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Notícies...

Segons comunica la FEEc, I'arranjament i rehabilitació del GR-7 ja est~
acabat. Properament s'editaran les noves topo-guies totalment renovades.

2 El nou equip directiu de la FEEC estA portant a terme una renovaci6 total del
sistema de lIic~ncies federatives, amb nous tipus, cobertures i preus, que es
faran servir per I'any 1998. Per una altra banda, també proposen I'augment
de les quotes que les entitats paguem a la Federaci6 per cada soci.
Laugment previst és del 30% encara pendent d'aprovaci6 a I' Assemblea.

3 La nostra entitat s'ha solidaritzat amb el "Manifest per un desenvolupament
pl~ i regulat de I'energia eolica a Catalunya" que han signat les principals
associacions ecologistes i crviques del pars davant de la proliferacióde
projectes d'instal'lació massiva de parcs eolics a les nostres muntanyes, Per
exemple, a la serra major del Montsant, pujant pel Grau de la Grallera, fa
mesos que est~ instal'lada una enorme torre met~I'lica amb dos mesuradors
de la velocitat del vent per aquesta finalitat,

4 Est~ convocat el concurs de diapositives de muntanya ,. Memorial María

Luisa" a Infiesto (Astúries), Termini de presentació fins el 15 de desembre.

5 17e Pessebre del G.E.C.T. dies 13 14 de desembre de 1997

1 r dia: Trobada a les 06:30 a Puigpelat

(Restaurant El Gall Roig); sortida a

les 07:30 h. Recorregut:

Puigpelat, Alió, Santes Creus,

Pont d' Armentera, Castell de

Saburella, Vallespinosa.
Sopar i dormir a Sarral.

2n dia: Trobada a les 07:30 h. davant del

Sindicat de Rocafort de Oueralt.

Recorregut: Vallespinosa,
Montclar, Rocafort de Oueralt, on

dinarem.

Import: Només el primer dia: 2.000'-pts.

Només el segón dia: 3.000'-pts.

Recorregut complet: 4.000'- pt
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El que al principi era un projecte per a tres Agrupaments, a I'hora
de la veritat, quedarem tant sois quatre voluntaris de l'Agrupament Verge
del Cim que contabem amb el reforv d'uns companys el cap de setmana.

El primer dia netejarem i aprovisionarem el refugi de Gallicant, ens
instalarem i estiguerem xarrant fins tard sobre la feina de I'endemii.

El segón día baixarem al tal! p'el
barranc de Grau puix que encara no
habíem descobert I'últim tram de camí,
fins trobar les marques. Baixant només
netejem i pujant repasem i marquem amb
pintura blanca. Busquem I'últim tros de
sender i en trobar-lo el netejem i marquem
ben marcat. Arribem tard al refugi, dinem i

passem la tarda.

L'equip (d'esquerra a dreta): Monica,
Jordi,Joan,Bruno,AnaidarreraXavi. Tercer dia (dissabte). El tram

d'avuí es mes dur. Vegetació espessa, i

esgarrapades per tot el cos. Al migdia tornem al refugi, dinem i esperem els
reforyos que arriben acabant la tarda. A mitja nit veiem passar pel davant
del refugi, una bona colla d'excursionistes (on hi havía gent coneguda de

Reus) que feien un raid nocturn aprofitant la Iluna plena.

El quart dia (diumenge) amb I'ajuda deis refor9os tallem i treiem un
pi del mig del camí. Finalment, després de molt desbrossar arriben tots al
riu Siurana (vam decidir no tornar al refugi fins que no arribéssim al riu).
Tornem al refugi i dinem molt tard (a quarts de s;et) i descansem. Finalment
hem pogut fer el grau de baixada, pero la drecera que també volíem fer no
ens va donar temps de fer-Ia. Eis refor9os marxen.

Al matí del dilluns ha recallim tat, dinem a Arbalí i marxem cap a
casa, amb la satisfacció d'haver fet transitable un grau de riu.

Mbnica Salafranca

.Foto Jordi Aragonés

Grup Excursionista del Camp de Tarragona ~



Reu~. 21 dejuny de 1997

Sr. President del Grup Excursionista del Camp de Tarragona

Ens plau informar-los que la unitat de trucs deis Agrupaments Escoltes i Guic

Mare de D¿u de la Misericordia de Reus, L'Estomell de l'Espluga de Francolí

'a~rupamcI1( Marc dc D¿u dcl MonlSanl Verge del Cim de Reu.o; tenim el projeelc de

realitzar la neteja i el marcatge en color blanc del grau del Bodro des de Gallicant fins al

riu Siurana i la seva drecera que "une ix amb el grau de Vin!cabrers duran! els propers

dies del 18 al 21 de juliol, per la qual cosa i d'acord amb el seu amable oferiment de

representar-nos davant la propera reunió de vegueria els agrairíem informessin d'aquest

projecte en "esmentada reunió confirmant-nos el resultat.

Els agralm la col.laboració i quedem a l'espera de les se ves notícies

MQn!ca Salafranca
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Col.laboracions. ..

(Segona Pan)

No hi consta que el Paradís lora instal./at a vuit
mil metres. Eis paradissos es troben amb molta

probabilitat entre 500 i 2000 metres i sobre tot en

barrancades i riberes.

En I'anterior article vaig quedar en que tractaria els graus de la
vessant esquerrana del riu Siurana en el tram situat entre I'aiguabarreig del
barranc de la Gritella i I'embassament.

.Panoramica del recorregut

Deixant a banda el Grau de la Font Voltada, que era el camí més
curt que comunicava Arbolí amb Siurana i que actualment esta malmes i
ocasionalment inundat pel panta, tractaré els dos graus que resten i que
poden pujar fins al puig de Gallicant des del Ilit del riu.
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També em referiré a una drecera que une ix els dos graus pel
recingle, quasi a mitja vessant i que em deixa una impressió molt agradable
tant pel seu tra<;:at com per les coves i I'aspecte frondós i silvestre del seu

bosc.

Grau de Vincabrers (baixada). -Estant situats a I'Ermita de Sant Pau
(ArbolQ tenim en front una pista que passa pel darrera de I'Ermita i que ens
portaria a la carretera, a la Font Voltada i pel grau del mate ix nom
baixaríem al riu i pujaríem a Siurana pel camí del coll de les Lloses. A la
dreta de la pista, trobarem el nostre sender marcat amb els colors d'un PR
(blanc i groc), pero que no és un PR oficial. Fou pintat amb motiu del 24e.
Dia del Camí de Muntanya per fer
I'itinerari de Arbolí -La Febró -La
Mussara el Novembre del 88
organitzat pel Centre Excursionista
Maspujols i el Comité Catala de
Senders i al final del qual queda
inaugurat el nou refugi de la
Mussara després d'un emotiu
discurs de I'alcalde de Vilaplana i
unes paraules d'agrai'ment del Dr.
Enric Aiguadé.

Seguint per aquest sender,
s'arriba a la part alta de la serra,
traspassant un petit pla rodó que
sembla una ereta arribem a una
pista que per I'esquerra ens portaria
a un mas que es veu a uns quants
metres (Mas del Nadal). Per la dreta
la pista va a Gallicant retrobant el
GR-7 que passa pel collet deis. Barranc de Grau des del pas a
Colls. Enfront, tenim un camí gual
carreter pel costat d'un conreu
d'avellaners i que al seu inici té una pedra al terra amb un pas barrat amb
els colors groc i blanc. iAtenció!, tot i el pas barrat, aquest es el camí
que hem de seguir comprovant vint o vint-i-cinc metres més endavant que
les marques grogues i blanques tornen a vore's. Seguint el sender,
retrobaríem el camí carreter que acabaria en una bass~ que té una aixeta
de la que podem prendre aigua molt bona. En aquest punt del camí s'albira
una bonica vista del poble i panta de Siurana. Traspassem un corriol a
I'esquerra, uns pocs metres abans del dipbsit d'aigua i seguim per
I'esquerra. Si pujarem per la dreta, el sender ens portaria a Gallicant. A
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pocs metres passem un estret entre dues grans roques. Uns minuts
després trobem un pal indicador que ens assenyala el camí antic per pujar
a Gallicant i que passa per la capyalera del barranc de Grau. Baixem cap a
la pista i passats uns deu minuts, en un revolt baixant a I'esquerra, trdbem
una placeta amb un pal indicador. Si continuarem per la pista,
traspassariem a gual el barranc de Grau, arribant al mas de Rivelles de dalt
i al barranc del Gorg. Seguirem I'indicació del pal al comenyament d'un
camí carreter que acaba en un pla que deuria fer-se per I'explotació
forestal. A I'esquerra comenya un corriol que baixa fort. És I'inici del grau.
Tot seguint I'esmentat camí, creuarem a gual el barranc de Grau i baixant

uns escalons de roca en un
paratge ombrívol i boscós
donem a un petit repla en el
que hem d'observar un sender
a la dreta que és I'inici de la
drecera que porta al grau de
Bodro. Per I'esquerra, baixem i
tornem a creuar el barranc,
fent-ho ara per la seva vessant
esquerra. El camí esta
senyalitzat amb els colors blanc
i groc. Només cal seguir-lo tot
baixant per zona boscosa fins
que s'ens presenta el riu
Siurana i els cingles de la
Gritella en un ciar que devalla
passant pel darrera d'una
caseta enrunada i arribant al riu
que creuarem a gual sortint pel
vell molí paperer fins arribar a
la pista que seguirem per la
dreta fins assolir en pocs
minuts el mas d'en Candi.

* Final del grau de Bodro. El camí .
encara no s'había netetjat. Grau d,el Bodro (Duiada).

Estem sltuats en el mas d'en
Candi als voltants del qual s'ajunten els graus de Vincabrers (que acabem
d'explicar) el deis Masets (del que parlarem en la primera part), el de la
Trona que queda una mica més cap a I'embassament i el del Bodro que tot
seguit explicaré. Baixant pel tros que queda a I'esquerra del mas (mirant-Io
de front des de la pista) i creuant el riu a gual i en diagonal cap a la vessant
esquerrana i contra el corrent, trobem la fita de pedres i els senyals blancs
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ja que des de finals de Juliol, el Grau ha estat netejat i marcat en color
blanc per joves escoltes com una activitat d'estiu.

Iniciem la pujada que al principi es suau i quasi paralel.la al riu i en
el sentit de les seves aigües pero a pocs metres s'enfila pujant fort fins
arribar en pocs minuts a un petit replli entre marges i roques de saldó
(gres). Al fons un sender ens porta al flit de barranc que creuarem a gual
seguint tot planejant durant uns cinc minuts, tenint molta precaució de
seguir el sender per un revolt a I'esquerra i no al recte tot i el seu trayat
fressat que ens portaria per un corriol a un cingle sense sortida. Després
d'aquest revolt en el que el camí zigzagueja acabem en una altra petita
placeta per on segueix just al front i uns quants metres davant trobem un

* La Gritella, Siurana i el pantá des de Gallicant

sender a la dreta que es la drecera que vé del grau de Vincabrers. Seguint
pel nostre camí, creuarem dos torrents (ulls de barranc) i seguirem durant
una bona estona amb el cingle a la nostra dreta. El camí puja i baixa
suaument fent el que li marca elierreny. El més important a considerar es
que arribarem a una placeta prou ampla on tenim un camí al front ben
fressat i un altre a la nostra dreta. No sé si el camí d'enfront porta enlloc o
es perd en el bosc, el que sí és ciar és que el nostre sender és el de la
dreta, per on pujarem fort buscant primer el recingle on es troba prbpiament
el grau: recingle de roca escalonat, amb dos trossos de mirador des del
que contemplareu el riu i els cingles de la Gritella, així com el congost del
barranc del mate ix nom.

Grup Excursionista del Camp de Tarragona8



Cal aturar-se i gaudir de I'esplendid paisatge a I'hora que
descanseu una mica per endinsar-se barranc amunt i pel seu llit, cap a la
carena on esta el lIogaret de Gallicant, tot pujant. Deixem elllit de barranc i
ens enfilem per un camí pedregós fins arribar a una pista forestal. Al front

trobem la continuació del sender i seguim pujant més suaument fins arribar
a un altra pista que també traspassarem seguint al front pel sender i seguint
les marques fins arribar per un camí carreter als masos de Gallicant.

Drecera Vincabrers-Bodro.-
En I'epoca en que s'utilitzaven
els camins, si el terreny ho
permetia, els graus es
comunicaven per senders de
recingle la majoria deis quals
s'han perdut degut a I'erosiá,
les solcides i la falta d'utilitzaciá
i manteniment en general. Així
es dedueix deis "camins deis
cingles" de la Mussara i el
Montsant que sán les serres
més descrites del nostre pre-
litoral i que figuren en els vells
mapes. Doncs bé, deis trossos
de recingle que es conserven,
hi a una drecera que une ix els
graus de Vincabrers i Bodro.

Quan baixavem
Vincabrers, trobarem una
placeta que tenia I'entrada a la
drecera per la dreta. Cal fer

.Roure de vuit branques... obs~rvar .que estava previst
.Vuit branquesl netejar-Ia I m~rcar-Ia en blanc
I el mes de Jullol passat, tasca

que no s'ha pogut dur a terme
tot i que podrem trobar abans de la seva degradacib, durant uns mesos,
unes fines tires de paper adhesiu que feien de guia als escoltes.
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Comencem doncs el camí que es planejador en practicament tot el
recorregut. Penseu que comunica dos barrancs, per tant, seguint el
recingle passa un rel!eu
de muntanya. En la
vessant del barranc de
Grau, trobarem en pocs
minuts un sender a la
dreta (en aquest sentit,
portem el cingle sempre
a la dreta) que dóna
accés a la cova del
Portal!oret. La cova és

impressionant per
I'amplada i pel cingle,
que té un relleu com un
sostre de roca que
amplía I'aixopluc. Han
estat trobades restes
arqueolbgiques i I'indret
convida a reflexionar
sobre la vida que la
família o petit grup

d'avantpassats portarien
en aquel! Iloc tan
$ilenciós i majestuós.
S'albira una esplendida
panoramica deis cingles
de la Gritella, de Siurana
(poble i riu) i sobretot, ,-~
els cingles i relleu del
barranc de Grau del que. Cova del Portalloret
ens allunyem. Tot i que
estem en el curs d'un barranc i la vista es limita a les seves vessants, la
variació i la bellesa del paisatge convida a aturar-se i gaudir.

Oeixant la cova, baixant pel mate ix sender per on pujarem,
retrobem el camí de la drecera i el seguim per la dreta fins arribar a un petit
pendent on notem que estem a I'extrem del bra~ i comencem a: rodar el
cingle per situar-nos en la següent vessant. Trobem en un ciar un cami més
fressat que devalla cap a I'esquerra. Hem d'agafar el de la dretcl, menys
marcat pero que s'enfila cap el cingle. Uns pocs metres davant i en un
paratje marcadament obac, vorem unes roques totes cobertes de molsa,
abundancia de falgueres i un forat gran entre les roques. Endinseú-vos pel
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túnel i accedireu a la cova Tosca que esta constitu"jda per I'enderroc d'un
avenc. També en aquest indret cal aturar-se i fer descoberta deis voltants

així com del tal! de cingle i les I!oses que conformen la cova que són

espectaculars.

Abandonem la cova i per la dreta retrobem el sender que baixant
suaument passa pel costat d'un curiós roure a I'esquerra del camí, que de
la soca a ras de terra treu vuit branques. Aquest és un senyal de que
s'acaba la drecera i en un minut desemboquem al grau de Bodro.

Heu conegut a través deis doS articles els camins Concrets d'un
congost de riu. Penseu que durant mil.lers d'anys, els éssers humans han
mantingut per terra, comunicació entre pobles, maSOS, mercats i tins i tot
cultures, tot a través de camins carreters i senders de terradura i a peu. Si
creieu que lo descrit és interessant, animeu-voS a ter algúns deis
recorreguts descrits, puix que m'he deixat al tinter la descripció deis c010rs,
la sensació del silenci i 1'010r deis indrets ombrívols així Com el relaxant
murmull de les aigües i altres sensacions que depenen de la sensibilitat de
cadascú.

Josep Salafranca.

.Fotos Josep Salafranca

Fotos Jordí Aragones

Ginebró
Arbóc; Ar~
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Jordi Mariné Prats

Estem a l'última reunió el dia abans de marxar, preparant la fam1aciola i
el poc menjar que portarem. Aquest 30 de juny l' Antonio, el "Tour Lider" ens
donara els bitllets d ' avió.

Avui era el gran dia d'aquell somni que portilvem planificant durant un
any. Agafem el tren a I'estació de Reus per anar a I' Aeroport de Barcelona i
d'allí, via Londres, a Nairobi, capital de Kenia.

Esteticament, Nairobi és molt lletja, a més, hi ha molta dclinqücncía.
Aquell dia practicanlent no varem fer res; l'endema ens despla<;arem cap a
Moshi, passant la frontera amb alguns problemes "fotografics".

En arribar, els de l'agencia Zara ens explicaren que faríem durant els
prop~rs sis dies. Varem fer nit a l'hotel Buffalo i matinarem per anar a l'entrada
del Parc Marangu i inscriure'ns. El guia ens informa que teníem quinze
portejadors, un cuiner i dos guies.

Comen<;em a caminar allunyant-nos del lloc on els portejadors es
reparteixen el pes. Dos deIs que ens acompanyaven, i a qui els hi ho vam
demanar, ens portaren per una via secundaria, un estret camí per on poca gent hi
passa. Podem veure nens i dones carregats amb feixos de llenya i garbells
d'herba al cap.

Caminavem per una espesa selva tropical sentint els sorolls deIs monos
i d'altres animals que no podíem identificar. A la meitat del camí una parada per
menjar el que portavem en una bossa preparada que ens havia entregat el guia a
l' entrada. Continuem pel sender fins arribar al camí principal que ens porta al
primer refugi, Mandara, un munt de casetes amb teulades allargades; una més
gran servia de menjador. Després d'instal'lar-nos al refugi anarem a donar un
tomb pel cráter Maundi, a un quart d 'hora de Mandara. Quan vam tornar, el
sopar era a taula; jo no estava acostumat a sopar a aquella hora, només eren les
cinc de la tarda. Després d'una bona estona de xerrar ens anem a dormir. Havent
fet 900 m. de desnivell, passarem la nit a 2.700 m. rodejats de selva i de monos
que no paraven de saltar pcl damunt de les teuladcs.

A les set esmorzar. Teníem un dia enboirat. Sortírem de la selva i
passarem per un lloc on tot estava cremat, ja que feia dos anys hi havia hagut un
incendi, pero l'herba verda ja tomava a créixer. La pujada era suau i es podía
contemplar la carrega que portaven els portejadors al cap, com és típic a
Tanzania.
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Antoni Saura
M. Cinta Prats
Amelia Carrilero
Natalia Aritolí

Minerva Lopez
J. Ramon Domenech
Rosa Roig
Kundasai

Jordi Mariné

Alex

Josep Mariné
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Arribcm a un Iloc on ja hi trobcm uncs taulcs, alli vircm mcnjar, com cl
dia abans, unes bosses preparades. Després d'aquelllleuger apat, novament a
caminar "pole pole" (a poc a poc). Admiravem les primeres lobelies quan puja
la boira i no poguérem yeure res més, suposo que estariem al mig de la franja de
núvols típica que envolta el Kilimanjaro. En un tres i no res ens trobem de cara
al segon refugi, el Horombo, a 3.707 m.; era semblant al Mandara pero aquest
tenia 120 places, el doble que el primer. Un altre cop ens instalem i a les cinc a
sopar. El Horombo estava pIe de ratolinets que es passejaven pel menjador.
Després de sopar sortim a fora i veiem per primera vegada el Kibo i el
Mawenzi. Com és sabut el Kilimanjaro esta compost per tres yolcans el Shira
(3.962 m.), el Mawenzi (5.149 m.) i el Kibo (5.895 m.) que té com a punt
culminant l'Uhuru Peak. Després d'observar els dos volcans ens anem a dormir.
Aquesta nit seria més llarga ja que I' endema ens havíem de llevar més tard.

Ens despertem a les vuit. Aquest dia només caminarem unes quatre
hores, doncs és dia d'aclimatació; anem fins al coll del Mawenzi on el camí es
desvia cap a la dreta i porta al cim. A les nou comencem a caminar, passem per
la Zebra Rock, una roca que té dibuixades les línies blanques i negres de la
zebra; caminem "pole pole" fins arribar al coll a 4.335 m., ana dayant hi ha el
Kibo pero no el podrem yeure per culpa deIs núyols; a la dreta tenim el
Mawenzi. Referescaya i ens yam hayer de posar el Gore- Tex. Al cap d'una
estona el descens pel mate ix camí per hon hayíem pujat. A la una arribayem al
refugi del Horomba on ens donaren un dinar rapid doncs a les cinc hi ha el
sopar. Després de l'apat al refugi a parlar una estona i poc més tard alnit.

El següent dia tocaya matinar, teníem unes sis hores i mitja de caminata.
Portayem un pas molt lent perque no ens afectés el mal de cap. Aquí ja es
notaya que ultrapassayem els 4.000 m., doncs la yegetació era escasa. Agafarem
l'última aigua, més amuntja no n'hi hayia. Després d'un reyolt podem yeure el
majestuós Kibo. Noyament unes taules on parem per a posar-nos les jaquetes i
fer unes fotos. Al cap de cinc minuts, un cap superada una suau pujada,
observem el desert nunatic, un lloc planer pero molt narg. El camí esta molt
trinat, cam tots els altres. Entrem ál desert; aquí es pot admirar com s'aixeca el
Kibo i el Mawenzi sobre l'extensa planura. A la meitat del camí ens parem a
menjar, com ja era habitual, una bossa preparada. El camí continua; deixem al
darrera el Mawenzi i ens acostem al peu del Kibo on hi ha el refugi del mate ix
nom (4.750 m.). El Kibo consta d'una sola casa feta de pedra .Tenim una
habitació pels nou. Poca gent hi hayia al refugi; al menjador tenim preparada
una platera amb crispetes i galetes. Després de menjar a dormir; ercn les cinc.
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Aquí el mal d'altura comen~a a afectar-nos. Aquella tarda poca gen! va poder

dormir .
A les onze de la nit ens aixecirem, feia fred i ens posirem tota la roba

que havíem comprat abans de sortir. A la taula del menjador hi trobem un plat
de galetes, que ens mengem amb poques ganes. Comencem a caminar en fila
india, amb un guia al davant i un altre al darrera; la pujada és molt forta i anem
molt "pole pole". A la meitat del camí dos companys han d'abandonar per
problemes de mal de cap. A les sis de la matinada arribem a la Gilmans Point
5.685 m., aquí hauríem de veure una espectacular sortida de Sol pero els núvols
ho impedeixen. La temperatura és de 16 °C sota zero. Dos companys més
baixen, també per problemes. Nosaltres seguim. En pocs minuts es posa una
boira espessa i comen~a a nevar. A un quart de nou coronen el sostre d' M rica,
Uhuru Peack, que en llengua suawili vol dir Pic de la Llibertat, de 5.895 m..

Cinc de les nou persones arribarem a dalt del cim, la boira no ens
deixava veure a dos pams de nosaltres. Després de fer-nos les fotos comencem
el descens, el més ripid possible. Al refugi Kibo ens canviarem la roba per una
altra més cómoda. Al cap d'una hora cap el segon refugi passant pel desert
llunitic. A Horombo ens esperen els altres companys. Celebrem l'exit amb un
bon sopar. El cansament ens domina i anem a dormir .

Després d'esmorzar comencem a caminar cap el refugi de Mandara. De
Horombo a Mandara ens acompanya la boira i la pluja~ Al primer refugi dinem i
tot seguit descendim fins a Marangu, l' entrada del parc, aquest cop passem pel
camí principal que és per on passen els cotxes per trasllarlar als malats. A
Marangu, als qui havíem pujat a Gilmans i a Uhuru ens donen un diploma.

Un cotxe de l'agencia ja ens esta esperant a Zara i ens du a Moshi, on
ens reben els de l'agencia. Més tard anem a l'hotel a dutxar-nos i tot seguit ens
porten a sopar a un lloc especial i després a dormir.

El dia 10 s'aixeci plujós i havíem d'anar a fer el safari. Ens vingueren a
buscar dos Land Rover, que portaven més de 300.000 Km., hi carreguem les
motxiles i ens dirigim a fer el primer safari a Lake Mangara National Parck. El
parc té una extensió de 330 Km2, realment petit ja que dues terceres parts estaD
ocuparles pel llac. Passant per la selva podem veure molts animals: jirafes,
zebres, monos, elefants, hipopótams i altres, així com aus. Després ens dirigim
al campsite, on abans ja havíem deixat les bosses; muntem les tendes, que ens
deixaren ells i que, per cert, estaD bastant malmeses i només hi caben dues
persones. El sopar és al mate ix campsite. L 'endemi anirem del Manyara al
Ngorongoro, unes quatre hores per una pista molt dolenta. Entrem a la reserva
Nacional del Ngorongoro. Aquest és el criter intacte més gran del Món, té un
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diametre de 18 Km.. L'altitut maxima és de 2.285 m.i té una profunditat de 610
m.de la punta més alta al fons del crater. Des d'un mirador podcm contemplar
I'impressionant volca. Ens dirigim al campsite per deixar-hi els paquets i tot
seguit baixem al crater per veure les manades d'animals. Durant mig dia dins
del parc veiem elefants, gaceles, búfals, nyus, zebres, hipopotams, flamencs i
fins i tot un deIs animals més dificils de veure, el rinoceró. També podem veure
alguns Massai, una tribu africana que porta un drap verrnell enrotllat al cos i
que, segons la seva tradició, serveix per protegir-se deIs animals; ja de jovenets
es foraden les orelles i se les van fent més grosses. EIs Massai s'adomen amb
collarets de colors. Hi havia també gent d'altres tribus vestits de colors com el
blau o gris, pero no són tant importants.A les sis de la tarda sortim del crilter per
anar al campsite a sopar i dormir. Aquella nit estavem a més de 2.000 m. i
refrescava. .

Al dia següent ens aixecilrem, esmorzarem i desmontarem les tendes per
dirigir-nos cap a un altre parc, el Tarangire. Aquest parc no era gaire bonic ja
que I'herba era alta i no es veien els animals, pero hi havia uDs arbres increlbles,
els famosos Baobabs, inmensos arbres amb una gran soca; a part d'aixo no
varem veure gaire cosa més. D'aquí a Arusha, la tercera ciutat més important de
Tanzania on ens rentarem i descansilrem deIs tres dies de safari.

Avui ens toquen més de 300 Km. en furgoneta fins arribar a la capital
de Kenia. Pel camí parem a comprar records, per veure el Kilimanjaro de Iluny,
I'únic cop que l'hem pogut veure, i també per deixar passar un ramat de jirafes
pel mig de la carretera. A la tarda arribem a Nairobi. Aquí els problemes encara

segulen.L ' endema no teníem ganes de fer res i el vam dedicar al Museu Nacional de

Kenia. A la tarda ens dirigírem a l'aeroport ja que a les dotze sortia el vol, pero
encara vam tenir algun problema més, doncs ens van dir que nosaltres no teníem
confirrnació de vol i que no teníem places per tomar. Al final tot es va arreglar i
deixarem enrera una muntanya i un país fantastic.

L 'expedició estigué formada per Antoni Saura, Minerva López, Josep
Ramon Domenech, Rosa Roig, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Amelia
Carrilero, Natalia Antolí i Jordi Mariné.
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Calendari d'Activitats previstes

ACTIVITAT ORGANIl7A.QAIA

novembre
30 c. LecturaMarxa d'orientaci6 sistema Dofour

desembre

6/7

13/14

27/28

1998

febrer

14/1 5

22

.
Campament d'lglus a Núria G.E.C.T.

Renovació de la Flama de la llengua Catalana ACF Barna

a Montserrat

AECReusfebrer/marlf Curs d' esqur de muntanya (iniciaci6)

mar9 98
8
15

AEC Reus

CETan-agona

Festa de I' arbre a muntanya ...

Campament d'lglús a Núria

maig
1/3 Campament General de Catalunya ACF Barna

a l'Esquirol (Osona)
Camr de Muntanya Regi6 IV. CERAP

Caminada Reus-Prades-Reus AEC Reus
17
31

Col'laboració, redacció i disseny del butl!etr informatiu "El CIM":
* Ramon Bosch

* Toni Col!

* Llurs oraz

* Jordi Mariné

* Josep Salafranca
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Lostou (3.023) G.E.C. T.

Pessebre G.E.C. T. al Montclar G.E.C. T.

Belloc (3.008), Spijeoles (3.065) G.E.C.T.

i Gourdon (3.034)


