
 



NOTÍCIES 
 

1 
Estadístiques 2007 
Durant l’any que acaba, 57 socis i sòcies, un 62% dels 92 en total que té el 
nostre Grup han tret la llicència federativa que els acredita com a esportistes 
federats a més d’altres avantatges. La quota social s’ha mantingut un any més 
en 12 € pels adults i de 6 € pels menors de 18 anys. 
 
A la Memòria d’activitats 2007 es comptabilitzen un total de 26 activitats o 
sortides oficials, referenciades a la nostra web i que ja formen part de la nostra 
història. La preparació de l’expedició al Kilimanjaro ha omplert el calendari de 
sortides d’entrenament als Pirineus. A més d’altres dues expedicions als Alps 
de Suïssa, sens dubte l’activitat estrella ha estat la 44ena expedició Àfrica 2007 
al Meru i Kilimanjaro, de 4.565 i 5.895 metres respectivament, que ha col·locat 
a un bon grapat dels nostres socis i sòcies, per tercera vegada, al cim d’Àfrica. 
En aquest butlletí hi ha un parell d’articles sobre el seu desenvolupament. 
 
2  
Ruta guiada Palau Robert 
La nostra entitat organitzarà l’any 2008 una nova Ruta Guiada Palau Robert. 
Com ja sabreu, aquestes rutes subvencionades són de poca durada i molt 
senzilles, estan obertes a gent de tot Catalunya i tenen com a objectiu el 
fomentar l’activitat excursionista entre persones que no practiquen esport 
habitualment. El nostre Grup ha proposat un circuit matinal anomenat “Ermites 
al voltant de Puigpelat”. La sortida es farà el 19 d’octubre de 2008 a les 9 del 
matí des del Portal de Puigpelat. Contem amb la col·laboració de tothom per 
portar-la a terme. 
 
3 
Llicència federativa 2008 
Ja es poden demanar a Secretaria les llicències 2008 amb el mateix 
procediment d’anys anteriors. En pàgines interiors trobareu informació 
detallada així com les variacions respecte al 2007. A la nostra web hi són les 
taules amb els preus i cobertures per cada modalitat. 
 



44a. expedició del GECT 

  

Volcans Meru i Kilimanjaro (Tanzània) 
  
Cims aconseguits :   Uhuru Peak    5.895m. 

  Stella Point    5.756m. 
Gilsman’s Point   5.685m. 
Meru (Socialist Peak) 4.562m. 
Little Meru   3.801m. 
Rhino Point   3.800m. 

  
Dades : del 1 al 18 de setembre de 2007 
  
Participants (10): Montse Cedó, Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar Fargas, Joan 
Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Pere López, Joan Marquès i Joan 
Víctor Marquès. 
  
Tal com havíem desitjat, la tercera expedició del GECT al Kilimanjaro ha 
transcorregut sense problemes. El dissabte dia 1 de setembre quedava enrere 
un any de intensa preparació i a primera hora de la tarda volàvem de Barcelona 
a Amsterdam amb la Companyia KLM. A l’aeroport de Schiphol enllaçàvem amb 
el vol regular a Nairobi i a les nou del vespre ja tornàvem a volar, aquesta 
vegada amb les aerolínies de Kenya, l’orgull d’Àfrica. 
  

 

 

Una nit tranqui-la de vol donava pas al dia més complicat de tota l’expedició, 
l’engranatge de l’agència Muztag de Barcelona amb la agència Zara de Tanzània 
funcionava correctament, però la coordinació d’aquesta amb els seus veïns de 
Kenya ens deixava tirats al nostre destí en el aeroport Jomo Kenyatta de Nairobi 
i més tard sotmesos a un viatge en bus comprimits com sardines i ple de 
incerteses. 
  



 

 

Amb les dificultats esmentades i amb la silueta del Kilimanjaro sempre amagada 
rere la boirina, recorrem uns 160 kilòmetres per Kenya i entrem a Tanzània pel 
pas fronterer de Namanga. Superem les llargues cues, solucionem els 
enfarregosos tràmits dels visats i anem cap a la població d’Arusha, on els 
responsables del bus que ens porta intentaven fer-nos quedar. Desprès d’insistir 
en el compliment del programa acordat, finalment el bus ens trasllada a Moshi, 
on primer canviem els dòlars per shillings i desprès arribem al hotel Springlands 
prop de les sis de la tarda, en total havíem invertit quasi dotze hores per recorre 
350 kilòmetres. 
  

 

 

Ja en el hotel tot s’arranja, els responsables de l’agència Zara es disculpen per la 
descoordinació que hem sofert i ens inviten a berenar i sopar per oblidar el mal 
tràngol. Entretant coneixem als senyors Gody i Ezequiel, que ens expliquen el 
programa a seguir durant tots els dies de muntanya, també ens informen que 
seran els guies que ens acompanyaran al Meru i al Kilimanjaro juntament amb 
l’equip de suport integrat per vint portejadors, tres assistents i dos cuiners. 
  



 

 

Abans d’afrontar el Kilimanjaro, per aconseguir una bona aclimatació anem al 
Arusha National Park, la primera imatge desprès de creuar la porta del parc i 
entrar realment en la Natura, ens va impactar: manades de papions pel camí, 
girafes rossegant fulles i brancatge de les acàcies, búfals pasturant pels prats, 
zebres i facoquers o senglars fers corrent amunt i avall, tota la massa vegetal 
verd fulgurant emmarcada per violàcies muntanyes i un cel tan blau. Aquesta 
escena sempre la recordarem. 
  

  

Cada dia salvem uns mil metres de desnivell i els refugis Miriakamba i Saddle 
situats a 2.500m. i a 3.500m. ens acullen pel nostre descans. Poc a poc gaudim 
del contrast de la exuberant vegetació de la zona selvàtica curulla d’animals 
salvatges amb contraposició a la solitud de l’alta muntanya on la roca nua i erma 
desgrana pedres i terra al ritme que imposen els elements. El Littel Meru, cim de 
3.800 m. també contribueix a posar-nos en forma i el dimarts dia 4 per la tarda 
en un tres i no res assolim aquest cim. 
  



 

 

El dimecres dia 5 sortim del refugi Saddle a dos quarts d’una de la matinada, la 
lluna il·lumina el sender i en poc menys de dues hores coronem el cim del Rhino 
Point, un altre muntanyeta de 3.800 m. Continuem amunt per la carena del gran 
Meru, les hores transcorren i els primers rajos solars ens mostren un mar de 
núvols sota els peus, per dalt la boira fa de les seves i s’aferra obstinadament al 
cim. A tres quarts de vuit del matí assolim els 4.562m. d’alçada del cim Meru 
conegut també amb el nom de Socialist Peak. En la mateixa jornada descendim 
2.000m. i passem la nit al refugi Miriakamba. 
  

 

 

El dijous retornem a l’hotel a Moshi i el divendres dia 7 emprenem l’aproximació 
al Kilimanjaro National Park, formalitzem el permisos i recorrem la primera etapa 
de la ruta Marangu. L’atapeïda boscúria flanqueja el fresat camí de terra 
vermellosa, aus i primats circulen per les parts altes i flors autòctones entapissen 
la catifa vegetal, com la Impatiens papilionàcia rosàcia, o la Kniphofia thomsonii 
grog-vermellosa. O la diminuta Impatiens kilimamjari de color vermell viu, que 
amés esdevé com a símbol del Parc. 
  



 

 

La primera etapa fineix al refugi Mandara a 2.700 m., tot el grup dormim al altell 
de la cabana menjador. Esmorzem matinet, anem a veure el cràter o caldera del 
volcà Maundi i pas a pas anem fent camí cap el refugi Horombo situat a 3.720m. 
A poca alçada més del refugi Mandara el paisatge canvia notablement, el bosc 
dóna pas a una garriga arbustiva i de matolls, comencem a veure lobèlies de 
pètals blaus i prop del refugi Horombo les barrancades senyoregen grans 
senecis vora els capritxosos rajolins d’aigua, metre la resta de vegetació s’arrapa 
amb força i no s’aixeca gaire de terra. 
  

  

El dissabte dia 8 passem la primera nit a Horombo i l’endemà diumenge ens 
dediquem a refermar l’aclimatació. Descansem més estona que els altres dies i 
fem una petita excursió a un indret anomenat  Zebra Rock, on la curiositat 
natural són unes roques que presenten unes taques o ratlles negres verticals 
sobre fons clar que recorden una pell gegant de zebra. De sobre d’aquestes 
roques gaudim d’unes visions extraordinàries del Mawenzi i del con del 
Kilimanjaro. Desprès d’una bona estona de permanència per damunt de quatre 
mil metres retornem a Horombo, sopem i anem a dormir aviat. 
  



 

 

El dilluns dia 10, dia de transició, deixem Horombo i ens dirigim al refugi Kibo, 
situat a 4.720 m. d’alçada i que representa l’últim esgraó per descansar abans de 
la pujada final al cim d’Àfrica. Sense presses i cuidant la hidratació, l’aigua és 
vida, anem guanyant metres i deixem enrere el Last Water Point (últim punt 
d’aigua), dinem a mig camí, passem el Saddle o coll, que és una explanada de 
immenses dimensions i pels vols de les dues del migdia ens instal·lem plegats en 
una habitació del refugi. 
  

 

 

A partir d’aquest moment l’horari que seguim és d’alçada, sopem a les cinc i 
mitja de la tarda, dormim fins les deu i mitja del vespre, esmorzem frugalment i a 
quarts de dotze de la nit iniciem la llarga l’ascensió final. Sense quasi adonar-nos 
entrem en l’onze de setembre. Un traguet d’aigua i una barreta energètica a la 
bauma de Hans Meyer, pas rere pas pel caminoi zigzaguejant de la inclinada 
tartera i a les cinc de la matinada, quan la temperatura és mes gèlida, arribem a 
Gilsman’s Point, situat a l’aresta del gran cràter. I a dos quarts de vuit del matí 
havíem resseguit la carena i havíem creuat els últims vestigis dels camps de 
glaç. 
  



 

 

Tal com havíem planejat l’onze de setembre de 2007 celebràvem la Diada a 
5.895 m. en el cim del Kilimanjaro, el sostre d’Àfrica. Les Senyeres onejaven al 
ritme del vent i l’himne dels Segadors sortia dels nostres llavis al ritme que 
l’emoció ens permetia. 
  

 

 

El dimecres dia 12 ja estàvem sopant al hotel Springlands de Moshi, nit de 
diplomes, celebracions i cava i l’endemà iniciàvem la tercera part de l’expedició 
dedicada als safaris fotogràfics pels altres quatre grans parcs del nord de 
Tanzània. El Lake Manyara National Park amb boscos, plans, el llac, elefants, 
lleons que pugen als arbres, hipopòtams, búfals i pelicans. El Serengeti National 
Park, plana infinita amb tot tipus d’animals. El Ngorongoro Conservation Area, 
cràter amb un ecosistema únic al mon. Entre el Ngorongoro i el Serengeti visitem 
un poblat Masai i la zona d’ Olduvai un dels bressols de la humanitat. I per últim 
el Tarangire National Park, típic pels gegantins Baobabs i per la gran quantitat 
d’elefants. 
  



 

 

El dilluns dia 17 al vespre volàvem amb la companyia KLM de l’aeroport del 
Kilimanjaro al de Barcelona, passant per Dar es Salam. I el dimarts dia 18 pel 
matí finíem l’expedició i ens retrobàvem amb tots els familiars i amics que ens 
havien vingut a rebre a l’aeroport. 
  

 
  



ELS SOSTRES D' ESPANYA (8). 
 
 
Hola amics i companys, 
 
aquí teniu la vuitena entrega dels nostres viatges per les províncies d'Espanya i els 
seus cims. Avui us parlarem del cim més alt de Barcelona, el Costa Cabirolera de 
2.605 m. que es troba a la Serra del Cadí, al prepirineu català. 
 
L’u d’octubre de 2005 sortírem de Reus en direcció a Martinet, que es troba entre la 
Seu d’Urgell i Puigcerdà, per després anar uns 2,5 km en direcció a Montellà de Cadí 
i agafar una pista a la dreta. A uns 9,5 km es deix una pista que baixa a Montellà. La 
pista te uns 15,5 km i no es deix fins al final que trobarem una cadena que barra el 
pas. Aquí es deix el cotxe i en cinc minuts ens plantem a les portes del refugi C. A. 
Torras, al Prat d’Aguiló, a 2.037 m. 
 
Se surt pel davant del refugi, en direcció sud-est, per un camí ben traçat i marcat 
amb GR, que porta, en poc més d’una hora, fins el Coll del Prat d’Aguiló o també 
conegut com a Pas dels Gossolans, estem a 2.410 m.  
 

Una vegada varem descansar i 
recuperar les forces perdudes a la 
pujada, seguirem girant en direcció 
oest cap pel cim de Punta Aguda 
de 2.441 en el qual hi ha unes 
creus. 
 
Es passa pel cordal de la Serra, 
però no cal trepitjar tots el cims, ens 
decantarem una mica a l’esquerra i 
baixarem fins al fons d’una 
depressió que es troba als peus del 
que és el cim pròpiament dit. Al 
mateix temps que baixem, a la 

nostra esquerra i paral·lelament, queda la Serra Pedregosa.  
 
Tal com s’arriba a la cubeta, als peus del cim, es perden les referències, cal 
continuar recte al davant però girant una mica en diagonal a l’esquerra, aviat es 
troben unes marques que ens porten cap a unes canals fàcils, que pugen fins 
l’aresta final. Una vegada a la aresta, cal girar a la dreta i en cinc minuts ens plantem 
al cim. Varem invertir unes sis hores en arribar, però va valer la pena veure la cara 
nord del Pedraforca pel camí, i les vistes sobre la cara nord del Cadí, al mateix cim, 
són impressionants. 
 
La baixada pel mateix camí i en dues hores arribarem al cotxe. 
 
Salutacions a tots i fins la propera història.  
 
 
Daria Stupina, Tatiana Stupina i Pere López Ladevèze. 



EL CIM DE L’ENVEJA SANA 
 
 
Sembla el títol del puntal d'un serret o una misteriosa llegenda sobre la part alta 
d’uns romàntics jardins o el nom d'un turó de la nostra toponímia que és tan 
imaginativa . Però no, sense deixar de reflexionar sobre la Naturalesa, avui no 
anem per aquí. Entraré en tema contant-vos l’últim tram de trajectòria, de la 
branca genealògica d'un personatge bastant comú al que anomenarem Vicent. 
El seu iaio era estatger d'un mas i va vore amb satisfacció com els fills 
aconseguien anar a l'escola els anys d'infantesa i encetaven l'etapa 
d'aprenentatge de diferents oficis. Deixaven la duresa del treball de la terra i la 
masia, i el iaio d'en Vicent sentí satisfacció per aquesta millora significativa en 
la vida dels seus fills. Aleshores, altres coses no havien canviat: la fruita es 
consumia de l'arbre a la boca. A l'estiu els tolls de les sèquies i les clotades del 
barranc eren llocs per nedar i refrescar-se. A l'hivern, després de la feina, al 
casino a petar la xerrada prenent cafè o a jugar la partida de cartes. Al treball i 
a l'escola, s'anava a peu, per senders o camins de carro. Es jugava al carrer i al 
camp com havia estat durant anys i panys. 
  

El pare d'en Vicent era fuster. Li 
ensenyaren l'ofici els mestres que 
amb nou anys ja tocaven la fusta, 
més que fora per descarregar-la 
del carro. Dominava l'ofici i el 
coneixement de la “cosa ben 
feta”. Les fusteries 
esdevingueren fàbriques. A la 
feina començà a pesar més la 
quantitat que la qualitat en la que 
havia estat instruït. Aquesta 
contradicció viscuda, era 
atenuada per les primes a la 

producció, que permetien millorar el poder adquisitiu i Vicent va poder anar a 
l'escola fins els 14 anys i, encara treballant, anava a una acadèmia a millorar la 
seua aritmètica i ortografia. El pare d'en Vicent n'estava satisfet: el seu fill 
s'havia col·locat d'aprenent en les oficines d'uns grans magatzems i fins i tot 
havia estat a punt d'ingressar de “botones” en un banc. Els costums no havien 
canviat substancialment: es nedava al barranc perquè les sèquies havien fet els 
marges d'obra i era perillós arrimar-se. Al carrer es jugava, tot i que de tant en 
quant havia de refugiar-se a la vorera perquè venia un carro o una bicicleta. Els 
joves no anaven al casino, sinó al bar. Els camins i les sendes continuaven 
essent les vies de comunicació, ara transitades també per bicicletes. 
 
Els fills d'en Vicent, tingueren anys d'oportunitat d'estudis que aprofitaren i fins i 
tot un d'ells és economista. Anaven a l'escola en cotxe o autobús. No caminen 
perquè les presses del seu ritme de vida no els ho permet, a més que no 
queden quasi camins i la majoria estan enquitranats o cimentats. De petits 
feren alguna excursió: sortides de natura al camp. Neden en piscines 
municipals, assegurats per un aigua desinfectada que assegura uns ulls 
vermells. A la platja van per prendre el sol, no el bany. Estan lluny de saber el 



que mengen, com ho sabia el seu besavi quan menjava fruita de l'arbre o 
verdures collides directament de l'hort. 
 
En Vicent, que és al centre 
d'aquesta petita part de 
l'evolució, reflexiona sobre la 
vida i nota una certa confusió: 
el que ell ha viscut i el que 
havia sentit parlar als vells li 
feien entendre la vida com si 
l'evolució tecnològica i social 
anés sempre de la mà de lo 
natural. Veu que per als seus 
néts augmentarà l'esperança 
de vida, però no és natural que 
juguen, estudien, treballen i 
desenvolupen les seues 
activitats sempre en espais tancats, entre quatre parets com se sol dir. Ells 
viuran un excepcional desenvolupament de la medicina, viatges impensables, 
cotxes i aparells audiovisuals que no hauríem imaginat en les nostres millors 
fantasies. Però no sabran el que és jugar al carrer o al camp, tindre contacte 
amb la natura cada dia, anar a nadar a espais naturals i oberts i no coneixeran 
una societat amb la clau de les cases al pany. El progrés no va de la ma de la 
qualitat natural de la vida. Sembla que la component racional del 
desenvolupament ha fet cim i l'altra part, quasi exclusivament tecnològica i 
mercantilista, prospera sola. Vicent no veu clar el futur i a pesar seu, no sent 
pel seus fills, la sana enveja de prosperitat que sentí el seu pare d'ell i el seu 
iaio del seu pare.  
 
Josep Salafranca 
 
 



SOBRE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES 2008 
 
ASSEGURANÇA SUB-14 I SUB-17 
 
Les Llicències Federatives de la FEEC de les categories Sub-14 i Sub-17 
serveixen per participar en les competicions pròpies de la FEEC i, en el àmbit 
del lleure, tindran cobertura per a qualsevol altre esport que el menor practiqui 
de forma no competitiva. 
 
Les llicències Sub-14 i Sub-17 tenen cobertura mundial i permetran que el 
federat pugui competir a competicions catalanes, estatals (amb l’habilitació de 
la FEDME) o internacionals (amb l’habilitació de la FEDME si s’escau). 
 
Procediment en cas d’accident sub-14 i sub-17 
 
Assistència a Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol 

 AVISAR IMMEDIATAMENT al Centre d’Atenció 24 hores de Mapfre 
Asseguradora 902 157 504, amb el 00 34 davant si es telefona des de 
l’estranger.  

 Notificar el número de pòlissa 055-0680000022  

 Donar les referències de l'accident i l'accidentat (cal tenir a mà la 
llicència amb les dades de l'accidentat).  

 Una vegada recollida aquestes dades, el Centre d’Atenció facilitarà el 
número d’expedient  

 Cal contactar en primer terme amb l’entitat excursionista de l’accidentat 
o, en cas de no ser possible amb la FEEC per tal de complimentar la 
Declaració d’Accidents, on hi constarà el número d’expedient.  

 El comunicant remetrà posteriorment la Declaració d’Accidents per fax a 
Mapfre al número 917 003 073.  

 El federat lesionat ha d’acudir exclusivament als Centres Mèdics 
Concertats aportant la Declaració d’Accidents degudament 
complimentada i segellada. És imprescindible que hi consti el número 
d’expedient. L’accidentat no haurà d’abonar res (sempre que les cures 
no excedeixin el límit de cobertura establert).  

 
 
ASSEGURANÇA SUB-18, MAJORS i SUPRA-75 
 
Les llicències de les categories Sub-18, Majors i Supra-75 continuen estan 
contractades directament des de la FEEC amb Sabadell Grup Assegurador. 
Enguany es canvien bona part de les cobertures sanitàries, que en línies 
generals augmenten.  
 
Cal considerar que respecte al Pla de l'any 2007: 
 
S’amplia el termini de notificació d’accidents. En cas d'accident els titulars de la 
llicència han de comunicar l'accident al telèfon d'assistència que apareix a la 
tarja federativa en un termini de una setmana (7 dies naturals), encara que es 
pugui pensar que la lesió no és greu i no requerirà assistència mèdica. Si no es 



compleix aquest requisit la companyia asseguradora no es fa càrrec de 
les despeses assistencials derivades d'aquell accident. 
 
Les llicències de modalitats A i B, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura 
passant a ser: Espanya, Pirineus Francesos, Andorra i Portugal. 
 
Les llicències de modalitat C, amplien l’àmbit geogràfic de cobertura passant a 
ser: Espanya, Pirineus Francesos, Andorra i Portugal. 
 
La Bicicleta de Muntanya (BTT) s’inclou a la modalitat C. 
 
La modalitat C inclou una nova modalitat: el Canicross 
 
Els majors de 75 anys han d’acollir-se a la categoria Supra-75. S’augmenten 
les cobertures respecte a anys anteriors i s’amplia l’àmbit geogràfic de 
cobertura passant a ser: Espanya, Pirineus Francesos, Andorra i Portugal. 
 
Recordeu també que, igual que l’any passat, per a la tramitació de les llicències 
sub-14 i sub-17 és imprescindible el número o codi del Carnet Català de la 
Salut o Targeta Sanitària. 
 
Els canvis d’adreça, telèfon o correu electrònic s’han de comunicar a la 
Secretaria del Grup per tal d’assegurar la comunicació i que no tingueu 
problemes en rebre puntualment la revista Vèrtex. 
 



TANZÀNIA, UN PAÍS FASCINANT 
 
Quan al butlletí núm. 41 del juny de 2007 parlàvem de Tanzània amb dades 
geogràfiques extretes dels llibres com a preparació de l’expedició, ja 
ensumàvem un món llunyà i molt diferent al que estem acostumats. Només els 
documentals de la televisió ens donaven una idea del paisatge i la fauna. El 
que no ens podíem pas imaginar es que resultés tan fascinant com ha estat al 
llarg dels divuit dies que ha durant el viatge.  
 
Comentàvem que la gran falla del Rift està a poc a poc trencant el continent en 
dos i que això passarà en els propers cinquanta milions d’anys. Contemplant el 
paisatge de la vall del Gran Rift des de la terrassa del Lake Manyara Hotel amb 
les primeres llums del 14 de setembre, vèiem la boirina que amagava el sol 
ixent i velava la pàtina d’aigua del llac Manyara, assentat precisament al fons 
de la gran falla. Junt amb altres llacs, casualment tots de forma allargassada 
com el Tanganyika o el Malawi, van dibuixant la línia d’aigua que les forces 
tectòniques fa crèixer.  
 

Una sensació estimulant i 
torbadora ens va guanyant 
l’esperit quan ens plantem 
davant de llocs que hem 
sentit moltes vegades i que 
ara podem trepitjar. 
Olduvai, el conjunt 
paleontològic i arqueològic 
potser més famós del món 
per la seva importància en 
esbrinar l’origen de 
l’espècie humana, té 
l’aspecte d’una barrancada 
plena de pols i matolls 
perduda en l’eixuta estepa 

massai. Al seu petit museu mirem els panells que expliquem la història de Louis 
i Mary Leakey que des dels anys 50 del segle passat van encetar 
investigacions cabdals que encara continuen. Podem contemplar restes 
descobertes d’avantpassats nostres con el Paranthropus boisei, de 2,6 milions 
d’anys, i altres com l’Homo habilis i l’Homo ergaster.  
 
No sols les forces de la natura o de la història ens fan aturar-nos a pensar un 
moment. El paisatge està habitat. La visita a una aldea massai i el contacte 
proper amb aquesta gent, tot i que filtrat per la seva disposició a complaure als 
turistes amb unes danses per uns pocs dòlars, no treu la importància al fet de 
que són gent que viuen en unes condicions que des de la nostra opinió podem 
qualificar d’extremes, ficats en cabanes fetes de branques, palla i excrements 
del ramat que és el seu principal mitjà de subsistència. Al voltant, una plana 
erma s’estén fins on arriba la vista. Invitats a visitar per dintre les petites 
cabanes, poden veure que es redueixen a una llar de foc amb quatre pedres i 
un jaç elemental. Només les vistoses arracades i collarets multicolors es 
mostren com a elements accessoris d’una vestimenta bàsica de draps senzills 



sense forma de vestit. És inevitable pensar en les condicions sanitàries que 
deuen tenir. 
 
Pel que respecta a la població de zones urbanes, la situació és millor que a la 
zona rural. A Moshi, ciutat de 144.000 habitants on hi era el nostre hotel base, 
es pot comprovar però el baix nivell de desenvolupament del país, amb 
economia de supervivència i poca cosa més.  
 
La interacció amb 
l’element humà que 
coneixem durant tot el 
viatge, muntanya i safari, 
podem valorar-ho només 
des del nostre punt de 
vista, el de clients. La gent, 
jove majoritàriament, que 
treballa en la indústria 
turística fent de guia, 
portejador, cuiner, 
cambrera o recepcionista 
es consideren afortunats. 
Encara que sigui 
esporàdicament, tenen un sou i accés a les propines, veritable maná, 
fonamental per completar els seus magres ingressos. Però tenen molt clar el 
seu lloc i mengen i dormen apart, tant en els refugis de la muntanya com en els 
hotels i establiments turístics. Podem recordar al Parc Nacional Tarangire, com 
a 500 m del Tarangire Sopa Lodge n’hi ha, convenientment amagats entre la 
vegetació, un conjunt de barracons molt senzills on mengen i dormen els guies, 
conductors i altre personal de servei.  
 
Tot el que anem veient ens fa pensar. I només hem vist una petita part del país. 
Gody, el nostre guia principal de muntanya, home creient, ens va dir: Agraeixo 
a Déu que hagi estat generós amb Tanzània amb meravelles com el 
Kilimanjaro i el Serengeti i el Ngorongoro, que fan que vingui gent de tot el món 
i ens puguem guanyar la vida. Sinó seriem lladres. 
 
Lluís Díaz  
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 
Més detalls a la nostra web: www.gect.cat 
 
 
Data  Activitat      Organitza 
 
Gener 2008 
 
27/01  Vilaverd – Rojals – Montblanc   GECT 
 
Febrer 2008 
 
24/02  Sortida per la serra de Montsant   GECT 
 
Març 2008 
 
29/03  14è Camí de l’Aigua Tarragona-Puigpelat GECT 
 
Abril 2008 
 
27/04  El Barranc del Salt al massís dels Ports  GECT 
 
Maig 2008 
 
18/04  Sortida per la serra de Llaberia   GECT 
 
Octubre 2008 
 
19/10  Ruta Guiada Palau Robert     GECT  
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