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Editorial. .

Falten menys de tres mesos perque el Grup Excursionista del Camp de
Tarragona realitzi la seva expedició al sostre d' America, tot coincidint
amb el centenari de la primera ascensió a I' Aconcagua. Per tant ja hem
entrat en la recta final deIs preparatius.

Encara manquen uns dies per determinar la companyia aeria que
transportara l'expedició de Catalunya a Santiago de Xile, pero a partir
de la capital xilena fins el Camp Base ja esta tot lligat.

En quant al material, l'expedici6 ja disposa de les quatre tendes
isotermiques, deIs fogons i del gas apropiat per tal d'equipar els camps

d'al<;ada a 5.365 i 5.950 metres respectivament.

La preparaci6 física individual i l'entrenament continuen a bon ritme i

d'acord amb el pla previst.

La novetat més grata de l'expedici6 Aconcagua 97 radica actualment en
la reincorporaci6 de Joan Porta i Ruiz a l'equip expedicionari. En Joan
ja figurava en el primer projecte del 3 de novembre de 1995 i amb la
seva recuperaci6 l'estructura del grup guanya solidesa i versatilitat tant
en els aspectes tecnics com logístics.

Per completar el quadre d'expedicionaris publicat el passat mes de juny
en el butlletí EL CIM número II, incorperem la breu resenya de "nou"

membre.

COL.LABORADOR D'ORGANITZACIÓ,

Joan Porta i Ruiz ( Barcelona, 23-03-57)
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A més d'una intensa activitat realitzada durant més de vint anys en el

camp de l'escalada i el muntanyisme per les serres de Tarragona i pels
Pirineus, en els anys 1979, 1982 i 1990 realitza respectivament les tres
primeres ascensions del aEcT als cims del aran Paradiso, Mont-Blanc
i Cerví. Posteriorment ha participat en les ascensions al Mont-Blanc els
anys 1989 i 1991, als Écrins l'any 1990, al aran Paradiso l'any 1993 i
al Cerví l'any 1994. També forma part de l'expedici6 Himalaia 93 al
Cho-Oyu, arribant fins a la cota 7.700 metres.
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Notícies. ..

Els propers dies 5, 6 7 i 8 de deserobre farero la tradicional roarxa del
16e Pessebre del nostre arup, que enguany col.locarero al ciro del Pic
Espina, al roassís deIs Ports (Ribera d'Ebre).

Estero treballant per tal de fixar els detalls del recorregut i de
l'allotjament. La gran distancia ens obliga a dividir-lo en quatre etapes,
les dues primeres més fortes i les darreres més asequibles per tothom.
Esperero la vostra assistencia i caliu que cada any fa del nostre pessebre
1 'activitat més familiar i entranyable de 1 'any .

El recorregut sera:

dia 7, dissabte:

Rasquera-Paüls

día 5, díjous:
Reus- Mon tbrí ó-Co lldej OU- Lla vería.

dia 6, divendres:

Llaveria- Tivissa-Rasquera.

dia 8, diumenge:
Paüls-Pic Espina-Aifara de Caries.
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2
Estem preparant ja tots els detaIIs de la gran FESTA DE COMIAT
L'EXPEDICIÓ REUS-ACONCAGUA 97 que com ja sabeu sortira el
proper dia 3 de gener de 1997. Sera un sopar el divendres 27 de
desembre, on esperem I'assistencia deIs expedicionaris, socis del Grup,
famílies i simpatitzants, per tal de desitjar sort i exit als participants en
aquesta formidable aventura. Per tal d'organitzar-ho adequadament,
posarem a la venda uns tiquets de reserva.

3
Ens ha arribat el calendari d'obertura deIs refugis de la Federaci6, que
inclou el 2n semestre de 1996. Es pot demanar una fotocopiá a
Secretaria.

4
Fins el dia 15 de desembre esta obert el termini de presentaci6 de
treballs a la 7a edici6 del Concurs de Diapositives de Muntanya,
"Memorial Mo Luisa", de Infiesto (Astúries). Detalls a Secretaria.

Terminologia Muntanyenca.

Obi m agr 1) Pica emprada com

a abeuradora o com a menja-

dor de bestiar. / 2) Recipient

fet d'una soca buidada per un

costat, que serveix per a po-

sar-hi el menjar deIs porcs.

Benigne Palos
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Col.laboracions,

Des del Fans de la Gelera
Lluís Balcells
Agost 1996

"...sembla que el pont de neu és prou solid...tanmateix...bé, no dubtis

més i passa...aguanta prou...AHHHHHH".

Tot de cap per avall, no sento res i sernbla evident que estic sencer. Ern
poso vertical agafant-rne a la corda que per sort ha aguantat bé la
sotragada i...un bloc traidor de glac; rn'encerta al rnig del cap, i tornern-
hi de cap per avall. Veig corn els trossos de glac; esrnicolats reboten pel
fons de l'esquerda i es perden en la foscor seguint el mate ix carní que
probablernent ha seguit el rneu frontal. Aconsegueixo redre<;ar-rne un
altre cop tot pregant que ja no baixi res rnés de les altures, no sé si el
rneu cap n'aguantaria gaires rnés d'aquest calibre. Veig que tot obrint les
carnes aconsegueixo recolzar un peu a la paret i l'altre a una cresteta que
ern perrnet, a poc a poc, desplac;ar-rne un parell de rnetres fins un bloc
encastat precariarnent, on puc posar els dos peus norrnalrnent.

Tot seguit crido: "Ei, estic bé, tranquis que no passa res". Silenci. Sento
la veu de la Monserrat que diu: "esta bé" , i al cap d'una estona, treu el
cap, estorbant la mica de cel que aconsegueixo veure, la cara d'un tio
prou lleig, que en aquell moment em va semblar prou maco, i que diu:
"Okey?". Doncs okey, que si no? , i a esperar. Intento gravar amb la
videocamera el joc de llums dins l'esquerda, pero la posició no és molt
segura i estic a punt de perdre l'equilibri; abandono l'intent iem disposo

a esperar pacientment.

La llum va cada cop il.luminant més l'entom. A fora sento els esfor~os
de les dues cordades que treballen per treure'm de l'atzucac. A dins, el
silencj...sjlencj?.SILENCI???. Sembla que sento...una veu molt
fl . ta d .), d .') S.. d . d ." ..., I" M . ulxe que IU, quc IU. .1, em cn a 1 IU: ...el tu. , tonto. .lro

avall i veig un follet mofeta que tot rialler s'en fot descaradament de mi:
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-Que s'ha de fer abans de travessar un pont de neu damunt d'una

esquerda? -pregunta, tot petant-se de riure.

Té ra6, abans hauria d'haver fet que, amb la corda tibada,
m'asseguressin amb els piolets. Ara, en lloc d'haver caigut vuit metres,
només ho hauria fet un parell de metres i potser podria sortir tot sol.
Emprenyat, agafo un terros de gla~ i 1 'hi tiro amb rabia. Sento com
rebota en la fosca perdent-se rapidament el so, al mate ix temps que
desapareix en el fosc badall tant velo~ment com ho fa el follet fllmeta.

Altre cop silenci, altre cop el cap estany es retalla contra el cel i diu:
"Okey?". Si senyor, encara okey per ací baix, una mica humits i un pel
freds pero encara okey.

Pero de sol res de res, aixo és més concorregut que un ball de carnaval!.
Ara mate ix aquí al costat hi ha una especie de nan carregat de cordills.
L 'hi pregunto que fa aquí baix:

-Soc venedor de cordinos -contesta.

A qui els vens? -pregunto,

-Als soques que se'ls deixen tranquil.lament a casa i després no en
tenen per fer nusos Prusik i poder sortir de les esquerdes.

Altre cop té ra6: m 'he llegit centenars de llibres i articles sobre el tema

pero no, m'ha de passar aixo per aprendre'n.

Agafo el piolet i rabiut intento bastonejar-lo, pero no estic en posició de
fer yirgueries i desisteixo abans de fotre'm de cap. A més, per dalt, es
comencen a moure les coses, la corda ja tiba i tot i que no els entenc de
res, de malament que parlen, m'assabento que ja estan preparats per
pujar-me i que jo he de posar el que pugui de la meya part per sortir a
I 'ex terior .
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Han estat una pila d'esfor~os, tots hem suat de valent, pero torno a estar
sota el cel. Abra~ades, molts okeys, apretades de mans i uns amics que
no sabré ni com es diuen, ni d'on s6n, ni res de res d'ells, amb els que
sempre estare en deute i als que no podré mai tornar-los el favor. Espero
que si mai ho necessiten, algú ho faci per ells com ho han fet ells per
mi.

A qui si els puc agrair és a I' Alba i a l'Eloi. EIIs ha sabut reaccionar
millor que no pas jo, han aturat la meva caiguda i han aguantat
estoicament clavats de cara a la neu tota l'operaci6 de salvament, en tot
moment aguantant els sentiments fins que ja un cop fora de perill s'han
deixat anar entre reparadores llagrimes. A ells doncs, que ja de joves
han estat capa~os d'afrontar amb tanta serenitat uns moments tan difícils.
I no cal dir a la Montserrat, que en tot moment sap estar a 1 'al~ada de
les situacions, siguin les que siguin.

Una última cosa: varem decidir de tirar avall, per abrumadora majoria
del 50% i tot baixant vaig fer una última mirada enrera i, assegut a la
vora de l'esquerda, hi havia una especie de Troll, que tot fent una
ganyota i al~ant la ma, va cridar:

, 1 .
f .III , pero e sIstema unclona.

tant que funciona, que m'ho diguin a mi.

AFEGITÓ Pere López

Crec que en aquesta vida tot és en una balan<;a. En aquest cas t'ha tocat
rebre eIs favors deIs aItres. No crec que estiguis en deute amb ningú. la
va peIs que has fet tu, durant els prop de vint-i-cinc anys que fa que et

bellugues per la muntanya, que són molts.

Gracies també, perque aquest cop hem pogut aprendre una nova lli~6
amb la vostra experiencia.
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Expedició Marroc T oubkal
Antoni Saura
Agost 1996

11 de juliol, 5 de la tarda. Estaci6 de tren de Reus. A la fí comen<;avem

aque1l viatge que havíem planejat i esperat tot l'hivern.

Ja a 1 'avi6 de la Royal Air Marroc comencem a veure que ens dirigim

a un país amb una cultura diferent. Fem escala a Casablanca i finalment

arribem a Marraqueix on ja de nit i cansats decidimdescansar a l'hotel.

Aquesta nit va ser especial ja que varem sentir per primer cop els cants

deIs minarets a mitjanit i els precs a la Meca.

Al matí següent, després de negociar llargament, aconseguim una
furgoneta que ens portara de Marraqueix a Imlil. Aquest trajecte de 50
km no se'ns fa llarg, ja que creuem petits poblats on veiem lo diferent
que és aquest país: dones tapades, homes amb gel.laba, cases fetes
d'atovons i una forma de vida primitiva on els mitjans de transport van
des deIs ases, bicicIetes o cicIomotors fins a aIgun cotxe, encara que

molt vells i destartalats.

Arribem a Imlil i després de parlar-ho decidim no descansar i llogar el
guia i les mules per pujar al refugi de Neltner. Aquesta va ser la nostra
erradá, ja que sortim a les 3 de la tarda quan el sol esta al punt més alt
i la temperatura és propera al 40°C. El trajecte d'Imlil, a 1.700 m fins

el refugi a 3.200 es fa molt pesat a causa de la sufocant calor i a

l'inexistencia d'ombra en tota la pujada.

El refugi esta en un estat d'higiene lamentable i decidim muntar les

tendes. Després iniciem un debat sobre si al dia següent descansem per
aclimatar-nos o pugem. Finalment decidim intentar el cim a l'endema,
ja que encara que tenim pensat fer algun altre cim de 4.000 m, les altes

temperatures ens fan desistir i intentar només el Toubkal.
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Al dia següent sortim molt animats cap el cim. Encara que algun guia
ens ha insistit per acompanyar-nos decidim anar soIs ja que la pujada
esta molt marcada.

Dos de nosaltres patim una mica de mal de cap per l'al~ada i incrementat
per la calor, que no afluixa fins que passem els 3.800 -3.900 m, on
comencem a trobar congestes intermitents.

Finalment aconseguim arribar al cim des d'on la vista de la serralada de

I' Atlas és impressionant. Fem les fotos de rigor i després de descansar

una mica i disfrutar del moment, ens dicidim a baixar. El nostre

company Josep Ramon pateix un mal de cap molt fort, pero aconseguim

arribar al refugi sense més problemes.

A l'endema baixem a Imlil i ens trobem amb un problema, ja que no hi
ha taxis. Aconseguim ficar-nos d'acord amb el conductor d'un camionet
de transport de palla, perque ens baixi a Asni. El trajecte és per un camí
en mal estat i anar a la caixa del camió es fa molt incomode.

la a Asni agafem dos taxis, pero a mig camí, un deIs dos vehicles, degut
a les altes temparatures i a l'antiguitat del vehicle, va reventar el motor
i ens varem quedar penjats al mig d'una llarguíssima recta fins que al
cap de 30 minuts ens va recollir un company del conductor .

Arribem a Marraqueix i anem a l'hotel Gran Taxi, molt vell pero amb
piscina. El bany va ser com un regal divÍ. Per la nit anem a visitar els
socs, lloc increíble on es comercia amb roba, artesania, etc, i on desenes
de nois ens ofereixen per fer de guia, alguns amablement i uns al tres
d'una forma bastant grollera i pesada.

També visitem la pla~a Djemaa El Fna, lloc on es concentra tot
l'ambient de l'antic Marraqueix, amb els encantadors de serps, venedors
de sucs, baralles de nens, etc. També s'hi pot sopar, cosa que varem fer .



Després varem baixar a Zagora, anomenada la porta del desert, on

agafem set raquítics dromedaris per anar a les dunes. El trajecte amb

aquests animals se'ns va fer llarg i molt dur. A Zagora dormíem en una

mena de camping on no hi havia ningú més i on uns Ilangardaixos

enormes corrien per tot arreu.

La resta deIs dies els varem passar a Marraqtleix i aprofitarem per visitar

palaus, edificis, etc, d'aquesta fantastica ciutat.

L 'últim dia tots estavem tristos per deixar aquell país, que, ens havia
encisat amb la seva cultura i la seva gent. Tots teníem ganes de tomar-
hi.

Participants: Antoni Saura, Minerva López, Josep Mafiné, Jordi Mafiné,
Maria Cinta Prats, Josep Ramon Domenech i Mafia Rosa Roig.
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Parc Nacional d'Aigües Tortes,

Es tan y de Sant Maurici. ..
Jordi Argentó

Setembre 1996

Volíem fer una excursi6 pels Pirineus pero no savíem on,anar. Volíem

anar al Posets, pero ens vam decidir a anar a Aigües Tortes i l'estany de

Sant Maurici.

Anavem la família Mariné, el meu pare i jo. A l'arribar allí teníem uns
petits problemes, perque teníem que deixar un cotxe a Espot i l'altre a

Boí, hi havia dues hores d'anada i dues de tomada.

A l'arribar a Boí era una mica tard i ho vam preparar tot i per no arribar

tard al refugi vam agafar uns "taxis" que eren uns 4x4 que et portaven

per la pista a una hora del refugi.

Quan varo arribar al refugi ens varo apuntar , varo fer sopa per sopar i

a les deu ens teniro que anar a dormir. Per la nit se sentia una "opera"

que no vegis.

Ens varo aixecar cap a les set, varo fer l' esroorzar , i després el roeu pare
no trobava un frontal (que va resultar que el va agafar el Josep i s'el va

ficar a la rootxilla sense donar-se'n coropte).

Comen~arem a caminar i al cap de 30 minuts, seguint la pista, vam

arribar a l'estany Llong. Després per anar a 1'estany Rodó teníem que

deixar la pista; en aquest 11ac vam veure mo1ts de peixos petits i unes

quantes truites bastant grosses. Per un moment ens vam perdre i vam

tenir que pujar per una tartera, pero amb grans pedres mo1t gruixudes i

un desnivell molt fort.

Vam tornar a agafar la pista i per anar a l'estany Bergus la vam tindre
que deixar una altra vegada, trigarem una hora a arribar; volíem pujar

al Gran Tuc de Colomers pero era roassa tard, vam dinar i ens varo

tornar cap a la pista.
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Després de passar el Portarr6 d'Espot ja era tot baixada fins arribar a

I 'Estany de Sant Maurici. El Josep Mariné va anar a buscar rovellons i

el varo tindre que esperar uns deu roinuts. Finalment varo arribar a]

cotxe, varo anar a agafar I 'altre cotxe i varo anar a un camping a dormir .

Al dia següent vam anar a fer turisme per Taüll visitant l'església de
Sant Climent i la de Santa Maria. Després de dinar en un restaurant,
vam marxar cap a Tarragona i la Cinta , el Josep i el Jordi cap a Reus.

Grup Excursionista del Camp de Tarragona 13



Graus del Montsant:
L 'Euga .
La Manga/a
"Herois de Mallorca

" III

Antoni de padua Cabré
Agost 1996

GRAU DE L 'EUGA. Des de la venta de la Serra de la Llena, encara

podem avan~ar cosa d' I km per una pista, direcció S, fins arribar a uns
conreus d'amet1lers situats en un collet. Caminem. Si anéssim cap a la
dreta, SW, aniríem cap el grau de la Mangala, descrit més endavant.

A vancem decididament per una carena S, passem pel coll de Monecs
indicat al mapa de la Motblanc i, evitant diversos turonets, arribem a un
nus de crestes, la més alta avan~ cap al SE i fineix damunt el pont de
Sant Bartomeu aproximadament.

Nosaltres avancem pel fil de la cresta, ara SW, cresta que es fa alterosa,
aeria i que sembla, a cada pas, que no sigui possible fer el següent pas.
Hi ha una monjoia a cada punt estrategic. La vista sobre el riu Montsant
és encisadora.

Ara ja decantem cap a W, entrant en una coma, després passem per uns
relleixos de la cinglera i ja som al pas clau, que esta treballat: hi ha uns
esglaons tallats a la roca, cosa que permet descendir la cinglera. Tenim
davant, sota nostre, el mas de Soleras, pero no hi podem baixar recte,
cal esbiaixar-nos cap a la nostra dreta, tot deixant els antics prats on
pasturava J ' eugassada.

Així salvarem els dos darrers estrats i creuarem el riu Montsant prop de
la cova de la Columna, on antigament s'hi feia vi. Aquí hi havia els
cups. Visitar-la és imprescindible. Som al Mas de Soleras, en 1 ,30 h de
camí. S'imposa un bon esmorzar. Després, podem completar l'excursió
visitant la cova deIs Maquis.
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LES TRES CADOLLES
FONDES

L'immcns abisme, allí al prcgon, anclla,
entre parets, tres gorgues d'aigua pura;
apretat escanyall, fa I'amargura
del riuet que, brincant, es descabdella.

Quant tot, alli al voltant, clou la parpclla,
i al punt de mitjanit dorm la Natura,
de poderoses veus a la conjura,
pren forma i vida aquella meravella:

Entre el congost de roques apretades
com passadís que al purgatori mcna,
damunt d'aquelles aigües enfonsades,

aguaitant de reüll, la lluna plena
nimfes hi veu dansar, escabellades,
llen<;ant renills com d'animes en pena.
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GRAU DE LA MANGALAo 9,30 h, inici de la caminada, als 770 m.
El mate ix aparcament del grau de l'Eugao 9,35 h, colleto Baixem per la
pista' que hi ha indicada al mapa del Dr o Josep Papaceito Fa una Z,
sempre avall, deixant una barrancada a la dreta i unes alteroses roques
a l'esquerra, restes de l'estrat que acabam de baixaro A la banda de
solella d'aquestes roques hi ha unes balmes bastides que corresponen als
habitatges deIs monjos "Monecs"o FOTO a l'Enciclopedia del Romanic,
DIGEC, El Priorato

La pista avan~a, planera i l'abandonem als 10 min, tot prenent a
l'esquerra un caminet d'un grauet que ens mena a un "pouet de la
Salvaci6" que fotografiem. El Puck beu. La caseta del mapa, on fineix
la pista, la tenim enfront, a 1 min, pero esta llaurat. Ara comen~a
l'aventura: no veiem cap camí i som a la carena. Hi ha cremat i també
conreus perduts. Optem per la ruta de ponent. No casa gens amb el del
Dr. Papaceit i l'itinerari que seguirem s'acosta for~a al del mapa "FLIX"
del cadastre.

A vancem planers. Arribem a una era amb dues pedres moleres pero no
albirem cap grau practicable. Cal retrocedir. Endivinem el possible grau
de la Mangala, on en dues ocasions cal servir-se de la Mangala, situat
dins d'un talveg que ,mira cap el N. Guanyem la llera del barranc, que
seguirem avall i aviat trobem un primer bassiol, i més avall, un salt
d'aigua, amb una olla profunda on el Puck es banya.

L 'aigua s'estronca tot seguit. Acabem de passar la porci6 del camí deIs
conreus i ara la deIs cingles, som a 465 m. Sortim a 1 'antic bosc,
abandonant el riu a la nostra dreta, que s'engorja rapidament. El camí
puja fins arribar a les envistes del riu Montsant, a 525 m. Ara caldra
baixar-hi tot recte, per uns corriols pedregosos. Tenim el tormo del Gall
al davant, al SW. La pista sota nostre i el riu ens ~fereix un ton, que

voregem, als 410 m.
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11,15 h Creuem el riu sense dificultat i guanyem la pista. A vancem riu
amunt. Observem que si l'embassament és pIe, arriba a les cadolles del
Comte. A vui no és pIe, tal com ens va informar ahir el fomer de
Margalef. I arribaria al mas de Soleras si es concedís aixecar la presa,
com demana algú. Passem, al girar cap a SE, davant una estaci6
d'aforament i protecci6 de llims de riu, en ciment armat, d'allo més

antiestetic.

11,30 A l'ombra d'una "alzineira" com a la can~6 de "Grandola, vila
morena " , esmorzem i ja pica de valent el sol, en un dia que havien

anunciat com pluj6s. 435 m.

12, 10 Caminem. Visitem la cova de la Columna i ja creuem el riu, als
440 m, al mate ix lloc de l'altre dia. L 'aigua és agradable i em rento les
mascarades de bra~os i carnes. Retornarem pel grau de l'Euga, perdedor
de pujada si no es coneix previament de baixada.
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APUNTS DEL GRAU "DELS HEROIS DE MALLORCA". Som a
l'interior de l'Engolidor. Actualment no és possible descendir-lo sense
emprar la tecnica d'escalada. Mirem riu amunt i ens anem esbiaixant cap
a la nostra esquerra, per un terreny de flora molt densa. No sembla que
s'hi pugui passar. Acostant-nos a la paret de l'esquerra descubrim una
petita cova, arranjada, amb dues espelmes. És terreny de molt pendent
i és dificult6s avan<;ar .

El riu va quedant pregon i aviat minva la flora. El terreny es fa més
planer. Ja tenim una amplia panoramica. Seguim pujant arran la paret i
som a la cova de Fra Lloren~. Sempre viatjarem pel mate ix estrat. En
arribar a un talveg que, baixa del punt del pal de la Cornalera, pugem
fins arribar al peu d'una roca abalmada rogenca: és el punt clau del
grau. Ara seguim la rasa amunt i guanyem el cim, al pal indicador de la
Cornalera. És un antic pas de pastors segons m'explica el Modest
Monlle6 Espasa (CEC). Jo l'he caminat 3 vegades, sempre ascendint. És
molt interessant fer fotos, des de la Jun~a, al camí de les Fletes, per tal
de comprovar després per on passarem. El temps estimat és variable: 1
a 2 hores.
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Calendari d'Activitats 3r Quadrimestre 1996. ..

DATA ACTIVITAT ORGANITZA

Octubre

11/12/13 cccc

12/13 FEDME

18/19

19
GECT

Reddis

26/27

27

GECT

Vegueria

Campament general de Cata-
Iunya a Sant Martí de Tous

(Anoia).
23a reunió i marxa estatal
de veterans a Vitoria/Gasteiz
Ascensi6 al Robiñera
Campament intersocial de
tardor .
Ascensi6 als Astazus
GR Coll del Bruc-Sta Margari-
da de Montbui.

Novembre
1/2/3 GEEsporles

9
24

GECT

Vegueria

29

2oe Aplec Excursionista deIs
Palsos Catalans a Mallorca.
Excursió al Pirineu
GR Sta Margarida de Montbui-

Bellprat.
Projecció audio-visual 3D
"Cavitats" per Joan Marques

GECT

Desembre
Sa8 GECT

27 GECT

16e Pessebre del nostre arup
al Pic Espina (Ribera d'Ebre).
aran Festa de comiat de

l'expedici6 Reus-Aconcagua 97
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