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Editorial. ..

El passot dia 3 do gonor, dou mombros dol G.E.C. T .doixavon onrora rnós
d'un any i mig de preparatius, entrenaments i espectatives. Havia arribat
el moment somniat i tot el projecte comen<;:ava a materialitzar-se.
La sortida a I'extranger número 33 del nostre Grup, batejada com

ACONCAGUA '97, havia comen<;:at de debo.
Després d'un Ilarg viatge amb el Boeing 747 "Francisco de Ouevedo", els
expedicionaris petjaven per primer cop el Continent America. Santiago de
Chile presentava un ambient tranquil de cap de setmana i una sobtada
calor propia, logicament, de la temporada estival.
Tres cents trenta quilos embotits en 21 paquets, a més d'uns cent
oinquanta quilos repartits per les motxiles personals, constitu'jen
I'equipatge de I'expedició.
Un gran furgó travessava la serralada Andina i col.locaba la tona Ilarga
de material i persones en territori Argentí.
El nucli de Puente de Inca, a part d'un gran hostal i quatre cases, esta
integrat basicament per magatzems i estables. A partir d'aquest ventós
poble les botes i les mules entraven en acció, I'asfalt aviat quedava
oblidat.
Horcones, Confluencia, Plaza de Francia, la Paret Sud, Playa Ancha,
Columbia, Subida Brava, anaven marcant vivencies profundes en I'univers
de la immensitat.
El dia 8 a quarts de set de la tarda s'havia assolit la cota 4.370 m. del
Refugi de Plaza de Mulas Superior, que a partir d'aquell moment
constituiria el Camp Base de tota I'expedició.
Reorganització de material, dies de descanc;: i alimentació, pasejades de
reconeixement del terreny, plBcides postes de sol que tenyien
progressivament la cara oest del massís des del taronja viu al violeta
grisenc, i altres espectacles anaven desgranant el temps.
El dia 10 el G.E.C. T .participa en els actes de commemoració del
Centenari de la conquesta de I' Aconcagua. El nostre Grup va representar
oficialment a la FEEC en el marc muntanyenc internacional i a Catalunya
en el conjunt de pa'jsos presents, que ultrapassava la trentena.
En el conjunt de Membres Destacats, a més de les Autoritats Civils i
Militars d' Argentina també hi havia els descendents de Mathias
Zurbrigen, primer conqueridor solitari i absolut del sostre d' America.
Un porteig previ al camp-1, ubicat a Nido de Cóndores a 5.365 m.
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d'altitut i a partir del día 15 el gros de I'expedició ja estava en aquest
indret,
Tot succe'ja d'una manera fluida i relativament rapida, Un porteig a Berlin,
el camp-2 situat a 5.950 m, d'altitut, i el día 19 sis expedicionaris
distribuits en dues tendes Wild Country Super Nova es preparaven per
esmer<;:ar tot I'esfor<;: que fossin capa<;:os,
El dia 20 Ilu'ia arreu ciar i sere, era "oportunitat i el regal al nostre Grup
Excursionista que com antigament afirmavem seguira dibuixant petjades
verticals, cada cop més altes.
L 'Expedició integrada per Juan L, Benítez, Toni Coll, Lluís Díaz, Josep
F8bregas, Rosa Feliu, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pere López, Joan
Marques i Joan Porta dedica aquest Cim a tots els membres del GECT i
a totes les persones i entitats que han recolzat el projecte,
Fineix amb exit una expedició i en comen<;:a una altra amb molt bon peu:
els companys Amelia Carrilero, Joan R, Domenech, Minerva López, Jordi
Mariné, Josep Mariné, M3 Cinta Prats, Rosa Roig i Toni Saura tenen
practicament endegat el projecte KlLIMANJARO'97 ,
Aquesta nova expedició del GECT esta prevista durant la primera
quinzena de juliol i la ruta escollida per I'ascensió seria la Marangu, que
surt de Marangu Gate, passa pel refugi Mandara (2.700 m.), refugi
Horombo (3, 750 m.), refugi Kibo (4.750 m,), Last Water Point, The
Saddle, Gillman's Point i el sostre d' Africa, l'Uhuru Pic (5,895 m.)
També s'esta preparant per aquest estiu la cinquena expedició del GECT
al Cerví. Aquesta vegada organitzada pels companys Juan L, Benítez,
Josep Fabregas, Joan Gassol i Joan Marques.

Campanar de

I'&glésia de Puigpelat
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Notícies...

L termita de Puigcerver torna a funcionar com a refugit amb tots

els serveis. Reserves al tel. 816203. Demanar per Josep o Ernest.

La vegueria de la Regió IV organitza uns serie de tres caminades
per senders nous. El recorregut, obert pel Centre Excursionista La
Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria, tanca de forma circular
la ruta deis Monestirs entre Vallbona i Santes Creus. Són
recorreguts d'uns 15 km que es faran el 16 de mar9, 6 d'abril i 15

de juny. Veure Calendari.
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En la darrera reunió de vegueria reunida el passat dia 10 de febrer
a Riudoms, I'assemblea d'entitats de la Regió IV van felicitar el

nostre Grup per I'exit aconseguit amb I'expedició a I' Aconcagua

i així es va fer constar en acta.
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El passat dia 2 de febrer es van fer les eleccions a President de la

FEEC. Va sortir guanyadora la candidatura encap<;:alada per Joan

Bernat Clarella i Biarge, que va derrotar la del fins ara President

Francesc Sanahuja i T oledano.
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El proper dia 10 de marc;: a les 10 de la nit es tara al nostre local

de Puigpelat I'assemblea mesual d'entitats de la Regió IV.
5

El proper día 20 de marc;, el soci Lluís Díaz estrenara un nou

audio-visual titulat "Mites Alpins", que relata les seves ascensions
al Mont-8Ianc, el Cerví i el Mont Rosa. Sera a la sala d'actes del

Centre de Lectura de Reus, a les 8 del vespre.
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El dia 5 d'abril III Camí de I'aigua Puigpelat- Tarragona; sortida a
les 06:00 hores del matí. A les 19:00 hores Audiovisuals:

ACONCAGUA'97 de Joan Marques
MITES ALPINS de Lluís Díaz
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El dia 10 d'abril a les 20:00 hores, a sala AMERSAN al Mercat

Central de Reus, primera projecció oficial de l'Expedició
8

II REUS-ACONCAGUA II
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Col.laboracions. ..

El meu Camí de Sant Jaume
Ramon Bosch i Puig

La idea sorgí I'any 1.987, quan el Consell d'Europa declara el Camí de
Sant Jaume Itinerari Cultural Europeu; la notícia desperta en la memoria
aquelles imatges, tant fantastiques com irreals, deis peregrins medievals
que la nostra imaginació havia creat quan de jovenets estudiavem, amb
fervor i fe, la historia de les Creuades i de les Peregrinacions. A partir
d'aquest moment qualsevol notícia referent al Camíem resultava curiosa

i sovint interessant.
La imaginació no para i constantment sorgeixen noves fantasies. Un
tomb per algunes Ilibreries i trobo les primeres guies turístiques del Camí
de Sant Jaume. La se va lectura permet fer-me una imatge molt més real
de que és el Camí, la se va magnitut, la infraestructura, la vitalitat, la
implicació d'un seguit de persones i pobles que el mantenen viu.
Per tal de tenir-ne un coneixement més profund i "sobre el terreny",
decidim fer-hi un recorregut familiar en cotxe. Hi esmercem tres dies, des
de Iruña (Pamplona) fins a Burgos. Ja hem vist una mica que és el Camí;
per on hem passat hem pogut copsar com es viu, escoltar les opinions
i comentaris de la gent, veure els senyals, etc.. Aquelles fantasies de
joventut prenen forma i arrela amb for9a el desig de fer-Io.
Ara els pensaments ja es concreten en quan i com, si a peu o en bici, sol
o en grup, estiu, primavera, tardor, que cal portar, quants quilometres
diaris, quants dies es necessiten, a quins pobles fer parada, hi haura o no

alberg de peregrins, etc..
Finalment la decisió és fer tot el Camí, des de Roncesvalles a Santiago,
i a peu, per tant, degut al temps que cal esmer9ar-hi i a les meves

possibilitats, el vull fer abans de I'any 1.999.
La repercussió familiar que comporta el projecte em fa considerar com a
pla ideal el grup familiar al menys en el tram inicial, amb tanta sort que
una parella de cunyats s'engresquen amb la idea.
Ja som quatre persones; ara cal concretar dades, preparar I'itinerari,
logística, una mica d'entrenament, distribuir funcions, preparatius, etc..
En realitat les possibilitats ja les tinc totes estudiades, només cal triar-ne
la millor. Novament la sort m'acompanya i tant la planificació com les
dades que considero més adients van bé a tot el grup, així doncs esta
decidit: farem el primer tram, des de Roncesvalles a Santo Domingo de
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la Calzada (190 km,) en 10 díes durant la primera quinzena d'octubre de
1995 i amb dos cotxes de suport, que cada dia anirem corrent un a I'inici
i I'altre al final del recorregut.
El dia 1 d'octubre ens trobem a Roncesvalles les dues famílies amb els
dos cotxes carregats de roba, queviures i altres estris. A la Col.legiata
rebem la Credencial de Peregrí que ens servira per a identificar-nos als
albergs i parroquies per on passem, A les 18 hores assistim a la Missa del
Peregrí, en la que s'ens invita a apropar-nos a I'altar per a rebre la
benedicció, cadascú en la seva propia Ilengua; aquest dia es fa en
frances, alemany, holandes, castella i catala, a més de en Ilatí i euskera.
La cosa comen<;a a ser emocionant,
Dormim a I'alberg, ates per un hospitaler voluntari que hi dedica uns dies
de les seves vacances i que ens acull molt amablement,
Comencem a caminar i desseguida es fa pales que el Camí de Sant
Jaume no és un itinerari excursionista; en el seu recorregut, pedres,
paisatge, edificis, monuments, pobles,.. tot parla massa de historia,
cultures, sofriments i alegries, devocions i picardies perque el Camí
esdevingui un recorregut passiu o indiferent.
Ens sorpren I'amabilitat de la gent, I'atenció que rebem als albergs, la
intensitat amb que es viu el Camí, Els deu dies d'aquest primer tram es
converteixen per a tot el grup en un conjunt de vivencies, emocions i
anecdotes inoblidables: els paisatges de tardor del pirineu, els companys
peregrins amb qui compartim els albergs, els hospitalers que tant
amablement ens atenen només a canvi del nostre agra'jment i que ens
feren comprendre desseguida que I'alberg és la casa del peregrí, la nostra
casa. Recordem el Convent de la Santíssima Trinitat de Arre, on els
monjos de la Comunitat ens obriren les portes i ens oferiren, a més de
I'alberg net i pulcre, un cistell de figues que havien collit aquell mate ix dia
i que demanaven compartir amb els peregrins. Puente la Reina, Logroño,
on atenen I'alberg els Amics del Camí de Sant Jaume que ho fan amb
una dedicació i atenció admirables, A Najera I'alberg és a les
dependencies de I'antic Hospital de Peregrins, al Monestir de Santa Maria
la Real, ates igualment per un Amic del Camí que hi esmer<;a la tarda,
juntament amb la se va família, sense esperar-ne més recompensa que el
nostre agra'jment. Azofra on no ens deixen marxar fins que ens han
ensenyat i oferit el seu refugi coquetó; una bona dona ens regala uns
tomaquets, que no podem despreciar, Si una característica és comuna a
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tots els qui desinteressadament ens atenen, és la seva expressió d'alegria
quan acceptem el que ens otereixen, que és el que tenen.
A Santo Domingo de la Calzada, tal com estava previst, acabem aquest
primer tram, pero no tornem a casa sense visitar abans San Millán de la
Cogolla. A aquesta visita hi invitem uns amics peregrins, un alemany i un
trances, amb qui hem compartit camí, albergs, taronges, pomes i sobre
tot amistat.
La segona part, des de Santo Domingo a Ponterrada, la caminaré sol al
maig de 1996.
El dia 1 de maig, a Santo Domingo, escric al meu diari: "A les 17 hores
la família empren el retorn cap a casa,. em quedo sol in ten tan t concentrar-
me i sintonitzar novament amb I'esperit del Camí que tant recordo.
Mentre escric all/¡Dre de I'alberg, a la Casa del Sant, uns cofrades ens
ofereixen sigrons amb carn de vedella i bledes per sopar: boníssims, s6n
de I'apat que han fet tots els membres de la Cofradia, com cada any per
aquestes dades, recordant el que el Sant oferia als peregrins. Realment
en aquest Iloc I'esperit del Sant impregna el Camí i el manté viu. La gent
és extraordinaria... "

En aquest tram el Camí s'ha convertit sovint en carretera hi és un xic
més pesat, pero molts conductors, especialment camioners, piten o
saluden als peregrins, gest que s'agraeix.
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Grañón, Belorado, Villafranca, Burgos, Hornillos..., la Ilista és inacabable
i les vivencies cada cop més intenses.
Realment no podía ser una primavera més bonica; I'exuberancia i verdor
deis camps de cereals, els arb~es brostant i florint amb gran vitalitat
després d'un hivern ben plujós, i els ocells en plena efervescencia
amorosa, sembla que celebrin d'una manera especial aquesta primavera
després d'anys de sequera; hi ha moments en que no puc sinó parar-me
per escoltar el seu dialeg o agrair-Ios el seu concert.
Aquesta primavera el paisatge de Castella és realment meravellós, tot
verd, frondós, les espigues ferrenyes; és com un gran mar verd i pIe de
vida. I que puc dir de les postes de sol...? .
Amb tantes sensacions és impossible parar la imaginació i evitar que hom
es retrobi a sí mate ix i pensi en les coses més trascendents, i a I'hora
sovint les més simples. El Camí és Ilarg i el temps, la solitut, la varietat
del paisatge.., tot invita a una meditació profunda i interior que relaxa
I'esperit i dóna una extrema sensació de pau.
Les atencions i experiencies viscudes durant la primera part del Camí es

repeteixen fins i tot amb més intensitat.
"A vui el Camí ha esdevingut carretera fins a Hospital de Orhigo, pero des
del Puente del Paso Honroso fins a Astorga he passat camp a través.
Durant els 7-8 Km. per hoscos i camps, ja entre grans ondulacions del
terreny, ha estat preci6s,. feia temps que no havia experimentat una
sensaci6 semhlant de soletat, gairehé de por".
A Rabanal del Camino una parella alemanya de jubilats atenen I'alberg,
dedicant-hi les seves vacances; ens atenen amb una delicadesa extrema.
Aíxo no es pot explicar, s'ha de viure.
Foncebadón, fantasmagoric; per a fer-ho més real aquets matí ens
acompanya una espessa boira. Uns companys peregrins francesos,
encisats per I'espectacle, es despisten i ens passem iots plegats deu
minuts cridant-nos fins que retroben novament el Camí.
La Creu de Ferro, humil pero emblematica; Manjarín, esoteric; El
Acebo,... A Ponferrada dos nois, un italia i un danes, dediquen les seves

vacances atenent I'alberg.
Es el darrer dia d'aquesta segona part; sopo amb un frances, compartim
el'Pa, el vi, formatge, embotít,... tot, al final una forta abrac;:ada i quasibé
una Ilagrima. "Una dutxa, pantalons nets i cap a casa. Tot plegat un hon
record que em dol que s'acabi. II
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La tercera part la comenlfo el sis d' octubre de 1996, una altra tardor .
"Novament estic a Ponferrada, he vingut en tren. Tinc unes ganes boges
de tornar a caminar". Aquesta vegada són les vinyes del Bierzo amb el
seu policromat de p8mpols les qui em dónen la benvinguda. Cacabelos,
Villafranca del Bierzo,...
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Cap a o Cebreiro deixo la carretera i passo pel camí de muntaya, i en
bona fe que s'ho val doncs comencen les plantacions de castanyers, amb
exemplars centenaris enormes; a I'hora, aprofito per fer petar la xerrada
amb la gent, homes i dones, que n'estan recollint el fruit i que agraeixen
la conversa i es desviuen per mostrar-me els exemplars més
espectaculars, tant d'arbres com de fruits, a I'hora que m'omplen les
butxaques de castanyes.
Finalment comen9a Galícia, s'experimenta una emoció especial, si més
no pel fet que la fi del Camí s'acosta.
El paisatge canvia totalment, Galícia és una terra frondosa, especialment
apta pel conrreu i la ramaderia, on la gent hi viu en una total adaptació
i armonia. Triacastela, Portomarin. Sarria,...
.A,quí el nombre de peregrins és ja més gran i els albergs disposen de
cuidadors retribuits per I' Administració. Diuen que aixo fa que I'atenció
al peregrí sigui més freda. També es diu que el pas de tants peregrins
produeix certa indiferencia a la gent del carrer; la meva experiencia no ha
estat aquesta, doncs sempre que m'he comunicat amb algú he rebut a
canvi la resposta més agradable i hospitalaria que podia esperar. Recordo
amb tendresa una iaieta, que amb prou feines podia caminar i que
contestant al meu "Son dia " es para i em pregunta "Vai solinyo?" mentre

m'acariciava amb la se va ma de pell rugosa desitjant-me un bon viatge.
Melide, on un grup de jubilats que prenien el sol s'empenyaren en fer-me
compartir un vinet amb ells; i tants altres moments inoblidables.
Per fi, el quinze d'octubre a primera hora arribo a Santiago. Aquest
moment no el sé explicar, són massa emocions i sentiments a I'hora.
M'adre9O a l'Oficina d' Atenció al Peregrí per demanar la Compostel.la.
Soc el primer peregrí del dia i m'ofereixen fer la meva pregaria per la
Missa del Peregrí, que es celebra cada dia a les dotze; una experiencia
més que acaba de completar la vivencia que ha sigut aquest Camí.
Ah!, m'oblidava de dir-vos que des del primer dia que comen9arem a
caminar, tinc ciar que he de tornar a fer el Camí, pero sortint de casa,
com sempre han fet els peregrins i com ha de ser .
I si algú vol fer el Camí, la meva opinió és que no cal complicar-se gens
la vida, simplement agafar els estris i posar-se a caminar, aixo sí deixar
els prejudicis i anar amb la seguretat que la gent és bona. El Camí esta
viu i hom hi trobara tot el que pot necessitar, senyals, albergs, pobles i
sobre tot persones que dónen més del que hom pot esperar rebrer .
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' L\oC Núm. I Núm. I I

, Oades Realitzaci6 I Alumnes I Instruc. I Preu total !
~ , -- .

~a ~~~-~~~~ --~o ¡ 8

Escalada t S i 12 luny RoCOdrom i
Iniciaci6 I 15 Juny , Garrar '

I21.22 Juny ; Montserrat i 30 10

T

11.300 pta.

15.300 pta.
4 Set. ¡ Teoriques i
7 Set. Garraf!

20-21 Set. : Montserrat '
I27-28 Set. '

I Vilan.Meiá 4-5 Oct. Pedraforca

Teoriques

Ull de Ter!

A Concretar

Escalada
Perfeccionament

3D 15 32.300 pta.

~

I Esqui 20 25.000 pta.

~~~~~~~~~~~

!O

8-15 Mai~
10-11 Mal~1

17-18 Maig

Monograflc 3

#

Monogr3flc 4

20
7.S00pI8,

Col.laboraci6, redacci6 i disseny del butlletí informatiu "El CIM":
* Ramon Bosch

* Toni Coll

* Lluís Díaz
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1 r Quadrimestre 1997. ..Calendari d'Activitats

ACTIVITAT ORGANITZAMIA

marc;:

1/2

9

9

CE T arrc1g(X1a

A.E.C- Reus

F.E.E.C.
16

Campament d'iglús 30a Festa de I' arbre a muntanya

Ruta deis 3 monestirs:

St. Cugat I St. Lloren<;: del Munt I

Montserrat Senders:

Vallbona de les Monges I

Rocafort de Queralt Excursi6 pel Montsant .Vegueria
.G.E.C.T.

abril

5

6

IIICamídel'aigua G.E.C.T.

Senders:

Rocafort de Queralt I

ColldeRomigueres Excursi6 al Pirineu Curs d'esquí de muntanya 33a Festa de la canc;:6 de muntanya ...Vegueria

...G.E.C. T.

...AAEET Valls

...C.E. Gracia

12

1 2/20

27

maig
11

25

..F.E.E.C.Aplec de veterans de Catalunya

33e dia del Camr de Muntanya

de la Regió IV. G.E.C.T,

juny

1

A.E.C. Reus
G.E.C.T.
AAEET Valls

1 a Travessia del Baix Camp

Reus I Prades I Reus Ascensi6 Pica d' Estats Peonada Valls I Miramar I Valls ..

Senders:

Coll de Romigueres I Santes Creus

Ascensi6 Possets

8
15

Vegueria
G.E.C.T.22 o 29

juliol

1115 G.E.C.T.Expedició KlLIMANJARO'97 .
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