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Moviment de socis del mes d’octubre 

ALTES 
 
Marti Olasz Aragay 
Arnau Janer i Serrahima 
Pau Hormigos Feliu 

 
 

La nostra més cordial benvinguda i 
el desig d’una ben profitosa estada 
a l’Agrupació. 

Volem fer arribar el condol al nostre company i expresident Manel Na-
varro pel traspàs de la seva mare. 

Ara que ja sabem que el més probable és que la nostra nova seu social 
serà a la Sagrada Família, us fem saber que busquem soci/a per substi-
tuir a la M. Antònia, que durant tots aquests darrers anys ha estat portant 
la Secretaria de l’Entitat. Properament us informarem més àmpliament 
dels detalls, com són les tasques de recepció i informació o les adminis-
tratives, d’informàtica o d’escriure correctament en català. De tota manera 
si algú està interessat es pot posar en contacte amb la M. Antònia, que li 
avançarà informació i en prendrà nota. 

Oferiment d’un lloc de treball remunerat a 
l’Agrupació 

NOTA DE CONDOL 
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... i els alpinistes despunten 
com a espurnes de vida en 

un món mineral.  

... s'alternen amb exposats 
passos de roca en 4+  
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mateix orgull que es van oposar a la guerra d'Irak enarboren “In 
Tartiflette We Trust” contra l'americà “In God We Trust”. En fi... 
s'ha de viure aquí per entendre-ho. 
 Al final decidim de pujar per La Palud, i plantar la tenda al costat 
de la Punta Helbronner. Ben a prop del refugi Torino, que evidentment 
està complet. De La Fourche ja ni en parlem. Hem pujat una tenda per 
les nenes, la Laure i l'Alice. L'Oli i jo, ben valents, hem decidit que dor-
miríem al ras. Creu-t'ho. En quan arribem als 3.800 m de la Punta Hel-
bronner, enmig de la boira i amb aquell vent udolant, decidim buscar 
un recer on sigui. Finalment aconseguim forçar la porta del hangar on 
guarden la retrac a l'hivern. No em pregunteu què hi fa una retrac aquí 
dalt, ni com l'han pujat.... 
 El cas es que aconseguirem escapolir-nos dintre de l'hangar per 
menjar tots quatre i dormir a recer del vent i d'una nevada eventual... 
les noies, que finalment són les més valentes, dormiran a la tenda. 
L'hangar fa pudor a benzina. No sé si dormim o caiem inconscients. 
 L'endemà l'alarma sona a les 12h30. Eh oui! És just l'endemà, en-
cara que sigui per 30 minuts. I la mala notícia cau com una llosa. L'Oli-
ver es troba malament i no vol venir. És veritat que la via és compro-
mesa i que una retirada és gairebé impossible, però jo estic convençut 
que podrà pujar ! Diu no tenir mal d'alçada, però el cas és que no a 
dormit bé. No m'estranya.... amb la concentració de gasos de benzina 
en l'ambient, deu tenir una intoxicació neurològica... En fi, els que co-
neixeu l'Oliver sabeu que no és fàcil fer-li canviar d'opinió. S'entesta 
tot dient que no vol endarrerir-nos. Que  es quedarà a la tenda, la ple-
garà i ens esperarà abaix. Amb la son que tenim no comprenem gaire 
bé el que passa i no tenim ànims de discutir. Prenem un esmorzar fru-
gal i marxem l'Alice, la Laure i jo, cap al fons de la Vall Maleida 
(Combe Maudite, en francès).  A mesura que avancem cap al corredor 
d'atac de la Kuffner, al fons del circ glaciar, la boira s'aixeca i ens re-
gala un cel estelat. Els corredors de la Fourche i el corredor d'atac a la 
dreta, semblen en bones condicions. El diable ho ha previst tot perquè 
aquesta vegada ho aconseguim. Progressem per la Vall Maleida, en-
front ben amunt, el Mont Maleit (Mont Maudit), amb els seus 4465 me-
tres, a la nostra dreta les agulles del Diable s'aixequen com si volgues-
sin esgarrapar el cel. (continuarà...) 

Texte: Dani Bach 
Fotos: Dani Bach, Laure Gurcel i Alice Rossignol 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

pàgina 3 

AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  
Editorial 

Ser honest amb un mateix 
 

E l passat 17 d’octubre en un acte organitzat per l’Institut Bar-
celona Esports ens varen lliurar un diploma que confirmava la 

nostra participació en el Consell de Coordinació Esportiva de la 
ciutat de Barcelona. Ja fa dos anys que la Secció Infantil de 
l’Agrupa ofereix una oferta homologada d’activitats extraescolars i 
és una satisfacció que els nostres 13 monitors i 43 nens i nenes 
comencin a tenir aquest ressò. A la ciutat de Barcelona hi ha molts 
pocs clubs excursionistes que tinguin una secció tan potent. És una 
labor iniciada ja fa uns anys i ara amb l’entusiasme dels monitors 
es va consolidant com una secció que pot ser  la base dels futurs 
membres de l’Agrupa. 
 A la conferència que tancava l’acte, donada per l’ex-conseller 
del Govern Basc Joseba Arregui, ens va exposar les línies per 
on va en aquests moments l’esport. Va remarcar que en la societat 
de consum que estem instal·lats, l’esport es converteix en un es-
pectacle que necessita contínuament de noves marques per ali-
mentar  muntatges que sovintegen en pantomimes. 
 Va destacar que en una societat tan competitiva, les tradicions 
són molt difícils de mantenir i les agrupacions excursionistes, dedi-
cades a fomentar l’esport som, encara, una escola d’individus autò-
noms.  
 Ser soci d’una entitat, assumir responsabilitats de forma altruis-
ta, exercir la solidaritat i la companyonia, sortir de l’anonimat que 
ens imposa la ciutat i fer esport, és una decisió que ennobleix, que 
allunya la solitud i predisposa a assumir nous reptes. Aquestes ca-
racterístiques són possibles per la capacitat que tenim de crear xar-
xes de relació social que enforteixen la societat i posa en valor  ins-
titucions que, com la nostra, té 95 anys d’història.  
 En aquest butlletí trobaràs un avenç de la programació de mun-
tanya que es completarà, amb altres especialitats, en el proper but-
lletí. En aquesta societat tan individualista, trobar un lloc a on es 
pugui ser honest amb un mateix, és trobar un petit tresor que ens 
pot acompanyar durant molts anys de la nostra vida. 
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Ja tens a la teva disposició el cava d’aquest any 2007  
amb la xapa de la Secció Infantil.  

 
Preu per caixa: 32€   Preu per ampolla: 6€ 

CAVA 

Assemblea Extraordinària. Canvi de Seu Social. 

Com a soci, has rebut una carta amb data 29 d’octubre en la que et 
convoquem per l’Assemblea Extraordinària, a celebrar el dia 14 
de novembre. La Junta ens exposarà les característiques d’un nou 
local a l’espai del Mercat de la Sagrada Família i a continuació es 
posarà a consideració, de l’Assemblea, el canvi de seu social. Si 
ets soci, et preguem l’assistència. 

Com cada any l’Agrupa posa a disposició dels seus socis i amics partici-
pacions de 2,40€ del número 

13.927 
Les butlletes a la venda a 3€ a Secretaria 

LOTERIA DE NADAL 

El dissabte, 15 de desembre, a les nou del vespre celebrarem el sopar 
de Nadal, el darrer en el nostre local de la Plaça del Pí i Sant Josep Oriol. 

 
Menú especial: 
• Cocktail de Benvinguda 
• Xatonada 
• Conill amb bolets 
• Postres 
• Torrons, neules, cafè i copa 
• Aigua, vi i cava a doll 

Preu per soci: 22€ 
No hi faltis!!! 

SOPAR DE NADAL 
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fresca desaparèixer sota els nostres peus, vam decidir retirar-nos 
pel corredor d'atac abans de que la via es redrecés. Una altra lliçó 

apresa, la Kuffner s'ha de fer quan no hi hagi massa neu. 
 Ja aneu endevinant que trobar les bones condicions de una via en 
mixt és tot un art, o tota una loteria, segons es miri. A tot això l'Oliver a 
força de sentir-nos dir que teníem ganes de fer aquesta via li vam en-
comanar el cuc i mica en mica va anar expressant el seu interès a fer-
la amb nosaltres. Fins al punt de fer-nos esperar que tornés del seu 
viatge llampec a l'Elbrus per anar-hi junts al Mont Maudit. De vegades 
el diable es posa de la teva part, i coses de la vida, just el cap de set-
mana després del retorn de l'Oli amb l'Elbrus sota el braç, les condici-
ons per la Kuffner semblaven òptimes. En fi... en funció dels nostres 
càlculs tenint en compte les nevades precedents, la força i direcció del 
vent (pel tema cornises i plaques), els dies de sol després de la darre-
ra tempesta, les temperatures al dia i a la nit a diferents alçades... etc. 
 Tot això i una mica d'estudi de la meteo, és a dir.... consultar 5 
pàgines internet diferents de previsió meteo “mastegada” i altres tants 
models “crus”, hem va perpmetre trucar a l'Oli dimecres al matí per dir-
li triomfant “Compra !!!!”. 
 I així ho va fer. Va adquirir uns bitllets low-cost Barcelona-Genève 
per arribar dissabte a les 10h30 i marxar dilluns a les 7h30, qüestió 
d'arribar a treballar a les 9h com si res no hagués passat. 
 Doncs dit i fet. El dissabte al matí recollíem l'Oli a l'Aeroport Inter-
national de Genève (GVA), a les 12h recollíem l'Alice a Le Fayet i a les 
13h estàvem entaulats a Chamonix degustant les delícies de la cuina 
savoyarda. Cuina molt elaborada de la qual el seu màxim exponent és 
la fondue: un sol ingredient. Afegint d'altres delicatessens a l'ingredient 
estrella, el formatge, obtenim altres plats de la alta cuina savoyarda. 
Per exemple, si afegeixes patates, tens la raclette. 
 Bravo. Si ets un cuiner agosarat i al formatge i les patates afegei-
xes ceba i cansalada, voilà! Tens la tartiflette !!! “In Tartiflette We 
Trust” és una divisa identitària d'aquesta regió al mateix titòl que “El 
català és cosa de tots”, per exemple. En el cas savoyard representa 
primer de tot, una forma de vida, de bona vida, bon vivant de qui apre-
cia els productes de la terra, la bona cuina i en gaudeix. En segon lloc 
tota una filosofia existencialista, (gràcies Camus i Sartre), enfront d'a-
quells qui creuen en un Déu eteri i llunyà, ells només creuen en el con-
cret del dia a dia. En les patates, per exemple. I en tercer lloc tot un 
missatge nacionalista, d'enfrontament al poder establert i homogeneït-
zador, un missatge ben francès enfront a l'imperialisme ianqui. Amb el 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
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T res vegades, tres, havíem pujat fins a la Combe Maudite per in-
tentar aquesta via que en totes les guies descriuen tant maca. La 

primera vegada ni tant sols vam apropar-nos al bivac. En comptes de 
dirigir-nos al corredor a la dreta de La Fourche, (les dues agulles ben 
diferenciades al fons de la vall que formen això, una forca), vam seguir 
les cordades que escalaven el corredor a la dreta del Trident, les tres 
(i no dos) agulles que formen això, un trident, situades a l'esquerra 
d'un ampli coll de neu sobre l'aresta de la Brenva. Allà hi havia l'antic 
refugi Giglione, que ja no existeix. El cas es que després d'escalar allò 
en un mal gel ens vam adonar que allà no estava la Fourche i de que 
anar des d'allà fins al bivac que buscàvem seria complicat. Ho vam 
intentar, en condicions de neu dolenta, se'ns va fer tard, ens feia mal 
el cap, i vam tornar de nit cap al refugi Torino on vam arribar cansats, 
amb mal d'alçada i mal acollits. 
 D'això fa ja molt temps. En el segon intent vam decidir que dormi-
ríem a la tenda al peu del corredor d'atac directe, en comptes de pujar 
al bivac de La Fourche que té fama d'estar sempre superpoblat. De 
totes maneres vam fer bé, perquè el corredor de la Fourche que dóna 
accés al refugi estava més sec que una pell de serp desocupada. El 
que va passar és que de fet el corredor d'atac que porta directament a 
l'inici de la Kuffner, allà on l'aresta de la Brenva (a no confondre amb 
l'esperó homònim)  perd l'horitzontalitat i es llença vertical cap al cim 
del Maudit, doncs també mancava de neu, i a mig corredor quedaven 
aparents les típiques lloses glaciars on no hi ha res per agafar-se. 
Condemnats doncs a recular. Lliçó apresa, la Kuffner s'ha de fer quan 
hi hagi prou neu. 
 La tercera vegada vam anar amb en Nico, vam anar a dormir a La 
Fourche i vam comprovar que és veritat que aquest refugi és minús-
cul, que amb la millor de les voluntats la gent s'atapeeix fins a dormir 
16 en 12 places. Bé.... això de dormir és un eufemisme, evidentment. 
El cas és que vam aprendre una altra lliço. Fins i tots als Alps, coberts 
per Meteo Suisse, Meteo France i una desena d'organismes indepen-
dents... fins i tot aquí, (o sobretot aquí), els meteoròlegs s'equivoquen. 
Tota la nit se la va passar nevant i l'endemà, esperonats pel Nico que 
ja havia fet la via una vegada vam intentar-ho. Però després de passar 
por en els primers gendarmes i de veure un parell de cornises de neu 

Mont Maudit (4.465 m). 
Aresta Kuffner (55° 4+ IV D) 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  SECCIÓ DE CULTURASECCIÓ DE CULTURA  
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a càrrec del Dr. Joaquim Montoriol 
L’Alguer: Parlem Català 

Un recorregut pel Nord de Sardenya 
 
 Sardenya és per la seva superfície, la segona illa del Mediterrani. 
Al NW de la mateixa s’hi troba l’Alguer, port pesquer d’extraordinària 
importància (peix, cefalòpods, llamàntols, llagostes i corall), a on co-
mençarem precisament al nostre recorregut. A la població s’hi parla 
sard i català, cosa que fa que Itàlia ocupi el tercer lloc entre els estats 
a on es parla el nostre idioma (curiosament Itàlia supera Andorra, a on 
el català és l’idioma oficial. 
 Seguirem la costa nord, d’un gran interès paisatgístic, geològic i 
històric. Anirem, també a l’arxipèlag de la Maddalena, a on Napoleó va 
prendre part d’una batalla, perduda, quan encara era només capità 
d’artilleria. A l’illa de Caprera, s’hi troba la tomba de Garibaldi, un per-
sonatge fora de sèrie conegut a Itàlia com “l’Eroi de dos Mons” per les 
seves lluites a Europa i Amèrica. 
 El retorn a l’Alguer  el farem per l’interior, cosa que ens permetrà 
veure dues meravells: Santa Trinita de Saccargia, una joia del segle 
XII, i el Nuraghe di Santu Antine (un dels més importants entre els set 
mil nuraghis que hi ha a l’illa) testimoni de la civilització nuraghique 
que es desenvolupà entre els anys 1.000 a.c. i 600 a.c. 

Conferència col·loqui 

 Ja tenim a disposició de tothom que ho necessiti un ordina-
dor connectat a internet per fer consultes i també, amb diferents 
lectors per veure fotos. El trobareu situat a la Sala de Mapes de 
la Secció SEAM. 
 Abans de llençar qualsevol aparell electrònic o elèctric, con-
sulteu a Secretaria l’aprofitament per l’Agrupa o per algun altre 
soci. Podríem començar a treballar la idea d’un mercat 
d’intercanvi entre els socis, per ajudar a allargar la vida útil 
d’alguns aparells i millorar el seu reciclatge. Ens ajudarem tots 
plegats a no ser tan consumistes.  

Nou servei als socis 
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DIA  24  DE  NOVEMBRE 

COL·LOCACIÓ DEL PESSEBRE A COLL PRE-
GON (1535 m.) 

RIPOLLÈS 
 
Sortida per a totes les Seccions de l’Entitat 
 
Per pujar aquest any el nostre pessebre al coll Pregon sortirem 
de l’enfila’t poblet d’Espinavell (1240 m.), situat a la vora esquer-
re del Ritort i presidit pel cim del Costabona. 
Des de les últimes cases del poble d’Espinavell es pren un camí 
ample que enllaça amb un PR i en menys d’una hora ens puja a 
coll Pregon (1535 m.) que és fita fronterera amb  el Vallespir i 
amb una magnífica vista tan cap el nord com cap el sud. 
Un cop col·locat el pessebre i fetes les fotos de rigor, tornarem a 
Espinavell i anirem cap a Molló, on al restaurant “El Costabona” 
farem l’àpat de germanor. 
 
Menú: 

• Entremès 
• Canelons 
• Fricandó 
• Postres (gelat o flam) 
• Pa, vi, aigua i copa de cava 
• Cafè i gotes 

 
Places limitades del restaurant : 43 
Farem la sortida amb autocar amb un màxim de 40 places. 
Preu autocar i dinar :  Socis 35 € - Socis online 39€ - No socis 
40 € 
Reserva de places a Secretaria, previ pagament, fins el dia 
15 de novembre. 
Sortida de Pl. Catalunya (davant del Banc d’Espanya), a les 
7 del matí EN PUNT.  
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A  les 7 del vespre arri-
b e m  t o t s  a 

l’aparcament de turismes 
del coll d’Estenalles. Des-
prés de les salutacions i 
presentacions dels no-
vells, pugem per la pista 
asfaltada fins al coll 
d’Eres. Afortunadament 
els del “Temps” l’han erra-
da i avui tampoc no plou. 
Una breu parada ens per-
met reunir-nos. Seguim 
camí per la Carena del Pagès. Hi ha calitja i el sol cau, sense gaire 
glòria, darrera els serrats del Bages. Ens aturem a contemplar el 
Roure del Palau, impressionant arbre de prop de 30 metres 
d’alçada. El camí s’endinsa a l’alzinar. Després d’una graonada, 
deixem el camí i ens arribem als Òbits. Al Vallès ja s’han començat 
a encendre els llums. Tornem al camí, ara amb les llanternes ence-
ses. El bosc no deixa passar ni un bri de la poca llum que pot fer 
una Lluna creixent, roja i molt prima, una mica més proper a 
l’horitzó Júpiter aconsegueix fer-nos arribar la seva imatge. Al cap-
damunt d’un grau sortim al cimadal; en la fosca, la silueta del mo-
nestir ens guia en la darrera pujada. Són quarts de deu. Tenim tau-
la reservada  i al cap de poc s’omple de persones, porrons, aigües i 
plats plens; es van buidant els plats, els porrons i les aigües, men-
tre s’omplen les persones. Cap a les 12 picades la colla es divideix: 
15 tornen pel camí del coll d’Estenalles i un parell baixen cap a 
Can Pobla; aquests darrers erren el camí i només gràcies als telè-
fons mòbils i l’excel·lent bona voluntat i paciència dels companys, 
no van veure arribar l’aurora asseguts damunt d’un greny de roca 
conglomerada. A aquests companys i companyes, en Jordi (que és 
qui la va espifiar) els hi demana perdó i promet no tenir mai més 
idees peregrines i seguir el ramat com a bon pelegrí. 

Jordi Romagosa 
Soci 1224 

A La Mola amb nocturnitat 

Sopant a La Mola 
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aterrar a la vora sense mullar-me. Aleshores comunico a en Rafa el 
problema del frec i ell hi instal.la un desviador. Ens trobem en un 
pou circular per on cau una forta i ensordidora cascada, la comunicació 
amb el que hi ha a la part superior es força difícil i la pròpia aigua genera 
una corrent d’aire que et deixa glaçat. 

    A baix, una petita galeria 
engoleix tota l’aigua, sembla 
un riu. L’Erik em diu preocu-
pat que no sap si ens hau-
rem de mullar, avanço per la 
galeria fins a trobar un pas 
on cal fer equilibris per no 
caure a l’aigua, a partir 
d’aquí seguim per un mean-
dre força divertit, hi ha molta 
aigua i sembla ben bé que 
estiguem fent el descens 
d’un barranc, constantment 
hem d’anar fent equilibris per 
evitar mullar-nos els peus a 
les profundes badines que 
sobrepassen les nostres bo-
tes d’aigua, tot i així la pro-

gressió és ràpida i distreta. De sobte veig una galeria que aporta aigua a 
la nostra dreta, del sostre penja una ampolla, és, sense dubte, la conne-
xió amb la via “sorpresa” lloc on va concloure l’expedició de l’any passat 
(veure a www.ere-aec.com). Seguim caminant i arribem a un nou ressalt 
d’uns 3 metres, aparentment no té gran dificultat, si no fos perquè el gran 
cabdal d’aigua s’estampa sobre una pedra a mig pou i escampa l’aigua 
per la sala com una dutxa. Crec que ha arribat el moment de dutxar-se, 
penso. Després de fer nombroses proves veiem inevitablement que que-
darem empapats. L’Erik baixa com pot i tot seguit el segueixo, mentre em 
recupero de l’aigua que m’ha entrat pel clatell també baixen en Rafa i en 
Manolo. Continuem avançant pel ja declarat barranc baixant ressaltets i 
evitant bassals fins que l’Erik es mulla els peus i diu que ja comença a 
tenir fred. Som a –335, així que proposo fer mitja volta. Deixem els peta-
tes en un lloc sec i reculem fins a retrobar-nos amb en Rafa i en Manolo. 
Ells continuaran, al dur el vestit de PVC no s’han mullat tant. Comencem 
la penosa pujada pel pou de la dutxa mentre veig la seva llum que es 
perd galeria enllà. 

Continuarà...  

EREERE  

En Manolo espera ben carregat en una petita 
platgeta a més de 300 metres de profunditat, 
l’aigua i les baixes temperatures fan que les 

esperes no puguin ser massa llargues. 
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18 de novembre 
Tram: de Tàrrega a Castell del Remei 

 
Continuem per l’Urgell, gaudint de les amplies planures i la 
serra del Montsec al fons, guardant els nostres passos. 
Sortida en cotxes particulars. Informació a Secretaria. 

Camí Català de Sant Jaume 
(diumenges) 

Sortides de Muntanya 

NUM DATA LLOC DE LA SORTIDA VOCAL 

  2007 2007   
1 11 novem-

bre 
Puig de les Agudes (Ripollès) Pino - Cata 

93 319 06 72 
2 24 novem-

bre 
Sortida tradicional per muntar el Pessebre a 
Coll Pregon (Ripollès) 

Veterans 

- 2 desem-
bre 

PONT PURÍSSIMA Secretaria 

3 8 desem-
bre 

Primera esquiada de la temporada a Puigmal 
2000. 
Pujada amb raquetes al Puigmal. Sortida amb 
autocar. 

Secretaria 

4 14 desem-
bre 

Les Agudes -Turó de l’Home Josep Emili 
Sara 

93 422 62 76 

  2008 2008   
5 12  gener Pujada amb raquetes al Puigpedrós. Anirem a 

pair els torrons 
Secretaria 

6 13 gener Montserrat Eduard i 
Rosa Maria 

93 311 77 85 
7 26  gener Anirem a esquiar. Sortida amb autocar. Secretaria 
8 27 gener Puigsacalm M. Rico i 

Carolina 
93 210 06 89 

9 10 gener Guilleries Joan Vives 
93 330 03 01 
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

 10 23 febrer Anirem a esquiar. Sortida amb autocar Secretaria 

11 24 febrer Montserrat Jordi Lletche 
615 50 48 19 

12 8 març Via Ferrata. Les Baumes Corcades. Centelles Secretaria 

13 9 març Serra de Prades Xavi Diez 
93 217 19 81 

- 15 al 20 
març 

Setmana Santa al Marroc Secretaria 

14 5 d’abril Pujada amb raquetes al Puigmal Secretaria 

15 6 abril Taga Manel Na-
varro 

619 68 01 81 
16 20 maig Serra de Busa Jordi Calafell 

93 358 40 38 
-   PONT 1 DE MAIG I 2ª PASCUA Secretaria 

17 11 juny Tres Canaletes. Serra del Cadí Pino - Cata 
93 319 06 72 

18 25 juny Camí Enginyers i  Balandrau Pere Mansi-
lla 

93 340 55 91 
19 15 juny Gra de Fajol Jordi Calafell 

93 358 40 38 
20 6 juny Pedraforca Pere Mansi-

lla 
93 340 55 91 

Diumenge, 11 de novembre 
 
Lloc de trobada:  Estació RENFE de Fabra i Puig (Meridiana/

Fabra i Puig) 
Hora de sortida:   07:30 del matí  
Transport:              Vehicle particular 
Intendència:           Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de 

cotxe. 
Equipament:       Cal portar roba d’abric i protectora del vent. 

SORTIDA AL PUIG DE LES AGUDES 
(Setcases - Ripollès) 
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d’aigua, com una gran cascada, m’imagino que deu ser una sala 
molt gran.  

 L’Erik i jo fem cadena per passar els petates per l’estretor, jo els vaig 
dipositant amb cura per que no caiguin per cap de les escletxes de terra. 
Un cop fet això passa la gatera i sense voler intenta agafar un petate que 
estava mal fixat de manera que aquest s’escola per un dels forats del 
terra. Sentim un terrabestall de cops i pedres i automàticament faig un 
crit per alertar els de baix. Cauen les pedres i ens preparem per sentir el 
fort cop del pesat sac caient de 44 metres d’alçada, però aquest no arri-
ba. 
 Ens quedem muts, és possible que hagi caigut en un pou cec o que 
estigui encallat en una escletxa molt estreta i no es pugui recuperar. 
M’atanso a l’esquerda i veig que ha quedat enganxat pels pèls a uns cinc 
metres sota nostre. Això ens reconforta, el podrem recuperar, de sobte 
m’adono que soc damunt d’un immens bloc de pedra i que és possible 
que hi hagi un altre accés més fàcil al petate just per sota. Baixo el petit 
ressalt i em trobo el sac a uns dos metres sota meu en una rampa. Tot 
seguit baixa l’Erik i intenta agafar-lo però a la vegada llisquen tot de pe-
dres que cauen perillosament per la rampa amb el risc d’arrossegar el 
petate pou avall, decidim recuperar-lo en un altre moment convenient-
ment assegurats. 
 El pou, de 44 metres, és molt ample, es baixa gairebé d’una sola 
tirada i sense tocar paret. A baix, arrasarats de la forta cascada ens retro-
bem tots i aprofitem per fer una breu parada i menjar sopa calenta i al-
guns queviures.  
 Ara farem un intercanvi de papers, l’Erik i jo seguirem instal.lant 
l’avenc mentre en Rafa i en Manolo ens seguiran amb els petates de ma-
terial pel campament. Continuem per un meandre fangós acompanyats 
per un passamà ja instal.lat fins a una petita sala on podem admirar algu-
nes formacions, aquest serà l’unic lloc de l’avenc on en trobarem. En 
aquesta saleta trobem una corda vella instal.lada que baixa fins a una 
repisa, els mosquetons que la sostenen estan en molt mal estat i la corda 
no dona molta confiança, però no tenim altre remei que baixar-hi ja que 
no en portem cap altra per a substituïr-la. Baixem fins a la repisa on ja 
tornem a sentir el soroll fort de l’aigua, som dalt d’un pou de 31 metres. 
 L’Erik baixa lentament buscant spits per fraccionar mentre jo observo 
des de dalt com s’allunya, hi ha un sortint de roca que amenaça la corda, 
a mida que va baixant es va acostant més fins que als darrers metres del 
descens la corda hi frega clarament, és un fregament molt perillós i cal-
drà prendre’n mesures. Baixo ràpidament i vaig a parar al bell mig d’un 
agitat toll d’aigua, com que no veig la profunditat em gronxo fins a poder 

EREERE  
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Segona Part: Molta Aigua 
 L’Erik i jo carreguem un petate de corda cadascú i començem a ins-
tal.lar els pous posteriors d’Angustinos. Es tracta de petits ressalts que 
discorren per una ampla galeria amb força aigua. Un cop més ens trobem 
amb dificultats per localitzar els spits i ens veiem obligats a fer invents 
amb cintes, desviadors i demés material al nostre abast. El material es va 
esgotant fins arribar a la capçalera del pou de 26 metres. En aquest punt 
localitzem uns anclatges al sostre però ja no disposem de xapes, per tant 
decidim deixar-ho aquí. En un parell d’hores ens retrobem tots de nou a 
la superfície, l’Erik arriba completament moll i jo em salvo pels pèls degut 
a que el meu mono és impermeable, sopem i ens agrupem a la vora del 
foc tot organitzant les tasques pel dia següent. 
 Continua plovent, el temps no acompanya de nou, però avui necessi-
tem deixar la cavitat totalment instal·lada per poder fer l’atac final amb 
garanties. Seguirem amb el mateix esquema del dia anterior, primer en-
traran en Rafa i en Manolo, i assegurem l’Erik i jo baixant més material, 
un cop ens haguem trobat, o bé sortirem o els rellevarem com el dia an-
terior. Mentrestant el tercer equip continuarà amb la tasca del cable tele-
fònic. 
 El pou on vam abandonar el dia anterior és sec i molt còmode, a par-
tir d’allí comencen una sèrie de pouets curts i molt agradables. Baixem 
ràpidament tot i el fort 
pes que arrosseguem 
fins a arribar a una me-
na de pas estret a la 
base d’un pou per on 
em sembla sentir veus, 
m’avanço i veig una 
nova corda que passa 
per una saleta plena 
d’escletxes. Faig un crit 
i rebo resposta, són en 
Rafa i en Manolo. Nos-
altres ens trobem a la 
capçalera del pou de 
44 metres, mentre ells 
ja són a baix. De fons 
se sent molt soroll 

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (II) 

EREERE  

 

Ens trobem amb un dia emboirat i plujós que no 
convida a aixecar-se, tant mateix, a dins de la cavi-

tat tampoc disposarem de millors condicions.  
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
S’han de dur botes de tresc. Terreny molt hu-
mit i en cara nord. Cal portar aigua. 

Dificultat:  Excursió fàcil i còmoda per la desconeguda 
serralada de Faitús. 

Desnivell:                850 metres. 
Durada:  Per pujar al cim tardarem unes 3 hores, sense 

comptar parades. Baixada en dues hores. 
 
Resum de la sortida: 
Des del mateix poble de Setcases ens enfilarem pel bonic Bac de 
Setcases, un preciós bosc de bedolls a les parts baixes i de pi ne-
gre a les altes. Tot seguit arribarem al extens pla de les Bigues, on 
per herba de prat, seguirem una llarga i ampla carena que ens durà 
fins als dos cims que coronen la muntanya. 
Aquest puig és un cim 
poc conegut i visitat 
que es troba a la vall 
de Camprodon, a la 
serra de Faitús. El cim 
pertany als Pirineus 
axials i prové d’una 
carena que es despen-
ja del cim del Costabo-
na i baixa cap el sud 
travessant la serra de 
Fembra Morta, on hi 
destaca el puig de Sis-
tra de 1985 m. i des-
près de passar pel puig 
de les Agudes, acaba a la Riera de Faitus, al poble de Llanars. 
Aquest cim té dues puntes separades uns 50 metres, sent la de 
ponent que té vèrtex geodèsic. 
Gaudirem de molt bones vistes sobre l’alta vall del Ter i de les 
muntanyes, entre altres, dels Pirineus més orientals, la Serralada 
transversal i serralades pre-litorals com la del Montseny. 

        
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 8 de Novembre. Vocals Pino i 
Cata. Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707  

 

Vista del Puig de les Agudes des del pla 
de les Bigues  
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NOVEMBRE 

Dies 1 al 4 
 MUNTANYA XXXI Aplec Excursionista dels Països Catalans a 

Prats de Molló 
  De l’1 al 4 ens anem a Formentera per fer-la a  peu  
 CAIAC A Formentera per donar la volta sencera a l’illa. 
Dia 6  
 JUNTA Reunió 
Dia 7 
 GLACERA Monogràfic escalada en roca 
Dia 10 i 11 
 BTT Dia 11: Sant Vicenç de Castellet – Centelles. Difi-

cultat: mitjana/alta 
 MUNTANYA Dia 11: Al Puig de les Agudes. Sortida en cotxes 

particulars 
Dia 13 
 CULTURA Conferència Dr. Montoriol: L’Alguer: parlant català, 

un recorregut pel Nord de Sardenya. 
Dia 14 
 JUNTA Assemblea General Extraordinària a les 8 del 

vespre 
 
Dia 17 i18 
 MUNTANYA Dia 18: Camí català de Sant Jaume: De Tàrrega a 

Castell del Remei 
 INFANTIL Sortida de dos dies 
Dia 24 i 25 
 MUNTANYA Dia 24: Col·locació del pessebre a Coll Pregon. 

Sortida amb autocar. 

CALENDARICALENDARI  

ASSEGURANCES 
 

Problemes, dubtes, consultes... 
TRUCA’NS 

TELF. 93 319 06 72     PINO I CATA 
 

De franc per a tots els socis de l’AEC 

pàgina 11 

CALENDARICALENDARI  

Av. Madrid 118 Telf: 93 491 16 91 Fax: 93 491 16 07 e-mail: ramon.canyelles@atbe-viatges.com 

ATENCIÓ ESPECIAL PER ALS SOCIS DE L’A.E.C. 

Bitllets avió, tren, vaixell. 
Reserves hotels, apartaments i albergs. 
Viatges de grups, a mida i organitzats. 
Viatges d’aventura i trekking. 
Lloguers d’autocars, cotxes, furgonetes. 
Especialitat en turisme fluvial 
etc... 

 
 
Dia 1 i 2 
 MUNTANYA Dia 2: Del Castell del Remei a Balaguer. Ca-

mí de Sant Jaume 
 
Dia 4 
 JUNTA  Reunió 
 
Dia 8 
 MUNTANYA Primera esquiada de l’any i pujada amb ra-

quetes al Puigmal 
 
Dia14 
 MUNTANYA Sortida al Montseny: Agudes i Turó de l’Home 
 JUNTA  Sopar de Nadal 
 
Totes les activitats les trobaràs més detallades a: www.aec.cat 
 
Si vols rebre la informació i recordatori de les activitats envia’ns el 
teu e-mail a: aec@aec.cat  

DESEMBRE 
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Segona Part: Molta Aigua 
 L’Erik i jo carreguem un petate de corda cadascú i començem a ins-
tal.lar els pous posteriors d’Angustinos. Es tracta de petits ressalts que 
discorren per una ampla galeria amb força aigua. Un cop més ens trobem 
amb dificultats per localitzar els spits i ens veiem obligats a fer invents 
amb cintes, desviadors i demés material al nostre abast. El material es va 
esgotant fins arribar a la capçalera del pou de 26 metres. En aquest punt 
localitzem uns anclatges al sostre però ja no disposem de xapes, per tant 
decidim deixar-ho aquí. En un parell d’hores ens retrobem tots de nou a 
la superfície, l’Erik arriba completament moll i jo em salvo pels pèls degut 
a que el meu mono és impermeable, sopem i ens agrupem a la vora del 
foc tot organitzant les tasques pel dia següent. 
 Continua plovent, el temps no acompanya de nou, però avui necessi-
tem deixar la cavitat totalment instal·lada per poder fer l’atac final amb 
garanties. Seguirem amb el mateix esquema del dia anterior, primer en-
traran en Rafa i en Manolo, i assegurem l’Erik i jo baixant més material, 
un cop ens haguem trobat, o bé sortirem o els rellevarem com el dia an-
terior. Mentrestant el tercer equip continuarà amb la tasca del cable tele-
fònic. 
 El pou on vam abandonar el dia anterior és sec i molt còmode, a par-
tir d’allí comencen una sèrie de pouets curts i molt agradables. Baixem 
ràpidament tot i el fort 
pes que arrosseguem 
fins a arribar a una me-
na de pas estret a la 
base d’un pou per on 
em sembla sentir veus, 
m’avanço i veig una 
nova corda que passa 
per una saleta plena 
d’escletxes. Faig un crit 
i rebo resposta, són en 
Rafa i en Manolo. Nos-
altres ens trobem a la 
capçalera del pou de 
44 metres, mentre ells 
ja són a baix. De fons 
se sent molt soroll 

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (II) 

EREERE  

 

Ens trobem amb un dia emboirat i plujós que no 
convida a aixecar-se, tant mateix, a dins de la cavi-

tat tampoc disposarem de millors condicions.  
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
S’han de dur botes de tresc. Terreny molt hu-
mit i en cara nord. Cal portar aigua. 

Dificultat:  Excursió fàcil i còmoda per la desconeguda 
serralada de Faitús. 

Desnivell:                850 metres. 
Durada:  Per pujar al cim tardarem unes 3 hores, sense 

comptar parades. Baixada en dues hores. 
 
Resum de la sortida: 
Des del mateix poble de Setcases ens enfilarem pel bonic Bac de 
Setcases, un preciós bosc de bedolls a les parts baixes i de pi ne-
gre a les altes. Tot seguit arribarem al extens pla de les Bigues, on 
per herba de prat, seguirem una llarga i ampla carena que ens durà 
fins als dos cims que coronen la muntanya. 
Aquest puig és un cim 
poc conegut i visitat 
que es troba a la vall 
de Camprodon, a la 
serra de Faitús. El cim 
pertany als Pirineus 
axials i prové d’una 
carena que es despen-
ja del cim del Costabo-
na i baixa cap el sud 
travessant la serra de 
Fembra Morta, on hi 
destaca el puig de Sis-
tra de 1985 m. i des-
près de passar pel puig 
de les Agudes, acaba a la Riera de Faitus, al poble de Llanars. 
Aquest cim té dues puntes separades uns 50 metres, sent la de 
ponent que té vèrtex geodèsic. 
Gaudirem de molt bones vistes sobre l’alta vall del Ter i de les 
muntanyes, entre altres, dels Pirineus més orientals, la Serralada 
transversal i serralades pre-litorals com la del Montseny. 

        
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 8 de Novembre. Vocals Pino i 
Cata. Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707  

 

Vista del Puig de les Agudes des del pla 
de les Bigues  
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SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  

 10 23 febrer Anirem a esquiar. Sortida amb autocar Secretaria 

11 24 febrer Montserrat Jordi Lletche 
615 50 48 19 

12 8 març Via Ferrata. Les Baumes Corcades. Centelles Secretaria 

13 9 març Serra de Prades Xavi Diez 
93 217 19 81 

- 15 al 20 
març 

Setmana Santa al Marroc Secretaria 

14 5 d’abril Pujada amb raquetes al Puigmal Secretaria 

15 6 abril Taga Manel Na-
varro 

619 68 01 81 
16 20 maig Serra de Busa Jordi Calafell 

93 358 40 38 
-   PONT 1 DE MAIG I 2ª PASCUA Secretaria 

17 11 juny Tres Canaletes. Serra del Cadí Pino - Cata 
93 319 06 72 

18 25 juny Camí Enginyers i  Balandrau Pere Mansi-
lla 

93 340 55 91 
19 15 juny Gra de Fajol Jordi Calafell 

93 358 40 38 
20 6 juny Pedraforca Pere Mansi-

lla 
93 340 55 91 

Diumenge, 11 de novembre 
 
Lloc de trobada:  Estació RENFE de Fabra i Puig (Meridiana/

Fabra i Puig) 
Hora de sortida:   07:30 del matí  
Transport:              Vehicle particular 
Intendència:           Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de 

cotxe. 
Equipament:       Cal portar roba d’abric i protectora del vent. 

SORTIDA AL PUIG DE LES AGUDES 
(Setcases - Ripollès) 
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d’aigua, com una gran cascada, m’imagino que deu ser una sala 
molt gran.  

 L’Erik i jo fem cadena per passar els petates per l’estretor, jo els vaig 
dipositant amb cura per que no caiguin per cap de les escletxes de terra. 
Un cop fet això passa la gatera i sense voler intenta agafar un petate que 
estava mal fixat de manera que aquest s’escola per un dels forats del 
terra. Sentim un terrabestall de cops i pedres i automàticament faig un 
crit per alertar els de baix. Cauen les pedres i ens preparem per sentir el 
fort cop del pesat sac caient de 44 metres d’alçada, però aquest no arri-
ba. 
 Ens quedem muts, és possible que hagi caigut en un pou cec o que 
estigui encallat en una escletxa molt estreta i no es pugui recuperar. 
M’atanso a l’esquerda i veig que ha quedat enganxat pels pèls a uns cinc 
metres sota nostre. Això ens reconforta, el podrem recuperar, de sobte 
m’adono que soc damunt d’un immens bloc de pedra i que és possible 
que hi hagi un altre accés més fàcil al petate just per sota. Baixo el petit 
ressalt i em trobo el sac a uns dos metres sota meu en una rampa. Tot 
seguit baixa l’Erik i intenta agafar-lo però a la vegada llisquen tot de pe-
dres que cauen perillosament per la rampa amb el risc d’arrossegar el 
petate pou avall, decidim recuperar-lo en un altre moment convenient-
ment assegurats. 
 El pou, de 44 metres, és molt ample, es baixa gairebé d’una sola 
tirada i sense tocar paret. A baix, arrasarats de la forta cascada ens retro-
bem tots i aprofitem per fer una breu parada i menjar sopa calenta i al-
guns queviures.  
 Ara farem un intercanvi de papers, l’Erik i jo seguirem instal.lant 
l’avenc mentre en Rafa i en Manolo ens seguiran amb els petates de ma-
terial pel campament. Continuem per un meandre fangós acompanyats 
per un passamà ja instal.lat fins a una petita sala on podem admirar algu-
nes formacions, aquest serà l’unic lloc de l’avenc on en trobarem. En 
aquesta saleta trobem una corda vella instal.lada que baixa fins a una 
repisa, els mosquetons que la sostenen estan en molt mal estat i la corda 
no dona molta confiança, però no tenim altre remei que baixar-hi ja que 
no en portem cap altra per a substituïr-la. Baixem fins a la repisa on ja 
tornem a sentir el soroll fort de l’aigua, som dalt d’un pou de 31 metres. 
 L’Erik baixa lentament buscant spits per fraccionar mentre jo observo 
des de dalt com s’allunya, hi ha un sortint de roca que amenaça la corda, 
a mida que va baixant es va acostant més fins que als darrers metres del 
descens la corda hi frega clarament, és un fregament molt perillós i cal-
drà prendre’n mesures. Baixo ràpidament i vaig a parar al bell mig d’un 
agitat toll d’aigua, com que no veig la profunditat em gronxo fins a poder 

EREERE  
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aterrar a la vora sense mullar-me. Aleshores comunico a en Rafa el 
problema del frec i ell hi instal.la un desviador. Ens trobem en un 
pou circular per on cau una forta i ensordidora cascada, la comunicació 
amb el que hi ha a la part superior es força difícil i la pròpia aigua genera 
una corrent d’aire que et deixa glaçat. 

    A baix, una petita galeria 
engoleix tota l’aigua, sembla 
un riu. L’Erik em diu preocu-
pat que no sap si ens hau-
rem de mullar, avanço per la 
galeria fins a trobar un pas 
on cal fer equilibris per no 
caure a l’aigua, a partir 
d’aquí seguim per un mean-
dre força divertit, hi ha molta 
aigua i sembla ben bé que 
estiguem fent el descens 
d’un barranc, constantment 
hem d’anar fent equilibris per 
evitar mullar-nos els peus a 
les profundes badines que 
sobrepassen les nostres bo-
tes d’aigua, tot i així la pro-

gressió és ràpida i distreta. De sobte veig una galeria que aporta aigua a 
la nostra dreta, del sostre penja una ampolla, és, sense dubte, la conne-
xió amb la via “sorpresa” lloc on va concloure l’expedició de l’any passat 
(veure a www.ere-aec.com). Seguim caminant i arribem a un nou ressalt 
d’uns 3 metres, aparentment no té gran dificultat, si no fos perquè el gran 
cabdal d’aigua s’estampa sobre una pedra a mig pou i escampa l’aigua 
per la sala com una dutxa. Crec que ha arribat el moment de dutxar-se, 
penso. Després de fer nombroses proves veiem inevitablement que que-
darem empapats. L’Erik baixa com pot i tot seguit el segueixo, mentre em 
recupero de l’aigua que m’ha entrat pel clatell també baixen en Rafa i en 
Manolo. Continuem avançant pel ja declarat barranc baixant ressaltets i 
evitant bassals fins que l’Erik es mulla els peus i diu que ja comença a 
tenir fred. Som a –335, així que proposo fer mitja volta. Deixem els peta-
tes en un lloc sec i reculem fins a retrobar-nos amb en Rafa i en Manolo. 
Ells continuaran, al dur el vestit de PVC no s’han mullat tant. Comencem 
la penosa pujada pel pou de la dutxa mentre veig la seva llum que es 
perd galeria enllà. 

Continuarà...  

EREERE  

En Manolo espera ben carregat en una petita 
platgeta a més de 300 metres de profunditat, 
l’aigua i les baixes temperatures fan que les 

esperes no puguin ser massa llargues. 
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18 de novembre 
Tram: de Tàrrega a Castell del Remei 

 
Continuem per l’Urgell, gaudint de les amplies planures i la 
serra del Montsec al fons, guardant els nostres passos. 
Sortida en cotxes particulars. Informació a Secretaria. 

Camí Català de Sant Jaume 
(diumenges) 

Sortides de Muntanya 

NUM DATA LLOC DE LA SORTIDA VOCAL 

  2007 2007   
1 11 novem-

bre 
Puig de les Agudes (Ripollès) Pino - Cata 

93 319 06 72 
2 24 novem-

bre 
Sortida tradicional per muntar el Pessebre a 
Coll Pregon (Ripollès) 

Veterans 

- 2 desem-
bre 

PONT PURÍSSIMA Secretaria 

3 8 desem-
bre 

Primera esquiada de la temporada a Puigmal 
2000. 
Pujada amb raquetes al Puigmal. Sortida amb 
autocar. 

Secretaria 

4 14 desem-
bre 

Les Agudes -Turó de l’Home Josep Emili 
Sara 

93 422 62 76 

  2008 2008   
5 12  gener Pujada amb raquetes al Puigpedrós. Anirem a 

pair els torrons 
Secretaria 

6 13 gener Montserrat Eduard i 
Rosa Maria 

93 311 77 85 
7 26  gener Anirem a esquiar. Sortida amb autocar. Secretaria 
8 27 gener Puigsacalm M. Rico i 

Carolina 
93 210 06 89 

9 10 gener Guilleries Joan Vives 
93 330 03 01 
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DIA  24  DE  NOVEMBRE 

COL·LOCACIÓ DEL PESSEBRE A COLL PRE-
GON (1535 m.) 

RIPOLLÈS 
 
Sortida per a totes les Seccions de l’Entitat 
 
Per pujar aquest any el nostre pessebre al coll Pregon sortirem 
de l’enfila’t poblet d’Espinavell (1240 m.), situat a la vora esquer-
re del Ritort i presidit pel cim del Costabona. 
Des de les últimes cases del poble d’Espinavell es pren un camí 
ample que enllaça amb un PR i en menys d’una hora ens puja a 
coll Pregon (1535 m.) que és fita fronterera amb  el Vallespir i 
amb una magnífica vista tan cap el nord com cap el sud. 
Un cop col·locat el pessebre i fetes les fotos de rigor, tornarem a 
Espinavell i anirem cap a Molló, on al restaurant “El Costabona” 
farem l’àpat de germanor. 
 
Menú: 

• Entremès 
• Canelons 
• Fricandó 
• Postres (gelat o flam) 
• Pa, vi, aigua i copa de cava 
• Cafè i gotes 

 
Places limitades del restaurant : 43 
Farem la sortida amb autocar amb un màxim de 40 places. 
Preu autocar i dinar :  Socis 35 € - Socis online 39€ - No socis 
40 € 
Reserva de places a Secretaria, previ pagament, fins el dia 
15 de novembre. 
Sortida de Pl. Catalunya (davant del Banc d’Espanya), a les 
7 del matí EN PUNT.  
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A  les 7 del vespre arri-
b e m  t o t s  a 

l’aparcament de turismes 
del coll d’Estenalles. Des-
prés de les salutacions i 
presentacions dels no-
vells, pugem per la pista 
asfaltada fins al coll 
d’Eres. Afortunadament 
els del “Temps” l’han erra-
da i avui tampoc no plou. 
Una breu parada ens per-
met reunir-nos. Seguim 
camí per la Carena del Pagès. Hi ha calitja i el sol cau, sense gaire 
glòria, darrera els serrats del Bages. Ens aturem a contemplar el 
Roure del Palau, impressionant arbre de prop de 30 metres 
d’alçada. El camí s’endinsa a l’alzinar. Després d’una graonada, 
deixem el camí i ens arribem als Òbits. Al Vallès ja s’han començat 
a encendre els llums. Tornem al camí, ara amb les llanternes ence-
ses. El bosc no deixa passar ni un bri de la poca llum que pot fer 
una Lluna creixent, roja i molt prima, una mica més proper a 
l’horitzó Júpiter aconsegueix fer-nos arribar la seva imatge. Al cap-
damunt d’un grau sortim al cimadal; en la fosca, la silueta del mo-
nestir ens guia en la darrera pujada. Són quarts de deu. Tenim tau-
la reservada  i al cap de poc s’omple de persones, porrons, aigües i 
plats plens; es van buidant els plats, els porrons i les aigües, men-
tre s’omplen les persones. Cap a les 12 picades la colla es divideix: 
15 tornen pel camí del coll d’Estenalles i un parell baixen cap a 
Can Pobla; aquests darrers erren el camí i només gràcies als telè-
fons mòbils i l’excel·lent bona voluntat i paciència dels companys, 
no van veure arribar l’aurora asseguts damunt d’un greny de roca 
conglomerada. A aquests companys i companyes, en Jordi (que és 
qui la va espifiar) els hi demana perdó i promet no tenir mai més 
idees peregrines i seguir el ramat com a bon pelegrí. 

Jordi Romagosa 
Soci 1224 

A La Mola amb nocturnitat 

Sopant a La Mola 
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T res vegades, tres, havíem pujat fins a la Combe Maudite per in-
tentar aquesta via que en totes les guies descriuen tant maca. La 

primera vegada ni tant sols vam apropar-nos al bivac. En comptes de 
dirigir-nos al corredor a la dreta de La Fourche, (les dues agulles ben 
diferenciades al fons de la vall que formen això, una forca), vam seguir 
les cordades que escalaven el corredor a la dreta del Trident, les tres 
(i no dos) agulles que formen això, un trident, situades a l'esquerra 
d'un ampli coll de neu sobre l'aresta de la Brenva. Allà hi havia l'antic 
refugi Giglione, que ja no existeix. El cas es que després d'escalar allò 
en un mal gel ens vam adonar que allà no estava la Fourche i de que 
anar des d'allà fins al bivac que buscàvem seria complicat. Ho vam 
intentar, en condicions de neu dolenta, se'ns va fer tard, ens feia mal 
el cap, i vam tornar de nit cap al refugi Torino on vam arribar cansats, 
amb mal d'alçada i mal acollits. 
 D'això fa ja molt temps. En el segon intent vam decidir que dormi-
ríem a la tenda al peu del corredor d'atac directe, en comptes de pujar 
al bivac de La Fourche que té fama d'estar sempre superpoblat. De 
totes maneres vam fer bé, perquè el corredor de la Fourche que dóna 
accés al refugi estava més sec que una pell de serp desocupada. El 
que va passar és que de fet el corredor d'atac que porta directament a 
l'inici de la Kuffner, allà on l'aresta de la Brenva (a no confondre amb 
l'esperó homònim)  perd l'horitzontalitat i es llença vertical cap al cim 
del Maudit, doncs també mancava de neu, i a mig corredor quedaven 
aparents les típiques lloses glaciars on no hi ha res per agafar-se. 
Condemnats doncs a recular. Lliçó apresa, la Kuffner s'ha de fer quan 
hi hagi prou neu. 
 La tercera vegada vam anar amb en Nico, vam anar a dormir a La 
Fourche i vam comprovar que és veritat que aquest refugi és minús-
cul, que amb la millor de les voluntats la gent s'atapeeix fins a dormir 
16 en 12 places. Bé.... això de dormir és un eufemisme, evidentment. 
El cas és que vam aprendre una altra lliço. Fins i tots als Alps, coberts 
per Meteo Suisse, Meteo France i una desena d'organismes indepen-
dents... fins i tot aquí, (o sobretot aquí), els meteoròlegs s'equivoquen. 
Tota la nit se la va passar nevant i l'endemà, esperonats pel Nico que 
ja havia fet la via una vegada vam intentar-ho. Però després de passar 
por en els primers gendarmes i de veure un parell de cornises de neu 

Mont Maudit (4.465 m). 
Aresta Kuffner (55° 4+ IV D) 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  SECCIÓ DE CULTURASECCIÓ DE CULTURA  
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a càrrec del Dr. Joaquim Montoriol 
L’Alguer: Parlem Català 

Un recorregut pel Nord de Sardenya 
 
 Sardenya és per la seva superfície, la segona illa del Mediterrani. 
Al NW de la mateixa s’hi troba l’Alguer, port pesquer d’extraordinària 
importància (peix, cefalòpods, llamàntols, llagostes i corall), a on co-
mençarem precisament al nostre recorregut. A la població s’hi parla 
sard i català, cosa que fa que Itàlia ocupi el tercer lloc entre els estats 
a on es parla el nostre idioma (curiosament Itàlia supera Andorra, a on 
el català és l’idioma oficial. 
 Seguirem la costa nord, d’un gran interès paisatgístic, geològic i 
històric. Anirem, també a l’arxipèlag de la Maddalena, a on Napoleó va 
prendre part d’una batalla, perduda, quan encara era només capità 
d’artilleria. A l’illa de Caprera, s’hi troba la tomba de Garibaldi, un per-
sonatge fora de sèrie conegut a Itàlia com “l’Eroi de dos Mons” per les 
seves lluites a Europa i Amèrica. 
 El retorn a l’Alguer  el farem per l’interior, cosa que ens permetrà 
veure dues meravells: Santa Trinita de Saccargia, una joia del segle 
XII, i el Nuraghe di Santu Antine (un dels més importants entre els set 
mil nuraghis que hi ha a l’illa) testimoni de la civilització nuraghique 
que es desenvolupà entre els anys 1.000 a.c. i 600 a.c. 

Conferència col·loqui 

 Ja tenim a disposició de tothom que ho necessiti un ordina-
dor connectat a internet per fer consultes i també, amb diferents 
lectors per veure fotos. El trobareu situat a la Sala de Mapes de 
la Secció SEAM. 
 Abans de llençar qualsevol aparell electrònic o elèctric, con-
sulteu a Secretaria l’aprofitament per l’Agrupa o per algun altre 
soci. Podríem començar a treballar la idea d’un mercat 
d’intercanvi entre els socis, per ajudar a allargar la vida útil 
d’alguns aparells i millorar el seu reciclatge. Ens ajudarem tots 
plegats a no ser tan consumistes.  

Nou servei als socis 



AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  
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Ja tens a la teva disposició el cava d’aquest any 2007  
amb la xapa de la Secció Infantil.  

 
Preu per caixa: 32€   Preu per ampolla: 6€ 

CAVA 

Assemblea Extraordinària. Canvi de Seu Social. 

Com a soci, has rebut una carta amb data 29 d’octubre en la que et 
convoquem per l’Assemblea Extraordinària, a celebrar el dia 14 
de novembre. La Junta ens exposarà les característiques d’un nou 
local a l’espai del Mercat de la Sagrada Família i a continuació es 
posarà a consideració, de l’Assemblea, el canvi de seu social. Si 
ets soci, et preguem l’assistència. 

Com cada any l’Agrupa posa a disposició dels seus socis i amics partici-
pacions de 2,40€ del número 

13.927 
Les butlletes a la venda a 3€ a Secretaria 

LOTERIA DE NADAL 

El dissabte, 15 de desembre, a les nou del vespre celebrarem el sopar 
de Nadal, el darrer en el nostre local de la Plaça del Pí i Sant Josep Oriol. 

 
Menú especial: 
• Cocktail de Benvinguda 
• Xatonada 
• Conill amb bolets 
• Postres 
• Torrons, neules, cafè i copa 
• Aigua, vi i cava a doll 

Preu per soci: 22€ 
No hi faltis!!! 

SOPAR DE NADAL 
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fresca desaparèixer sota els nostres peus, vam decidir retirar-nos 
pel corredor d'atac abans de que la via es redrecés. Una altra lliçó 

apresa, la Kuffner s'ha de fer quan no hi hagi massa neu. 
 Ja aneu endevinant que trobar les bones condicions de una via en 
mixt és tot un art, o tota una loteria, segons es miri. A tot això l'Oliver a 
força de sentir-nos dir que teníem ganes de fer aquesta via li vam en-
comanar el cuc i mica en mica va anar expressant el seu interès a fer-
la amb nosaltres. Fins al punt de fer-nos esperar que tornés del seu 
viatge llampec a l'Elbrus per anar-hi junts al Mont Maudit. De vegades 
el diable es posa de la teva part, i coses de la vida, just el cap de set-
mana després del retorn de l'Oli amb l'Elbrus sota el braç, les condici-
ons per la Kuffner semblaven òptimes. En fi... en funció dels nostres 
càlculs tenint en compte les nevades precedents, la força i direcció del 
vent (pel tema cornises i plaques), els dies de sol després de la darre-
ra tempesta, les temperatures al dia i a la nit a diferents alçades... etc. 
 Tot això i una mica d'estudi de la meteo, és a dir.... consultar 5 
pàgines internet diferents de previsió meteo “mastegada” i altres tants 
models “crus”, hem va perpmetre trucar a l'Oli dimecres al matí per dir-
li triomfant “Compra !!!!”. 
 I així ho va fer. Va adquirir uns bitllets low-cost Barcelona-Genève 
per arribar dissabte a les 10h30 i marxar dilluns a les 7h30, qüestió 
d'arribar a treballar a les 9h com si res no hagués passat. 
 Doncs dit i fet. El dissabte al matí recollíem l'Oli a l'Aeroport Inter-
national de Genève (GVA), a les 12h recollíem l'Alice a Le Fayet i a les 
13h estàvem entaulats a Chamonix degustant les delícies de la cuina 
savoyarda. Cuina molt elaborada de la qual el seu màxim exponent és 
la fondue: un sol ingredient. Afegint d'altres delicatessens a l'ingredient 
estrella, el formatge, obtenim altres plats de la alta cuina savoyarda. 
Per exemple, si afegeixes patates, tens la raclette. 
 Bravo. Si ets un cuiner agosarat i al formatge i les patates afegei-
xes ceba i cansalada, voilà! Tens la tartiflette !!! “In Tartiflette We 
Trust” és una divisa identitària d'aquesta regió al mateix titòl que “El 
català és cosa de tots”, per exemple. En el cas savoyard representa 
primer de tot, una forma de vida, de bona vida, bon vivant de qui apre-
cia els productes de la terra, la bona cuina i en gaudeix. En segon lloc 
tota una filosofia existencialista, (gràcies Camus i Sartre), enfront d'a-
quells qui creuen en un Déu eteri i llunyà, ells només creuen en el con-
cret del dia a dia. En les patates, per exemple. I en tercer lloc tot un 
missatge nacionalista, d'enfrontament al poder establert i homogeneït-
zador, un missatge ben francès enfront a l'imperialisme ianqui. Amb el 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
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mateix orgull que es van oposar a la guerra d'Irak enarboren “In 
Tartiflette We Trust” contra l'americà “In God We Trust”. En fi... 
s'ha de viure aquí per entendre-ho. 
 Al final decidim de pujar per La Palud, i plantar la tenda al costat 
de la Punta Helbronner. Ben a prop del refugi Torino, que evidentment 
està complet. De La Fourche ja ni en parlem. Hem pujat una tenda per 
les nenes, la Laure i l'Alice. L'Oli i jo, ben valents, hem decidit que dor-
miríem al ras. Creu-t'ho. En quan arribem als 3.800 m de la Punta Hel-
bronner, enmig de la boira i amb aquell vent udolant, decidim buscar 
un recer on sigui. Finalment aconseguim forçar la porta del hangar on 
guarden la retrac a l'hivern. No em pregunteu què hi fa una retrac aquí 
dalt, ni com l'han pujat.... 
 El cas es que aconseguirem escapolir-nos dintre de l'hangar per 
menjar tots quatre i dormir a recer del vent i d'una nevada eventual... 
les noies, que finalment són les més valentes, dormiran a la tenda. 
L'hangar fa pudor a benzina. No sé si dormim o caiem inconscients. 
 L'endemà l'alarma sona a les 12h30. Eh oui! És just l'endemà, en-
cara que sigui per 30 minuts. I la mala notícia cau com una llosa. L'Oli-
ver es troba malament i no vol venir. És veritat que la via és compro-
mesa i que una retirada és gairebé impossible, però jo estic convençut 
que podrà pujar ! Diu no tenir mal d'alçada, però el cas és que no a 
dormit bé. No m'estranya.... amb la concentració de gasos de benzina 
en l'ambient, deu tenir una intoxicació neurològica... En fi, els que co-
neixeu l'Oliver sabeu que no és fàcil fer-li canviar d'opinió. S'entesta 
tot dient que no vol endarrerir-nos. Que  es quedarà a la tenda, la ple-
garà i ens esperarà abaix. Amb la son que tenim no comprenem gaire 
bé el que passa i no tenim ànims de discutir. Prenem un esmorzar fru-
gal i marxem l'Alice, la Laure i jo, cap al fons de la Vall Maleida 
(Combe Maudite, en francès).  A mesura que avancem cap al corredor 
d'atac de la Kuffner, al fons del circ glaciar, la boira s'aixeca i ens re-
gala un cel estelat. Els corredors de la Fourche i el corredor d'atac a la 
dreta, semblen en bones condicions. El diable ho ha previst tot perquè 
aquesta vegada ho aconseguim. Progressem per la Vall Maleida, en-
front ben amunt, el Mont Maleit (Mont Maudit), amb els seus 4465 me-
tres, a la nostra dreta les agulles del Diable s'aixequen com si volgues-
sin esgarrapar el cel. (continuarà...) 

Texte: Dani Bach 
Fotos: Dani Bach, Laure Gurcel i Alice Rossignol 
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Editorial 

Ser honest amb un mateix 
 

E l passat 17 d’octubre en un acte organitzat per l’Institut Bar-
celona Esports ens varen lliurar un diploma que confirmava la 

nostra participació en el Consell de Coordinació Esportiva de la 
ciutat de Barcelona. Ja fa dos anys que la Secció Infantil de 
l’Agrupa ofereix una oferta homologada d’activitats extraescolars i 
és una satisfacció que els nostres 13 monitors i 43 nens i nenes 
comencin a tenir aquest ressò. A la ciutat de Barcelona hi ha molts 
pocs clubs excursionistes que tinguin una secció tan potent. És una 
labor iniciada ja fa uns anys i ara amb l’entusiasme dels monitors 
es va consolidant com una secció que pot ser  la base dels futurs 
membres de l’Agrupa. 
 A la conferència que tancava l’acte, donada per l’ex-conseller 
del Govern Basc Joseba Arregui, ens va exposar les línies per 
on va en aquests moments l’esport. Va remarcar que en la societat 
de consum que estem instal·lats, l’esport es converteix en un es-
pectacle que necessita contínuament de noves marques per ali-
mentar  muntatges que sovintegen en pantomimes. 
 Va destacar que en una societat tan competitiva, les tradicions 
són molt difícils de mantenir i les agrupacions excursionistes, dedi-
cades a fomentar l’esport som, encara, una escola d’individus autò-
noms.  
 Ser soci d’una entitat, assumir responsabilitats de forma altruis-
ta, exercir la solidaritat i la companyonia, sortir de l’anonimat que 
ens imposa la ciutat i fer esport, és una decisió que ennobleix, que 
allunya la solitud i predisposa a assumir nous reptes. Aquestes ca-
racterístiques són possibles per la capacitat que tenim de crear xar-
xes de relació social que enforteixen la societat i posa en valor  ins-
titucions que, com la nostra, té 95 anys d’història.  
 En aquest butlletí trobaràs un avenç de la programació de mun-
tanya que es completarà, amb altres especialitats, en el proper but-
lletí. En aquesta societat tan individualista, trobar un lloc a on es 
pugui ser honest amb un mateix, és trobar un petit tresor que ens 
pot acompanyar durant molts anys de la nostra vida. 
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Moviment de socis del mes d’octubre 

ALTES 
 
Marti Olasz Aragay 
Arnau Janer i Serrahima 
Pau Hormigos Feliu 

 
 

La nostra més cordial benvinguda i 
el desig d’una ben profitosa estada 
a l’Agrupació. 

Volem fer arribar el condol al nostre company i expresident Manel Na-
varro pel traspàs de la seva mare. 

Ara que ja sabem que el més probable és que la nostra nova seu social 
serà a la Sagrada Família, us fem saber que busquem soci/a per substi-
tuir a la M. Antònia, que durant tots aquests darrers anys ha estat portant 
la Secretaria de l’Entitat. Properament us informarem més àmpliament 
dels detalls, com són les tasques de recepció i informació o les adminis-
tratives, d’informàtica o d’escriure correctament en català. De tota manera 
si algú està interessat es pot posar en contacte amb la M. Antònia, que li 
avançarà informació i en prendrà nota. 

Oferiment d’un lloc de treball remunerat a 
l’Agrupació 

NOTA DE CONDOL 
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... i els alpinistes despunten 
com a espurnes de vida en 

un món mineral.  

... s'alternen amb exposats 
passos de roca en 4+  



PUBLICACIÓ 
PERIÒDICA 

MERCAT D’OCASIÓMERCAT D’OCASIÓ  
(Espai reservat per anuncis de compra-venda dels socis) 
 

AGRUPACIÓ  EXCURSIONISTA  “CATALUNYA” 
Pl. del Pi, 5 Accés: Pl. St. Josep Oriol, 2 principal 
08002 Barcelona Tel. 93 302 45 29 
E-mail: aec@aec.cat                                         web: www.aec.cat 

Pl. del Pi, 5              Pl. St. Josep Oriol, 2  principal (accés) 
08002   Barcelona                                                 Tel. 933024529 
E-mail: aec@aec.cat                                      web: www.aec.cat 

Butlletí Informatiu    Novembre 2007 

En Xavi Díez  a “Tambors de Guerra” al rave 
(Montserrat) 
A dalt de La Mola per damunt d’un tapis d’or 


