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In forma ció de Secretaria. .

S'amplia a continuació la informació recollida als butlletins
anteriors sobre les assegurances d'accidents.

Hosoitals concertats Asseauranca Commercial Union

*
*

-Joan XXIII de Tarragona
-Creu Roja de Tarragona

Hospitals concertats Asseauranca Mutua General Degortiva

-Santa Tecla de Tarragona
-Sant Joan de Reus
-Clínica Savé de Reus
-Clínica Fabregas de Reus
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Dibuix de
M- dels Angels Boada Espolet

\

"EL PORTAL" Antiga porta Medieval d'entrada al poble de Puigpelat.
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Notícies. ..

Resum de Notícies, Informacions, Ofertes
i Publicats rebudes a Secretaria.

1.-

2.-

3.

4

5.-

6.-

7.-

Convocada la 7a Mostra d'audiovisuals de muntanya Vila de
Gracia del 17 al 22 d'octubre. Termini d'inscripció: 17 de

juliol.
S'ha rebut el Calendari 94 deis cursos de l'Escola Espanyola
d' Alta Muntanya de Benasc: muntanyisme, alpinisme,
escalada, esquí de muntanya i descens de barrancs.
S'ha rebut el butlletí "Catalunya pas a pas" de I'associació
Senders de Catalunya.
La societat Anaitasuna de Pamplona organitza la 7a
Travessia Pirineu 94 per etapes setmanals entre el 15 de
juliol i el 31 d'agost. Circular 16/94
La FEEC organitza un trekking pel Pirineu Oriental, des de
Saldes a Setcases, per a joves entre 14 i 18 anys, del 17 al
23 de juliol. Circular 18/94
La FEEC organitza una trobada de joves escaladors de 16 a
22 anys, al refugi Ventosa i Calvell, del 3 al 10 de juliol.
Circular 18/94
Hem rebut el butlletí número 23 del Parc de Collserola amb
un resum d'activitats.
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CoJ.Jaboracions. ..

El Grau deis Tres Esglaons.

Miquel Capdevila i Miralles
Mar<; de 1994

El Grau deIs Tres Esglaons va ser dissenyat i obert durant
I'any 1992 per I'autor d'aquesta ressenya i inaugurat

oficialment a principis del 1993.

Aquest grau, situat a I'extrem Ilevantí de la vessant

meridional del massís del Montsant, el podríem definir com un deis
graus més forts del Montsant, ja que s'han de superar uns 650
metres de desnivell si sortim de Cornudella, encara que ens podem
estalviar 200 metres si ens arribem en cotxe a I'ermita de Sant

Joan del Codolar per una pista recentment encimentada.
Si sortim del mate ix poble, anirem a agafar el camí a peu que

va a Sant Joan del Codolar i que comenc;:a just al costat de la
piscina. En sis minuts (6'-60m.) arribem a una bifurcació on hi ha

un pal indicador que ens assenyala a I'esquerra el camídel grau del
Montsant; nosaltres seguirem recte en direcció al barranc de Sant
Joan per creuar-Io i remuntar-Io fins a empalmar amb la pista apta
per a cotxes (12'-85m.).

Aquesta pista s'ha de seguir una bona estona. A I'estiu
resulta molt penosa, doncs no hi ha quasi cap arbre que ens
protegeixi del fort sol. A la vora del camf només dominen els
esbarzers, que al mes d'agost ens proporcionen suculentes mores

pera la tornada.
A mesura que anem avanc;:ant per la pista, veiem més a prop

els quasi bé 500m. finals d'un fort pendent que ens resten per

arribar al cim.
Poc abans de deixar la pista, passem per Sant Joan Petit

(24'-150m.) que és una petita capella que hi ha a la vora del camf.
Ouan la pista fa un tomb de 90° a I'esquerra, la deixem per enfilar-
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nos per un camí que puja directe a I'ermita (30'-220m.), es tracta
d'una drecera que ens estalvia els últims revolts de la pista.

Arribats a I' ermita, i després de carregar aigua, ens disposem
a comen<;ar el grau própiament dit, per un corriol que surt just

darrera de I'ermita. Una gran roca que té la forma del Cerví ens
serveix de pal indicador .

Eis primers metres ja són forts, per tant, ens ho prendrem
amb calma. Ouan el camí s'aplana una mica, passarem pel costat
d'un "gendarme" que ens avisa que I'ascenció no sera facil. Aviat
farem anar les mans per superar les primeres roques. El camí
segueix una cinquantena de metres suau fins que comen<;a una
especie de tartera, que no deixarem en tot el recorregut.

Abans d'arribar a la primera dificultat, ens trobarem amb un
pas anomenat "embut" (40'-340m.), que si no el volem escalar el
voregem per la dreta. A partir d'ara el pendent s'accentua una mica
més i quan ja fa un quart que hem sortit de I' ermita arribem al

primer esglaó (45'-400m.), d'uns set metres d'al<;ada. Per superar-
lo podem utilitzar els ferros, pero si ens fa més gracia escalar-lo, ho
farem per uns diedres (III/IV) que hi ha a I'esquerra.

Ja hem superat el primer obstacle i el pendent no afluixa. El

pas pel costat d'una gran roca (47') ens indica que ja portem
200m. de desnivell des de que hem sortit de I'ermita i de seguida
ve el segon esglaó (51'-470m.). També amb I'ajut deis ferros el
superarem sense cap dificultat, encara que té la sortida un xic
delicada per I'esllavissadís que és el terreny.

El camí segueix la mateixa tónica i abans d'arribar al terc;er
esglaó, un petit mur carbassa (56'-540m.) d'uns 2m. ens barra el
pas. Si no el volem escalar (poc aconsellable), es pot vorejar per

I'esquerra, per un pendent esglaonat de terra dura. I ja som al
tercer esglaó (58'). Es el més alt, pero també el més facil i més
bonic.

Es comen<;:a escalant una xemeneia f8cil que ens deixa
davant una petita balma, la qual flanquegem per la dreta escalant
un petit mur. Després el camí es veu evident fins que ens trobem
amb els ferros que ens ajudaran a superar els passos més
compromesos del tercer esglaó.
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Ja som dalt d'un gran repl8 (60'-670m.), dominat per la gran

cinglera que forma la paret de la Roca de les Dotze. Nosaltres
seguirem sempre en la mateixa direcció (N) per esquivar la gran
paret. Al cap d'una cinquantena de metres girarem a I'esquerra,
com si volguessim pujar damunt de la Roca de les Dotze, pero

superats dos petits ressalts, girarem a la dreta (N), seguint les
fites, per assolir la Serra Major (1 h.5') i en pocs minuts la Roca
Corbetera (1 h.7'-660m.).

A I'hivern, com que no hi ha tanta calitja, es pot veure

clarament el mar i el Pirineu nevat. Hem superat uns 660m. de
desnivell des que hem sortit de Cornudella, el que fa que sigui un
bon entrenament de cara a una sortida al Pirineu.

Si volem baixar pel mate ix Iloc, hem d'anar amb molt de

compte, ja que el terreny és molt esllavissadís i és normal anar a
parar de cul a terra unes quantes vegades. En 20 minuts podem
ser una altra vegada a I'ermita i en 25 minuts més a Cornudella.
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El plaer de ter un Cim .

Pere López i Ladeveze
9 de mar<;: de 1994

Tot comen<;:a amb una idea, t'imagines una zona del Pirineu que et
fa il.lusió i ja et trobes somiant que tresques per les vessants de superbes
muntanyes, per parets gelades o per crestes esberlades pel temps, tot fent
una travessa. Somnis d'un muntanyenc que de mica en mica prenen forma
i es transformen en un projecte concret. Elabores un recorregut, parles
amb els companys i poc a poc poses fil a I'agulla, fins que es cerca una
data adient per a poder realitzar el somni. Arribat el dia i I'hora, surts amb
la il.lusió posada dalt del cim, en totes les muntanyes que I'envolten i per
les quals passaras.

Una vegada s'atura I'automobil que ens du fins a Iloc, comen<;:a el
ritual deis preparatius: canviar-se de roba, cal<;:at, donar els últims retocs
a la motxilla, fer uns exercicis previs d'escalfament i per fi carregar-ho tot
a I' esquena i, comen<;:ar a caminar .

Les primeres passes són una mica tremoles i descompensades, aixo
és degut a la manca de costum momentania i moltes vegades al pes de la
motxilla, veritable penúria de I'alpinista d'hivern. Pero de mica en mica les
carnes s'escalfen, els pulmons agafen una respiració compassada, el cor
batega a un ritme constant i les paraules surten amb relativa facilitat.

A mida que passa el temps i tot contemplant el paisatge, tal com
vas pujant I' alegria del comen<;:ament es transforma en serenor, en
complaen<;:a incommensurable, com tot el que t'envolta.

El cansament es fa notar i s'ha de reposar, cal menjar quelcom per
renovar les energies gastades; pero les parades serveixen també per gaudir
tranquil.lament de I'entorn i per fer petar la xerrada amb els companys,
que tot nodreix I' esperit.

Mentre pugem podem gaudir del silenci de la muntanya, de vegades
trencat solament pels sorolls que un mate ix produeix, pel soroll de la
nostra respiració o del cor amb els seus bategs, que sembla com si ens
volguessin empenyer més i més amunt cap el cim.

La serenor que senties novament dóna pas a I'alegria quan mires
amurit i endevines I'últim tram de la, moltes vegades, cresta que dóna pas
al cim. Dius: ja hi sóc! i, com qui no vol la cosa, trepitges el cim. Pots
veure que tot resta als teus peus, la teva meta esta assolida, totes les
penúries i sacrificis queden compensats, totes les alegries es transformen
en plaer, el plaer de fer un cim.
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la Recerca.
Joan Marques i Griñó

Abril de 1994

Després de molt trescar pel Montsant, tant al Ramon com a
mi ens rosegava el corcó d'explorar nous graus que encara no

haguéssim trepitjat. Analitzant detingudament els planols,
descobrírem diverses línies vermelles discontínues que, entre Scala
Dei i Cabacés, ens indicaven un seguit de camins i corriols encara

desconeguts per nosaltres,
Assabentats per la gent del país, totes les referencies

coincidien a dir que aquests graus romanien abandonats des de feia
molts anys; empero nosaltres, tot i ésser conscients que la troballa
no seria facil, decidírem comen<;ar la recerca i ho férem pel grau

que semblava més evident: el grau de la Vilella, (segons el toponim
d'un mapa editat I'any 1963 amb motiu de la XXVII Marxa de

regular1tat de Catalunya) .
Un dissabte més eixíem del vehicle per iniciar una nova

caminada, aquesta vegada pero I'airet matiner i fredós del
novembre, que ens deixava garrativats, semblava menys sever ,
I'amansia el neguit de la recerca,

Just al kilometre 16 de la carretera de Scala Dei a les
Vilelles, tal com indicava el planol, el vell camí, Humil i abandonat,
semblava demanar que el desvetllessim del seu Ilarg son i,
mostrant-nos orgullós el seu encant, ens condu'j fins al riu d'Scala
Dei, que creu8rem a gual,

A I'altra vessant del riu, I'antic camí esdevenia una pista,
pero la mostra del seu encant ens revifa el desig de retrobar-lo,

Muntanya amunt, una tosca cabana ens indicava que el camí hi
havia de passar, .., i, és cIar, allí era, encara que ja més escarransit.
La seva tra<;a, cada cop més imperceptible, ens condu'j pel que en

temps havien estat camps de conreu i que ara, abandonats,
tornaven a mostrar la frondositat fréstega i anarquica, pero

encisadora, de la natura, fins que, entre arbres, matolls i verdisses
que lentament I'anaven ofegant, desparegué deixant-nos soIs al
bell mig del bosc,
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El temps s'havia exaurit i ja era I'hora de tornar, pero la
natura generosa ens tenta oferint-nos unes florades de rovellons
que naturalment no poguérem menysprear; potser era el seu
agra'jment per la nostra visita.

Ila diada fou complerta. De tornada, la figura gris d'un iaiet,
ben vestit, amb gorra i un cistell al bra«;:, ens feu brollar I'esperan<;:a
d'aclarir els nostres dubtes. Alleugerint el pas ens hi atansarem per
conversar-hi. Ens comenta que venia de I'hort, cosa per altra part
evident veient els virolats tomaquets que duia al cistell. Pel que fa
a la deria que ens intrigava, ens desvetlla I'existencia d'un antic
camí que passava pel costat d'una finca d'olivers que s'albirava,
encara conreada, al capdamunt del coster, prop del cingle, i que
des d'allí es pujava a la carena del Montsant per un grau que ells
anomenaven de I' Ardevol, en referencia al propietari de les terres
des d'on eixia el grau.

Aquest era, segons el planol, el grau buscat. Ja li escau el
nom de grau de la Vilella, doncs és el més recte per pujar al
Montsant des de la Vilella Alta.

Durant els dies següents, el determini i I'esperan<;:a de
retrobar el grau, objectiu de la propera sortida, creixien en
nosaltres,

Dos dissabtes més tard, aquesta vegada sol, tornava a aquell
indret i, seguint les indicacions del nostre amable iaiet, m'enfilava
per una pista fins al camp d'oliveres i d'allí cap al peu del cingle,
no sense dificultats. De sobte una taca roja descolorida...; el cor
em feu un salt dins del pit. No hi ha dubte, és un senyal indicador
del camí!. Tot d'una el cansament desapareix i per un moment em
sembla que estic volant. Aixeco el cap i miro al meu entorn amb
deteniment, el cingle sembla menys feréstec; més avall una fita,
més amunt uns marges..., Ja hi sóc I.

Neguitós vaig grimpant per salvar unes roques; un altre
senyal, aixo és definitiul.

Poc a poc, pas a pas i disfrutant del moment, vaig pujant,
No sento I'esfor«;:, I'emoció m'embarga; des d'aquest balcó
privilegiat el panorama és encisador .

El sol generós de I'hivern argenta el riu d'Scala Dei que,
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ondolant, remoreja pel fons de la vall. Al poble, fines columnes de
fum, com un estol de genis, pregonen Ilars i vida. Ais conreus, els
ceps i els ametllers, desfullats, continuen el seu somni hivernal,

només els olivers segueixen amatents, robant la Ilum del dia. La
vida al bosc continua, apajvagada pel rigor del temps; de tant en
tant el cant d'algun ocell posa música a aquell espectacle de

paisatge, pau i silenci.
El rellotge del campanar, puntual, em desperta de I' encant.

Estic al pla de I' Agustenc, presidit per les parets mig ensulsides del
Mas Deu. Vinyes extenses i ben conreades pregonen el prestigi del
seu fruit.

A Ilevant la Conreria d'Scala Dei, el Mas Tancat..., tot
sembla a I'abast; més amunt, el pas de I'ase que puja al pla de
I'angel, amb les siluetes del Mas Blanc i del Mas de I' Angel
dibuixant I'horitzó.

Em vé a la memória aquell dia, no fa gaire, que, anant amb
el Ramon, ens trobarem amb el senyor Josep, propietari del Mas de
I' Angel, un jubilat. prematur que ha decidit establir aquí la seva

residencia i que ha rebatejat el mas amb el nom de "Niu de I'aliga",
fent honor als aligots que sovint el visiten i al barranc de I'aliga que
el boreja per I'oest.

Al nord, el racó deis codinals majestuós, des del Mas del
Peire al de l'Extrem, travessat pel grau de I'enderrocada, que no fa

pas massa temps entre tots reobrírem. Més cap a ponent el coll de
les Barraques, ven<;ut pel grau del caixer .

A I' oest, els Montalts a primer terme i a I'horitzó la Figuera,

superb mirador de la comarca.

Després, he tornat a ter aquest grau diverses vegades, sol
o acompanyat per companys o familiars i entre tots hem pogut

esbrinar algunes restes del vell camí, engolit pel bosc, així com
fites plantades per muntanyencs coneixedors de I'indret i que, com

nosaltres, el visiten de tant en tant.

Perque no us hi animeu...?
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Exercicis físics recomanats
per dur a ter me una bona

activitat muntanyenca.

Com muntar-se un Qimn8s a casa ?

Es molt senzill, els materials que necessitem tenem un cost ben
minso i amb una mica de manya podrem tenir un mini-gimnas a casa que
ens permetra realitzar els exercicis basics per a la practica del nostre
esport favorit.

No, no és una venda per correu ni res semblant, simplement vull
exposar-vos el sistema que tinc muntat a casa meva.

Es tracat d'un sistema que em permet enfortir els muscles que
calen: Avantbra9, falanges, bíceps, tríceps, deltoides, pectorals,
adductors, quádriceps i bessons.
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Si vols redu.ir el factor de risc a la muntanya i disfrutar-la,
necessites tenir una bona preparació tecnica i física.

Properament us comentaré alguns concells tecnics i agraeixo que
us resulti interessant la meva modesta col.laboració.

Es necessita :
* El marc d'una oorta, (no el compreu, si busqueu una mica segur

que a casa en teniu algun...)
* Dos travessers de fusta d'un 50 cms. de Ilaraada * 5.5 * 3 (són

mesures standard i en trobareu a qualsevol tenda de bricolatge).
* Dues barretes roscades de 8 mm. (metric 8) d'uns 10 o 12 cms.

* Quatre femelles (metric 8).
* Quatre volanderes (metric 8).
* Un tros de corda de 6 o 7 mm.

* Un mosauetó.
* Una oolitia d'escaJada (les Petzi són molt cares, podeu comprar-la

d'una altra marca més económica).
* Uns auants oesos per aixecar-Ios mitjan9ant la politja (poden ser

garrafes d'aigua plenes de sorra. No més de 10 Kg. cada pes o
garrafa) .

Muntatge:
Per muntar els travessers de fusta al marc de la porta es fa de la

següent manera:

/ PARET

~

~ LLISTONS DE FUSTA

--"- CARGOL AME ROSCA

,"
--.MARC DE LA PORTA

TAPA-JUNTES

Es posa un travesser a cada costat del marc per refor<; a I'hora

d'aguantar el pes d'una persona.
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2.- Eis Exercicis. ..

REPETICIONS

12

10
8

6
, 8
I

1.Q 40

~ 6 50 6

60 6
65 6
60 6
50 6

40 ~ 10 50 10

: 1 ~ ~g

60 ~ 10

..~ 19 30 I 10

30 10
30 10

30 10
30 : 10

PES

Leg..xtenslón (cuadr1ceps) 25

30

30 I
35
30 I

(

~t

Sentadlna

~

Burro (fOl1Blecer k>s
gemelOs)

Aduclores

.J

TEMPS REPETICIONS
Abdomln81e9 30. 20

Fondo brezos

Salto slmultaneo

30.

0..00000.0000..0 Lumbares

30
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TEMPS REPETICIONS

30" 6
Skiping
( saltar. levanlando
las rodillas al maximo )

Bíceps y Pectorales
{ en el marco de una puerta )

Deltoides y antebrazos

Bicicleta

No menos de 1 hora

Equip de redacció i disseny del
butlletí informatiu "El CIM":

*
*
*

Lluís Díaz
Toni Coll
Ramon Bosch

Col.laboradors:

*
*
*
*

Miquel Capdevila
Pere L6pez
Joan Marques
Joan Porta
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Calendari.

Calendari d' Activitats

Segon Quadrimestre 1994

Data ACTIVIT A T ORGANITZA

29 Maig Marxa de Regularitat de Catalunya FEEC

GECT
FEEC
GECT
AAEET
FEEC
GECT
REDDIS
FEEC
GECT

4-5 Juny Ascensi6 a I' Aneto
5 Juny Aplec de veterans de Catalunya
11-12 Juny Ascensi6 al Bardamina
12 Juny Peonada Valls-Miramar
12 Juny Rally d'alta muntanya. LLauset
18-19 Juny Ascensi6 a les Frondelles
19 Juny Campament Catala de Muntanya
25 Juny Rally d'alta muntanya. Colomers
25-26 Juny Ascensions al Bachimala i Gavarnie
26 Juny Inauguraci6 enlla<; GR-1 entre Catalunya

i Arag6 a Pont de Muntanyana FEEC

2-3 Juliol Ascensió als Eristes
9-10 Juliol Ascensió al Vignemale
16-17 Juliol Ascensió als Astazus i
24 Juliol Ascensió al Mont Blanc
30 Juliol Ascensió al Cerví

GECT
GECT
GECT
GECT
GECT

Neouvielle

4 Setbre. Rally d'alta muntanya Remuñé

3-4 Setbre. Reus-Montserrat

9 Setbre. Rally d'alta muntanya Vallhiverna

17 Setbre. Rally d'alta muntanya Andorra

18 Setbre. Senders Priorat GR 7-4

FEEC

REDDIS
FEEC
FEEC

Vegueria

Joan Marques.

Toni Coll.

Excursions matinals al Montsant:
Ascensions al Pirineu:
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