
 



NOTÍCIES 
 
 

1 

El nostre company Joan Marquès, actual representant de les entitats 

excursionistes de la quarta vegueria al Comitè Català de Senders, ha estat 

nomenat oficialment representant de Senderisme de la FEEC a la Comissió 

Tècnica de regulació d’activitats físico-esportives al PNIN (Paratge Natural 

d'Interés Nacional) de Poblet i les Reserves Naturals Parcials (RNP) dels 

barrancs del Titllar i la Trinitat. 

2 

Assegurança d’accidents 

Fruit de les gestions de la Unió de Federacions de Catalunya (UFEC) amb la 

companyia d’assegurances MAPFRE, com a millora del servei d’atenció 

telefònica als nostres federats menors de 16 anys que hagin de comunicar un 

sinistre, a partir del dia 1 d’abril s’ha posat en funcionament el NOU TELÈFON 

DE L’ESPORT CATALÀ: 902 157 504 

Per tant, en cas d’accident d’un federat menor de 16 anys s’ha d’avisar 

immediatament a aquest telèfon 902 157 504, facilitar les referències de 

l’accident i l’accidentat i el número de pòlissa de l’assegurança: aquest número 

és el: 055-0680000022 

3 

Convocat per la FEEC en col·laboració amb Cossetània Edicions el VII Premi 
Vèrtex a un recull d’itineraris de muntanya. El termini de lliurament expira el 31 
de desembre de 2007. 
4 

La degradació alpinística a que s’ha arribat a l’Everest amb la massificació i el 

circ mediàtic de les expedicions comercials ve acompanyada per la degradació 

física del medi. A les notícies de la construcció d’un hotel al camp base de la 

cara sud s’uneix ara que la Xina ha començat a construir una autovia de 108 

km fins el camp base de la cara nord de l’Everest, per afavorir l’arribada de 

turistes i expedicions comercials, així como la torxa olímpica al 2008. Arribarà 

als 5.200 metros d’alçada i té un pressupost de 14,6 milions d’euros, segons 

una nota oficial del govern xinès.  

 



EL PEDRAFORCA 
 

Dissabte 11/XI/06 

 
Ens apropàvem al poble de Saldes, quan de sobte la vaig veure majestuosa. 
Emocionat, anava mirant-la amb tantes ganes que xerrant i assenyalant quasi distrec 
en Toni que portava el cotxe. El Pedraforca és una muntanya inconfusible. El seu 
perfil marcadament bífida de roca calcària grisa, sembla com si emergís entre un 
bosc verd, aquest primer contacte visual captiva a tothom, però sobre tot els que 
estimem la muntanya. 
 

Més enllà de l’aparcament del mirador sobre el Gresolet, vam deixar els dos 
vehicles. Equipats amb les motxilles reculem fins el camí senyalitzat que puja i que 
s’endinsa per la pineda fins al refugi Lluís Estasén situat en una jaça, la de Prats, un 
indret privilegiat al peu de les vertiginoses parets de la cara nord del Pedraforca, el 
paisatge és de postal! Mentre ens acomodem, els guardes del refugi ens comencen 
a preparar el dinar. Un bon tiberi va donar pas a una bona tertúlia. A la tarda mentre 
uns feien la migdiada, la resta gaudíem d’aquesta càlida tardor d’enguany passejant 
pels voltants o a la recerca de bolets. 
 

Sopar i més conversa que ens aboca l’hora de dormir; a corre-cuita ens cal buscar 
les llanternes per preparar els sacs de dormir, els pijames, la roba per demà i un llarg 
pelegrinatge per anar a l’exterior a fer un riu en una nit magnífica de lluna plena. 
 

Diumenge 12/XI/06 

 
Un tel sedós de núvols dibuixen un alba encisador, tenim moltes ganes de fer el cim, 
però primer cal esmorzar. A les 9:00h. iniciem l’excursió, en Leo, la Sandra, el Toni, 
l’Aleix, en Guillem, en Joan i jo, tots menys les dues mares, la Carme i la Cristina. El 
primer tram transcorre sota una volta arbrada, anem a un pas suau que ens ajuda a 
escalfar-nos i agafar ritme. Travessem la part baixa de dues canals consecutives, i 
més endavant l’ampla canal de Riambau plena de blocs de pedra. Un petit 
contratemps, la primera caiguda del meu fill, ens atura uns minuts, trec la farmaciola 
per posar-li iode a una rascada del genoll; continuem. En una curta però forta pujada 
el corriol guanya cota ràpidament, passem sota la balma de les Orenetes. Canviem 
de rumb i novament guanyem alçada, ens endinsem en un bosc de pi negre. En Leo 
albira força lluny uns quants isards que ens reté tots plegats per observar-los durant 
una estona, aprofitem per descansar i fer un mos. Un corriolet en força pendent ens 
obliga anar en ziga-zaga per evitar relliscades fins el coll del Verdet. L’esforç 
d’aquest últim tram ens ha deixat quasi sense esma. Mentre esperem agrupar-nos, 
trec de la motxilla unes garrapinyades i fruits secs que devorem amb gana, també 
l’aigua que ràpidament corre de gola en gola. De forma molt subtil el cel que ens 
envolta pren un to blanc matisat. Les gralles criden, s’atansen sense por i s’allunyen, 
faig broma dient que ens han vingut a rebre per acompanyant-nos fins el cim. Un cop 
tots junts resseguim el senderó que careneja fins la paret, ...la paret!! 
 

Verticalitat, roca nua i descarnada, aquí exigeix estar força atent en aquest tram de 
l’ascensió, sobre tot pels despreniments de pedra. En Leo i l’Aleix agafen la directa 
grimpant a un ritme prodigiós. La Sandra, una mica angoixada, decideix agafar el 
bou per les banyes i puja al darrere. Segueixo les passes resseguint els punts grocs 



que ajuden a avançar. És una pujada no apte pels que pateixen vertigen, un cop a la 
canal no val ni badar ni recular, darrere hi ha més gent esperant. En Toni i en 
Guillem semblen embussats, en Joan ressagat juga la basa del recolzament 
psicològic, cal donar ànims a dojo! Reculo uns metres per ajudar al meu fill i fent 
bromes i acudits continuem junts fins el primer cim. En Toni impressionat per la 
pujada ressegueix els punts quasi com un rèptil, sense separar-se de la pedra ni un 
mil·límetre! 
 

Després d’assolir aquest primer cim la vista vers el recorregut realitzat i del penya-
segat impressiona de veritat. El pollegó superior s’albira al fons, encara que diversos 
avantcims el precedeixen. Resseguim un perfil en línia quebrada fins el cim més alt 
del Pedraforca. Sento una gran alegria un cop assolit l’objectiu, busco els companys 
per abraçar-me i felicitar-los, manquen en Toni i en Joan que venen darrere. Un cop 
tots plegats dono gràcies a Déu perquè tot anat molt bé i que ens segueixi protegint 
fins el final. De la motxilla trec una bandera amb la Creu de Sant Jordi, hem fet el 
cim!! Atapeït de gent, busquem un punt per fer-nos la fotografia de record, just al 
costat de la petita creu que corona el cim, folrada de senyeres i també d’una ikurriña, 
també hi ha unes banderetes d’oracions tibetanes. Observant i meravellat per la 
panoràmica de les muntanyes properes que ens envolten, he recordat una frase en 
llatí del quadern de camp d’un dels pioners de l’excursionisme català, Emili 
Juncadella: “Mirabilia Sunt Opera Tua Domine” (“les teves obres són admirables, 
Senyor”). 

 
Començant el descens, anem 
entremig de roques i pedres soltes, 
ens creuem amb gent que puja des 
de l’enforcadura. La sensació 
d’aquest espai enmig dels dos 
pollegons és força especial. El 
paisatge gaudeix d’una aurèola de 
llegenda, on s’explica que les dues 
banyes eren les mateixes banyes del 
diable. També es diu que per Sant 
Silvestre en aquest indret es 
reuneixen totes les bruixes de les 
contrades per fer els seus aquelarres. 
Continuem els descens per aquesta 

mena de tobogan que és la tartera, on no falten les petites caigudes de cul de tots. 
Just al final ens esperen la Carme i la Cris. Ara tots plegats seguim l’últim tram del 
camí que torna a endinsar-se pel bosc fins arribar al refugi. L’alegria és gran, tots 
estem sans i estalvis. A l’hora de dinar la conversa gira entorn a l’excursió, tot un 
ventall d’opinions i de sensacions. Finalitzo recordant les paraules d’una parella 
d’excursionistes bascos que vaig conèixer un mes abans dalt del cim del Pedraforca: 
”Aquesta muntanya t’atrapa, té ànima”. 
 

Tomàs Lagunas 

Abril 2007 

 



Grup Excursionista del Camp de Tarragona Grup Excursionista del Camp de Tarragona

He agafat el costum (quasi una institució) d'eixir amb uns 
amics alliberats de les obligacions laborals, a fer un tomb per les 
sendes  i  els  llocs  del  nostre  prelitoral  que  ens  semblen  més 
adequats. Les decisions són ràpides perquè hi ha bona entesa. 
Trucada el dimecres i el dijous en marxa. No penseu que vull fer-
vos dentetes, no. Amb l'edat unes qüestions  perden i d'altres 
guanyen i entre les guanyadores, vos puc assegurar que compte 
amb  satisfacció  el  poder  gaudir  de  la  muntanya  d'una  forma 
diferent,  sense  horaris,  ni  fites  preestablertes,  ni  presses,  tan 
sols amb un esquema del recorregut i ja està. En aquest context 
és freqüent, sobretot en la primavera i la tardor, veure abundants 
grups d'excursionistes veterans que s'hi dediquen com nosaltres 
a visitar llocs clàssics, segurament degut a que els darrers anys, 
s'ha produït una transformació socio-laboral  produint  jubilacions 
a persones que érem joves en la dècada dels seixanta. Penseu 
que  fou  la  dècada  del  màxim  esplendor  del  excursionisme, 
recuperació de camins, descoberta i arranjament de graus quasi 
impossibles (Barrots, Escletxa, Carabassal, etc.) i ara havent-se 
alliberat de certes obligacions, dediquen un dia a la setmana per 
satisfer  eixa  crida  que  ens  fa  la  muntanya.  En  trobar-se,  la 
salutació  i  la  informació  són qüestions  previsibles:  D'on sou?. 
Veniu de la cova?. Com ve el barranc?. Raja la font?. Doncs ... 
si, si i si. Hi ha sort, tot raja i tindrem un bon matí. Feia uns dies 
que s'havien produït uns ruixats i pensarem (encertadament a la 
vista  dels  resultats)  d'anar  a Capafonts  i  visitar  la  cova de la 
Gralla on amb sort voriem el salt  del barranc com així va ser. 
Esmorzarem a peu de la cova que tenia el toll a vessar. Proveu 
de  imaginar-vos  el  lloc:  feréstec,  intensament  verd,  amb  un 
silenci trencat solament per la caiguda de l'aigua del barranc i el 
cant dels ocells, arrecerats en el clot i davant de la grandiositat 
de la cova. Entrepà, olives, vi i cafè, enraonant una bona estona 

a tall de sobretaula. Estiràrem una mica les cames rodant el toll i 
explorant  els racons i  tornarem per on havíem vingut .  Per la 
drecera del bosc, eixirem a la pista forestal i giràrem cap a la font 
de  la  Llúdriga:  perfecta,  explosiva,  brollant  per  tots  els  seus 
porus i formant un torrent abundant d'aigua sana, fresca i neta 
cap el riu de l'Horta. La netedat de l'aigua és una condició que fa 
que  on  s'entolla,  el  color  sigui  verdós  o  blavós  segons  la 
constitució  del  fons.  Sense  deixar  la  vessant  esquerrana  del 
riuet,  passàrem  per  uns  senders  fresats  i  tous  que  tenen 
baixadors  per  observar  els  salts  d'aigua.  El  recorregut  està 
cuidat amb esglaons on convé pel terreny, baranes de fusta, pals 
indicadors amb els noms de lloc, passant per indrets preciosos 
com ara el Dic i les Tosques.
Vos  ho  ben  asseguro  que 
existeix una altra  muntanya, 
uns  llocs  i  unes  sensacions 
que es descobreixen quan el 
rellotge  no  té  importància, 
quan  el  que  conta  es  parar 
on et trobes bé i gaudir tota 
l'estona que convingui,  quan 
ja  no  fas  etapes  llargues  ni 
altes conduït per la vitalitat i 
saps  aturar-te  a  contemplar 
una bestiola o fer una foto a una flor. Eres madur, no tens res 
que demostrar ni a tu mateix i al cap d'haver fet eixides llargues i 
altes per assolir els cims, descobreixes l'amplitud i trasllades la 
tradició ancestral de petar la xerrada davant d'un foc a terra, al 
enraonament, la discussió distesa i les ocurrències que fan riure, 
al bell mig d'una obaga o al davant d'un salt d'aigua pel simple 
plaer  de  comunicar  amb  els  companys  i  gaudir  de  l'indret. 
M'atreviria  a  dir  que  aquesta  seria  una  tercera  dimensió  o 
percepció de la muntanya.

Josep Salafranca



PARCS I PARATGES NATURALS 
 

Benvolguts companys, a ningú ens agrada que ens aconsellin, manin o 
prohibeixin res, i molt menys en els cas de fer sortides, excursions o 
costellades a la muntanya amb els amics, amb la família, o simplement, perquè 
es programa dins el nostre club i ens ha tocat preparar-ho o nosaltres.  
 

Però, hem de tenir en compte que cada cop es va estenent més la denominació 
de Parc Natural, Paratge d’interès Natural, o Reserva Parcial Natural. 
 

Com ja deveu de saber, dins la IV Vegueria, on el nostre club està inclòs, en 
tenim dos d’aquests espais, com són el de la Serra del Montsant i el de Poblet.  
 

 

 

 

 

 
I som tan afortunats que a prop de nosaltres ni hi ha dos més, els dels Ports de 
Tortosa - Beseit i el del Delta de l’Ebre, llocs aquests on acostumem a anar-hi 
sovint. 
 

Bé, actualment s’està treballant perquè el PNIN de Poblet inclogui també el 
futur Parc Natural de les muntanyes de Prades, amb lo que es farà un gran 
Parc Natural de prop de 34.000 Ha. Tots aquets Parcs, Paratges i Reserves 
depenen del DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge) de la Direcció 
General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 

És clar, amb aquestes extensions és natural que alguns dels camins 
homologats per la FEEC (GR, PR, ó SL) passin per dintre d’ells, és per aquesta 
raó que hem de tenir en compte que dins d’aquets espais hi ha una normativa 
que ens pot agradar o no, però que l’hem de complir.  
 

Ja que en cas contrari ens podrem trobar amb batudes del porc senglar (que 
també se’n fan fora de temporada per evitar la massificació de l’espècie); ens 
podem trobar amb camins tallats per esllavissades, per perill d’incendis, per 
raids de BTT, o per qualsevol altra qüestió que cregui la direcció del Parc o 
Paratge. 
 

 

 

 

 

 
És per això que us animo a fer sempre ús de les adreces d’Internet per 
sol·licitar el oportú permís per circular-hi, sobretot en el cas de dur un nombre 
superior a 10 persones al Montsant i de 20 a Poblet, ja que l’únic requisit que 
us demanaran, és una descripció del itinerari que penseu fer, doncs es així com 
els Tècnics Forestals poden saber si existeix cap impediment.  
 



Cal recordar que per el cas d’escalades, hi ha certes àrees on poden prohibir-
ho entre gener i juliol per la nidificació d’aus d’espècies protegides.  
 

Es també lògic pensar que quan es va a fer un manteniment de un sender, ja 
sigui a pintar o a arranjar pals, palanques, passarel·les o ponts, també s’ha de 
sol·licitar el corresponent permís. Tenint en compte que es demana, per part 
dels espais protegits, que per evitar el trobar possibles usuaris es facin aquests 
treballs en dies entre setmana.  
 

Cal recordar que la responsabilitat del manteniment de les infraestructures que 
es realitzin en un sender o similar és de l’entitat que l’ha equipat, no del Parc o 
Paratge. 
 

Joan Marquès 

 



ELS SOSTRES D' ESPANYA (3). (estava pendent) 

 
Hola amics i companys, 
 

aquí teniu la tercera entrega dels nostres viatges per les províncies d'Espanya i 
els seus cims. Aquest cop parlarem de les províncies de Cuenca i València, el 
dia 23 d’agost de 2.004 varem fer el Mogorrita, i el 24 d’agost el Calderón. 
 

Cuenca és, per si sol, una meravella paisatgística; podem destacar La Ciudad 
Encantada, que és un laberint de pedres amb mil i una forma, o Los Callejones 
de las Majadas, una cosa semblant a La Ciudad Encantada, però menys 
massificada i no es paga entrada, el naixement de varis rius d’aigües clares i 
transparents, els seus boscos, tot l’entorn a la ciutat de Cuenca és preciós, les 
seves Hoces (congosts),etc. 
 

El Mogorrita de 1.864 m., es troba a la Serra de Valdeminguete, al Sistema 
Ibèric. 
 

El cim del Mogorrita es 
troba a l’est de la província. 
Per arribar-hi, si se surt de 
Tragacete, s’ha d’agafar la 
carretera que surt en 
direcció sud-est per trobar 
un altra que surt a 
l’esquerra; si se surt de 
Huélamo s’ha d’agafar la 
carretera que surt en 
direcció nord-est per trobar 
la mateixa carretera, 
esmentada abans, que va 

en direcció a Guadalaviar.  
 

A uns set Km. es troba un refugi de color blanc i just davant, cap a l’esquerra, 
surt una pista. Si la seguim un Km. aproximadament trobarem una antiga 
estació d’esquí totalment abandonada. Som a uns 1.620 m. d’altitud. Aquí 
varem deixar el cotxe. 
 

Per pujar només cal agafar l’antiga pista d’esquí que baixa gairebé des del cim. 
A mida que pugem podrem veure les restes de les instal·lacions de l’estació 
que estaven fetes amb llantes de camió per on deurien córrer els cables del 
telearrastre. Una vegada s’arriba al final de la pista, només cal pujar a l’aresta 
cimera, o bé per la dreta o per l’esquerra. Nosaltres vam pujar per la dreta i 
vam baixar per l’esquerra.  
 

A dalt de tot a part del vèrtex geodèsic hi ha una caseta tota plena d’antenes. 
Nosaltres varem tenir la sor de troba’ns amb un vigilant forestal que ens explicà 
tot el que es veia des del cim. No vam trigar ni tres quars d’hora en pujar els 
244 m. de desnivell. Per l’altre costat puja una pista fins la caseta que hi ha dalt 
del cim. 



El Calderón de 1.837 m., 
es troba la Sierra de 
Javalambre, dintre del 
Rincón de Ademuz, al 
Sistema Ibèric. Val a dir 
que a part de ser el més 
alt de la província, també 
és el més alt de la 
comunitat autònoma. 
 

El rincón de Ademuz és 
una de les comarques 
valencianes a on les 
pròpies peculiaritats fan d’aquesta un lloc especial. He de fer ressaltar que és 
un enclau valencià situat entre terres aragoneses i castellanes, entre Cuenca i 
Teruel, totalment separat de València pels desitjos de la història. És un cas 
similar al de Llívia, que és català i està en terres franceses. 
 

Per arribar al punt de sortida el camí més curt és agafar la carretera des de 
Puebla de San Miguel en direcció a Mas del Olmo, a uns 500 m. de Puebla 
trobem una pista que surt a la dreta, la seguim uns 4 km. fins una bifurcació, a 
l’esquerra porta a Camarena de la Sierra, nosaltres agafarem a la dreta, a uns 
3 km. més trobarem a l’esquerra el camí que porta al pic Gavilán de 1.747 m. a 
on hi ha una caseta forestal, nosaltres seguirem uns 2 km. més i trobarem una 
ampla esplanada a on deixarem el cotxe. Ens trobem just a la base del pic 
Calderón, a uns 1.680 m. d'altitud, només ens separen del cim uns 157 m. 
 

Pel camí, bé a la pujada o a la baixada, ens podrem aturar en diferents llocs a 
on podrem veure que hi ha cartells explicant el tipus de terreny que trepitgem, 
els animals que hi podem trobar i fins i tot els tipus de vegetació de la zona. Un 
dels llocs espectaculars és l'anomenat Vago de la Culebra a on es troba el Pino 
de les Tres Garras, un pi monumental, val la pena d’aturar-s’hi. 
 

A on ens vam aturar de seguida vam veure una fita que indicava un camí que 
sortia en direcció al cim. El vam seguir (estava molt trillat) tot travessant un 
bosc de pins majestuosos i en uns 40 minuts ja érem dalt del cim del Calderón, 
també anomenat Alto de las Barracas com indica un cartell de fusta que hi vam 
trobar dalt de tot. 
 

Salutacions a tots i fins la propera història.  
 

Daria Stupina, Tatiana Stupina i Pere López Ladevèze. 
 



EXPEDICIÓ ÀFRICA 2007 
 
Freqüentment quan s’elabora la fase preparatòria de qualsevol projecte, 
percebem el pas del temps amb la convicció de que el rellotge avança a més 
velocitat de lo normal. Com no podia ser d’altra manera, aquest fenomen 
l’estem experimentant ara que ens trobem immersos en el desenvolupament de 
la propera expedició del GECT al sostre d’Àfrica. 
 
Quantes vegades ens hem imaginat el Kilimanjaro presidint les sabanes amb 
els lleons i els elefants convivint amb els Massais. Això barrejat amb la màgia i 
el misteri que envolta el continent Africà, es tradueix per a molts muntanyencs 
en un poder de seducció molt fort que ens empeny a viatjar als llunyans països 
de Kenia i Tanzània per conèixer de primera mà les seves particularitats i viure 
una experiència real fora del finestral televisiu, apartats de la nostra civilització 
cada cop més asfixiant, més massificada i en definitiva més allunyada de la 
Naturalesa. 
 
L’any 1997 el nostre Grup va efectuar la primera expedició al Kilimanjaro i l’any 
següent varem realitzar la segona que a més del Kili incloïa el Meru. 
D’aleshores ençà en diverses ocasions havíem parlat d’organitzar la tercera, 
per tal d’atendre l’interès manifestat en diverses ocasions per molts companys 
del GECT. 
 
Desprès d’haver transcorregut quasi deu anys d’aquella primera experiència, a 
finals de l’estiu passat ens il·lusionàvem amb un nou projecte muntanyenc-
turístic per assolir les muntanyes del Meru i del Kilimanjaro i per recórrer els 
parcs del Serengueti, Norongoro, Manyara i Tarangire. 
 
Concretament en el mes de setembre de l’any passat, després d’una excursió a 
la Pica d’Estats, la Junta Directiva del Grup convocà una primera reunió-sopar 
que incloïa la projecció de la fascinant pel·lícula “Kilimanjaro to the roof of 
Africa” de David Breashears, fou força concorreguda doncs ens hi varem 
aplegar una vintena de membres del GECT interessats en formar part del equip 
expedicionari. 

 
Però en aquest tipus 
d’aventures no solsament 
la il·lusió es condició 
suficient per garantir la 
participació doncs també 
intervenen molts altres 
factors que en conjunt 
determinen la idoneïtat. A 
principis de novembre del 
2006 una vegada resolta 
aquesta, diguem-ne entre 
cometes selecció natural 
d’obstacles, va quedar 
enllestit i estructurat el 
grup expedicionari que 



estaria format per deu membres.  
 
El següent pas a seguir fou el dissenyar el programa de l’expedició a gust dels 
deu participants i fixar el seu calendari. Per altre part, durant el mateix mes 
gestionarem la adquisició dels bitllets pels vols aeris, els permisos d’ascensió 
als cims, les contractacions dels serveis necessaris tant pel que fa als safaris 
fotogràfics com per la logística de les dues ascensions i també va quedar 
enllestit el tema de les assegurances. 
 
El programa definitiu amb les dades i amb les activitats previstes per cada 
jornada va quedar acordat de la manera següent:  
 
1er dia Dissabte 1 de setembre de 2007 Sortida de l’aeroport de Barcelona en 

direcció a Nairobi, a primera hora de la tarda.  
 
2n " Arribada a Nairobi i trasllat a Arusha amb el “Shuttle Bus”. Per contemplar 

de lluny la silueta del Kilimanjaro. 
 
3er " Trasllat al Parc Nacional d'Arusha. Pujada al Miriakamba Hut (2.500 m.).  
 
4rt " Pujada al Saddle Hut (3.600 m.). Per la tarda ascensió al Little Meru (3.794 

m.). 
 
5è " Ascensió al Mont Meru (4.565 m.). Baixada al refugi Saddle o Miriakamba.  
 
6è " Baixada a l’entrada del parc. Trasllat fins a Arusha.  
 
7è " Trasllat al Parc Nacional del Kilimanjaro, Marangu Gate (1.860 m). 

Ascensió fins el Mandara Hut (2.750 m). El recorregut es fa 
principalment travessant una zona boscosa.  

 
8è " Pujada al Horombo Hut (3.750 m.). Primer es travessen boscos; a partir dels 

3.000 m. el paisatge s’obre i podrem veure els primers senecis i 
lobèlies.  

 
9è " Dia de aclimatació/ascensió al Mawenzi Hut (4.400 m.) i retorn al refugi 

Horombo. 
 
10è " Pujada fins el Kibo Hut (4.725 m.).  
 
11è " Dimarts 11 de setembre de 2007 Molt aviat, a l'1 de la matinada, sortirem 

cap a la Guilman's Point (5.744 m.); per seguir fins a l'Uhuru Peak 
(5.895 m.), el cim de l’Àfrica. Descens fins a Horombo Hut.  

 
12è " Recorregut entre Horombo Hut i Marangu Gate. Trasllat a Arusha.  
 
13è " Trasllat fins al Lake Manyara National Park pel Safari Fotogràfic. Els 

recorreguts els realitzarem en vehicle especialment preparat per a 
l’observació de la vida animal, anirem a través dels senders i 
sabanes dels parcs. Aquest primer parc, situat al voltant del llac del 



mateix nom en plena vall del Rift, de 330 km2, té diversos habitats. 
L’aquàtic, on es poden veure moltes aus i hipopòtams. El bosc 
selvàtic on dominen els primats i antílops. Les planures on 
destaquen les girafes, els búfals, els nyus i les zebres. Finalment la 
zona d’inundació amb el bosc d’acàcies, lloc preferit pel famós lleó 
grimpador i els gran elefants.  

 
14è " Trasllat fins el Serengeti National Park. El Parc del Serengeti és un dels 

més grans del món amb 14.763 km2 i amb més representació de la 
fauna africana. El paisatge està dominat per la planura, els “copjes”, 
roques aïllades que destaquen a la sabana, les acàcies prop del riu 
Seronera i els turons de la zona de Lobo. Els grans mamífers són el 
que més sobresurt entre totes les espècies presents al parc, però en 
podem destacar també més de 500 d’aus. El més gran espectacle 
però és la migració que es produeix cada any, on més d’un milió 
d’animals es mou instintivament a la recerca de pastures.  

 
15è " Trasllat fins al Ngorongoro. Aquest pot ser un dels llocs més excepcionals 

del viatge, el famós cràter de 20 km de diàmetre i l’àrea de 
conservació que l’envolta reuneixen alguns dels millors tresors 
naturals i etnològics del planeta. Més de 40.000 masai viuen en 
aquest mateix territori, on hi podem veure els rinoceronts negres, 
elefants, molts lleons i altres carnívors.  

 
16è " Al matí, visita a l’interior del cràter. Per la tarda trasllat al Parc del 

Tarangire. 
 
17è " El Tarangire té 2.600 km2, es conegut pels seus baobabs, per les 

manades d’elefants de fins 300 exemplars i per la gran concentració 
d’antílops o altres herbívors com l’oryx. També a les zones de pantà 
s’hi poden comptar fins a 550 varietats d’aus, un paradís pels 
ornitòlegs de tot el món. Per la tarda trasllat a l’aeroport del 
Kilimanjaro i a les nou del vespre sortida del vol de tornada a 
Barcelona. 

 
18è " Dimarts 18 de setembre de 2007 Arribada a Barcelona a mig matí. 
 
Desprès de enllestir el programa de l’expedició varem confeccionar un 
calendari (veure pàgina següent) d’entrenament progressiu de cara a una 
òptima preparació per anar adaptant l’organisme a l’alçada amb els mínims 
problemes. Fonamentalment ens hem basat en preparar una sèrie d’excursions 
a cims dels Pirineus, intentant cada cop, aconseguir efectuar més desnivell en 
una sola jornada. En altres experiències anteriors hem comprovat que aquest 
tipus d’exercici augmenta el fons i la resistència psicofísica i alhora afavoreix en 
el desenvolupament de l’aclimatació a partir dels quatre o cinc mil metres 
d’alçada. 
 
A més dels reconeixements mèdics i de l’entrenament, per viatjar per Àfrica, 
des de el punt de vista sanitari, també es necessari prendre una sèrie de 
precaucions, com son les vacunacions i els tractaments profilàctics, a finals 



d’aquest mes de juny tenim programat acomplir aquests tràmits en el 
departament de Sanitat Exterior, que és l’organisme que en tot moment, 
d’acord amb la OMS, aconsella i aplica els tractaments mes adients per a cada 
país. 
 
Per últim nomes ens resta dir que pas a pas estem seguint amb treball i il·lusió 
aquesta fase preparatòria, amb la convicció de que tot plegat ens facilitarà la 
consecució dels nostres objectius. Esperem i desitgem que en el proper 
número del butlletí El Cim podrem celebrar l’èxit d’aquesta experiència tot 
acompanyant el resum del diari de l’expedició ÀFRICA’2007. Fins aleshores. 
 
Toni Coll 
 
 
 

CALENDARI D’ENTRENAMENT 

DATA EXCURSIÓ-
PIC 

DES. DESCRIPCIÓ 

25 febrer Dinar de 
camp 

----- Reunió expedicionaris Kilimanjaro 

10 març Montsant 503 Scaladei – la Cogulla – St. Salvador –
Scaladei. 

24 març Camí de 
l’Aigua 

social Tarragona – Puigpelat 

21-22 abril Andorra ------ Adquisició de material 

29 abril Aplec 
montferri 

social Puigpelat – Montferri - Puigpelat 

4-5 maig  Bastiments  883 H. Pastuira (2.000)-Bastiments (2.883)  

12 maig Pedraforca 867 canal del Verdet-Pollegó superior 

19 maig Montsant 423 la Morera – Corbatera - ermita Sta. 
Magdalena – Toll de l’ou – la Morera 

25-26 maig  Puigmal 1.713 Queralbs (1.200) – Fontalba – Puigmal 
(2.913) – Núria – Queralbs 

1-2-3 juny  Vignemale 1.468 Embassament d’Ossoue (1.830) -
Vignemale (3.298) 

8-9 juny  Tuc de 
Mulleres 

1.390 boca s. tunel Viella (1.620) – Tuc de 
Mulleres (3.010) 

15-16-17 
juny 

Argualas, 
Algas,  
Garmo Negro 

1.391 balneari de Panticosa (1.660) –  
Argualas (3.043) – Algas (3.021) 
– Garmo negro (3.051) 

22-23-24 
juny  

Frondellas 1.613 embassament de la Sarra (1.450) – 
Frondella central (3.025)-F.oriental 
(3.063) – agulla Cadier (3.022) 

6-7-8 juliol  Spijeoles 1.925 granjes d’Astau (1.140)–Spijeoles 
(3.065). 

13-14-15 
juliol  

Abeillé i pics 

de la Pez 
1.324 refugi de Tabernés (1.700) – Abeillé 

(3.024) – pics de la Pez (3.018) 

20-21-22 
juliol  

Posets 1.615 ref. Viadós (1.760) – Posets n. (3.325) – 
Posets s. (3.375) 



 

27-28-29 
juliol 

Punta Alta 1.264 aparcament estany de Cavallers (1.750) 
– Coma les Bienes (2.977) –Punta Alta 
(3.014) . 

3-4-5 agost  Soum de 

Ramond 
1.904 aparcament vall d’Ordesa (1.350) – 

punta de las Olas (3.002)-Soum de 
Ramond (3.254) 

18-19 agost Montcalm 1.203 pernoctació a 3.000 metres. 

24-25-26 
agost 

Aneto  2.029 pla Senarta (1.375) –Vallhiverna (1.950) 
– Corones – Aneto (3.404).  

1 al 18 
setembre 

3a. Expedició  
del GECT 
al Kilimanjaro 

3.065 
4.035 

Momella gate (1.500) – Little Meru 
(3.820) Big Meru (4.565) - Marangu gate 
(1.860) -Kilimanjaro ( 5.895) 



TANZÀNIA 
 

Tanzània és un país situat a l'Àfrica Oriental. Limita al nord amb Kenya i 
Uganda, a l'oest amb Ruanda, Burundi, la República Democràtica del Congo, al 
sud amb Zàmbia, Malawi i Moçambic i a l'est amb l'Oceà Índic. El país té una 
superfície de 945 087 km2. La població supera els 35 milions d'habitants. 
 

La capital oficial de Tanzània va ser traslladada 
des de Dar es Salaam a la costa de l'Índic fins 
Dodoma al centre del país el 1996. 

A Tanzània es troba el Kilimanjaro que, amb 
5.895 m, és la muntanya més alta d'Àfrica i un dels volcans més alts del món. 
Situat al marge oriental de la Vall del Rift, va tenir una gran activitat volcànica al 
Pleistocè i està format per tres cràters amb neus perpètues, degut a la gelera 
que existeix el cim. El canvi climàtic està produint una forta disminució del gruix 
i la superfície de gel.  

Tanganyika (la part continental de l'actual Tanzània) fou una colònia alemanya 
des de la dècada de 1880 fins 1919, quan fou entregada al Regne Unit, com a 
conseqüència de derrota d'Alemanya a la Primera Guerra Mundial; Zanzíbar, la 
part insular, era un sultanat independent, que esdevingué un protectorat 
britànic per la mateixa època. 

Tanganyika aconseguí la independència el 13 de desembre 
de 1962 i, el 26 d'abril de 1964, es va unir a Zanzíbar per 
crear la República Unida de Tanzània. En unir-se Tanganyika 
i Zanzíbar es va convocar un concurs internacional per a 
anomenar el nou estat. La proposta guanyadora va ser Tanzania, on tan feia 
referència a Tanganyika i zan a Zanzíbar.  

Hi ha més de 120 grups ètnics la majoria d'origen bantú i que reuneixen la 
major part de la població. Les llengües oficials i més difoses són el swahili i 
l'anglès. Tres de cada quatre tanzans viuen al camp. L'alfabetització arriba al 
76% de la població i el serveis de salut al 66%. L'escola primària és gratuïta. 

Cultura masai. Els Masai són seminòmades: es queden en un lloc fixe, però 
els homes dediquen gran part de la seva vida a moure's per les praderies amb 
el ramat. Sobreviuen perquè són pastors, però sempre s'han considerat un 
poble guerrer. Els Masai s'han esforçat per mantenir vives les seves tradicions 
en un món canviant. Viuen en un campament anomenat "enkang", format per 
cases que no superen el metre i mig d'alçada i que ells anomenen "bomas", 
construïdes amb excrements de vaca i palla. Les barraques estan distribuïdes 
en cercle i protegides per un petit vallat. Al seu interior construeixen un altre 

tancat pel ramat. 

Els Masai es divideixen en cinc clans: els il-makesen, els il-
molelian, els il-aiser, els il-taarrosero i els il-ikumai. La societat 
dins la tribu es divideix en grups d'edat que separa a joves i 
noies preadolescents dels adults i nens. Els Masai porten una 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A0mbia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Malawi


alimentació senzilla que consisteix en mantega, carn de cabres antílops, llet de 
les vaques i sang que extrauen d’aquestes de forma arcaica. 
 

El gran Rift, la cicatriu de la terra. A Tanzània hi ha una part substancial de la 
falla del Rift, la gran esquerda d’Àfrica Oriental que ha generat un territori ric en 
volcans i llacs. La gran falla és la conseqüència de la separació constant de 
dues plaques tectòniques de l’escorça terrestre, la placa africana núbia i la 
placa africana somali, que avui en dia continuen separant-se 2 cm l’any. Dintre 
de cinquanta milions d’anys, Àfrica quedarà dividida en dos continents separats 
per un nou oceà.  

Els orígens més remots de la humanitat s’amaguen a la vall d’Olduvai, on a 
prop del cràter del Ngorongoro s’ha trobat restes que suggereixen que l’origen 
de la humanitat es troba a Àfrica. 

Lluís Díaz 

 



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

 
Data   Activitat       Organitza 

 

Juliol 2007 

 6/8  Pirineus: Ascensió al Spijoles    GECT 

 13/15  Pirineus: Ascensió al Gran Facha   GECT 

 20/22  Pirineus: Ascensió al Posets    GECT 

 27/29  Pirineus: Ascensió a la Punta Alta   GECT 

Agost 2007 

 3/5  Pirineus: Soum de Ramond    GECT  

 10/12  Pirineus: Ascensió al Russell   GECT  

 17/19  Pirineus: Pernoctació al Montcalm   GECT 

 24/25  Pirineus: Ascensió a l’Aneto    GECT 

Setembre 2007 

 1/18  Expedició Àfrica 2007 al Kilimanjaro   GECT 
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