
 
 



25è pessebre al Cogulló del Comaverd (La Conca) 
 
Sender GR-175 – La Ruta del Cister 

 
Aquest any, amb motiu d’encetar les activitats commemoratives del 25è 
aniversari de la nostra entitat, celebrarem l’excursió tradicional del Pessebre 
d’una manera especial i per això hem escollit un recorregut singular. 
 
Es tracta de recórrer íntegrament el Sender GR-175 que uneix els monestirs 
cistercencs més emblemàtics de les nostres contrades. 
 
Les dates escollides per a la realització del històric recorregut seran els dies 8, 
9, 10 i 11 de desembre de 2005. 
 
El temps efectiu i la distància a recórrer de cada etapa són: 
 
1a Santes Creus – Poblet       7:49h=35,200 km 

 
2a Poblet - Vallbona de les Monges     5:10h=23,550 km 

 
3a Vallbona de les Monges – Montbrió de la Marca   4:59h=23,130 km 

 
4a Montbrió de la Marca – Santes Creus    4:53h=22,170 km 

 
El propòsit d’enguany és realitzar una excursió molt austera d’acord amb el 
recorregut escollit i també d’acord amb els llocs que visitarem i on ens 
hostatjarem. Farem nit als monestirs de Poblet i Vallbona de les Monges i al 
Centre sociocultural de Montbrió de la Marca, a base de sac de dormir i a base 
de fer-nos el menjar nosaltres.  
 
Els qui esteu interessats en participar, aviseu-nos amb temps, abans del 15 de 
novembre, per tal de garantir l’hostatjament. 
 
GECT – Nadal 2005  

 



Sabeu que ...? 
 
Qui em coneix bé, sap que jo sempre tinc coses per explicar; per això se m’ha 

acudit dir quelcom respecte als senders, aprofitant la resta de la plana, del que 

m’he assabentat i/o comprovat durant els darrers mesos. 

Sabeu que la Federació Navarra de Senderisme ha descatalogat tot els seus 

GRs?. Això vol dir que per impossibilitat de fer la feina, o per manca d’ajut 

econòmic, o ambdues coses al mateix cop, els GRs de Navarra, entenguem, 

GR13–GR65.3-GR15-GR21-GR11-GR12-GR220-GR9 es deixen de cuidar, 

netejar, marcar i tot allò que implica un manteniment, no fent-se ningú 

responsable del seu futur estat. ¡¡¡Senyors, en una Europa comunitària que 

vetlla per tenir cada cop més senders per fer turisme, nosaltres n’estem 

perdent!!!. Més informació a www.euro-senders.com 

Sabeu que el nostre “Camí de l’Aigua” homologat com a PRC-159, s’ajunta 

amb el PRC-15 “Sender del Serrallo”, que va fins el cementiri de Tarragona, tot 

passant pel Mas del Frare, Mas Pastor i St. Pere i St. Pau?. Doncs com deia, 

van juntets entre el Mas Pastor i el Mas Granell, tant sols uns 400 metres ¡¡¡ Ull 

pel qui ho faci i tant sols dugui la ressenya del PRC-15!!!, doncs no especifica 

aquest doble PR; i, tant quan s’ajunten, com quan se separen, tant sols hi 

trobem, de moment, les marques de pintura, és a dir, no hi ha senyalització que 

ho especifiqui, i es fàcil fer marrada.  

Sabeu que han enterrat una nova línia de gas entre Tivissa i Martorell, 

paral·lela a la que ja existia, però clar, ara la pista-tallafocs és deu metres més 

ampla, amb lo que s’han carregat part del bosc que hi havia crescut als costats, 

desapareixent també les marques del PRC-159, però no patiu, ja s’han tornat a 

marcar i si ha posat una balisa, ¡¡¡ la primera que col·loca el nostre grup !!! 

Sabeu que (per acabar), tota la zona del Pont del Diable ha sigut “urbanitzada” 

per fer-hi salut i caminades d’orientació mitjançant balisses amb anelles de 

colors negre, verd, vermell i blau, depenent del sender que un utilitzi per 

caminar, ¡Ah!, i no tingueu por per deixar el cotxe en el aparcament, doncs ara 

ho vigila un guarda jurat. Per cert, m’ho deixava al tinter, la zona s’ha batejat 

amb el nom de Sistema Ecohistòric del Pont del Diable. Bé, oi?. 

Joan Marquès 

 



ELS SOSTRES D’ESPANYA (2) 
 

Hola amics i companys, 
 
Aquí teniu un segon viatge, el que vàrem fer el 19 de juliol de 2004. Nosaltres Sòria i 
Saragossa ja les coneixem, entre altres coses hi tinc família, per tant aquest viatge 
només hi vàrem fer el cim, no res de turisme. 
 
El Moncayo, amb els seus 2.316 m., és el cim més alt de les províncies de Sòria i 
Saragossa, ja que la línia divisòria de les províncies passa just pel cim. La serralada 
del Moncayo és el massís de més alçada del Sistema Ibèric. Tot el massís forma el 
Parc Natural de la Dehesa del Moncayo. 
 

Al Moncayo s’hi pot pujar pel vessant 
sorià, des del poble de Cueva de 
Ágreda, amb uns 1.000 m. de desnivell 
i unes sis hores de recorregut total, o 
bé pel vessant saragossà des del 
Santuari del Moncayo, amb un 
desnivell de 700 m. i tres hores de 
recorregut. 
 
Era dilluns a la matinada, vàrem sortir 
de Reus en direcció a Saragossa per 
l’autopista, deixant-la a la sortida de 

Tarazona, per passar per Ágreda i després de quatre llargues hores arribar al 
Santuari del Moncayo, des d’on vàrem començar la pujada. En aquest Santuari hi ha 
una hospederia oberta els mesos d’estiu, però tot i la importància del cim no es pot 
trobar ni un petit plànol de la zona. Ho compensa que a la mateixa sortida hi trobes 
un mapa en forma de cartell que es pot consultar. Després te n’adones que no fa 
falta ja que el camí està súper trillat i gairebé no té pèrdua, a l’hivern i amb neu, no 
dic res. 
 
El camí puja constant sempre. Primer zigzaguejant per un bosc de pi silvestre 
preciós, de cop desapareix gairebé tota vegetació i s’obre davant nostre el circ 
anomenat del Cucharón. Des d’aquí s’hi por pujar tot recte, però s’ha de pujar per 
grans blocs morrènics i amb força dificultat, és un camí millor per fer-ho a l’hivern 
amb neu, o bé pel camí normal que gira a l’esquerra en direcció al Cerro de San 
Juan (s’hi passa a tocar) agafant aquí el cordal principal que girant a la dreta ens 
portarà fins el cim. Tota la pujada vam estar tranquils, però va ser treure el nas pel 
Cerro de San Juan i el fort vent que caracteritza a aquest cim ens va rebre i de 
valent. 
 
Després de recuperar forces i fer unes quantes fotografies vam emprendre la forta 
baixada fins el Santuari a on vam arribar a les quatre hores d’haver sortit.  
Quatre hores més de carretera fins a casa i es por dir que amb dotze hores vam fer 
el nostre quart cim i les nostres quarta i cinquena províncies d’Espanya. 
Salutacions a tots i fins la propera història.  
 
Tatiana Stupina i Pere López Ladevèze. 



 

 

No fa gaire, seguint un camí, em trobí de sobte amb un punt en el que no 

trobava senyals al davant meu i tirant mà d’una resumida descripció que havia 

aconseguit en Internet, llegeixo: "trobem la via del FC de Reus a Lleida a la 

banda sud de l’estació de la Selva del Camp. Continuem pel camí en 

direcció Oest, paral·lels a la via.". Si hagués estat a pocs quilòmetres de 

casa, m’hagués tornat, però era massa lluny per girar cua i em vaig emprenyar. 

Com es pot orientar encara d’aquesta mena, sense brúixola i encara sense sol 

(amb núvols o en nit de lluna)?. Em vaig sortir seguint l’instint i superat l’ensurt, 

em vaig proposar fer aquesta reflexió adreçada a tots vosaltres a traves de la 

revista, amb intenció de que la compartiu. 

A finals dels cinquanta i durant la dècada del seixanta del segle passat, es 

practicava una modalitat d’excursions cronometrades i d’orientació, per la qual 

cosa, dotaven als participants de mapa i notes que exigien la utilització de 

brúixola. Si tenim en compte que alguns trams podien ser de camp a través, 

sense camins definits que poder seguir, justificaria l’orientació per brúixola i a 

més, la pràctica totalitat d’excursionistes veterans d’aquella època, coneixien la 

interpretació de l’aparell i fins i tot alguns havien fet milícies en la cartografia de 

l’exèrcit. En resum, que a partir de les descripcions (que no dels mapes) fetes 

en una època esplendorosa de l’excursionisme, es començà a tractar 

l’orientació d’una forma diríem 'tècnica'.  

La meva opinió és que per vici i per costum, es segueix utilitzant aquesta 

caragolada manera de descriure. Jo invito a tothom que encara segueix 

aquesta tendència a abandonar-la i seguir una més natural que s’utilitza més 

cada dia i també té els seus punts cardinals: davant, darrere, dreta i 

esquerra, sense que falte la seua rosa dels vents: seguir diagonal-dreta, seguir 

diagonal esquerra, girar diagonal-dreta, girar diagonal- esquerra, etc. i és que, 

en tant hi hagi camí, si el que descriu té amb compte el sentit de la marxa, deu 

considerar al caminant com l’eix d’una brúixola i deu facilitar l’orientació, al 

marge que faci sol o siga de nit o encara que porte brúixola, no tinga ganes de 

buscar-la. La descripció d’un camí, ja pressuposa que existeix, per tant, tenint 

en compte el sentit en que es descriu, agafarem o seguirem el de la dreta, el de 

l’esquerra o el del mig. El cas que vos he comentat, m’hauria estalviat l’ebullició 

de la sang si hagués llegit "agafeu el carrer que bifurca a l’esquerra". 

 
   

 

 

  

   

   



Vos invite a utilitzar en les vostres descripcions, l’eix del vianant i tant de bo 

s’arribara a utilitzar habitualment, en les descripcions, articles i topo-guies dels 

camins. Així ho desitge per bé de la claredat i la fàcil i correcta comprensió en 

orientar-se. 

Josep Salafranca 
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7è Tomb de tardor 

Dissabte 5 i diumenge 6 de novembre de 2005 

Itinerari: Vilaplana – Camí dels Garrigots – La Covota - Camí dels masos – Mas 

d’en Rei – Arbolí – GR7 – Puig de Gallicant – Els Gorgs – Mas dels Frares – 

Pla de l’Augustenc - refugi de la Mussara - GR172 - mas del Joan Pau – Coll de 

les Llebres - GR65.5 – l’Albiol – Font Major – Mas de Nebot - Font del Roure – 

Camí dels Cingles – Grau de la Trencanous - Mas de Morenet – Barranc de les 

Tosques – Vilaplana.  

Descripció del dissabte 5: 

00h00m Sortim de Vilaplana (366 m) pel pont sobre el barranc de les Tosques. 

Pal indicador del Consell Comarcal: camí dels Garrigots. Pugem suaument per 

la pista entre conreus. El mas de Mallafré queda a la dreta. Passada una 

caseta, la pista comença a pujar fort tot fent giragonses. 

00h45m Font de la Teula, la pista esdevé sender, que segueix pujant i passa 

arran del cingle de la Covota. 

01h15m Capdamunt del cingle. Seguim un sender a l’esquerra que planeja 

entre bosc i després puja suau per un tallafocs, som al pla de la Mola. 

01h30m Camí dels masos, pista que seguim a l’esquerra (oest). Passem sota 

les instal·lacions de l’antic campament de Castillejos i anem planejant amb 

bones vistes sobre els pobles del Baix Camp. 

02h15m Mas d’en Rei amb un corral al costat. Prenem un sender a la dreta que 

puja fort seguint marques grogues i blaves. 

02h30m Som a dalt del cingle. A la dreta tenim les restes d’una pista americana 

del campament militar, seguim a l’esquerra un sender per unes torres 

elèctriques i saltem a la carretera de la Mussara al coll d’Alforja. La seguim 

200m a l’esquerra i prenem una pista ampla que baixa suaument entre bosc. A 

la dreta tenim una barrancada que és el riuet d’Arbolí.  

03h15m Arbolí (714 m). Podem agafar aigua a la font. Sortim pel camí de Sant 

Pau GR7, que puja en ziga-zagues.  

03h45m Trobem una pista, deixem el GR i la seguim cap a la dreta (est).  

04h00m Bifurcació de pistes. Al costat d’unes restes de cambra frigorífica, 

seguim en direcció nord i comencem la pujada del vessant sud del Puig de 

Gallicant. 

04h15m. Cim del Puig de Gallicant (1009 m) Bona panoràmica de la devesa 

d’Arbolí. Baixem pel vessant nord en direcció al poble abandonat de Gallicant.  



04h30m Gallicant, bona visió de Siurana i la serra de Montsant al darrera. 

Sortim pel GR7 que baixa per sender i pista cap a la fondalada dels Gorgs.  

05h05m Els Gorgs. Si la sequera ho permet els podrem veure amb aigua. El 

sender es transforma en pista ampla que puja cap al mas dels Frares.  

05h45m Carretera de la Mussara a la Febró, la seguim 100 m a la dreta i 

agafem un corriol que s’enfila entre bosc. 

06h15m Arribem dalt de la Punta (975 m). El camí a partir d’ara és pla en 

direcció est, en forma de pista la major part del tram. 

06h55m Pla de l’Augustenc. Deixem el GR7 i baixem per una pista a la dreta 

(sudest) fins a trobar la carretera de la Mussara a la Febró, al seguim 100 m a 

l’esquerra i girem a la dreta entre bosc, tot seguint les marques triangulars 

grogues de la ruta dels refugis. Saltem a un sender ample i el seguim a 

l’esquerra, que ens portarà al poble abandonat de la Mussara. 

07h30m Per la carretera arribem al proper refugi de la Mussara.  

Descripció del diumenge 6: 

00h00m Sortim del refugi i a l’encreuament de carreteres seguim les marques 

del GR172 que pugen entre bosc. 

00h15m Trobem l’ampla pista per on passa el GR7, el seguim a la dreta (est). 

0h30m Pal indicador. Deixem el GR7 i baixem a la dreta pel sender del GR172. 

Al poc creuem la carretera de Vilaplana a La Mussara al costat del mas del 

Joan Pau. Seguim el sender que primer baixa i després puja sempre entre 

bosc. 

01h00m Pal indicador. Deixem el GR172 i seguim a l’esquerra (est) cap al 

GR65.5 que és a 200m, a l’altra banda de la carretera Vilaplana – la Mussara a 

prop de la bifurcació a Mont-ral. Anem per pista ampla i plana, després es 

transforma en sender, puja una mica, salta a una nova pista i més endavant 

esdevé sender de nou i baixa pel grau del Grauet i la font, sempre entre bosc. 

02h00m L’Albiol (862 m). Al costat de l’ajuntament hi ha la font. Tornem per la 

pista encimentada del collet de la Creu i la seguim una estona. La deixem per 

unes marques grogues i blaves damunt del mas del Favat.  

02h30m Font Major. Seguim sempre planejant en direcció oest. Més endavant 

passem arran del mas de Nebot i creuem la carretera de Vilaplana a la 

Mussara. 

03h00m Font del Roure. Creuem el GR172 i seguim recte a l’oest pel camí dels 

cingles. Per aquest sender podríem arribar al pla de les Tosques en una hora.  



03h07m Deixem el camí dels cingles i agafem a la dreta un senderó que puja 

recte a un grau nou fet pel circuit de la Trencanous. Passem per una canal, una 

balma, uns cingles i un pont de roca abans d’acabar la forta pujada al costat del 

pk 17 de la carretera. 

03h20m Pista a l’esquerra que baixa suau. La seguim fins que trobem un 

sender a la dreta al costat d’una torre elèctrica amb un transformador. Marques 

triangulars grogues.  

03h30m Veiem a l’esquerra la torre quadrada amb merlets del mas de Morenet. 

Seguim baixant entre bosc. 

03h40m Pal indicador. A la dreta puja el grau del Racons. Seguim recte. 20 

metres més endavant trobem un sender a l’esquerra que ens baixaria a les 

Tosques en 10 minuts, però està brut i en desús. Seguim recte i poc després 

comencem a pujar. 

03h55m Mas de l’Adrià, on trobem el sender de Vilaplana a la Mussara, avui 

marcat com a PR. El seguim a l’esquerra en forta baixada.  

04h15m Pla de les Tosques. Si n’hi sort veurem aigua als salts. El camí 

després és ample i clar en direcció al poble, sempre baixant. 

05h15m Vilaplana, entrem al poble per la font de les Creus. 

Disseny i descripció: Lluís Díaz 

 

 



40a. expedició del GECT 
  
Alps 2005 - Suïssa 
  

Cim aconseguit :   Weissmies    4.023m. 
  
Dates: del 29 de juliol al 7 d’agost de 2005 
  
Participants (2): Pili Inostroza i Toni Coll 
  
  
El principal objectiu muntanyenc que ens havíem fixat per aquest estiu 
era l’ascensió al cim més alt i més eixerit del vessant E. de la vall de 
Saas situada al NE. dels Alps del Valais. El motiu d’escollir pel 2005 
l’ascensió al Weissmies va ser pel fet de que enguany s’acompleix el 150 
aniversari de la primera conquesta, realitzada per Peter Joseph 
Zurbriggen i Jakob Christian Heusser en el mes d’agost de 1855. 
  

Encara que la via 
escollida per l’ascensió no 
fou la del costat SE. 
seguida pels pioners, si no 
la del vessant NO., molt 
més utilitzada actualment, 
i després continuar per la 
cresta Oest. Es tracta d’un 
recorregut per una gelera 
plena d’escletxes i per una 
exposada aresta de fort 
pendent, sobretot prop del 

cim on les cornises adopten la seva verticalitat més agosarada. 
  
El divendres dia 29 de juliol sortim de casa a quarts de nou del matí, 
recorrem uns mil kms. d’autopista i a quarts d’onze del vespre fem cap a 
Vionaz situat prop de la capçalera del llac Leman. Descansem a casa 
dels nostres familiars. 
  
El dissabte dia 30  pel 
matí recorrem els cent i 
poc km. fins la vall de 
Saas i a la població de 
Saas-Grund pugem amb 
el telefèric primer fins a 
Kreuzboden i a 
continuació fins a 
Hohsaashaus o Refugi de 



Hohsaas. Per la tarda entre boires i nuvolades veiem la cresta i el cim 
del Weissmies, molts excursionistes sortim del refugi per fer les 
fotografies de record i també immortalitzem algunes cabres alpines que 
s’apropen per les rodalies del refugi. El diumenge dia 31 a les cinc de la 
matinada ja estem esmorzant i poc abans de les sis ja estem efectuant 
l’aproximació fins la base del Triftgletscher, el gel  viu emergeix gris fosc 
pel mig del pedregam i de la terra ocre. Una vegada situats a sobre del 
plató de glaç ja podem distingir clarament les escletxes i arnar-les 
sortejant. La traça cada cop és mes marcada sobre el gel i damunt la 
neu glaçada. 
  

Prop de l’aresta al sortir 
de l’ombra i creuar la línia 
de domini solar tot 
l’univers rutilant ens 
rodeja, els núvols i les 
boires es queden enrere 
conformant una extensa 
massa blanca engolint 
pobles i valls, d’aquest 
oceà solsament 
emergeixen les carenes i 
els cims com illots de roca 

fosca ribetejats per la neu. Voltant la cota dels quatre mil metres els 
perfils de la cresta dibuixen amb precisió les extraplomades cornises de 
la gelera quant més ressalten sobre la uniformitat blava del cel. A les deu 
del matí la frescor del cim i els 360 graus de nítid esguard són el millor 
premi al nostre esforç. Mitja hora de contemplació i de fotografies i 
emprenem el retorn per la torturada gelera. A l’una del migdia ja rondem 
pel refugi i per la tarda ja passegem per Saas-Grund. Més tard ja estem 
instal·lats al Càmping Mischabel. 
  
El dilluns 1 d’agost  és el 
dia de la Festa Nacional 
de Suïssa, desfilades, 
balls, músiques i castells 
de foc. L’endemà, el 
dimarts dia 2, ens 
traslladem dels Alps del 
Valais cap els Alps 
Grisons, salvem colls i 
passos molt elevats com 
el Furkapass de 2.431m. 
el Oberalpass de 2.044m. 
i el Julierpass de 2.284m.. Anem serpentejant per estretes carreteres 
entre majestuoses muntanyes fins arribar a Silvaplana, Saint Moritz i 



Pontresina. El temps no és bo durant tot el dia plou contínuament i les 
muntanyes resten amagades intermitentment entre núvols i boires. A la fi 
després de més de set hores de viatge fem cap al càmping Plauns 
Morteratsch situat entre Pontresina i el Berninapass. Allí ens estan 
esperant els nostres amics Lluís i Meli per intentar pujar plegats al 
Bernina. 
  
El dimecres dia 3 continua plovent, el mal temps no ens permet de fer 
cap incursió per les serralades del Bernina, ens dediquem a visitar els 
llacs delimitats pels extensos prats de Sivaplana, també visitem el nucli 
del poble i més tard anem a Saint Moritz i recorrem els carrers d’aquesta 
població de fort regust alpí. 
  

El dijous dia 4 semblava 
que el temps podria 
millorar i aleshores vàrem 
pujar amb el telefèric fins 
el refugi Diavolezza situat 
a 2.973m. després vàrem 
baixar en direcció SO. 
seguint un sender entre 
rocs molt descompostos 
que ens va conduir fins la 
turmentada gelera de 
Vadret Pers, la creuem 

fins arribar a la base de les roques del refugi Chamuotsh, però novament 
el temps ens barra el pas, la temperatura baixa sota els zero graus, neva 
i les muntanyes continuen cobertes per les nuvolades. Creiem que no és 
prudent continuar i decidim retornar. La previsió del temps per la resta de 
la setmana no és bona, les vacances se’ns esgoten i ja no ens resten 
dies suficients per efectuar un altre intent amb possibilitats d’assolir el 
cim del Bernina. Per tant deixem encetat aquest projecte per un altre 
any. 



41a expedició del GECT 
  
Serralada dels Alps (Cantó del Valais - Suïssa) 
  
Cim aconseguit:  Allallinhorn  4.027 m 
  
Data: 6 d’agost de 2005 
  
Participants (2): Meli Carrilero, Lluís Díaz.  
  

Les condicions de l’alta 
muntanya alpina ja sabem 
que són molt variables, és un 
ambient extrem. Però les 
expedicions del nostre grup 
que aquest estiu han intentat 
cims als Alps s’han trobat 
amb un escenari poc 
habitual. Després d’un hivern 
i una primavera amb poques 
precipitacions, les geleres 
mostraven un aspecte trist, 
lleig i perillós, de gel negre, 
dur i esquerdat, sense gaire 
neu, com la gelera de Pers, 

que vam creuar en l’intent al Piz Bernina. 
  
A més a més, l’estiu ha estat 
inestable i fred, la qual cosa 
ha fet que les possibilitats de 
trobar una finestra de bon 
temps s’hagin reduït molt. 
L’atac al Piz Bernina, 
necessita un mínim de dos 
dies de bon temps, ja que 
l’accés al refugi Marco e 
Rosa té una llarga 
aproximació en terreny 
glacial. 
 
 
 
Després de dies d’espera, vam intentar la pujada, però el mal temps persistent 
ens va aconsellar renunciar-hi. Aquí fem la travessa de la gelera de Pers. 
  
  



Nevades d’estiu i fred en 
alçada han deixat pics com 
el Cerví-Matterhorn o el 
Lagginhorn, que normalment 
tenen vies normals 
d’escalada en roca, 
absolutament impracticables. 
Mala sort, què hi farem. 
Decidits, però a tastar com 
fos el vent dels quatremils, 
canviem d’estratègia i de 
vall, dels Grisons al Valais, 
on vam trobar un forat de 
temps variable però suficient 
per intentar l’Allallinhorn, el 

cim blanc que és l’emblema de la ciutat de Saas-Fee. 
  
El gran avantatge de 
l’Allallinhorn és que una part 
de l’aproximació es pot fer 
amb telefèric, amb la qual 
cosa es redueix el temps a 
emprar i el desnivell a 
superar. Si s’agafa el primer 
remuntador del matí, el pic 
es pot fer en el dia, salvant 
d’aquesta manera el possible 
empitjorament sobtat del 
temps. Des del plató de 
Mittelallallin, on hi ha una 
pista d’esquí d’estiu, la via 
normal puja en direcció sud 
al coll anomenat Feejoch, que separa l’Allallinhorn de l’Alphubel.   

  
Tot i que hem sortit amb sol, 
el cel es comença a tapar 
amb núvols de boira que ens 
inquieten. La traça, però, és 
clara i neta. Les diverses 
cordades progressen i 
nosaltres també. L’ambient 
sever de l’alta muntanya 
alpina ens rodeja: la neu pols 
que sembla caiguda fa pocs 
dies, les esquerdes que cal 
rodejar amb atenció i els 
sèracs que cal deixar enrera 
ràpidament. Anem encordats 
com sempre i atents. Els 

cims dels voltants resten amagats darrera la boira.  



  
Podem entreveure a estones 
el proper massís de 
Mischabel, coronat pel Dom i 
a l’altra banda de la vall, el 
Weissmies. Quan arribem al 
cim, el vent continua bufant 
fort. Podem fer un mos i 
algunes fotos. Els veïns 
Rimpfischorn i Strahlhorn, i 
darrera, la carena fronterera 
del Mont Rosa–Liskamm-
Castor–Pollux–Breithorn i 
també el Cerví que 
s’entreveu en la llunyania, 
colgat de neu. Pensem en 
els nostre amics que l’assetgen des de fa dies. Nosaltres hem tingut més sort.     

  



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 
Més detalls a la nostra web: www.gect.org 

 
 
Data   Activitat       Organitza 

Novembre 2005 

 

 5/6  7è Tomb de tardor      GECT 

 6  41è Camí de Muntanya regió IV    CEXiruca 

 7  Assemblea de la vegueria a Puigpelat   Regió IV 

 11/13  Pirineu: ascensió a la punta del Sabre   GECT 

 12/20  Curs d’orientació amb GPS nivell 2   CEArítjol 

 
 20  Jornada de conservació de camins   GECT 
 
 27  Via ferrada Regina (Oliana – Alt Urgell)   GECT  

Desembre 2005 

  

 8/11  25è pessebre. Ruta del Cister    GECT  

Gener 2006 

 15  Travessa per la serra de Montsant   GECT  
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