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SALUTACIO:

"El GRUP EXCURSIONISTA del CAMP de TARRAGONA
és una entitat privada constitu"ida en data 1 2 de novembre de
1987..."

Amb aquestes paraules comencen els nostres Estatuts
¡, junt amb ells, la nostra identitat dins el món excursionista.

Efectivament, fa cinc anys i escaig, J'esfarc; d'un ben
avingut grup d' amics va cristaJitzar en una entitat
muntanyen ca autentica, arreJada en eJ més pur estiJ cJassic
cataJa i aberta a qualsevaJ nava alternativa nascuda en
Ilibertat i cansens.

la con5olidaci6 i volum a55olit pel no5tre Grup, han
fonamentat la creaci6 d'aque5t butlletí informatiu que tindra

periodicitat quadrime5tral -febrer, juny, octubre- i restara obert
a tothom que hi vulgui col.laborar i, a mé5, 5ervira

d'engranatge dinamitzador de tot5 el5 5oci5 i 5impatitzant5.

Per a aquest primer butlletí hem escollit com a portada
una panor8mica de Jean Dehais, extreta de la guia "Posets-

Maladeta", que representa el singular massís de I' Aneto. Per
a nosaltres aquesta muntanya sempre ha significat el camí
cap a la cota més alta, es a dir: "EL CIM".

Toni Coll
President del GECT

febrer 1 993
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INFORMACIO qE SECRET ARIA:

Tarifa actualitzada de la Ilicencia esportiva amb les diferents
modalitats dasseguranc;a que es poden triar, així com informació
corresponent a les condicions i cobertures que inclou la polissa
d'asseguranc;a contractada amb I'empresa COMERCIAL UNION, en
substitució de la que existia amb SUN ALIANCE S.A.. Com es pot
observar les prestacions han millorat sensiblement i s'ha pogut
aconseguir un preu raonable i just.

FEDERACIO D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATAlUNYA
PREUS lllCENCIA ESPORTIV A ANY 1993

LLICENCIA + COMERCIAL UNION:

Grans
Juvenils
Infantils

5.700,- ptes.
5.400,- ptes.
4.300,- ptes.

LLICENCIA + M.G.E. {Solament EsQanya):

4.300,- ptes.
4.100,- ptes.
1.100,- ptes.

Grans
Juvenils
Infantils

LLICENCIA + M.G.E. + CREDENCIAL TOT EL MON TOT L' ANY:

Grans
Juvenils
Infantils

7.100 ptes.

6.900 ptes.

3.900 ptes.
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.cQNDICIONS DE LA POLISSA D' ASSEGURANCES:

EMPRESAASSEGURADORA: Comercial Union.

EXTENSIO DE LA POLISSA: Tot el món

COBERTURA DE LA POLISSA:

Eis accidents ocorreguts en el decurs deis
despla<;aments d'anada i de tornada per a la realització de
les activitats (inclosa la motocicleta).

Eis accidents ocorreguts en la practica de totes les
activitats própies de la FEEC, com per exemple:

Travesies, senderisme, acampades, etc

Escalada, alta

espeleologia.
descens d'engorjats,muntanya,

Esquí en les diferents modalitats

Bicicleta de
competitiu) .

(5015 I'aspectemuntanya en no

La participació, com a amateur, en competicions,

carreres, ral.lis i marxes regulades.

mossegada d'animals, picada d'insectes, caiguda del
Ilamp.

les conseqüencies produ"jdes perfactors climatológics:
insolacions, congelacions, etc. i el mal de muntanya.

S'exclouen els accidents ocorreguts en qualsevol
activitat professional, així com I'escalada d'edificis, ponts i
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construccions d'obra o metal.liques, Ilevat quan sigui en
Ilocs d'entrenament i rocodroms especialment adequats per
a aquestes practiques.

CAPIT ALS ASSEGURA TS PER PERSONA:

Mort:
menors de 14 anys 500.000,- ptes
de 14 a 75 anys

(ambdos inclosos) 1.000.000,- ptes

Invalidesa:
Total o permanent 1.000.000,- ptes
Parcial, inclosa segons barem.

Assistencia medico-quirúrgico-farmaceutica:
En centres Iliures o concertats,
a tot el món, fins a. 1.000.000,- ptes

trasllatDespeses de rescat, recerca
a tot el món, encara que no

s'hagi produ.jt accident ... 750.000,-

Responsabilitat civil davant de
tercers, per any i per tot el
col'lectiu, fins a, , , , , , , , .10.000.000,-
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XALET -REFUGI DE LA RENCLUSA

Propietat d61 GEC. 6mpla<;at a 2.145 m. d.altitud. fou inaugurat 6115 d.agost d6 1916

Grlln F'Il"'lr"inn;"tA n,,1 C':Amn nA T..



COL. LABORACIONS:

EL OOM DE MISCHABEL 4.545 m.
S6n les onze i encara som aquí, al mig de I'aresta blanca. Un tel de boira

comen~a a pujar per la nostra dreta i aviat no veurem ni el cim. El Weisshorn, el
Cervf i els altres gegants veins es van difuminant all~ cap a I'oest. la em pensava
jo que el temps acabaria per fer-nos la jugada; mentre no comenci a nevar i
perdem la tra~a. ..

Sento darrera meu una altra vegada la tos del meu company. La
galipmdria mal guarida de fa unes setmanes li est~ suposant un gran esfor~ i
aquesta vía és llarga i pesada, s'ha de treballar. A més a més, les nevades
tardanes d'aquesta primavera han deixat el recorregut en condicions veritablement
hivernals. La gran quantitat de neu acumulada cobre ix els passos de roca diffcils;
la pujada és, pero, desesperadament lenta.

Haviem sortit a les tres tocades. Després de remuntar I'ampli pedruscall
on es troba el refugi baixem a la neu i, per un terreny més comode, progressem
sense problemes per la gelera de Festi. Només cal mantenir el ritme adient. La
lIum deis frontals és la nostra única ajuda en aquesta nit sense lIuna; els estels s6n
massa lluny. El fred és intens i la neu, fonda i abundosa; ningú no diria que som
a mitjans de juliol. Cap a les cinc, amb les primeres lIums de la matinada, aprop
ja de Festijoch, el meu termometre marcava 5 graus sota zero.

Les dotze; aixo és etern, com un c~stig. L 'aresta sembla infinita, no
arribarem mai. Intento mantenir un ritme constant i lent, sense gaires aturades,
una esp~ie de pas de guía de muntanya jubilat, pero endebades. Potser el meu
entrenament no és tan bo con jo em pensaba i em toca pagar ara mandres i tiberis.

.,\

~

\,.
~;.

~:ir-

a:...

,. .
-"'

.~~-,~
>\.. ~',}- ~: 4

--~~
~,,~';:.

6 Grup Excursionista del Camp de T arragona



A més a més, el Toni, sempre tan d~r, est~ patint amb els pulmons, encara que
em segueix sense remugar ni gota per aquesta aresta interminable.

El paisatge desapareix definitivament. Primer la boira embolcalla el cim,
acaronant-lo amb delit d'amant; després, li troba el gust i s'hi queda. La primera
boira crida més biora i ja hi som. Adéu cims del massís de Mischabel que
guardaveu la nostra esquena: Lenzspitze, Nadel, Durren, Hoberhorn. Qui ens
guiara ara durant la llarga baixada? .

La tra<;a oberta ahir pels tres nois francesos en 15 hores de dur esfor<; és
la nostra única guia. Els nostres veins d'avui, una parella suissa amb guia
alemany, s6n ara vint metres endavant. Van sortir del refugi darrera nostre i tot
el dia ens hem anat alternant a la via; nosaltres els avancem en els trams diffcils
; a peu pla, ells corren quelcom més. Ara es perden entre els núvols cercant el
cim.

L 'afilada aresta del Taschhorn colgada de neu apareix durant mig minut
a la nostra dreta. -Toni, fes-li una foto, vols?-. Hem passat el coll a les palpentes
i hem deixat enrera la temptaci6 d'aturar-nos. El cim no pot ser molt lluny.

Quarts d'una del migdia, Dom de Mischabel, 4545 m per l'aresta de
Festigrat. On és el premi, pero? .El meu company i jo restem perduts enmig de
la boira més tancada, sense paisatge, sense refer~ncies, soIs en un lloc desconegut.
La sensaci6 d'enormitat m'ofega. Qui soc jo aquí dalt? .Qu~ he vingut a cercar? .
Per qu~ m'agrada tant aquesta solitud? .Per qu~ em fa tanta por? .

La creu de ferro forjat que guarneix el cim est~ mig soterrada per la neu.
Als dos bra~os hi ha sengles escuts de Sufssa i el Valais. No podem fer res més
que fer les fotos prenent-la com única i muda refer~ncia, no es veu més enll~ de
quinze metres.

L 'altra cordada fa cinc minuts que ha marxat. És molt tard i no convé
separar-nos. La d~bil línia de baixada segueix la via normal i travessa la
impracticable cara nord, una contínua cascada d'enormes séracs que obliguen a
rodejar-la de lluny. No vull ni pensar qu~ passaria si, amb aquesta boira insistent,
perdéssim la tra~a. Hi ha molta neu pols acumulada, el vent la pot emp~nyer, es
pot produir una esllevissada que esborri les petjades. ..

I llavors qu~? .Haurem d'esperar que aixequi la boira. I si no ho fa? .
Intentem sortir a cegues, sense orientaci6? .Sempre es pot fer un vivac. I si torna
a nevar aquesta nit? .Altra vegada la inmensitat ofegadora.

-Toni, saps com fer un forat a la neu?

Llufs Dfaz

Setembre 1992
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cALeNDARI D'ACTIVITATS PRIMER QUADRIMESTRE 1993

ACTIVIT A TDATA ORGANITZA

6-7 febrer GECTCurs d'esquí de muntanya

20-21 febrer GECTCurs d'esquí de muntanya

27-28 febrer Ascensió Maladetes Occid. GECT

28 febrer Senders: Llaveria- Tivissa Vegueria

7 ma r<; Diada de I'arbre de muntanya

Campament d'lglús13-14 mar~

GECTAscensió Bessiberri Central20-21 mar<;;

28 marv Senders: Tivissa-Benifallet Vegueria

Festes de Puigpelat GECT27-28 mar9

1-11 abril Expedició a I' Atlas-Marroc GECT

25 abril BTT -Ruta del Císter

25 abril Senders: Benifallet-Paüls Vegueria

9 maig Vegueria: la caminada popular GECT

23 maig Senders: Pauls-Mont Caro Vegueria

Informació L!uís Díaz
Te! 213714 de 9 a 14 h.
Te! 321449 de 21 a 22 h
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