTANYA 2014
DATA

SORTIDA

VOCAL

TELÈFON
E-MAIL

REUNIÓ
PREVIA

12 gener

Pràctiques
(lloc a determinar)

Bernat Ruiz

645208708
bernatrs@gmail.com

9 de gener

25/26 gener

Pic dels Pedrons

Rosa M.Soler

699537419
ruizsoler@ono.com

16 de gener*

15/16 febrer

Roc Melé

Pere Mansilla

619062935
pere.mansilla@hotmail.com

6 de febrer*

9 març

Puigmal

Amat Botines

662447830
amat92@gmail.com

6 de març

29/30 març

Pica d’Estats

Arnau Secall

arnau_8_89@hotmail.com

20 març*

26/27 abril

Pic de Norís

Pere Carrascal

619293799
perecarrascal@hotmail.com

10 d’abril**

18/18 maig

Pic d’alba /
Paderna

Bernat Ruiz

645208708
bernatrs@gmail.com

8 de maig*

* Ens trobem una setmana abans per concretar l’allotjament
** Degut a que hi ha pel mig la Setmana Santa, farem la reunió dues setmanes abans.
Recordem que per poder assistir a les sortides cal disposar d’ARVA,
pala i sonda i que a l’Agrupa en tenim per llogar.
A veure si us engresqueu, que com més serem més riurem!!
VOCALIA D’ESQUÍ DE MUNTANYA •
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Senderisme per

EXCURSIÓ AL CIM DEL CASTELL DE

(303 m)
La Vall del Ter MONTGRÍ
BAIX EMPORDÀ
De St. Quirze a Torelló

Tipus d’activitat: Muntanya
Dia: Diumenge, 19 de gener de 2014
Lloc de Trobada: Estació Sant Andreu. Fabra i Puig cantonada Meridiana
Hora de trobada: 8:00 h del matí
Itinerari: De Torroella de Montgrí al coll de la Creu
de Santa Caterina i d’aquí per carena fins el cim.
Desnivell: Acumulat de 302 metres
de pujada i 302 de baixada.
Dificultat: Baixa
Transport: Vehicles particulars.
Material: Roba pel vent i la pluja.
Cal portar: Esmorzar i dinar que procurarem fer en un bar.
Informació de la sortida: Dijous 16
de gener a les 20 h. a la seu de l’AEC.
Vocals: Pino i Cata. Tel: 933190672 i
636413608.
Altre informació: Malgrat la dificultat baixa,
hom informa que aquesta excursió no està lliure de
riscos, per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja,
llamps, etc.) morfologia (mal d’alçades, desnivells,
despreniments, terrenys pedregosos, etc.), zoologia
(bestiar, insectes, etc.) i orientació.
Resum de la sortida: Amb cotxe ens desplaçarem fins a Torroella de Montgrí on aparcarem el
vehicle per tal de començar l’excursió fins al cim, on
hi ha un castell del que hi ha les quatre parets i torres
molt ben conservades i visitables. És molt interessant
la morfologia i orografia del terreny i les grans vistes
des del cim del castell, on podrem veure, amb bon
temps, la desembocadura del Ter, amb els arrossars
de Pals i tota la plana del Baix Empordà. També es
veu l’Alt Empordà, el cap de Creus, la badia de Roses
i la mediterrània amb les Illes Medes. El Montseny,
Les Guilleries, tota la serralada transversal i els Pirineus des del Puigmal al Canigó i Les Alberes, seran
a la nostra vista •

Dissabte, 11- gener - 2014
Activitat: 5 hores
Recorregut: 14 km
Desnivell: + 200 -280 m
a primera part el camí transcorre
al mateix nivell del riu. Després se
separa i s'enfila un parell de vegades.
Paissatge variat i que ofereix diferents
vistes del riu Ter.
Cal portar: botes de muntanya, bastons, roba d'abric, impermeable i aigua.
Preus:
Soci: 35,00 €
Soci on-line: 40,00 €
No soci: 50,00 € (inclou assegurança)
Cal facilitar el nom complert i el DNI.
Tots aquests preus inclouen autocar, menjar de restaurant i documentació.
Hora de sortida: (puntual)
- 7,45 des de Rosselló-Sardenya
- 8,00 des de Fabra i Puig
Inscripcions: Fins dimarts 7 de gener, a les 21 h. a secretaria i ingressar l'import corresponent al compte
de l'Agrupa: La Caixa 2100 0823 35
0200689123, només cal posar el nom
com a remitent. NO S'ACCEPTEN
PAGAMENTS A L'AUTOCAR.

L

4a ETAPA

Sant Pere de Casserres
8 de febrer de 2013
Estigueu atents a les últimes informacions •
gener
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TOSSAL DELS TRES REIS
O DEL REI (1.354 m)

Tipus d’activitat: Muntanya
Dia: Diumenge 16 de Febrer de 2014
Lloc de Trobada: Palau Reial. Diagonal cantonada Tinent Coronel Valenzuela
Hora de trobada: 7:00 h del matí
Itinerari: De Fredes al cim a peu per la pista forestal del Coll de Tombadors
Opcional: Si algú ho desitja, pot arribar al cim sense caminar, seguint amb automòbil per la pista.
Desnivell: 265 metres de pujada i 265 de baixada.
Dificultat: baixa
Transport: vehicles particulars
Material: Roba protectora pel vent i la pluja o neu.
Cal portar: Esmorzar i dinar. (Hi ha la possibilitat de dinar a un restaurant de La
Pobla de Benifassà.)
Cartografia: “El Port” Ed. Piolet 1:30.000
Informació de la sortida: Dijous 13 de febrer a les 8 del vespre a la seu de
l’AEC.
Vocals: Pino i Cata. Tèl 933190672 i 636413608.
Altre informació: Malgrat la dificultat baixa, hom informa que aquesta excursió no està lliure de riscos, per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps,
etc.) morfologia (mal d’alçades, desnivells, despreniments, terrenys pedregosos,
etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.

A

45 Renovació de La Flama de la Llengua Catalana

questa sortida ens permetrà recollir la Flama de La Llengua catalana que
exposarem al nostre local social i que haurà estat portada fins aquest lloc
on conflueixen les comarques del País Valencià, la Franja de Ponent i Catalunya,
per les Entitats excursionistes de Reus organitzadores de l’acte. Està previst que hi
acudeixin representants del Centre Excursionista de Castelló, del Institut d’estudis
catalans de Castelló i entitats culturals de La Franja. El diumenge 23 la Flama serà
dipositada en el pebeter del Monestir de Montserrat en presència del Pare Abad.

E

l desplaçament es farà per autopista fins Ulldecona i per carretera local fins
a La Sènia, on mirarem d’esmorzar i tot seguit cap a La Pobla de Benifassà i
Fredes, des d’on surt l’excursió •
gener
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PALES GROENLANDESES

E
E

Pel gener tenim previst tornar a realizar
el taller de pales groenlandeses.

l taller està dirigit a tots aquells amants del caiac de mar que vulguin provar
els avantatges de les pales i aprendre a fabricar una pala groenlandesa.
Les pales seran totalment personalitzades tenint en compte les mesures
antropomòrfiques dels assistents.

Durada:
Local Social de l’AEC: Teoria i
mesurament antropomòrfic

Divendres

10 de gener de 19 30 a 21:30

Dissabte

11 de gener

de 10:00 a 14:00 i
Club Nàutic Garraf
de 15:00 a 17:00

Dissabte

18 de gener

de 10:00 a 14:00 i
Club Nàutic Garraf
de 15:00 a 17:00

Dissabte

25 de gener

de 10:00 a 14:00 i
Club Nàutic Garraf
de 15:00 a 17:00

Diumenge 26 de gener de 10:00 a 14:00

Sortida pràctica on es farà ús de
la pala i s’explicaran tècniques
de paleig.

Lloc:
- Local Social de l’Agrupació Excursionista de “Catalunya” (AEC). C/Padilla, 255263 1ª Planta, Barcelona. Tel. 93 302 45 29
- Port del Club Nàutic Garraf (CNG). Escullera de Ponent s/n, Garraf (Sitges). Tel.
93 632 00 13

Preu:
- Socis AEC i CNG: 75€. No socis: 95€
- Dinar de cloenda en el Club Nàutic Garraf (15€).
Inclou: Totes les eines necessàries, la fusta de cedre i tots els materials necessaris
per acabar la pala en perfectes condicions i assessorament durant tot el taller.

Inscripcions:
Per motius logístics, el nombre màxim d’inscrits és de 9 persones.
És absoultamnet necessari fer pre-inscripció i pagar una bestreta de 40 €.
Si voleu, podeu fer l’ingrés al compte corrent : 2100 0823 30 0103840732, tot
indicant Nom, Cognom i “pales groenlandeses” al fer l’ingrés.
Qui estigui interessat en el proper taller de pales groenlandeses, si us plau que
avisi en Santi Rodríguez al telèfon 655 80 25 56 per tal de calcular material •
gener
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DESIRÉE:

UNA ESCALADA NOSTÀLGICA
28 ANYS DESPRÉS
Text i fotos: Xavi Díez

Iniciant la bonica bavaresa del 2n llarg amb 28 anys de diferencia
(15-6-1985 i 5-8-3013)

Els meus últims dies de vacances no tenien cap pla
prefixat, per això al trucar a en Jordi Clop i preguntar-li si volia escalar algun dia i proposar-me ell, d'anar
a la Desirée del Cavall Bernat, ràpid li vaig dir que ok,
tot i ser una via que ja havia escalat amb Santi Rodríguez al 1985
(ara dedicat fanàticament al món del caiac).

Q
Q

uan la vam escalar per primera vegada ja en tenia
prou mala fama per l'estat
deplorable de diverses de les xapes
de burins, sobretot en el primer llarg
(recordo d'haver-me penjat d'una que
tenia ja oberta una ampla escletxa que
al penjar-m'hi anava 'creixent', però
per sort, per nosaltres no va acabar de
'petar'). També recordo que va ser un
dia molt calorós al matí, tant que fins i
tot de camí cap el peu de via ens vam
gener

creuar amb una cordada que baixava
adduint l'elevada temperatura, pel que
pecant d'inexperiència, la nostra vestimenta era exclusivament composta per
pantalons curts i samarreta de tirants.
n Santi no estava molt bé de salut i
em va deixar que anés fent els llargs
de primer. El primer llarg i el segon els
vam pujar amb força calor. En el tercer
va començar a bufar un aire, que en
principi va servir per refrescar l'ambient.
El quart llarg, que és completament en

E
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En Jordi penjat del Rivet Hanger
via. Recordar que aquest últim llarg va
ser font de disputes entre els que havien
col·laborat en la seva obertura, ja que
crec que va ser la primera que es va
obrir equipant des del cim, quan la resta de llargs s'havien obert des de baix.
ampoc puc oblidar el descens, ja
que en el segon ràpel a mesura que
donava corda per baixar cap a terra, en
lloc d'això, cada vegada estava més a
prop de la Paret de Diables, havent de
frenar en estat de levitació i esperar que
parés per uns instants el fort vent i po-

En Jordi en el primer llarg

artificial (a excepció dels molt bons, ja
que en lliure és 8a+), és en el qual més
temps invertim (llavors i ara també) i ja
el vent s'havia convertit en unes potents
ràfegues. Només recordo el meu petar
de dents per culpa del fred. Tot i quedar
només 40m per arribar al cim jo estava disposat a abandonar tot el material
que fes falta per rapelar i marxar ràpid

T

Desirée Rock Masters

Desirée-Grup Cavall Bernat

d'allà (actualmente totes les reunions
són equipades per poder rapelar). Va
ser llavors quan Santi veient la situació
va prendre la davantera i va acabar la

gener

22

2014

En Jordi en els últims metres
del 'lluitador' cinquè llarg

'bricolatge', i que actualment té cordino col·locat. Quant els claus, segueixen estant el del quart llarg (que
estirant gairebé no cal usar) i els dos
del cinquè llarg.
ambé feia molt que no pujava
per la Canal del Cavall i desconeixia el seu estat. S'han instal·lat,
crec que pels Bombers, unes maro-

der assolir per fi l'anhelat sòl. En arribar
ja vaig poder ajudar a Santi estirant les
cordes, però em sembla que també vam
tenir algun problema extra a recuperar
cordes i quedar enganxades a l'arbret
del pedestal. Des d'aquest dia sempre
quan vaig a escalar via llarga porto una
mica de roba / paravent.
emenant ressenyes m'ha sortit la
ressenya semblant a l'original que
portàvem aquell dia que comparada
amb una actualitzada (extreta del web
de 'RockTopo') fa pensar que es tractin
de vies diferents ...
abia que el 2006 havia estat reequipada per David Tarragó i Manel
Grau, i em picava la curiositat veure la
feina feta. En Jordi va estar investigant
per la xarxa i va descobrir algun comentari referent a la falta d'un parabolt
al desplom del quart llarg. Per aquest
motiu va portar un artefacte, que jo
desconeixia la seva existència (pensar
que abans amb baguetillas de 3 mm
s'arreglava tot): Rivet Hanger. Actualment algú ha deixat la 'rosca' del parabolt 'espoliat' (de 8 mm), o sigui que la
solució pot ser variada...
n altre 'mite' d'aquesta via era
el 'Merlet' en què s'havia de fer

R

Pedalejant en en l'inici del tercer llarg

T

S

mes bastant gruixudes que ajuden
en la progressió, encara que l'esforç
a fer segueix sent 'important'. També
hi ha un tram de cable just per accedir al peu de via.
esprés de realitzar la via per segona vegada, no em queda més que
felicitar el treball de re-equipament
efectuat, ja que penso que l'esperit de
la via segueix romanent, mantenint-se
els trams amb força 'aire sota els peus'
i on cal escalar i no parar...
n resum una bona jornada en bona
companyia, en la que hi he sentit
una mica de nostàlgia... •
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opinió

El passat 11 de setembre, dalt de l’autocar de l’Agrupa
que ens portava cap a la Via Catalana, vaig tenir ocasió
de llegir un article a l’ARA del seu director
Carles Capdevila, on feia un elogi de l’Organitzador.
Vaig pensar que era un article molt bo pel dia
i pel moment que estàvem vivint camí de la Via,
però que podia servir també d’elogi a aquells socis
i monitors de jovent, que de forma continua i discreta
organitzen les nostres activitats
i fan tirar endavant l’entitat.
Pep Molinos

ELOGI DE
L’ORGANITZADOR INVISIBLE

A
A

questa nit estarem satisfets i orgullosos de la imatge que haurem donat al
món. I direm que el protagonisme ha estat de la gent, i serà cert, i buscarem uns portaveus, les cares visibles de l’ANC i d’Òmnium, que representaran la gent per al contingut polític. I hi haurà un genèric que elogiarem molt,
que serà “la nostra capacitat d’organitzar-nos”. I ara i aquí, i en un dia tan emotiu
com avui, trobo imprescindible, concretar molt més aquest concepte abstracte,
“la nostra capacitat d’organitzar-nos”. Perquè no és una capacitat tan nostra, és
d’alguns. Conec, perquè en sóc fill, el moviment associatiu, i aplaudeixo la capacitat del país de respondre a crides i convocatòries. Però sé, perquè en sóc fill, que
la capacitat organitzativa depèn sobretot de “l’organitzador”. Ho poso en singular
expressament. Perquè aquest article el dedico a aquest organitzador. El que ara
està assegut en un autocar, i llegeix això, i fa setmanes que treballa i alguns dies
que no dorm i fins aquesta nit no respirarà tranquil. El que fa tantes coses que no
té temps de lluir-les, el que és a tants llocs al mateix temps que acaba sent invisible.
El que fa un percentatge tan gran de la feina de manera discreta que ni tan sols els
companys s’adonen que ell ha fet l’esforç més gran, de manera que el seu mèrit es
dilueix entre una colla. “L’organitzador” ja sap que sense ell això no hauria estat
possible, però no li diem mai, perquè es reivindica poc, i perquè demà passat, si
el busquem per dir-l’hi, ja estarà enfeinat muntant-ne una altra.
Carles Capdevila
Diari ARA – 11-09-2013 •
gener
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infantils-juvenils

TXEIENS

Hola!
Som els Txeiens de l’Agrupa i us volem explicar
les nostres sortides d’octubre i novembre.

A

Octubre:

A

quest mes vam anar al Castell de
Besora i Montesquiu.
Vam anar a plaça Catalunya a agafar
el tren.
Vam anar amb tren, vam estar una hora
i mitja.
Vam baixar a Sant Quirze de Besora.
El Pol va tenir un accident i se li va
trencar la sola de la sabata però ho
vam arreglar posant-li cinta aïllant.
Vam agafar el GR-151 i vam anar cap
al castell de Montesquiu!!!
El Marcel es va fer una “torta” rodolant per la muntanya. Vam dinar al pla
del Rabell on vam poder descansar i
jugar durant molta estona en un prat
fantàstic. Després de dinar vam deixar
les motxilles i vam pujar al castell de
Besora.
Vam dormir en un local fantàstic! (el
poliesportiu de Santa Maria de Besora
que ens va cedir l’ajuntament).
L’endemà vam pujar al cim de 1.017m
d’alçada.

quest mes vam fer la sortida per la
Serra de Bellmunt (Osona). Dissabte vam anar fins a Sant Quirze de Besora en tren, allà vam agafar e GR-3 que
ens va portar fins a Bellmunt travessant
la Serra de Cogulera. A Bellmunt vam
dormir a un refugi que ens va agradar
molt on vam poder jugar molt i dormir
molt i molt abrigats! Diumenge vam
pujar al Turó dels Tres Batlles i després
vam baixar fins a Torelló on vam agafar el tren per tornar a Barcelona. Tot i
que vam passar una mica de fred ens ho
vam passar d’allò més bé!
El primer dia ens vam cansar molt perquè vam fer 7 km.
Al migdia vam dinar i després vam seguir caminant.
Quan vam arribar al refugi vam trobar
una caseta molt petitona que tenia un
lavabo buit.
A la nit vam fer un show del grup “les
hamburgueses i el fuet”. La cançó que
més els va agradar va ser la de la Barbie.
Les nenes que cantàvem som: Gala,
Violeta, Natàlia, Mariona Tibu, Mariona Vergés i Olivia.
Els i les Txeiens •

VA SER SUPER GUAI!!
Per: Natàlia Vergés i Sara Codina

gener

Novembre:
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muntanya

A
A

JUVENILS

14-15 de desembre de 2013

CURSA DE MUNTANYA

LA RIBALERA 2014

Enguany ja tenim data per La Ribalera 2014.
Serà el 29 de Juny

ixí doncs convidem a tots els socis i amics que vulguin participar a la cursa, o bé
col·laborar com a voluntari en l’organització, que vagin reservant aquesta data.
questa prova que ja ha esdevingut una activitat fixa dins les activitats de
l’Agrupa, a més de formar part de la Lliga Correpallars, ha estat homologada
per la FEEC dins el Circuit Català de Curses de Muntanya •
gener
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itinerari

BREU EXCURSIÓ AL

PUIG DE MONTAGUT (963,1 m)
PLA D’ANCOSA (ALT CAMP)
Per: Jordi Pino i Cata

Aquest cim està situat al extrem sud-oest
de la Plana d’Ancosa, un altiplà que ocupa el nord-est
de la comarca de l’Alt Camp i el sud-est de la de l’Anòia.
Aquesta Plana queda limitada per les serres d’Ancosa
al sud i la de Brufaganya al nord i forma l'anomenat
Bloc de Gaià. Les aigües de la Plana i del mateix cim
van a parar al riu Gaià, llevat la banda de llevant,
que a través del riu Marmellar van a parar al Foix.

L
L

100 metres abans d’arribar a l’esmentat
coll de Montagut i en mig d’uns camps
de vinyes, a mà esquerra, tenim un
trencall per on surt un altre carretera
asfaltada que porta, tal com diu un indicador, fins a l’Església de Sant Jaume de Montagut. En aquest trencall
aparcarem el vehicle. Hi ha espai per
aparcar.

’excursió és curta, molt fàcil i
senzilla per un terreny sedimentari amb abundor de guixos, argiles i roques calcàries i amb una vegetació típica de la mediterrània.

gener

Vista des del cim (foto: Jordi Pino)

A

ACCÉS

mb automòbil ens hem de dirigir
fins a la vila de Querol. Per arribar-hi, el més fàcil és anar primer fins
a la del Pont d’Armentera. A aquest
poble si pot arribar des de Valls per la
C-37 i també des del Vendrell anant
per la C-51 i desviant-nos al km. 27,
direcció Santes Creus (T-2003), Pont
d’Armentera i Querol.
En arribar a Querol i abans de sortir del
poble, a mà dreta, hi ha una carretera
que està indicada, que porta a Pontons
i Montagut. L’hem d’agafar i fer-ne uns
5 Km. fins al coll de Montagut. La carretera al seu començament està encimentada i fa una forta pujada.
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n resum nosaltres seguirem la carretera que va voltant la muntanya
i porta a Sant Jaume de Montagut. Uns
metres a bans d’arribar a l’Església seguirem uns 100 metres de pista, per tot
seguit, desviar-nos per un corriol que,
en pujada i direcció sud-oest, ens portarà fins el cim.
Les referències més importants i horaris sense comptar parades són:
O minuts.- Aparcament (830 m). Sortim seguint aquesta carretera planera,
direcció a l’Església. Portem direcció
llevant i anem gaudint d’uns boscos
de pi i alzina i d’uns camps de conreu.
La carretera va voltant la muntanya i
deixa una pista de terra a mà esquerra.
Al poc de deixar la pista arriba a Sant
Jaume de Montagut.
10 minuts.- Sant Jaume de Montagut
(860 m). Església romànica, recentment
restaurada. Poc abans de l’edificació,
surt de la nostra dreta, una pista planera que seguirem deixant l’Església a
mà esquerra, i on veurem al cap de 50
metres un indicador del G.R. 172. Uns
50 metres més endavant hi trobem un
pal indicador per on ens desviarem.
12 minuts.- Pal indicador (865 m). Estem en una cruïlla de pistes. Nosaltres
les deixem i prenem un camí que surt
de la nostra dreta direcció al cim de
Montagut, tal com diu el Pal indicador.
Deixem el G.R. i, en pujada, entrem al
bosc de pi i alzina i també algun ginegener

La Cata al cim (foto: Jordi Pino)

E

RECORREGUT

bre. Pujada, a voltes, forta i sostinguda.
24 minuts.- Carena (960 m). Hi arribem per un punt on hi ha una clariana
en el bosc. El camí segueix la carena
cap a la dreta i entre rocs i vegetació,
ens fa arribar al cim.
25 minuts.- Montagut (963,1 m). No
gaire planer, envoltat de vegetació,
amb quatre columnes de ciment coronades per uns troncs, que li donen aparença de glorieta descoberta. Glorieta
que, a més, guarda un vèrtex geodèsic
muntat damunt d’una taula de pedres i
ciment i una petita escala de fusta per
accedir-hi. Un pessebre a tocar del cim
i més allunyada, seguint la carena, una
antena amb parallamps que no desentona gaire amb el paisatge.
La baixada la farem desfent el camí
d’anada.
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HORARI

P

les de Llaberia, la Mussara o les muntanyes de Prades.

ujada de 25 minuts i baixada de 20
minuts.

Ja cap el sud distingim el mar i la serra
de Montmell, com a més significativa
i a Llevant les serralades prelitorals de
Montserrat, Sant Llorenç i el Montseny.

DESNIVELL

E

l desnivell acumulat de tota
l’excursió és de 134 metres, tant de
pujada com de baixada.

CLIMA I VEGETACIÓ

L

a vegetació i el clima és de caire
mediterrani. Matolls, sequera i forta calor els dies de sol. Els dies d’hivern
poden presentar jornades de vent i dies
rúfols, mentre que a primavera, estiu i
tardor sovintegen els dies calitjosos, de
forta calor i humitat. La neu és un fet
extraordinari en aquesta serra, malgrat
la seva alçada.

ÈPOCA

A

questa ruta es pot fer a peu tot
l’any, llevat a l’estiu, quan la calor pot ser asfixiant. Recomanem fer
l'excursió a ple hivern.

A

PUNTS D’INTERÉS

part de l’Església de Sant Jaume
de Montagut, el nostre interès des
del cim es centre en les bones vistes
de que disposem. Així cap el nord podem gaudir de la plana d’Ancosa, serres com la de Vallbona o el Montsec i
al fons els Pirineus. A Ponent hi tenim
molt bona vista de totes les planes del
Camp de Tarragona amb les seves viles
i comunicacions, amb serralades com

M

EQUIPAMENT

otxilla, gorra o barret. A l'hivern
cal dur roba protectora del vent.
L'excursió es pot fer amb calçat tou.
També recomanem dur una màquina
de retratar i uns binocles. Cal dur aigua.
Barcelona, a 2 de març de 2008 •

TALLERS DE MANUALITATS

T

ots els Socis i Sòcies interessats i interessades que vulguin treballar i passars'ho bé fent activitats “MULTILABORS”, dirigits per una professora , són
convidats a assistir el proper dia 14 de gener del 2014, a les 19 hores al
nostre local social, per iniciar els tallers d’aquest segon trimestre i pel mòdic preu
de 15 euros.
Per a més informació:
Neus Moratona : T- 93 4568257 i Mª Antònia Civit : T- 93 4216762 •
gener
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ALTES DEL MES DESEMBRE
Nil Camps Castellanos

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

CONDOL

V

olem fer arribar el nostre condol a la nostra consòcia Neus Moratona per la
mort del seu pare, el senyor Pere •

TARGES FEEC 2014
A

B

C

D

E

ADULTS

44,80

57,30

90,60

126,60

438,80

Amb FEDME

56,20

68,70

102,00

138,00

450,20

SUB 18

29,90

42,40

75,70

111,70

-

Amb FEDME

35,5

48,00

81,30

117,30

-

SUB 17

-

-

13,40

46,90

-

Amb FEDME

-

-

19,00

52,50

-

SUB 14

-

-

10,15

31,15

-

Amb FEDME

-

-

11,35

32,35

-

PAGAMENTS

Oficina La Caixa 0823 Padilla-Gaudí. C/ de Padilla, 271

COMPTES BANCARIS:

100tenari:
2100 0823 39 0200688916
AEC:
2100 0823 35 0200689123
INFANTIL:
2100 0823 31 0200689236
Important: Comenceu sempre indicant el vostre nom i cognom •

CORREUS ELECTRÒNICS

aec@aec.cat
secretaria@aec.cat
comunicacio@aec.cat

butlleti@aec.cat
agrupactivitats@aec.cat
speleo.ere_aec@yahoo.es
gener
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escola@glacera.com
caiac@aec.cat
coordinacio.sij.aec@gmail.com
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HORARI SECRETARIA A.E.C.
De dilluns a divendres de les 18:30 a 21:30 h.

SECCIONS

Secció de Muntanya i Senderisme (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 •
Amb la col·laboració de:

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
“CATALUNYA”

1912

2013

Padilla, 255-263, primera planta
08013 Barcelona
tel: 933 024 529
e-mail: aec@aec.cat
butlleti@aec.cat
web: www.aec.cat

Disseny i maquetació: Xavier Sánchez
Impressió: Empòrium
Coordinador: Manuel Cabanillas
En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa,
Manuel Cabanillas, Jordi Pino, Caterina Rodríguez, Rosa M. Soler,
Xavier Sánchez, Pep Molinos, juvenils, Josep Montagut, Miquel Rico,
Francina Torrent, Cristina de Irala, Xavi Díez, txeiens, Natàlia Vergés,
Sara Codina, Neus Moratona i M. Antònia Civit.
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