
 



 

Eixides temporada 2000 – 2001 
 

 DATA   DESCRIPCIÓ DE L’EXCURSIÓ   LA FÉREM 

T 23/09/00  Serra de la Solsida: El Puig Cavaller   Nova 

M  08/10/00  Serra de Prades: La Mola d Roquerola i  28/02/98 
   la Mola dels Quatre Termes 
 
M  25/11/00  Serra de Prades: Mirador de la Pena   09/05/98 

M  21/01/01  Serra de la Gritella: el Grau Tallat   15/11/97 

T  24/02/01 Serra de Montsant:      04/04/98 
   El barranc de Sant Salvador  
 

M  25/03/01  Serra del Pou: les Fonts del Glorieta   24/01/98 

T  28/04/01  Serra de l’Argentera: l’Enderrocada   Nova 

M  27/05/01  Mola de Colldejou: la canal del Mig   Nova 

 

T = tot el dia M = matinal 

Farem una eixida cada mes i desocuparem el mes de desembre per atendre 

adequadament el pessebre. 

Josep Salafranca 

 



NOTÍCIES 

1 

Enguany celebrarem la 20ena edició del nostre Pessebre, anant a Montserrat 

de nou, entre el 7 i el 10 de desembre. El diumenge pujarem des del monestir a 

Sant Jeroni a plantar el pessebre. Com que aquesta excursió acostuma a ser la 

més concorreguda i és una mica lluny, tenim previst organitzar un autobús per 

l’últim dia. Els detalls s’aniran concretant.  

2 

Els dies 28 i 29 d’octubre farem la segona edició del Tomb als Motllats pels 

cingles que tant va agradar l’any passat. D’acord amb les peticions, enguany el 

farem en sentit contrari, de La Febró a Mont-ral pel vessant nord el dissabte i 

tornant el diumenge pel vessant sud. Esperem trobar un bonic paisatge de 

tardor. Podeu fer ja la reserva del refugi de Mont-ral (Lluís Díaz 977251566, 

feiners de 9 a 17) 

3 

La FEEC convoca el 1r concurs Vèrtex per tal de premiar un recull d’itineraris 

de muntanya fets pel qualsevol mitjà. També la revista Desnivel convoca el 3er 

Premio de Literatura de montaña, viajes y aventura. 

4 

A l’escola de Capacitació agrària del Pirineu, a Bellestar (Alt Urgell) es fa un 

nou Cicle Formatiu de grau mitjà: Tècnic en conducció d’activitats 

fisicoesportives en el medi natural.  

5 

L’expedició dels nostres companys al Cho-Oyu, després de dos intents, no ha 

pogut malauradament fer el cim per causes climatològiques. És una llàstima 

després de tants mesos de preparatius, il·lusions i recerca de finançament. 

Esperem que ens expliquin els detalls de la seva aventura al proper butlletí.  

 



20è PESSEBRE DEL GECT A MONTSERRAT 
 

Dates: 7,8,9 i 10 de desembre de 2000 
 
Itinerari: 
 
Dia 7: a les 6,30 hores del matí sortida 
simultània des de Reus i Tarragona. A 
partir de Puigpelat continuarem tots 
junts fins Santes Creus. 
 
Dia 8: de Santes Creus a Sant Pere 
Sacarrera 
 
Dia 9: de Sant Pere Sacarrera a 
Montserrat 

 
Dia 10: recorregut per Montserrat ascendint al Mirador de Sant Jeroni, cim 
culminant del massís, on col·locarem el pessebre. 
 
Reserves: Ramon Bosch, Lluís Díaz, Josep Mariné i Toni Coll. Data límit: 23 de 
novembre.  
 



VIATGE ALS PICS D’EUROPA 
 

Els Pics d’Europa es configuren com un massís de 35 x 15 km diferenciat de la 
serralada Cantàbrica, tant per la seva situació més a prop del mar com per la 
seva morfologia, un calcari molt erosionat pels agents atmosfèrics i que conté 
alguns dels avencs càrstics més profunds de món. El clima atlàntic de la zona 
fa créixer bonics boscos i prats al seu voltant, però els Pics semblen alçar-se 
aliens a aquesta catifa verda amb la seves formes torturades de pedra grisa i 
nua, sense gairebé rastres de vida vegetal. La xarxa fluvial talla el massís en 
tres unitats diferenciades. Entre els rius Sella i Cares, el massís occidental o de 
Cornión culmina en la Peña Santa de Castilla, de 2.596 metres. El massís 
central o dels Urrieles, entre els rius Cares i Duje, s’alça als 2.648 metres de la 
Torre de Cerredo, vèrtex absolut de tota la serralada. El massís oriental o 

d’Andara, entre els rius 
Duje i Deva té la Morra 
de Lechugales, de 
2.441 metres com a 
punt culminant. Tot el 
conjunt és parc nacional 
i depèn 

administrativament 
d’Astúries, Cantàbria i 
Castella-Lleó. 
 
La segona campanya 
del nostre grup tenia 
com objectiu coronar en 

deu dies els seus tres cims més alts, la Peña Santa de Castilla, Peña Vieja i la 
Torre de Cerredo. El que no contàvem era amb la climatologia estranya 
d’aquest juliol del 2000. El dimecres dia 5, després de visitar el santuari de 
Covadonga fem nit entre la boira a la zona d’acampada regulada del llac Enol i 
a l’endemà, un cop vist l’interessant centre d’interpretació de la natura, pugem 
en dues hores al refugi de Vegaredonda, a 1.540 m. El dia és clar i assolellat. A 
la tarda fem una passejada fins el mirador d’Ordiales, a poc més d’una hora del 
refugi, on hi ha la tomba de Pedro Pidal, marquès de Villaviciosa d’Astúries, 
impulsor del parc nacional i primer escalador del Picu Urriellu (Naranjo de 
Bulnes) al 1904. La boira però, puntual a la seva cita de les 5 de la tarda, ens 
priva de la major part del panorama.  
 
El divendres dia 7, tot i el temps incert, sortim de matinada cap amunt. Ens 
acompanya un home asturià de nom Modesto que vam conèixer al refugi i que 
va resultar un xerraire impenitent. El camí és clar i fressat i en 3 hores fem els 
800 metres de desnivellfins la base del pic. El guarda del refugi ens havia 
informat que la via normal, la Canal Estrecha, de 3r+, estava marcada en groc. 
La boira tapa la meitat de la paret i no sabem trobar cap marca. Després d’una 
estona intentant-t’ho, un bon xàfec ens fa desistir i començar el descens. El 
típic orbayu asturià que cau tot el matí deixa el camí llastimosament relliscós, 
ens traspassa el gore-tex i ens deixa ben xops quan tres hores després arribem 
al cotxe. 



Havíem doncs pres contacte amb els dos 
elements bàsics de la meteorologia 
asturiana, la pluja fina i persistent que 
t’acaba mullant i la boira que puja 
puntualment cada dia del fons de les valls. 
Tot esperant una millora del temps, a 
l’endemà fem la Garganta del Cares, 
recorregut espectacular de 12 km entre 
Poncebos i Caín que es fa en 3 hores. Un 
engorjat ampli al començament, estret al 
final, amb un camí pla tallat a la roca, 
similar al congost de Mont-Rebei. Aquí 
trobem molts turistes.  
 
El diumenge 9 el temps millora i decidim 
iniciar la llarga pujada de 2.400 metres de 
desnivell fins el Torre de Cerredo. El camí 
surt de Poncebos i remunta la vall de 
Bulnes, arribant en 2 hores al poble, 
reducte d’una vida rural que aviat 
desapareixerà, doncs ja està fet el túnel 

per passar-hi un cremallera ja aprovat. Encara que la nostra intenció era anar 
directament cap a la Vega Urriellu, perdem la ruta i fem cap a l’ampli camí 
empedrat que puja a Collado Pandébano. El dia és clar i fa molta calor. Hem 
sortit una mica tard i suem de valent per salvar els 1.100 metres de desnivell 
entre una vegetació exuberant farcida de mosques i tàvecs. A 15 minuts del coll 
hi ha el refugi de La Terenosa, que resulta ser una cabana buida sense mantes 
ni cap servei, tot i que uns pastors que viuen a prop, els teòrics guardes, et 
cobren l’estada. Tenim l’agulla terrible del Naranjo a la vista però la boira torna 
a pujar al vespre i a la nit plou de valent. Al matí, de nou ens veiem obligats a 
desfer el camí al mig de la pluja i tornar al pla a l’espera d’una millora.  
 
Hem hagut de deixar córrer l’atac al punt més alt però encara tenim una 

possibilitat. Canviem de 
vessant i amb el cotxe 
rodegem el massís, 
sortim d’Astúries i anem 
a Potes, a Cantàbria. 
Dediquem un dia al 
turisme per la vall de La 
Liébana tot esperant 
que el fred vent del nord 
faci fora els núvols 
persistents. La 
presència del telefèric 
de Fuente Dé ens 
permet un atac ràpid en 
el mateix dia a Peña 
Vieja i així ho fem el 

dissabte 12. Els vidres del cotxe estan gebrats quan a primera hora pugem i 



agafem el camí que des d’el Balcón del Cable va cap a Horcados Rojos. Abans 
del final, un trencall definit a la dreta s’endinsa a la Canalona i en menys 3 
hores salvem els 800 metres de desnivell fins els 2.613 metres de Peña Vieja. 
Per fi hem petjat un cim del massís. Fa un dia clar, de vent fort i glaçat. 
Admirem i fotografiem els pics que se’ns han escapat de les mans. Les 
vacances però, s’acaben i hem de tornar. Què hi farem. Potser tornarem algun 
dia. Hem conegut l’encant unes muntanyes boniques però dures, molt diferents 
al Pirineu, amb forts desnivells, un clima insegur i amb els darrers restes d’una 
vida rural ancorada en el temps que sembla condemnada a desaparèixer. 
 
Amelia Carrilero 
Lluís Díaz 
 



BONES SENSACIONS 
 

Diuen, i és ben cert, que les idees són presoneres de les paraules. És realment 
meravellós saber expressar amb precisió i claredat el que hom pensa, però 
aquesta habilitat és pròpia només dels bons escriptors i els caracteritza. 
 

Déu n’hi do el que em costa a mi cabdellar algunes paraules per expressar, mal 
que bé, el que penso, però és un esforç ineludible que he de fer si vull 
comunicar-me. 
 
I vull fer-ho, ho necessito. Com tot hom, desitjo compartir vivències, 
sensacions, sentiments agradables amb els amics i companys, persones a qui 
aprecio. 
 
Només alguna vegada ens sadolla un gran esdeveniment, normalment el 
nostre pa de cada dia, que ens sacia, ens alimenta, ens guareix i ens dóna 
placidesa i benestar, està amassat amb un seguit de petites coses, moments i 
emocions que, com petites gotes d’aigua, de mica en mica van omplint la 
nostra vida. 
 
Són dos quarts de sis del matí d’un dissabte qualsevol. Sona el despertador, la 
ma se’n va d’esma al punt precís que el deixa mut i sorgeix espontani el 
sentiment: 
 

- Ara m’he d’aixecar? si encara és fosc..., quina p…, tan a gust que dormia!. 
Però ahir vàrem quedar i…, que hi farem! 
Una dutxa freda... (¡hos…!). 
- Sembla que ja estic millor…, si, estic millor. A veure: la motxilla, l’entrepà, la 
cantimplora,…ah! i el mapa. Ara que no m’hagi d’esperar... 
 
El company és puntual 
- Encara estàs adormit oi? 

- ???? 

- És que portes la samarreta a l’inrevés 

- Co…!!! 
Comença la caminada 
entre ensopegades i 
esbufecs. 
 

L’alzina, el pi, la farigola, el 
romaní, la ginesta, el boix, 
tots agermanats conviuen, 
s’abracen i comparteixen el 
sol, l’aire, la llum, l’aigua i 
mostren sense pudor la 
seva intimitat escampant el 
pol·len que, amb sabia 
conjuminació, perfuma 

l’aire que alenem amb avidesa. El nas, astorat per la fragància, s’afanya a 
refrescar la memòria de les olors. 
 



Orgullós, sabent que la seva imatge ens encisa, el sol, vermell per la ressaca 
d’una nit de farra, treu el nas entre les muntanyes tot dient mofeta “aquí us 
espero...” 
 
La remor de l’aigua s’imposa al manyac brunzit de la brisa i el cant dels ocells 
és el contrapunt que domina amb la seva melodiosa polifonia.… Tot plegat un 
plaer per l’oïda i un assossec per l’esperit. 
 
Quina pau, per fi, lluny de l’esvalot humà!, només un estol de mosques, atretes 
pel reclam dels regalims de suor, ens envolta com una aurèola santificadora i 
ens acompanya tot el dia. 
 
Amic lector, ara fes una pausa, tanca els ulls i posa-hi de la teva collita. 
 
Ja ho has fet...? llavors estaràs d’acord amb mi que cal gaudir de tots i 
cadascun dels moments, de les coses i dels sentiments agradables. 
- I els que no ho són, que de tot hi ha...? 

 
Doncs aquests són els més morbosos perquè desperten el desig del plaer que 
ens neguen. 
 
Digues si no, què millor que seure i reposar després d’una bona pujada?, què 
més delitós que alliberar els peus a la fi de la jornada?, i quan és millor la 
cervesa fresca sinó després de beure aigua tèbia tot el dia? 

Que no ho has provat encara...? I do, què esperes...? 

 
Ramon Bosch i Puig 

 



EL PEDRAFORCA, AIXÒ ¿QUÈ ÉS? 
 
- Mira papa que hi posa en aquest cartell, “Mirador del Gressolet” vaig a veure 
que hi ha.- 
- Joan espera’t, que el mirador és molt aeri i tant tu com el Pablo em feu por. 
- Tens raó papa, a mi fins hi tot em fa por apropar-me a la barana per mirar a 
baix. 
- Veieu les arrels dels pins arran de terra?, doncs les nits de lluna plena es 
desfan dels seus lligams amb la terra i s’aixequen per fer ensopegar als nens 
que en lloc de estar al refugi dormint gosen destorbar la pau d’aquests indrets i 
fins hi tot les rames dels arbres els empaiten i els hi estiren els cabells. 
- Au papa!, diu en Joanvi, - ara t’has passat, això només surt als contes per 
espantar als nens petits!. 

- Allà dalt hem de pujar? 
Au que m’ho cregui. 
- Si home si, aviat serem 
a la balma de les 
Orenetes, després al coll 
del Verdet on 
s’arraparem a les roques 
i de seguida farem cap a 
la canal, després un 
parell de sifons per la 
carena i CIM!. 
- Tal i com ho explicava 
el pare semblava senzill, 
però la grimpada va ser 

molt forta i quatre hores i mitja ens ha costat el cim. 
- La baixada per la tartera de la canal central era impressionant al principi, però 
amb una mica de coratge se’m va fer molt curta i divertida, en una paraula molt 
GUAI!. 
- Corre papa afanya’t!. Si no arribem al càmping abans de que tanquin la 
piscina no ens hi podrem banyar!.  
I així va acabar l’historia del Pedraforca. Ah!, hem vist cabres i isards.  
 
Joan Víctor, Pablo i Joan Marqués 
 



AVENTURA 2001 
 

Pels qui encara no ho sabeu, us faré cinc cèntims del què serà l’AVENTURA 2001. 
El projecte va nàixer fa temps i tenia com a finalitat fer el camí des de Tarragona fins 
a Vall-de-Roures l’any en que el Joan Víctor, en aquell temps el membre mes jove 
del nostre Grup Excursionista, complís 10 anys i això és l’any vinent, el 2001. 
 
A l’anterior revista CIM ja hi ha algunes dades sobre l’AVENTURA 2001 i a mida que 
vagi preparant el recorregut ho aniré publicant, les dates escollides són de l’1 al 8 de 
setembre de 2001, i les etapes seran les següents: 
 
1ª.- Tarragona – Salou - Cambrils. (Aqueix recorregut no es caminarà, es farà en 
tren i en vaixell, dormint en càmping, cal dons dur màrfega, tenda de campanya i sac 
de dormir). Hi ha un tren a les 09:04 i un altre a les 10:34 hores amb arribada a 
Salou a les 09:18 i a les 10:48 hores respectivament. Un pic a Salou, anirem al port 
esportiu, d’on surten els vaixells cap a Cambrils a les 10:35 i a les 12:35 amb 
arribada a les 11:05 i a les 13:10 hores; el preu del viatge d’anada es de 675’- ptes 
(per l’any 2000); després buscarem el càmping i lloc per a dinar. 
 
2ª.- Cambrils - Hospitalet de l’Infant. (GR-92 aprox. 16,5 km. Encara em manca la 
descripció del GR-92 de la costa ) 
 
3ª.- Hospitalet de l’Infant – Ametlla de Mar (GR-92 aprox. 19 km. També em manca 
la descripció del GR-92 per la costa, tant sols tinc la del GR-92 que passa pel interior 
que se l’ha assignat com GR-192) 
 

4ª.- Ametlla de Mar - Mas de Salona - 
Perelló (GR-92 i PR-C81). 
De l’Ametlla de Mar al Mas Salona 
9,80 km. i al Perelló 9,45 km., total 
19,25 km., però una petita drecera 
ens estalvia pujar a la Torre dels 
Moros del Perelló, de poc interès, el 
que redueix la distancia a 15,67 km. 
 
5ª.- Perelló - Rasquera (PR-C80 i 
GR-7). 
Del Perelló a la cruïlla amb el GR-7 
21,09 km., més 4,81 km. fins a 
Rasquera, total 25,90 km. Caldrà dur 
dinar de motxilla. 
 
6ª.- Rasquera - Pont Llaguter - Riu de 
la Canaleta - Estació de Benifallet - 
Estació de Pinell de Brai – Font-
Calda (GR-7 i Via Verda). 
De Rasquera al Pont del Llaguter 
10,90 km., al Riu Canaleta 2,50 km., 
1,90 km. a l’estació de Benifallet, 4,3 
km. a l’estació de Pinell de Brai i 4,00 



km. a la Font-Calda, total 23,60 km. Menjar de motxilla a l’estació de Benifallet. 
7ª.- Font-Calda – Bot - Horta de Sant Joan (Via Verda). De la Font-Calda a Bot hi ha 
4,3 km, a Horta 7,00 km, total 11,3 km 

 
8ª.- Horta de Sant Joan - Estació de Lledó – Cretas - Estació de Vall de Roures –Vall 
de Roures (Via Verda i camins). D’Horta de Sant Joan a l’estació de Lledó 4 km; 
continuem per una pista paral·lela a la via, que creua els rius Algars i Estrets en el 
seu aiguabarreig, i seguim per més pistes, alguna d’elles enquitranada, fins arribar a 
Cretas, 8,90 km; de Cretas a l’estació de Vall de Roures 3,83 km i fins al Poble de 
Vall de Roures 6,10 km., total 22,74 km. També caldrà dinar de motxilla, que el 
farem a Cretas o a l’antiga estació de Vall de Roures.  
 
El recorregut total és de 134,71 km. Tant a l’Hospitalet de l’Infant com a l’Ametlla, es 
podrà dormir en càmpings. Disposarem d’un vehicle per deixar les tendes a 
L’Ametlla de Mar. Al Perelló i a Rasquera es podrà menjar i dormir a Can Subirats i 
Can Pellissa respectivament. A la Font-Calda, encara ho estic investigant. A Horta 
de Sant Joan podem anar a l’Hotel Miralles i també es pot visitar el museu de P. 
Picasso. A Vall de Roures hi ha una Fonda i un restaurant amb habitacions. També 
hi ha línia d’autobús cap a Tortosa amb sortida a les 06:00 hores del matí i a les 
03:00 de la tarda.. 
 
A tots els participants se’ls hi donarà un llibret - guia amb la descripció del recorregut 
i els mapes impresos a colors. A les platges i cales de Cambrils, l’Hospitalet i 
l’Ametlla, així com a La Font-Calda, Horta de Sant Joan, Estació de Lledó s’hi pot 
prendre un bany, per tant cal dur el vestit adient. 
 
A l’interior hi ha algunes fonts però poques tractades amb clor, per tant és necessari 
l’ús de pastilles potabilitzadores. Tal i com vaig manifestar a l’anterior CIM, serà 
benvinguda i agraïda qualsevol idea al respecte que hom pugui oferir. També vull 
recordar a tots aquells que desitgin venir amb nosaltres, sigui tot el camí o tant sols 
una part, que s’animin i que tinguin present que aquest recorregut encara no s’ha a 
fet mai, per això té un cert aspecte d’aventura, d’aquí el nom d’AVENTURA 2001.  
 
Per acabar, preneu nota que durant els propers mesos he d’anar a investigar el 
GR92 de la costa des de Cambrils fins l’Ametlla en successives etapes, ho dic per si 
algú està interessat en venir que m’ho faci saber. 
 
Joan Marquès i Griñó 

 



VIATGE A LA PATAGÒNIA 

5a part: Fitz-Roy i Cerro Torre 
 
Dissabte 1 de febrer de 1997. El Chaltén. De bon matí, sortim amb la motxilla a 
l’esquena, neguitosos per estirar les cames. Fa un dia clar i fresc. Agafem el sender 
marcat com a Rio Blanco que puja suaument en direcció nord-oest pel mig d’un bosc 
de lengas, coníferes semblants als nostres pins. Quan portem una hora i mitja 
d’agradable camí arribem a una espècie de mirador. Tenim a la dreta la vall del Rio de 
las Vueltas i davant nostre s’obre tota la grandiositat de la serralada patagònica, amb 
blanques geleres i esveltes agulles coronades de neu, entre les que destaca 
l’agosarada silueta del Fitz-Roy, amb un núvol enganxat al cim com una banderola. 
Sembla un paisatge de postal.  
 
Chaltén, muntanya fumejant, és el nom que els indis tehuelches donaven al pic, on 
vivia Agchén, déu del foc. El nom actual li va donar al 1876 el perit argentí Francisco 

Moreno, el mateix de la gran 
gelera, en memòria del capità 
Fitzroy, que comandava el 
bergantí Beagle, explorador de 
les costes patagòniques. 
Seguim el nostre camí i 
passem al costat de la llacuna 
Capri i una zona d’aiguamolls 
farcida de vegetació i flors. 
Creuem l’ampla llera del Rio 
Blanco, a la vora del qual hi ha 
el Camp Base del mateix nom. 
Trobem les primeres persones 
en tot el matí, expedicionaris 
de diversos països que 

esperen la seva oportunitat. Una forta pujada més i som a la Laguna de los Tres, 
magnífic balcó natural davant mateix del Fitz Roy i on comença la gelera. Aquí dinem 
extasiats davant la verticalitat del cim culminant i les agulles veïnes: Poincenot, Saint 
Exupery, Guillaumet, Mermoz i d’altres. 
 
El mític escalador francès Lionel Terray, acompanyat de Guido Magnone, va ser el 
primer que va arribar als 3.441 metres del cim, al febrer de 1952. Tot i les evidents 
dificultats tècniques, parets llises de més de 1.000 metres, el veritable repte d’aquestes 
muntanyes és la freqüent i famosa meteorologia adversa pròpia d’aquesta latitud.  
 
Després d’intentar fixar amb les nostres càmeres la bellesa d’aquest lloc únic, 
comencem la tornada. A mitja tarda, després de 9 hores d’excursió, arribem al poble i 
donem un tomb. Uns quants carrers en perfecta quadrícula, unes quantes cases 
aïllades, la majoria de militars, alguna ‘proveiduria’, albergs pels pocs turistes que hi 
arriben i sobre tot la sensació de soledat i despoblament d’un nucli perdut. Un petit bar, 
La Senyera del Torre i la Estancia Canigó mostren presència catalana en aquest 
llogarret tan remot. Anem a dormir a la zona d’acampada lliure situat a l’entrada del 
poblat. Sopem i quan el sol s’amaga, com a darrer regal d’un dia complet, s’aixeca la 
boira que tapava la serralada i tot el conjunt de cims se’ns mostra perfecte, a 



contrallum. Podem veure ara la fina agulla del Cerro Torre i amb el zoom de la càmera 
distingir nítidament el bolet de gel que el corona.  
 

Diumenge 2 de febrer. El dia comença tapadot i fred. Prenem el camí marcat amb el 
rètol Laguna Torre i pugem a poc a poc entre prats verds i humits boscos de lengas. 
Una hora després arribem a una collada. Davant nostre s’estén la vall del riu Fitz Roy . 
Per damunt les muntanyes baixes enfarinades d’una nevada recent, tot està cobert de 
boira. A més a més, amenaça pluja. Cal fer via i seguim a bon ritme per l’ampli camí a 
la vora del riu. Tornem a entrar al bosc en mig d’un silenci absolut. Remuntem el que 
semblen les antigues morrenes de la gelera i arribem al Camp Base Bridwell, on hi ha 

algunes tendes i poca gent. 
Cinc minuts més de pujada i 
som a la vora de la Laguna 
Torre, que recull les aigües de 
la gelera que es desfà en 
cascada a l’altra vora. Un 
glaçó gegantí sura davant 
nostre i pel damunt tot és 
boira. Tan sols veiem El 
Mocho, piràmide truncada que 
sabem és als peus del Torre, 
que avui s’escapoleix de la 
nostra vista. Quina llàstima, no 
podrem veure ni fotografiar 

tampoc la torre Egger, el cerro Standhart i la Bífida. Cesare Maestri i Toni Egger, al 
1959, van ser els primers en escalar els 3.128 metres del Cerro Torre, salvant els 2000 
metres de parets verticals d’aquesta agulla inversemblant que als anys 70 Jim Bridwell 
i altres escaladors de Yosemite van convertir en un paradís de l’escalada extrema, el 
big wall.  
 

Fa un ventet glaçat. Dinem al recer d’una roca, fem fotos i toquem el dos. Un bon xàfec 
ens espera a l’entrada del poble després de 6 hores d’excursió. Pleguem tot i marxem. 
Ens esperen 450 km de viatge, 180 per pista i 270 per carretera fins Rio Gallegos, on 
demà a les 11 agafarem l’avió cap a Buenos Aires i passat demà cap a Reus, si fa no 
fa a 15.000 km d’aquí. Déu n’hi do. 

Lluís Díaz 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

 
Data   Activitat        Organitza 
 
Octubre 2000 
 

8   Anem d’excursió: Mirador de la Pena    GECT 
 
8   Caminada Popular Tossa de l’Alzina    SdMestral 
 
12-15   Campament de tardor Regió IV     Reddis 
 
28/29   2n Tomb al Motllats pels cingles     GECT 
 
Novembre 
 

5   Pujada a la Pena       CETgna 
 
12   36è Camí de Muntanya Regió IV    XirucaF 
 
25   Anem d’excursió: Mola de Roquerola    GECT 
 
Desembre 

 
7/10   20è Pessebre a Montserrat     GECT 
 
Gener 2001 
 

21   Anem d’excursió: El Grau Tallat     GECT 
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