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TEMPORADA 1999-2000

S'acasta la nava tempa-
rada. En el tram del any 99 la
més recamanada que estem
preparant és la de la SERRA DE
CARDÓ. Camen9arem cam és
castum per Siurana amb un nau
circuit per la vessant del riu.
També prepararem recarreguts
per Mantblanc i La Febró. En les
canvacatbries us danarem més
detalls.

El format de la revista in-
clou des de fa dos temporades,
els fulletons que es van editant.
A aquest número li corresponen
el de les següents excursions:

16/01/99
20/02/99
20/03/99
24/04/99
29/05/99

EL BARRANC DE LA GRITELLA.

MONTSANT (ALBARCA).

GRAUS DE SiURANA.

EL PUIG DE GALLICANT .

EL BARRANC DE L'ENCENC

També s'inclou la topoguia "El grau del pas de I'Euga" un
treball d'En Joan Marqués presentat amb color.

Aprofitem I'oportunitat per fer-vos saber que ens cal ajuda
per acabar de netejar un tram de sender en la vessant obaga del
riu Siurana. En Setembre volem fer dos matins de treball. Eis
interessats en ajudar, poseu-vos en contacte amb Josep Sala-
franca.
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NoríclES

1
Cinc companys del nostre Grup, Joan Porta, Josep Fabregas,
Pere López, Juan Luis Benítez i Balta Sánchez, s'han integrat
en una expedició al CHO-OYU que, organitzada per
l'Agrupació Excursionista Catalunya de Reus i patrocinada per
I'ajuntament de la ciutat, té previst sortir cap a I'Himalaia a
I'estiu del 2000. El 21 d'abril passat es va ter al teatre Bartrina
de Reus la presentació oficial de I'expedició.

2
Hem rebut el calendari oficial de refugis d'enguany, amb les
dates d'obertura, adreya i telefon de cada refugi per tal de fer
les reserves. Consulteu a Secretaria.

3
Estem preparant la domiciliació bancaria deis pagaments deis
socis per la quota i la Ilicencia anuals. Més endavant passarem
un tull a cada soci per tal de recollir les dades bancaries. Eis
ingressos s'hauran de ter al compte corrent de La Caixa 2100-
3504-86-2200129555.

4
El 29 de maig passat es va inaugurar a Gandesa la nova Ruta
de la Pau, itinerari circular que Iliga la majoria de punts que van
tenir significació a la batalla de l'Ebre. Senders de Catalunya
(telefon 609-334872) ha editat una guia d'aquest recorregut i
deis PR 27 i 98, que pasen per aquesta zona.

5
Hem rebut de la FEEC el calendari 1999-2000 de Caminades
de Catalunya, que aplega les marxes de resistencia, molt de
moda darrerament, i les marxes tecniques regulades (dufour,
orientaciá, regularitat) que les diverses entitats han previst per
tot Catalunya. Més informaciá a Secretaria.
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ACTIVITATS ESTIUENQUES DEL GECT.

EIs companys Joan Porta i Baltasar Sanchez en la primera quinzena del

es de juliol etectuaren una sortida als Alps sui:ssos i francesos.

Primerament pel Vall de Saas van pujar al Refugi Mischabel fent un

iTltent al Lenzspitze per la cara Nord pero el mal temps no els va

permetre assolir el cim, aleshores optaren per un cim de menor

dific'lltad, aconseguint el Nadelhom ( 4.327m.). Uns díes més tard ja en

els Alps francesas van pujar amb éxit al Morlt Blanc Du Tacul

(4.248m.).

L 'última setmana del mes de juliol el GECT efectu3. una nova sortida als
Alps sulssos, a c3.rrec aquesta vegada deIs companys Lluís Díaz, Rosa
Feliu, Joan Sentís, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza i Toni
Coll. La primera zona visitada fou el Valais del N.O. passant pel Vall
d' Anniviers fins a Zinal, pujant al Refugi de Tracuit i ascendint als cims
del Bishorn ( 4.153m.) i la Punta Burnaby (4.135m.). Després, en el Valais
Central, passant pel Vall de Visp- Tiisch-Zermatt, assoliren el cim del

Breithom (4.164m.).
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VIATGE ALS PICS D'EUROPA -La primera setmana d'agost els membres del
GECT: Josep Mariné, María Cinta Prats, Jordi Mariné, José Miguel García, Joan
Queralt, Joan Marques i el seu fill de cinc anys José Pablo, protagonitzaren la
primera sortida del nostre Grup a aquesta Serralada Cantabrica. EIs itineriiris
escollits els realitzaren en tres travesses: a) Del poble de Caín, passant per les
Gargantas del riu Cares, fins I'isolat llogarret de Bulnes. b) D'aquest poblet, pujant
els mil vuit-cents metres de desnivell de la canal de Camburero, fins al Refugi de
Urriello situat al peu del N,lfanco de Bulnes. c) del Refugi, passant pels Jous i els
Horcados Rojos fins a I'estació del teleferic de Fuente De. I per últim visitaren el
Parc Natural de Saja-Besaya. En conjunt una excursió molt reconlanable pels
que vulguin descobrir aquest mític massís.
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A mitjan d'agost els companys Josep Filgregas i Miquel Capdevila
assoleixen l'Uhuru Pic (5.895m.), punt més elevat del volcil Kilimanjaro i
al ensems de tot Africa.
Uns díes avans, per tal d'aconseguir una bona aclimatació, van ascendir al
cim Meru (4.565m.) situat al igual que el Kibo en el pals de Tanzilnia.
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PUIG DE CABRAFIGA, DES DE PRA TDIP

Circuit molt recomanable, per la seva panorflmica. Pratdip és una bonica
població, amb aspecte i entom de muntanya, tot i que es troba a només 245
metrs d'aI9ada, i molt a prop de la ratlla de la mar. En línia recta, a menys de 8
qm de la línia de la costa. Disposa de tots els serveis. A l'entrada del poble, hi
ha un ampli poliesportiu. Més amunt, hi trobem els rentadors del poble, on
encara les dones del poble renten la roba delicada.

0.00 H Des del davant del poliesportiu, prenem la carretera, amunt, en direcció
a Móra. La creuem.
0.02 H Abandonem la carretera, penent un fressat camí, que surt
perpendicularment, cap amunt, a la nostra dreta, en direcció al coll de la Llena,
est. Hi ha un pal indicador. Aquest camí és el GR-192, pintat amb marques de
colors blanc/vermell.
0.10 H A la nostra dreta, surt un camí, ascendent, pintat amb marques de
pintura de color blau: és el que seguirem, sempre ascendents. El camí va
discorrent pel mig d'una atapeIda vegetació mediterrclnia d'obaga. Forta pujada.
Hi ha fites; i sempre, marques de color blau. Anem cap al sud.
0.35 H Arribem al peu d'una torre d'alta tensió, que correspon a la línia de
"Molt Alta Tensió", que va ser motiu de polemica popular, quan va ser bastida,
ara fa uns quants anys. Va des de les centrals nuclears fins Rubí. Passem per
una ascendent i malmesa pista, emprada en la construcció de la línia electrica.
Entrem en una carena, caminant cap a I'est. Passem pel costat d'una segona torre
d'alta tensió.
0.45 H Reposem i deixem les motxilles. Som als 500 metres d'alyada.
Descendim, cap a la nostra dreta, arran d'un cingle calcari, pel seu peu. En uns
minuts som a les coves del Grau, anomenades també "del Cisa". Són unes
cavitats que podem visitar, amb I'ajut d'una llantema. No ens presentaran cap
dificultat afegida, anant amb compte.
0.50 H Retomarem al camí, i seguim ascendint per la carena, ara enfilant-nos
per un agrau, on ens call'ajut de les nostre mans. la som alllom de la carena
cimera. A la dreta tenim la fondalada de la Canal Ampla. Se'ns presenta molt
pregona, amb tarteres.
1.10 H Ara la pujada esdevé més suau. Som a I'anomenat "mal pas". Passem
per damunt d'un primer cim, i ja aconseguim el cim del Cabrafiga.
1.30 H Cim del Puig de Cabrafiga, als 610 metres. Vertex geodesic. El nom li
ve, segons ens explica la gent de Pratdip, del fet que, als vessants SE de la
muntanya, hi havia ramats de cabres, i també moltes figueres. Aquest cim és a
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prop de la mar, tenint la costa del golf de Sant lordi a tocar. Tenim a sota el
camp de golf de Bonmont. Veiem Miami platja. ..i fins el cap de Salou i
Tarragona. Albirem els pobles del pla, del Baix Camp. Cap al NW , tenin'l el
massís calcari de les serres de Llaveria, de 917 metres; i la Mola de Colldejou,
de 921 m. La Muntanya Blanca, el massís de la Mola Puntaire, de 728; la
Portella i els A vencs.
1.31 H Avancem cap al sud, rectes, muntanya avall...sempre seguint les
marques blaves.
1.40 H Coll de la Partió, als 500 m. El nom li ve del fet que és un punt de partió
de diferents finques. Hi ha una curiosa fita. Ara, pugem per un grauet. Ara,
caldra anar resseguint la carena que avanya cap al SW, pel seu vessant sud. És
un indret de mal caminar, ja que successius incendis han fet desapareixer el
camí. La sensació d'aericitat de l'entom és ben palesa. Tenim una bonica
panoramica cap a la mar, i Miami, molt a prop de nosaltres. Tenim I'A- 7 gairebé
a les mans. Observem el flux de vehicles usuaris.
2.10 H Hem anat perdent alyada, i ara arribem a un collet, als 450 m. Deixem
les motxilles i prenem les llantemes. Entrem en el vessant de la Canal Ampla o
barranc de la cova d'en Bargalló. ..Descendim uns pocs metres pel costat de la
rasa i ja albirem els forats que formen els antics "Meners" de mineral de
ferro.Se'ns explica que s'hi va explotar l'oligist, del qual, encara en trobem
rastres. Podem visitar la cova de més amunt. Té una baixada obliqua, amb
pendent uniforme i, al final, hi ha una sala. No hi ha estalactites. Retomarem a
la carena i al collet, i novament ens posarem en marxa, amb les nostres
motxilles.
2.11 H Anem baixant pel costat oposat al de les cavitats que acabem de visitar.
2.22 H Trobem una tartera, amb pendent, que fa que ens desviem uns metres
cap a la nostra esquerra. Sempres cal seguir les marques blaves. Descendim.
2.32 H Entrem en una carena, que creuem: és el "Puntal de les Mugues". la
veiem uns bonics bancals, de pedra seca, avui en desús, a sota nostre. No ens hi
acostem.Seguim descendint.
2.40 H Creuem pel damunt d'un marge, aquest bancals. Canviem de direcció,
ara anirem cap a I'W, planers. Es tracta d'un antic bosc de pins. Som als 300 m.
2.55 H Se'ns ajunta, per la nostra dreta, un sender marcat amb ratlles de pintura
groga: és una variant que ve des del collet situat damunt deIs Meners, i que ha
seguint endavant per la carena, baixant després fins aquí.
3.00 H Pla de les Mugues. Podem deixar les motxilles, i atansar-nos en cinc
minuts al Castellet de les Mugues, situat a 304 m. És un antic poblat iberic.
3.01 H Sortim en direcció W, planers. Deixem una pregona barrancada, a la
nostra esquerra: és el barranc del Molí. Veiem la carretera de Pratdip, molt
avall.
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3 .26 H Entrem en el Grau de les Mugues, que cal descendir curosament,
ajudan.t-nos amb les mans. Ara, ja anem perdent més alyaria, rectes cap el fons
de la vall que forma el barranc de la cova d'en Bargalló. Valla pena admirar des
d'on estem, la impressionant vall amb pedregam que forma la Canal Ampla: ens
recorda una visió del Pirineu.
3.45 H Som a l'asfalt de l'antiga carretera de Pratdip, en un revoJt.
3.46 H Amb molt de compte, creuem la carretera nova de Pratdip, i
descendirem a creuar el riu de la Dovia. Anirem remuntant aquest riu, pel seu
vessant dret, per l'antic camÍ.
4.1O H Entrem a Pratdip. Arribarem al poliesportiu, finint aquesta excursió.
Caldra afegir al temps indicat, el temps esmeryat en els descansos, esmorzar i
visites a les coves i meners. És de desitjar que no hi hagi més incendis i que es
vagi recuperant la flora mediterrania de l'indret, ara en fase de recuperació.

Paco Trobat Vanrell
Col.laborador del Centre Excursionista de Mallorca

}¡~ \J ,-" ,

'--- -,
\ ::.=:::'"\
( ~

~

~ , "(-
., "

'\
.~

.1,-0 A"' -0- -.,.
.~.,,- ); '"~

~ , /

r'"":7))\W' -
/ I~.
,

f\

), ,,~

Mal I ~ -

le la Partió
33f?

/;;..J '::I'. ~

~

" /

/lJ~ls f\;'1!!:~e~s !

de les !'

~~'c) ~

-

/--'

~
\r:-( /1,.

~
~ , " '""' .1-

Grau de les
,-

~ I
~~'-'~

~ ", , 1~)
~ ti~!eleSMU ues~

-) ~ D-

J::::::--/..J
.~ /~us-~ontr~i~ -r (;)II

/ ~ '-i' .--:::---I ~

c~~.

-.,...

:~~~,) )

~

'&J4

Grup Excursionista del Camp de Tarragona 9



VIATGE A LA PATAGONIA
2a part: Ushuaia i el parc nacional de Tierra del Fuego

La província argentina de Tierra del Fuego és en realitat una enorme illa de
forma triangular separada del continent per I'estret de Magallanes. A la costa
sud hi ha la petita ciutat d'Ushuaia, la capital, que s'extén a la vora d'una
ampla badia orientada al migdia al peu de les muntanyes Martial, nevades
durant tot I'any. El petit port s'obre al canal del Beagle, lIengua d'aigua que
corre de lIevant a ponent separant la ciutat de les illes xilenes de Navarino i
Hoste, I'extrem meridional de la qual és el Cabo de Hornos. Si mirem un
mapa d'America, ens trobem all8 baix de tot, a la punta sud del continent.
Aquesta zona ha patit fins ara intermitents disputes territorials entre Xile i

Argentina.

A la província s'han trobat restes arqueologiques de I'any 12.000 aC,
atribui'des als primitius pobladors provinents de l'Asia que van creuar I'estret
de Bering durant la darrera glaciació. Pels volts del 1520, el navegant
portugues Magallanes descobrí I'estret que porta el seu nom. A
comenlfaments del segle XIX, el naturalista angles Charles Darwin explora
aquesta zona a bord del bergantí Beagle, sota el comandament del capita
Fitz-Roy. Poc despres els anglesos s'establiren una missió anglicana entre
els indis Yamana, una de les quatre tribus de la zona. A finals del segle XIX
el govern argentí va obrir la primera dependencia oficial i el 1902 es
construeix el presidi militar que fins el 1947 era I'activitat principal de la
colonia. En els últims decennis, la zona és declarada port franc, afavorint així
amb exenció d'impostos la implantació d'indústries. Aixo fa que en els
darrers deu anys la població de la ciutat s'hagi quadruplicat, fregant ara els
40.000 habitants.

El petit nucli central esta asfaltat i urbanitzat amb antigues i boniques cases
baixes que li dónen un agradable aspecte rural. Eis afores són I'exponent
d'un urbanisme caotic i alhora encisador que recorda fortament els pobles de
pioners de les pel.lícules de I'oest: cases de fusta aillades, carrers sense
asfaltar, absencia de serveis...EI carrer Maipú corre paral.lel al port des d'on
es gaudeix d'una esplendida panoramica de la ciutat esglaonada que s'extén
cap a les nevades muntanyes. Mirant al sud, I'aigua reflexa com un mirall els
pocs vaixells ancorats i els núvols i les nevades muntanyes que tanquen
I'horitzó canal del Beagle enlla. Les gavines tallen I'aire i la seva cridoria em
fa recordar la costa d'lrlanda.

El dimarts 28 de gener ens Ilevem d'hora. Fa un dia prou ciar i sense ven!. El
termómetre marca 10 graus, una temperatura ideal per caminar. Carregats
amb la motxilla, la tenda i el sac, anem a mig matí a buscar el
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petit autobús que ens apropar8 al Parc Nacional de Tierra del Fuego, on
pensem fer nit. La pista de pedra matxacada -els del país li diuen ripio -ens
porta durant 7 km fins ('entrada del parc. Baixem i en mitja hora arribem a un
Iloc paradisíac anomenat Bahia Ensenada, amb un vell embarcador al canal
del Beagle. A I'altra vora, les nevades muntanyes de la serralada Oarwin
tanquen I'horitzó en un marc incomparable. Uns núvols prims entelen el sol i el
terrible vent habitual avui no fa acte de presencia, tampoc sembla que plour8.
Estem absolutament sois en la calma total d'aquest racó de món. La Ilum és
perfecta i tenim ganes de caminar .

El sender ressegueix I'andulant línia de la casta guarnida de vegetació.
L 'intrincat basc patagónic que travessem esta farmat per grans arbres
caducifalis, "Iengas", amb algunes fulles ja daurades, "guindas" de fulla
perenne, "ñires" i altres arbusts i plantes de diferents tipus, flars i una catifa
verda d'herba fresca. Rierais d'aigües marranases per la tarba s'escalen entre
les trancs caiguts i padrits que ellent metabalisme del clima austral va reciclant
malt a pac a pac. A estanes passem per un veritable túnel vegetal sense veure
ni cel ni mar; d'altres, baixem altra vegada a la platja an la vista s'eixampla. A
la riba veiem algues flatants, musclas i alguna gavina. Anem planejant encara
que de vegades pugem per salvar petits penyasegats.

El parc nacional de Tierra de Fuego es va crear al 1960 per tal de protegir
63.000 hect8rees de terra verge al costa de la frontera xilena. Hi ha fins i tot
zones de reserva estricta on no es pot passar. És un vast territori de
muntanyes, boscos, rius i lIacs que voregen el canal del Beagle. La fresca
temperatura ens acompanya mentre cada retomb del camí ens descobreix una
nova badia encara més encisadora. Ens fartem de filmar i fotografiar intentant
capturar inútilment la serena calma d'aquest lIoc únic.

Portem ja 4 hores de cómoda marxa quan el sender gira cap el nord i en pocs
minuts arribem de nou a la pista i una ampla vall. Comen~a a caure un lIeu
plugim que no molesta. Dos quilómetres més endavant hi ha un lIoc
d'acampada i una cabana-bar que passem de lIarg. Un pont de fusta ens
permet travessar el riu Lapataia, ampla corrent d'aigua que porta les aigües del
lIac Roca fins el mar. Veiem grans aus que juguen antre els joncs de la riba,
cavalls que pasturen en I'herba i 8necs al riu. Mig hora més endavant un ampli
bra~ del riu fa un gran¡meandre de prat obert, un lIoc perfecte per acampar.
Com que un cartell ha permet expressament, pleguem lIenya i encenem un
bon foc. Fem un sopar de motxilla regat per vi de Mendoza. La lIum mandrosa
del vespre austral ens acompanya més enll8 de les 10. Un gran paisatge, bon
vi i una bona companyia, poca cosa més fa falta per un instant de felicitat.

Lluís Díaz
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CALENDAR! D'ACTIVITATS

Data Activitat Organitza

Setembre
4-5 Montserrat-Reus Reddis

23-26 Massís de Bachimala (T Col!) GECT

23 setembre-12 octubre

GECTCamí de Sant Jaume. Burgos-Santiago
500 km. (R Bosch)

Octubre

16-17 Rupit-Tavertet (L Díaz) GECT

1'7 Camí de Muntanya Regió IV ReusDep

Campament de tardor Regió IV ReusDep

Ruta volc8nica de la Garrotxa (L Díaz) GECT

Novembre
7 Pujada a la Pena CETgna

13-14 Pirineu a determinar GECT

Desembre
4-8 1ge Pessebre: Tossal deis Tres Reis

(J Marques, J Mariné, L Díaz)
GECT

Col.laboració. rcdacció i dis-sei;-;; del b~etí informatiu ~L CIM"

.Lluís Díaz

.Juan Marques

.Josep Salafranca

.Xavier Trobat

.Toni Coll
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