
 



NOTÍCIES DE SENDERS 
 

GR 172.  

Feia ja uns 10 anys que el GR 172, l’antic GR-7-2, no es repassava ni mantenia 

adequadament.  

Per situar-vos una mica us diré que surt de Tarragona pel costat del cementiri, 

junt amb el GR 92 del qual se separa sota mateix de les Coves del Loreto, poc 

després coincideix durant uns dos-cents metres amb el nostre “Camí de 

l’Aigua”, deixant-lo just a l’arribar al pont que creua l’autopista AP-7 per passar 

a l’altre costat de la carretera dels Pallaresos i travessant força urbanitzacions 

fa cap al Catllar, acompanya al Gaià fins a prop de la presa d’Enpetrol (actual 

Repsol). 

Davant del Mas Moragues gira 90 graus per dirigir-vos cap el Barranc de 

Renau fins fer cap al poble; d’aquí, i travessant de nou la carretera dels 

Pallaresos va superant suaus desnivells fins arribar a Nulles, on, passant pel 

davant de l’antic Celler Cooperatiu anem cap a Puigpelat, lloc a partir d’on en té 

cura la Secció Excursionista del Club de Fútbol Reddis. 

Doncs, com deia, el sender estava una mica descuidat, i sort que molts 

excursionistes i practicants del BTT i passaven sovint i col·laboraven en el seu 

manteniment.  

Bé, també algunes motocicletes (això darrer ho em pogut comprovar i el cas es 

va denunciar als guardes forestals), tota aquesta activitat va fer que la 

vegetació no creixés desmesuradament, però en alguns trams es va preferir 

passar per pistes properes, i tornar a posar en servei aquest GR ens ha costat 

força, doncs calia esporgar pins, tallar argelagues i esbarzers i marcar senders 

on ja s’avien perdut.  

Tot això es va poder dur a terme mercès a la col·laboració dels nous cuidadors 

nomenats expressament per aquest efecte, i, per tal de que tothom els conegui, 

al final d’aquestes noticies figura la relació dels cuidadors dels senders que 

actualment pertanyen al nostre club. 

 

 

 

 



GR 92 tram 28 (Hospitalet de l’Infant a l’Ametlla de Mar). 

També m’agradaria parlar una mica d’una notícia gens agradable i mes aviat 

trista, lligada al GR 92, i, en concret, 

al seu pas pel Coll de Balaguer lloc 

on, com sabeu per les noticies de fa 

mesos enrere, es va cremar tota la 

zona, inclòs el foc va ser capaç de 

travessar l’autopista. Però això no 

era prou, ara, s’està fent una rasa 

per passar un tub per transportar 

gas, feina que s’ha facilitat per la 

manca de massa forestal degut a 

l’incendi.  

Però això tampoc era prou. Ara s’està eixamplant enormement tot el que era 

camí de servei de l’autopista, lloc per on passava el GR, i això s’està duent a 

terme per tal de facilitar el pas de una màquina de fer túnels. Però encara n’hi 

ha més, ja que just abans de passar el Coll, està aturat el desdoblament de la 

carretera N-340 en la seva primera fase, és a dir, el tram Tarragona - Hospitalet 

de l’Infant. ¿Què passarà quan s’aprovi el següent tram?, doncs lo pitjor, que 

desmuntaran les muntanyes per eixamplar el Coll de Balaguer, l’únic tram que 

queda de l’antiga carretera de Barcelona feta damunt del traçat de la del segle 

XVII desapareixerà, i ¿Què passarà amb el GR 92?. Probablement és el que 

sofrirà la pitjor part.  

Per mes informació mireu les noticies a la WEB de la FEEC: www.feec.cat 

Responsables - Cuidadors de Senders 

A la llista de responsables - cuidadors de senders que pertanyen a la nostra 

entitat, formada per : 

Joan Marquès Griñó .- GR 92 Pobla de Montornès – Tarragona 

Lluís Díaz Cuesta .- GR 7 Llaberia – Tivissa 

Joan Víctor Marquès .- PR-C 159 Tgna – Puigpelat “Camí de l’Aigua” 

Cal afegir els nous cuidadors del GR 172 de Tarragona a Puigpelat: 

Josep Miquel Argentó Zaragoza.- Tarragona – El Catllar 

Pablo José Marquès Abellán .- El Catllar – Renau 

Verònica Gilabert Corbacho .- Renau – Nulles 

Pilar Inostroza Yebenes .- Nulles – Puigpelat 

http://www.feec.cat/


Enhorabona a tots els nous 

incorporats a fer aquesta important 

tasca de manteniment i tan sols em 

queda encoratjar a tots els altres 

companys a fer-nos costat a l’hora de 

sol·licitar el seu recolzament per anar 

a desbrossar i pintar les marques, 

tasca a la que el nostre club en ple 

s’ha proposat dedicar-hi un dissabte 

o diumenge dos cops a l’any, a la 

primavera i cap a la tardor. 

Cal recordar que es celebrarà a l’octubre un dia de trobada de tots els 

cuidadors de la IV Vegueria, a la que poden acudir tots aquells que vulguin 

conèixer una mica més a fons aquesta feina. 

Joan Marquès 

 



Punta del Sabre (3.136 m) i Gran Bachimala (3.177 m) 
 
 
La punta del Sabre és un tresmil del massís del Bachimala que em va cridar 
l’atenció quan fa uns anys vaig fer junt amb el Toni el cim principal, el Gran 
Bachimala o pic Schrader. Vaig veure una cresta negra i esmolada que sortia 
del cim en direcció sud. Les ressenyes consultades però, deien que la dificultat 
no pujava de PD i això em va decidir a posar-la a la llista de cims a fer. Ja la 
tardor del 2005 la vam anunciar, però el mal temps d’aquell cap de setmana ens 
va desaconsellar l’intent.  
 
El divendres 23 de juny de 2006 a la tarda pugem en cotxe i ens instal·lem al 
càmping Els Vives de Saravillo on celebrem frugalment la revetlla de Sant Joan 
amb mica de coca i cava. Dormim còmodament i a les 4 i mitja de la matinada 
del dissabte 24 de juny ens llevem i esmorzem. Encara que la previsió és bona, 
cauen gotes quan agafem el cotxe per pujar els 10 km de carretera fins San 
Juan de Plan, on comencen els 8 km de pista que puja gradualment fins el 
refugi de Viadós (1.740 m) on iniciem la caminada a les 6 del matí.  
 

Un sender molt clar que surt 
darrera el refugi i està indicat 
amb un cartell, puja dret entre 
bosc en direcció nord fins 
arribar als prats herbats que 
voregen el barranc del Oriels. 
La ruta és clara per l’ample llom 
mentre avança la llum del dia i 
ja veiem allà dalt el nostre 
objectiu, no hi ha pèrdua 
possible. Aquesta aproximació 
és desconeguda per tots 
nosaltres i al final descobrirem 
que és més curta, bonica i 

còmoda que la que puja del refugi de Tabernés.  
 
En dues hores i mitja ens plantem al coll de la Señal de Viadós (2.538 m). 
Descansem vint minuts per menjar quelcom. Convé reposar forces, ara ens 
espera la part de dificultat. El cel es presenta clar, sense vent i amb pocs 
núvols.  
 
La pujada segueix, sempre en direcció nord, per terreny pedregós i sempre fitat, 
primer amb un primer esglaó de forta pujada per un llom arrodonit que més tard 
es transforma en cresta amb poca inclinació i fàcil de caminar. Deixem un 
sender que planeja a l’esquerra, és la via directa al Bachimala.  
 
 
 



Seguint pel llom-cresta, de seguida apareix el 
segon esglaó d’uns 50 metres d’alçada que té 
un aspecte seriós però que es pot salvar per 
un parell de canals descompostes que es 
troben seguint les fites, la primera en diagonal 
a la dreta i la segona també en diagonal però 
ara a l’esquerra. Hem de fer servir les mans 
en una grimpada de 2n grau fàcil i divertida. Si 
no encertes la via i et surts de les fites la 
dificultat augmenta i cal assegurar amb corda.  
 
Una vegada dalt comença a bufar una mica de 
vent del nordest, però el dia es manté net. 
Fem una segona aturada per posar-nos les 
jaquetes, hidratar-nos i menjar alguna cosa 
energètica. Aquí dalt estem ja fregant els 3000 
metres i el pas s’alenteix.  
 
Tot i que som al juny, aquí no hi ha rastre de neu. L’hivern sec i les altes 
temperatures de la primavera ha fos tota la neu i només es veuen un parell de 
congestes al circ de l’esquerra, sota la cara sud del Gran Bachimala. La cresta 
segueix horitzontal una altra vegada i sense grans problemes fins arribar al peu 
de la piràmide somital.  
 
De lluny sembla difícil i punxeguda, però quan t’apropes veus que també es pot 
pujar per una terrassa lateral i una canal que s’escala sense dificultat a condició 
de no perdre les fites. Feia temps que no gaudia tant en una cresta que permet 
una grimpada fàcil, amb un pati moderat i que no cal assegurar. Pugem 
lentament, atents a no perdre la via i xalant en cada pas.  

 
A les 11,40 del matí fem el cim de la 
Punta del Sabre, a 3.136 m. 
Descansem un altra vegada per 
gaudir del paisatge i fer-nos les 
fotos. Hem complert el nostre 
objectiu, per tots quatre és un 
tresmil nou a afegir a la llista.  
 
Els escassos cent metres de cresta 
gairebé horitzontal en direcció nord 
que ens separen del Gran 
Bachimala ens animem a seguir. 
Només cal fer servir les mans unes 

quantes vegades en un recorregut assequible i sense gaires problemes. Mitja 
hora després, a les 12,30, arribem al cim del Gram Bachimala o pic Schrader, a 
3.177 m, un lloc solitari i enlairat, vèrtex culminant del massís del mateix nom.  
 
Ara ja hem fet més del que ens havíem proposat, així que ens mereixem un bon 
descans al cim. El paisatge que ens envolta és grandiós. En direcció nord 
arrenca la cresta que vam fer a l’any 2001 i que conté la punta Ledormeur, la 



punta del Ibón, el Petit Bachimala, el pic Marcos Feliu i el pic Abeillé al fons. A 
l’est tenim la munió de cims del massís del Perdiguero. Al sudest, imponent, 
dominant l’horitzó més proper, la cara oest del Posets, les Forquetes i els 
Eristes. A l’oest, per fi, el massís del Perdut, junt el Robiñera i la Múnia.  
 
Poc després de la una del migdia, 
just quan arriben uns nois que 
venen del Sabre, iniciem la llarga 
baixada per la via normal del Gran 
Bachimala. No ens havíem adonat 
però de sobte, uns quants núvols 
pugen de les valls i comencen a 
arremolinar-se damunt nostre, es 
tornen negres i deixen anar un bon 
ram de calamarsa. Ens protegim i 
en sentir el primer tro pensem en 
els que encara són al cim.  
 
Baixem ràpidament seguint les fites, deixem la baixada directa i busquem el 
trencall que ens porta per grans pedregams a la base del circ de la cara sud. 
Tan ràpid com havia vingut, el núvol negre i la pluja desapareix, vint minuts 
després de començar. Una vegada al circ, un sender fitat i molt clar ens retorna 
al coll una altra vegada. Només resta desfer el camí d’aquest matí per tornar al 
refugi i al cotxe. Ha estat un dia complet, amb un total de 10 hores i mitja i un 
desnivell de 1.437 m. Podem estar satisfets. 
 
Lluís Díaz  
 



ELS SOSTRES D' ESPANYA (5). 
 
Hola amics i companys, 
 
aquí teniu la cinquena entrega dels nostres viatges per les províncies 
d’Espanya i els seus cims. 
 

Aquest cop pujarem a El Cerro Rocigalgo que és el cim més alt de la província 
de Toledo i es troba al Macizo de Rocigalgo, als Montes de Toledo. 
 

En aquest viatge tornem a la bonica ciutat de Toledo on fem nit el dia sis de 
desembre de 2004. A l’endemà sortim en direcció sud-oest per la comarcal 
401, en direcció Galvez, Navahermosa, i quan arribem a Los Navalmorales ens 
desviem en direcció sud fins Los Navalucillos. En aquest poble s’ha de 
demanar un permís, a l’ajuntament, per entrar a la vall del Chorro, ja que 
pertany al Parque Nacional de Cabañeros.  
 

Una vegada obtingut el permís, sortim en direcció a Robledo del Buey, després 
de fer uns set o vuit km trobem una pista que baixa fins el Coto de Pesca Las 
Becerras. La pista baixa a creuar el riu Pusa, aquí es troba un lloc preparat per 
fer menjades, nosaltres continuem uns tres km més per la pista fins trobar una 
cadena que ens barra el pas.  

 

Des de aquest punt 
comencem a caminar per 
la pista endavant. A uns 
deu o quinze minuts 
creuem el rierol de la 
Arañosa, poc després 
trobem una pista que surt 
a la dreta, la deixem, però 
si la seguíssim també 
podríem arribar, seguint la 
cresta, fins el coll del 
Chorro.  
 

Nosaltres continuem per 
la pista que va pel fons de 

la vall fins que s’acaba en una mena de placeta a uns 50 minuts de la sortida. 
El camí continua pujant a l’esquerra i en uns deu minuts més creuem la llera 
d’un barranc, que ve de l’esquerra, immediatament ens trobem un senderó, que 
surt a la dreta, porta en pocs minuts fins la cascada del Chorro. Bonica cascada 
d’uns 20 m. d’alçada que es troba en racó molt acollidor i que val la pena de 
visitar ja que no es troba en el nostre camí.  
 

Tornant al camí continuem pujant per passar per unes cornises extraplomades 
força espectaculars. La vall es va obrint a mida que ens acostem a la 
capçalera. El camí es perd una mica i travessa zones de brucs (brezos), garriga 
i coscolls.  



Nosaltres, en comptes d’arribar fins al final de la vall, pujar fins al coll del 
Chorro i girar a l’esquerra fins el cim, trobem unes fites que pugen a l’esquerra, 
una mica en diagonal, fins trobar el cordal de la Sierra Fría, girem a la dreta i 
seguint-lo arribem al Cerro de Rocigalgo, de 1.444 m. uns metres abans 
d’arribar ens van sortir, gairebé de sota els peus i entre els matolls, una cérvola 
i el seu fill, no sé qui es va espantar més si ells o nosaltres.  
 

El camí de tornada el fem pel mateix lloc que hem pujat i arribem al cotxe 
després de set hores d’haver sortit. 
 

A dormir varem tornar a Toledo. Ens encanta aquesta ciutat. A l’endemà 
tornem a casa. 
 

Fins aquí el nostre viatge, salutacions a tots i fins la propera història. 
 

Daria Stupina, Tatiana Stupina i Pere López. 
 



A SANT JAUME DE GALÍCIA PEL CAMÍ DEL NORD I EL 
PRIMITIU 
 
Una mica cansats de repetir itinerari i amb ganes de gaudir de nous paisatges, 
el 2004 varem decidir-nos pel Camí del nord i el primitiu. A fi d’adequar-nos als 
dies disponibles (del 25 d’abril al 7 de maig), el primer tram escollit va ser de 
Santander a Oviedo. 
 

La guia Everest –edició 2004- no ens va servir per a res; la de El País Aguilar –
també del 2004-, a mitges. Al final la millor va ser la versió alemanya de la guia 
dels camins de Sant Jaume JAKOBSWEG, que s’edita també en anglès i 
francès. Actualitzada cada any, fa esment d’un seguit de detalls de gran utilitat -
fins i tot albergs i llocs d’acollida- que no apareixen en les guies espanyoles. 
A mitja nit, i amb més de dus hores de retràs, arribem a Santander. Hem de 
buscar hotel -l’alberg ja és tancat-, però la pinta que fem, amb motxilla i no 
massa bon aspecte, ens ho fa difícil: tots els hotels resulten “estar plens”... En 
aquests casos l’ajuda dels taxistes acostuma a ser la millor solució. A les 2 de 
la matinada aconseguim posar-nos al llit; encara que sigui només quatre hores, 
hem de dormir poc o molt... 
 

Després d’una breu visita per la ciutat i d’admirar la seva badia, sortim de 
Santander. El dia és esplèndid, lluminós i fins i tot una mica calorós. No té 
sentit parlar del paisatge, ja que tota la cornisa cantàbrica és simplement una 
meravella, tant per la verdor i el relleu del terreny com, no cal dir, per la 
proximitat de la costa, per on sovint s’hi passa a frec.  

 

Si, a més, hi afegim 
llocs tan emblemàtics 
com Santillana del Mar, 
Cóbreces, Comillas, 
San Vicente de la 
Barquera, Colombres, 
Llanes, San Salvador 
de Valdedios, etc. Tot 
plegat fa que gaudim 
d’una riquesa 
monumental i 
paisatgística difícilment 
superable i impossible 

d’oblidar. 
 

El tracte amb la gent és franc i obert; ens recorda els primers anys del Camí 
francès, quan encara no hi havia massificació de “peregrins” (durant els 11 dies 
només coincidírem dos dies amb ciclistes i un dia amb un peregrí a peu). 
Detalls remarcables durant aquests primers dies: 
 

De Boo de Piélagos a Mogro varem passar pel pont del ferrocarril, possibilitat 
que, a més de la gent de la zona, indiquen totes les guies –si bé, i com és 
natural, no poden aconsellar-. D’aquesta manera un recorregut d’11km que cal 



fer per passar el riu Mogro es queda reduït a 1,5km. Sembla que està previst 
adequar aquest pas de manera definitiva. 
 

La primera jornada dormim a Polanco, en un petit alberg municipal -4 places- 
que no ve referit a les guies espanyoles. A San Vicente de la Barquera fem 
estada a Santa Maria de los Ángeles, davant del que era l’antic hospital de 
peregrins, actualment en ruïnes. La comunitat que viu i s’encarrega de 
l’església té habilitat un mini alberg -2 llits- amb els serveis necessaris. Tampoc 
s’esmenta amb precisió a les guies espanyoles. 
 

En passar el riu Deva entrem a Astúries i tot d’una sentim el desig de menjar 
fabada; no ens el reprimim, no fos cas que... Així que en arribar a Colombres 
ens entaulem i apa, som-hi: fabada i sidra. L’Anneliese està totalment 
enlluernada. Ja cada dia menjarem fabada, per dinar o per sopar, i la sidra, a 
tot hora. Ens allotgem en un petit hotel d’una família que havia treballat a 
Catalunya... Ens sentim com a casa. 
 

De Llanes a La Isla cal anar preparat amb el banyador –o “improvisar”- ja que 
en alguns moments el camí passa per la mateixa platja, i qui s’hi resisteix...? 
San Salvador de Valdedios és visita –jo diria parada- obligada, tant per 
l’església preromànica com pel monestir cistercenc, on encara hi roman una 
comunitat de monjos que tenen cura de les visites al monestir i a l’església, així 
com de l’hostatgeria. Què dir d’Oviedo, una de les ciutats més boniques que es 
poden trobar en el Camí. Aquí varem esmerçar-hi un dia, hauria estat un gran 
error no haver-ho fet. 
 

Al setembre del 2005 vaig fer la 
segona part: Oviedo - Santiago. 
En aquesta ocasió vaig anar-hi 
sol. Sortia d’Oviedo el dia 10, 
acompanyat només per la més 
absoluta i encisadora soledat, 
fruint del paisatge i de la gent, 
endinsant-me en l’Astúries més 
rural, on encara hi tenen vida les 
famoses tendes-bar en les quals, a més de prendre un cafè o una cervesa, s’hi 
pot trobar de tot: queviures, roba, calçat, eines, material de ferreteria, etc. En 
una em comentaven el comerç que, uns anys enrere, feien amb els 
comerciants de Reus venent-los-hi avellanes, que allí es recullen d’avellaners 
no conreats. Fins i tot a Salas són típiques unes delicioses pastes amb avellana 
(les més bones les fa el pastisser): “carajitos del profesor” s’anomenen. 
 

A poc a poc, per llogarets i prats, el Camí s’interna en les valls de l’occident 
asturià, una terra despoblada i muntanyosa, dura i bonica alhora, transcorrent 
per constants pujades i baixades que posen a prova la resistència del peregrí. 
El Puerto del Palo, amb 1.149m d’altitud, és el punt més alt del Camí primitiu. 
La vista que hom pot contemplar des d’aquest punt és d’allò més.  
 

Durant el trajecte fet per Cantàbria i Astúries, la senyalització del Camí molt 
correcta; no igual quan s’arriba a Galícia. A Fonsagrada val la pena fer un cop 



d’ull a la Farmàcia, encara que no vingui a les guies. Des de Lugo el Camí 
segueix cap a Melide (50km.), on enllaça amb el Camí Francès, però hi ha la 
possibilitat, també, d’enllaçar-hi a Palas de Rei (40km.). Aquesta segona opció 
pot fer-se en una jornada. La primera comporta dos jornades i és més 
complicada, abans cal concretar molt bé l’allotjament ja que el que indiquen les 
guies no és gaire fiable. 
 

Tot plegat ha estat una nova experiència del Camí. Una mica més dura però 
molt recomanable, no només per la seva bellesa sinó també per la poca 
massificació que, de moment, encara hi ha. 
 

Ramon Bosch 
 

_______________ 

“Caminante,  
son tus huellas el camino,  
y nada más;  
caminante,  
no hay camino,  
se hace camino al andar.  
Al andar se hace camino,  
y al volver la vista atrás se ve la senda  
que nunca se ha de volver a pisar.  
Caminante,  
no hay camino,  
sino estelas en la mar”.  
 
(Antonio Machado) 
 



Vallhiverna i Culebres 
 
Porto gairebé un any sense fer muntanya de més de 3.000 metres i no estic 
entrenada, però he decidit pujar al Vallhiverna junt amb un grup d’amics, diuen 
d’ell que és un pic assequible, tret del famós “pas de cavall”. ¡Doncs anem-hi! 
La previsió meteorològica és de sol pel matí i fortes tempestes a partir del 
migdia. Planegem dormir al costat de la presa de Llauset i llevar-nos d’hora per 
tal d’aprofitar el matí i no patir contratemps deguts al temps.  
 
Per a nosaltres, l’Enrique i jo, l’aventura comença just abans de creuar el túnel 
que ens portarà a la presa. Plou molt i també trona bastant (tots sabem el què 
això significa a la muntanya), la boca del túnel ens tira enrere, ¡què tètric!  
 
Decidim esperar a la resta del grup però les ganes d’arribar li poden i l’Enrique 
agafa el frontal i es fica dintre a inspeccionar mentre jo em quedo amb les claus 
del cotxe i un telèfon sense cobertura, mirant el túnel desitjant veure sortir a 
l’Enrique, a l’altre costat esperant veure als companys i darrere per si apareix 
un ós o una altra bèstia dels Pirineus. ¡Quina por!, continua plovent i tronant. 
A l’endemà casi sense haver dormit ens llevem per comprovar que estem 
rodejats de tendes i que el dia és clar, són les 05.00. Ens posem en camí 
rodejant la presa pel GR que puja fins el llac de Botornàs (hi ha un refugi tancat 
amb clau), aquí veiem alguna marmota, una mica més endavant ens desviem 
per agafar el camí que ens portarà als ibons Chelats, són petits llacs que van 
apareixent a mesura que guanyem alçada.  

 
Ja tenim el nostre objectiu 
davant, ens aturem a 
esmorzar i veiem els primers 
excursionistes que 
s’enfronten a la dretota 
rampa final abans d’arribar 
al cim, en la llunyania es van 
formant els primers núvols 
amenaçadors. Després de 
travessar la tartera ens 
dirigim fent ziga-zagues al 
cim del pic Vallhiverna.  
 
Hi ha persones que ja 
tornen i ens donen ànims 

per continuar l’ascensió, un de nosaltres pregunta pel “pas de cavall” i la 
resposta no pot ser més clara: - Està al darrera, ¡és inconfusible! 
 
Una vegada fet el cim del Vallhiverna (3.067 m) baixem una mica i ens 
enfrontem al pas: quin yu-yu! 
 
Hem pujat una corda i per tant la farem servir, es prepara la reunió i el primer 
en passar és l’Enrique, que ho fa dret ¡és molt xuleta!, darrera el Pep, jo, la Pili i 
el Toni, per últim el fa el Joan, que desfà la reunió i fa bromes amb la relació 
existent entre la resistència de la corda i el pes de la persona assegurada. 



Coronem el pic de Culebres (3.062 m) sense problemes. ¡Enhorabona, ho hem 
aconseguit!  
 
L’espectacle és fantàstic, es poden apreciar molts pics a l’igual que els grans 
núvols que estan creixent. Fotos de rigor i a baixar ràpidament a través de la 
tartera en direcció al coll de Llauset, la tartera posa la nota divertida de 
l’excursió, ja que cadascú la baixa com vol: saltant, corrent, esquiant…ja sols 
queda un passeig fins els cotxes. Comencen a caure les primeres gotes, temps 
just per estirar una mica i recollir, que ens anem a menjar un gran “chuletón” 
que el tenim ben merescut. L’alegria regna al grup, hem gaudit fent els pics i el 
clima ens ha donat una treva per aconseguir-ho. 
 
Després d’estar tant de temps sense fer muntanya, el cuquet torna a ficar-se en 
mi i ja estic esperant la propera sortida. Fins aviat. 
 
Angus Robles 
 



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

 
Data   Activitat       Organitza 

Agost 2006 

 4/6  Pirineus: Masís de Néouvielle    GECT 

 8/12  Travessa als Ports: “Estels del Sud”   GECT 

 11/13  Pirineus: Ascensió als Infiernos    GECT 

Setembre 2006 

 2/3  Pirineus: Ascensió a la Pica d’Estats   GECT 

Octubre 2006 

 8  Tomb a la Mola de Colldejou    GECT 

Jornada de manteniment de senders   GECT 

Novembre 2006 

 4/5  8a edició del Tomb de tardor    GECT 
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