
BUTLLETI INFORMA TIU Núm. 2
Apartat 1.141 43080 Tarragona

El MONTSANT. La Cartotxa d'ESCALADEI



IN~ORMACIO DE SECRET ARIA

S'amplia a continuacíó la informació recollida al butlletí anterior

sobre les assegurances d'accidents.

POliSSA O' ASSEGURANCES COMMERCIAl UNION.

la nova polissa d'assegurances de Commercial Union esta
concertada amb els següents centres sanitaris:

Hospitals generals i/o provincials depenents de la Direcció General
de Sanitat.

Hospitals clínics de les Facultats de Medicina .

Hospitals i centres assistencials de la Creu Roja

Centres assistencials de l'lnstitut Nacional de Previsió (accidents

o enfermetatl i/o de la Seguritat Social.

Centres assistencials depenents del Ministeri de Defensa.

POllSSA D'ASSEGURANCES DE LA MUTUA GENERAL~ ---

DEPORTIV A

.-Objecte i abast de I' asseguran<;a

Cobretx els accidents ocorreguts durant la practica de

I'excursionisme per muntanya, alpinisme, escalada, esquí de muntanya,

acampada, actes de salvament i en despla9aments previament
programats cololectiva o individualment utilitzant mitjans públics de

transporto

l 'asseguran<fa a la "Mutualidad General Deportiva" comporta la

possessió de la Ilicencia de la "Federación Española de Montañismo".
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S'estableix un periode de carencia de cinc dies des de la data
d'expedició de la lIicencia de federat o document analeg.

2.- Extensió territorial

L 'ambit de !'estat espanyol

Ampliació a tot el món: Credencial anual (Tot I'any)

3.- límit d'edat

No existe ix cap limitació d'edat

4.- Garanties

En cas de mort: 1.000.000 Pts

Cuan es produeixi la mort del mutualista actuant en I'activitat de
I'esport pel qual esta assegurat a la MGD, sense haver-se produit cap
accident pero pugui deduir-se que I'óbit (efecte) es deu a I'esfor<; o
activitat esportiva que realitza (causa), la quantitat assegurada sera de
150.000 PT A.

En concepte de despeses de rescat i trasllat, assistencia medico-
quirúrgica, farmaceutica i recuperació funcional, sempre dins I'ambit de
I'estat espanyol i utilitzant els serveis de la MGD: il-Iimitades. (durant un
termini m8xim de 18 mesos).

En concepte de despeses de rescat i trasllat, assistencia medico-
quirúrgica sanatorial, fora de I'ambit de I'estat espanyol: Fins a
1.000.000 PT A. Aixo comporta I'estar en possessió de la credencial
d'ampliació de I'asseguran<;a a tot el món (mensual o anual).

No s'estableix cap franquícia

En concepte de perdues anatómiques o funcionals: segons

percentatges.
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RESUM DE NOTICIES. INFORMACIONS. OFERTES I

PUBLICIT A TS REBUDES A SECRETARIA.

1.- ECAM: convocat6ria de nous aspirants a instructors.

2.- Alberg Ribals a Lles de Cerdanya: esports d'aventura.

3.- Audio-visuals Caries valles per contractar

4.- Constitució del Moviment educatiu d'excursionisme en el
temps Iliure infantil i juvenil de Catalunya.

Butlletí de la Societat Amics de la muntanya de Tremp,5

Nou sistema de reserva de places per a excursionistes
federats a I'alberg Pic de I' Aliga de Núria.

1.- Nou president de la FEEC: Francesc Sanahuja
)

Toledano

8.- Octubre 93: BTT expedició oberta a I' Ama Dablan

9.- Cataleg de les 15 guíes descriptíves sobre itineraris al
Montsant i Muntanyes de Prades edítades per "Lo
Carrasclet" Guies de Montsant í Muntanyes de Prades.
Preu: 100 PTA.

10.- Travessia del Pirineu en etapes (juliol-agost) organitzada per
la Societat Anaitasuna de Iruña-Pamplona.

Calendari 93 de caminades
Marxes.

marxes del Comite Catala de

Calendari d'obertura de refugis de la Federació i telefons.12.-

13.- Cat81eg actualitzat de Senders GR i PR.
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Balan<;, estat de comptes de la FEEC de 1992
pel 1993.

pressupost

15.- Creació de I' Associació espanyo!a de Telemark. Apartat de
correus 164 de Puigcerd8. Te! 972-882042.

16.- Nou telefon d'alarma del servei de rescat: 085

Nou grau al Montsant: Grau deis tres esglaons, entre St
Joan del Codolar i la Corbatera per Miquel Capdevila.

17.-

Butlletins de la "Federación Española de Montañismo
Dic 92, Ene-Feb 93.

" de:

Audio-visuals Xavi
Galápagos, Islandia.

Llongueras contractar: Tibet,per

Catilleg Süd-West de venda per correu d'articles d'aventura
i Ileure.

Cat81eg liibreria Quera: abril 93

Port Ainé: Esports d'aventura al Pallars Sobira.
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COL. LABORACIONS :

EL JBEL TOUBKAL 4.165 m.

Tantes vegades n'haviem parlat, que ens semblava un
somni, saviem que no revestia gaire dificultat pero fins aleshores
no conseguirem fraguar suficient il.lusió per afrontar I'escomesa als
cims de I' Atlas.

Sensibilitzats possiblement amb les apassionants vivencies
experimentad es per uns companys, en el seu recent viatge al
desert marroquí, novament la vella idea va esdevenir vigent i
automaticament es genera un corrent engrescador irrefrenable.

En pocs dies configurarem I'equip i endegarem el projecte.
La fresa de la mitja tona de material i el feixuc brunzir del furgó
aufegaven qualsevol dubte previ. Tothom desenvolupava les
tasques que li pertocaven i I'enigma logístic s'aclaria rapidament.

Tretze hores d'asfalt i el vell continent quedava exhaurit. En
front, I'estret, banyat pel Meditarrani i I' Atlantic, ens estava
esperant. Transportats pel ferri alhora ens endinsavem en el mar i
un m6n nou. Africa ens obria els seus bra(fos i el Marroc ens oferia
tot el seu color, meitat pols meitat fantasia. ..

L 'endema, caiguda ja la tarda, acompanyats de boires, feiem
cap al refugi; estavem a 3.200 metres sobre el nivell del mar
rodejats per una desena de cims que ultrapassaven els quatre mil
metres d'al<;:ada.

L 'habitacle petit i humit, pie de gent amuntegada, era

decebador, pero el tracte amable deis nadius i les ganes de ter

cims, ens teien més tolerable I'estada...

La nit era encara tancada, tots els companys eixim junts del
refugi, dos van al Nord cap a la vall d'lmouzer i r8pidament
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desapareixen entre la fosca. La resta continua ascendint
pausadament pel redre«;at ter«; inferior de la gelera del Toubkal.

Al primer repla el grup novament es reestructura, tres

continuen a l'Est directes cap al cim i els quatre restants enfilen
cap al Sud per situar-se a I'aresta Oest.

Tothom anava treballant i superava les dificultats de la seva
ruta; finalment, a tres quarts de dotze del matr del dia 3 d'abril de
1993 tots els companys havrem conquerit el Jbel Toubkal; poc
després, la múltiple encaixada de mans i la histórica foto del grup
segellava el triomf de la nostra empremta .

Toni Coll
Juliol 1993
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CALEDARI D'ACTIVITATS SEGON QUADRIMESTRE 1993

DATA ACTIVITAT ORGANITZA

setembre

4-5
7-12
11
18
25
25
26

REDDIS
GECT
CE Aliga
CE Gracia
AE Muntanya

GECT

3a Mantserrat-Reus 100 km en 24 h.
Carví. Aresta Horli
Rally d'alta muntanya. Baavi.

Matagalls-Mantserrat
Rally d'alta muntanya. Baet.
Descens del riu Vera. Alquezar .
33a marxa infantil de Catalunya.
Sant Jaan de les Abadesses. UESJA

octubre

3 57a marxa de Regularitat de Catalunya.
Solsones. CE Solsones

9-10 Asc. als tres cims de la Pica d'Estats GECT
23-24 Campament de Tardor REDDIS
23-24 Campament familiar. Montblanc GECT
30-31 17e Aplec excursionista deis Pa.jsos Catalans.

Agramunt AE Urgell

Eis dissabtes, excursions matinals al Montsant.
Recuperació d'antics camins.
Contactar amb Joan Marques o Ramon Bosch

Informació Lluís Díaz
Tel. 21 3714 de 9 a 14 hores
Tel. 32 1449 de 21 a 22 hores
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