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Editorial.

31 e Diada del Camí de Muntanya

Com recordareu, el passat 7 de maig vam celebrar el 31 e dia del camí
de muntanya de la Regió IV. L'esfor9 continuat d'un grup de companys al Ilarg
de molts mesos va permetre recuperar I' antic camí de bast entre La Vilella Baixa
i Cabacés, al Priorat. Després de netejar d'argelagues, arbusts i altres herbes
la plataforma del camí, calgué refer alguns marges caiguts, treure pedres i
deixar-ho transitable. El resultat va ser un bell recorregut vora el 6 km que es fa

comodament en menys de dues hores.

Seguint un itinerari més directe Que I'actual carretera, puja suaument per
trams encara empedrats i dona accés als graus del Cargol i del Coll Empedrat
Que segueixen serra ~munt. La vista sobre el riu Montsant i I' embassament del
Tol! de l'Estret és molt aeria abans de baixar cap el barranc de Cavaloca, Que es
creua per un 'pont medieval, sens dubte la joia del camr. El camr torna a pujar
pels vessants del Cantacorbs fins el col! de Cabacés, des d' on inicia la baixada
final. La descripció detallada i més dades complementaries es troben en el Ilibret

commemoratiu Que vam editar amb motiu de la diada.

Prop de 70 persones vam fer el recorregut Que va comptar amb la

presencia de Jordi Embodes, del Consell de la FEEC i del Dr. Aiguadé, president
del Comite de Senders. Es van inaugurar dos pals indicadors als encreuaments
amb el grau del Coll Empedrat i el GR 7-1. A I'arribada a Cabacés vam ser
rebuts per I' alcalde Sr. Masip, Que juntament amb el seu homoleg de La Vilella
Baixa, Sr. Ferrús, han recolzat amb entusiasme des del primer moment la nostra

tasca de recuperació del camí.

Per tal d' arrodonir la feina feta i donar-li continu.itat en el temps, hem
sol.licitat del Comite de Senders la catalogaci6 del camí com a Sender de Petit
Recorregut. El Comite no només ens ha donat resposta positiva, sin6 que per
unanimitat ens ha felicitat pel treball que estem portant a terme. Aleshores
estem pendents d'allargar el camí fins la Vilella Alta per tal d'unir els GR 7-1 i

7.4 i tramitar la documentaci6 necessaria.

D' aquf a pocs mesos tindrem un PR oficial que la nostra entitat ha de
mantenir en bon ús. Esperem que, amb la col.laboració de tots, sigui el primer
d'una lIarga serie. La nostra entitat ha de deixar la seva empremta en la

recuperació i conservació del nostre patrimoni historic i excursionista.
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Notícies. ..

pu~licitatsResum de notícies, informacions, ofertes

rebudes a Secretaria

1 .-El Reial decret 409 de 17 de mar9 de 1995, que aprova el Pla rector
d'ús i gestió del Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut conté diferents articles
que afecten les activitats de muntanya, esqur, escalada i senderisme. Queden
fixades com a zones de reserva l'Obaga d'Ordesa, les geleres del Mont Perdut
i Soum de Ramond i la cova de Casteret. L' objectiu d' aquestes zones de reserva
és preservar recursos únics, fragils, rars o amena9ats, per la qual cosa queden
excloses de I'ús públic i només hi podran accedir el personal gestor, els titulars
de drets en el seu interior i altres usuaris degudament autoritzats. L'acampada
a la resta del parc queda autoritzada, al sector d'Ordesa, per damunt de 2100
m (clavilles de Soaso), deis 1800 m (Fuenblanca) al sector d'Escuafn i als 2500
m (Balcó de Pineta) al sector de Pineta. Amb aquestes condicions es pot
acampar un maxim de 3 nits, sense o amb tenda de campanya d' altura exterior
maxima de 1,30 m i que haura de ser desmuntada i retirada a la matinada.

2.- l'assemblea de la FEDME va aprovar el passat mes de maig que els
clubs que treguin menys de 15 Ilicencies anuals hauran de pagar una quota de
4.000 PTA per cada Ilicencia que falti per arribar a 15. Els clubs sense cap
Ilicencia pagaran una quota de 60.000 PTA. Els que no paguin seran donats de
baixa. l'aplicació d'aquesta norma ha afectat, segons el butlletr de la FEDME,
a 4 entitats de la nostra vegueria: la secció de muntanya de I'agrupació cultural
Vila-seca, la secció excursionista del Reus Deportiu, I' associació d' excursionistes
de Cornudella de Montsant i el centre excursionista de Castellvell del Camp.

3.- La FEDME ha aprovat I'anomenada declaració de Cáceres sobre Ilibertat
d'accés a les zones de múntanya que reprodu.im íntegrament en aquest butlletí.

Oeclaració de Caceres:
La Federació Espanyola d'esports de muntanya i escalada (FEDME),

conjuntament amb totes les Federacions Autonómiques de Muntanya, expressa
ra seva preocupació per la forma com, en molts casos, es dicten les mesures de
protecció de les zones de muntanya del nostre país. Veiem amb inquietud
creixent com, per damunt de les necessaries normatives de control,
racionalització i vigilancia, dotades de la seva corresponent aportació
pressupostaria tant en mitjans humans com materials, predominen amb for<;a
freqüencia prohibicions indiscriminades i arbitraries, que obstaculitzen i fins i tot
impedeixen ellícit i desitjable dret d' accés, ús i gaudi de les nostres muntanyes
per part deis ciutadans. Sospitem que en gran part aixó és degut a que resulta
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molt més barat prohibir que controlar i vigilar efica<;:ment els espais naturals,
sense que s'hagin de convertir en espais tancats o museus a I'aire Iliure.

El muntanyisme i I' alpinisme són activitats esportives que desenvorupen
en el seu si un gran nombre d'inquietuds humanrstiques i culturals molt Iligades
al medi natural i en perfecta harmonia amb les Ileis de la Natura. La seva
practica comen<;:a al nostre pars al 1876 i els seus practicants, agrupats en
Clubs de muntanya i Federacions han estat, des de sempre i en I' actualitat, els
grans defensors no només de la necessitat de tenir una legislació que tendeixi
a la conservació deis espais naturals sense transformacions, sinó també a la
millora i potenciació del nivell de vida de les poblacions de muntanya, que
entenem són les principals i autentiques garants del que ha de ser una veritable
i efica<;: conservació.

Eis muntanyencs practicants, educats en el respecte a la natura i en la
lIuita per la se va conservació en el si de les nostres associacions de muntanya,
no podem acceptar que cada vegada més es limiti el nostre accés a les zones
de muntanya on desenvolupem una activitat esportiva i cultural absolutament
tradicional i que en cap cas és agressiva ni amb I'entorn ni amb la fauna que hi
habita. Nosaltres no formem part deIs col.rectius ni secundem les accions que
realment malmeten I' entorn natural. La desviació incontrolada del turisme massiu
cap a la muntanya una vegada fetes marbé totes les nostres costes, fa
permissipilitat .en I' obertura de rutes forestals que faciliten I' accés de tot tipus
de vehicles motoritzats, I'excessiva proliferació de promocions immobiliaries en
cotes artes que provoquen greus impactes, la deficient recollida de brossa i
deixalles i la conseqüent contaminació de les aigües de muntanya, I' absencia de
regulació en la practica deis anomenats esports d' aventura, els baixos nivells
d'educació ambiental existents, etc...entenem que són exemples de problemes
que realment han de preocupar el legislador responsable.

Per tot aixo, els muntanyencs agrupats en els clubs de muntanya
federats, exigim, seguint les directrius de la Unió Internacional d' Associacions
d' Alpinisme, Ilibertat d' accés a les zones de muntanya per tal de poder seguir
practicant responsablement, com sempre, la nostra activitat esportiva.

Caceres,14-5-1995. .
Assemblea General de la Federació Espanyora d'esports de muntanya i escalada.

4.- Ais pobles de Porrera, Torroja, Cornudella de Montsant i La Morera de
Montsant, s'tlan obett recentment cases de pages habilitades pel turisme rural
on es pot fer nit. Aixó facilita les caminades de més d' una jornada pels Senders
de Gran Recorregut que travessen el Priorat, com el GR 7-4 .La vegueria de la
Regió IV de la FEEC organitza enguany una serie de sortides per aquest GR,
I'última de les quals tindr~ Iloc el 19 de novembre, tal com s'anuncia al

calendari.
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5.- La Generalitat de Catalunya 11'Escola d'alta muntanya ECAM organitzen
un curs de T~cnic d'esport base, especialitat muntanya, a la nostra vegueria, si
hi ha un mrnim de 30 persones interessades. El curs tindra una duració de 320
hores, 120 la part general i 200 I'especrfica. Les classes es faran els dilluns,
dimecres i divendres de 7 a 10 del vespre. El preu sera de 70.000 pts. per

persona aproximadament.

6. a Setmana del Muntanyenc

DiumenQe 19

Esmorzar i escalada col'lectiva

al Castell Dalmau.

Dilluns 20

Inauguració de I'exposició de

fotografia de muntanya.
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Taula rodona sobre ('accés i el

respecte a la muntanya.
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Dimecres 22

Projecció de diapositives

"10 anys d'Everest",.,
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~ Diious 23

Concurs popular d'escalada,
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Oivendres 24

Projecció de la pil'lfcula:
" 10 anys de cara a la paret"

Dissabte 25

Sortida en

muntanya.

> bicicleta de
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ORGANITZA.

- Sopar del Muntanyenc:

Preu: 3.000 pts.

Hora i lIoc: 22:00 hores al

restaurant Masia Bou.

SECCIÓ DE MUNTANYA DE L'AAEET

MlJRAll A DE SANT ANTONI. 35. nAlxos

VALLS

DEL 19 AL 25 DE

NOVEMBRE DE 1995
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Col.laboracions. ..

I CUAS D'ESCALADA DEL G.E.C. T .

Josep M. Argentó i Zaragoza

Octubre de 1995

Tenra interés en fer un curset d'escalada, principalment per si alguna
vegada em feia falta, durant alguna sortida a la muntanya.

Cuan es va organitzar un curset, dirigit pel nostre company en Joan
Porta, em va agradar la idea, tant pel curs en sr com per la confian<;a que en el!
tinc dipositada.

El curset va durar 4 dies. El primer va ser de teórica i la resta de
practica. Es va impartir a la Mussara, Mont-Ral i la Riba. "

Després de les primeres practiques, i superada la por inicial, les ganes
de practicar I' escalada van anar en augment, tant per part meva com per part
de la resta deis meus companys i companyes. I tot gracies al bon fer d'en Joan
i l'Amelia.

Des d' aquf m' agradaría animar a aquel!es persones que mai han practicat
I'escalada a que ho provin, ja que de ben segur els hi agradara, doncs resulta un
esport amb cert grau d'aventura i poc perillós {si descontem afgun "saquen).

En nom deIs meus companys i en el meu propi dono les gracies al Joan
i a l'Amelia i els "inviton a un segon curset d'escalada.

Companys: Ramon, Manel, Josep Maria, Cinta, Josep, Jordi i Josep
Miquel
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lA PICA O'ESTATS
Jordi Argentó.

Octubre de 1995

Feia temps que el meu pare ho planejava, i per fi un bon dia em va dir
que per la Diada anirrem a la Pica d'Estats. Eren les festes del barri, pero jo hi
volia anar .

Va arrivar el 8 de setembre, vam sortit de casa després de dinar. Hi
anavem el Joan, el Joan Victor, el meu pare i jo.

En arribar al parking hi deixarem el cotxe, agafarem les motxiles i, com
que era tard i ja no podrem muntar la tenda, vam sopar i dormir al refugi.

El dia 9 ens aixecarem a les 06:30 hores, ho varem preparar tot i al
voltant de les 08:00 hores sortfem. De tant en quant paravem, perque portavem
molt pes. Arrivarem al Ilac d'Estats, on varem menjar. Des d'allr ja es veia la Pica
d'Estats. Després de muntar la tenda i donar un tomb pels voltants, un bon
sopar i a dormir (fora la tenda hi havia una temperatura de 0°C1.

El dia 10 ens lIevavem ben d'hora i aviat comenc;arem a caminar; hi
havia molta gent (era la diada i es costum pujar-hi). Tothom preguntava al Joan
Victor quants anys tenia, i a mi com havia quedat el partit del Barc;a, perque
portava una gorra del Barc;a. Sovint ens aturavem, perque el Joan Victor volia
jugar amb la neu. A les 12:00 hores arribavem al cim; no s'hi cavia de gent que
hi havia. Després de menjar una mica i fer-nos la foto deseguida vam baixar ,
doncs hi havia molta gent.

En arribar a la tenda, vam descansar i menjar, vam jugar a cartes, i a

dormir.
baixar-ho fins al cotxe,Al dia següent, després de plegar-ho tot

tornavem a casa.
Van ser quatre dies molt divertits.
Fins la propera aventura amics.
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EL PLAER DE FER EL PRIMER CIM DEL MEU FILL.

Pere lópez i ladevece

Novembre de 1995

Després de ter els articles " El plaer de ter un cim " i " El plaer de ter un

cim amb el meu till" , us vull explicar la historia de quan vaig portar el meu till
petit, de deu anys, per primera vegada a ter un cim de més de tres mil metres.
Sempre és un plaer anar amb una persona que s'estrena en un tres mil, pero si
és el teu till, ho vius d'una manera especial. En el meu cas, tenint I'experiencia
del primer, d'una manera especial i més intensa.

Cuan prepares un cim tens en compte moltes coses, entre aquestes, les
persones que t'acompanyen i, per aixó, aquest el vaig preparar especialment per
a ell. Feia temps havia promes al Sergi que el portaría a ter un cím amb mi, com
havia tet amb el seu germ.3, I' Ale ix.

Arribat el moment, per l' edat, el seu estat tísic, emocional, etc, ii vaig
proposar de ter no un sinó dos tres mils de cop. Com podeu suposar la se va
alegría vessava per tots costats. No parava de ter preguntes, on aniríem, quants
metres tenien, quants dies trigaríem, etc. Un allau de preguntes degut al seu
entusiasme, cosa que em teia suposar, el bé que m'ho passaria, tos quin tos el
resultat de la sortida.

Dies abans vam comenc;ar a preparar les motxilles metodicament,
seguint una Ilista que haviem fet dies enrera. Per mala sort vam haver d'afegir
una tenda, uns sopars, un fogonet i els sacs de dormir amb les marfegues, ja
que al trucar al refugi de la Renclusa, ens van dir que era pie de gom a gom pel
cap de setmana que volíem nosaltres. El Sergi evidentment es va posar molt
content, perque aixo de dormir en tenda li atreia molt més. Li donava més caire
d'aventura a la sortida pero a mi, no em feia tanta gracia, perque la meva
motxilla passa de disset a vint-i-quatre kilos.

Varem sortir de Reus a mig matí de dissabte, i a mitja tarda vam deixar
el cotxe al Pla de Senarta. Amb les motxilles a I'esquena, comen9arem a
caminar direcció af refugi de fa Renclusa. Després de quaranta-cinc minuts de
pujada, descansavem a la porta del refugi. Vam beure uns glops d'aigua i
reprenguerem la marxa fins al Ilac de Paderna. Poc abans, afs aiguamolls que es
troben per sota del Ilac, hi havia un grup d'uns vint joves acampats que feien
molta gresca, així que em vaig decidir a pujar fins al 118c a acampar. Buscava
una mica més de tranquil.litat per a poder estar plenament amb el Sergi.

Després 9'uns moments de descans, vam muntar la tenda entre tots
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dos. Mentre jo distribuia les coses, el! es va entretenir en ca<;:ar granotes a la

vora del Ilac. Al tard pero, abans de fer-se fosc, vam sopar i poc més tard ens

posarem a dormir. La n¡t va ser tranquil.la i placida. L 'endema, de bon matl, poc

abans de I'alba, ens Ilevarem. Vam esmorzar sense presses i, amb les primeres

I!ums, comen<;:arem a caminar direcció als nostres pics.

Tot pujant anavem parlant sobre el camr que ens quedava, de la seva
dificultat, etc, quan de cop vam trobar la neu. jQuina alegria quan li vaig dir de
posar-se els paraneus i els grampons!. Era la primera vegada i li feia molta
il.lusió. Al comen<;:ar a caminar va veure que no era difrcil.

A mida que pujavem, I'inclinació en alguns lIocs comen<;:a a preocupar
al Sergi. Jo, rient per dintre, el tranquilitzava.

Ens dirigíem a la Mola d' Alba i a la Dent d' Alba. Cuan vam ser sota
mate ix deis cims, vam haver de triar entre pujar cap el coll d' Alba i donar el
tomb a la Mola d' Alba o anar directament al coll que hi ha entre els dos cims.
Degut a la quantitat de neu acumulada, es podia pujar tacilment tins a mig coll
entre els dos cims. Per aixó vam escollir la segona opció, ja que ens duia més
rapidament als cims.

Cuan ja érem a punt de deixar la neu i agatar les pedres, just per damunt
nostre, dos. nois, que també pujaven, van provocar una petita allau de pedres.
L 'allau va passar molt aprop nostre, cosa que va espantar molt al Sergi. Em va
preocupar, ja que li. va costar una mica tranquil.litzar-se. Pero a la ti vam arribar
al primer cim. El moment va ser molt maco. El Sergi, pero, incomprensiblement
restava silenciós, seriós! com preocupat, tremofós. Vam pujar el segon cim i el
Sergi va ter el mate ix.

La baixada va ser per a ell com una inmensa pista de joc. Al arribar a la tenda,
Iliurat als seus jocs i les seves aventures, no volia marxar .

Dies més tard, em va confessar que, el que va sentir dalt deis cims, va
ser una emoció tan gran que no podia dir res.

Molt maco, de veritat.

Nota d'última hora:
El passat mes de setembre vaig tenir el gust d'acompanyar al nostre

company Juan Luis Benrtez en I'ascensió del seu tres mil número cent.
Vull, amb aquestes I(nies, retre homenatge a la seva fita i que serveixi

d'est(mul als que, com el Sergi, comencen.
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Tecniques de Muntanya .
Joan Porta i Ruiz

Novembre de 1995

Ja falta poc per que les neus del proper hiverri comencin a cobrir
els cims i vessants de les muntanyes.

Es per aixo que hem de tenir en compte que ens movem per
terrenys feréstecs i que les precaucions que prenguem mai seran prou.

Continuarem parlamt de tecniques de progressió per la neu, pero
aquesta vegada farem un breu rep8s a com s'ha de fer el descens.

Ens hem aixecat molt d'hora, sovint amb un esmorzar típic de la
dieta més estricta, fa fred i la pujada sol ser "d'olimpíade".

Ouan coronem el cim ens passen tots els mals i ens envaeix una
satisfacció immensa i a vegades oblidem que tornar al refugi és tan
important com aconseguir el cim.

Bé, deixem-nos de filosofíes i anem al gra. Com s'ha de baixar ..? .
Depen de !'estat de la neu; si la neu és tova simplement baixarem

a gambades, enfonsant-hi els peus.
Si la neu és dura, baixarem clavant els talons i portant el piolet a

la ma, sempre amb la punta cap el pendent.
Si el pendent és molt fort, els passos han d'ésser més curts i

avanc;:arem el piolet a fi que si caiem tinguem temps suficient per
reaccionar i no ens quedi el piolet al darrera.

-

~

Una altra manera de baixar petits pendents molt forts és culs
arrera, mirant al pendent, com si pugéssim, sempre ajudant-nos amb el

piolet.
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Una manera f8cil i divertida de baixar és relliscant amb els peus,
en una postura similar a la d'esquí, o sigui, amb les carnes Ileugerament
obertes i el COS inclinat cap al davant; és ciar que la estabilitat no és la
mateixa, ja que en aquest cas els esquís són els nostres propis peus. És
recomanable portar el piolet agafat amb les dues mans, una al ter9
inferior del piolet i I'altra al mig de la creu, amb la punta cap a baix, per
tal que si caiem, cosa probable i freqüent, ens poguern autoassegurar, tal
Corn s'explic8 en un anterior CIM.

Finalment a "piolet-escombra". Consiste ix en seguir la tecnica
esmentada anteriorment, ajupint-se fins quedar-se assegut, fent servir el
piolet en forma d'escombra o rern per a frenar, clavant-lo a la neu.

No feu servir mai aquesta tecnica quan la neu sigui molt dura o el
pendent molt pronunciat.

Ah!, i el piloet no el porteu mai entre les carnes, no fos que
convertissiu la vessant de la muntanya en una exposició d'art modern, ja

, .?m enteneu, 01... .
Salutacions i a disfrutar .

Informació del 15e Pessebre GECT

Dissabte 9:
* Reus, La Selva del Camp, Alcover, La

Riba, Lilla (sopar i dormir) ,
DiumenQe 10:
* Lilla, Miramar, Tossal Gros (Col'locació

del Pessebre), Prenafeta (dinar).

Preu aprox. :

Responsable
Poblet de Miramar

4.000 pts.

Josep M. Argentó

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

..Ramon Bosch

..T oni Coll

..Lluís Díaz

Col.laboradors :

Josep Argentó
Jordi Argentó
Pere lópez
Joan Porta
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Calendari. ...

Calendari d'activitats tercer quadrimestre 1995

~ Activitat Oraanitza

Ascensió a Les Forquetes (Eriste) GECT1 7 -1 8 nov.

1 9 nov. VegueriaSender del Priorat GR 7-4

Falset -Porrera -Coll de la T eixeta

19-25 nov. 1 a Setmana del Muntanyenc AAEET (Valls)

9-1 O des 1 5e Pessebre de la nostra entitat
al Tossal Gros de Miramar

GECT

17 des. GECTExcursió al Prepirineu

13 gen Excursió al Montsant GECT

20-21 gen, Ascensió Ivernal al Pirineu

3-4 feb Campament d'lglús a Nuria

24-25 feb Ruta deis Monestirs

Santes Creus -Poblet -Tallat Vallbona

Excursions matinals al Montsant:
Sortides tecniques i de practiques
Ascensions al Pirineu:
Excursions d'Espéleo:

J. Marques o A. Bosch

Joan Porta

J. Fabregas o T. Col!

A. Saura .
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