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Moviment de socis del mes de setembre 

ALTES 
 
Eduard Celades Filella   
Enrique Ballesteros Ostolaza 
Marcelo Agustín Amicarelli 
David Vendrell Tapias 
Raul Vivet Pajuelo   

Ignasi Such Suarez 
Eduard Hernández Estrada 
Jorge Araoz Alvarez 
 
 

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

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 

SOL·LICITUD URGENT 
 

Necessitem ajut per actualitzar i mantenir actius i al dia, els tres 
ordinadors que estan funcionant a l’Agrupació.  
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EREERE  
gat el pou s’ha fet curt, la gran quantitat de fraccionaments i el 
fet d’anar tocant paret el fan molt còmode. Toco terra i 

m’aparto ràpidament dels esquitxos de l’aigua que prové de 
l’entrada. Ben mirat no ens hem mullat tant. Als pocs minuts arriba 
la Cristina  i agrupem tot el material que hem baixat. Com que es-
tem en bon estat físic decidim continuar la instal.lació de l’avenc on 
ho han deixat en Rafa i en Manolo, la Cristina ja n’ha tingut prou i 
començarà a sortir. 
 L’Erik i jo carreguem un petate de corda cadascú i ens dispo-
sem a seguir avançant per la activa cavitat, miro el pou que se-
gueix i sentint la remor de fons de l’aigua comencem a instal.lar 
una nova corda. 
Continuarà...  

En Rafa i en Manolo entren a la Cavitat. La boca d’Angustinos ofereix 
sempre un aspecte tenebrós, la cascada d’aigua baixa ben plena en èpo-

ques de pluja. 
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les seves recomanacions decidim entrar-hi. 
Arrosseguem el material fins al principi de la rampa, ens ajuden 
l’Alex i la Mercè.  Darrere nostre també es preparen el Ruben i el 
Manolo que començaran a instal.lar el cable telefònic. La boca 
d’Angustinos es espectacular, es tracta d’una arcada natural d’uns 
30 metres d’ample situada enmig del rierol que recorre la vall, el 
qual forma una cascada al mig de l’arc que va a parar directament 
a dins. Al portar tot el dia plovent la cascada es veu en tot el seu 
esplendor. Lligo la corda en un arbre i amb l’ajuda de l’Erik la anem 
estenent pel caos de blocs que trobem just entrar. La galeria gira 
90º a l’esquerra just al principi i continua en pendent una cinquan-
tena de metres, un cop transcorreguts aquests s’arriba a una zona 
mes o menys plana per on circula l’aigua de l’entrada i on tenim 
acces a les diferents vies de la cavitat. Un resplendor groguenc al 
fons m’indica quina es la nostra, son en Rafa i en Manolo que ja 
surten. Ens comenten el problema de l’aigua i que tan sols han po-
gut instal.lar el primer pou. Novament decidim aventurar-nos-hi i 
avancem fins a la capçalera del pou. 
 A diferència de la via “sorpresa” ens trobem en un espai petit, 
que no sembla que tingui de ser un pou de 107 metres, fem una 
cadena per traspassar tots els petates i el bidó fins a la capçalera i 
l’Erik comença a baixar. Se sent força circulació d’aigua, tots ens 
mentalitzem que pot ser una exploració prou incòmode. 
 L’Erik allibera la corda de seguida, i jo començo a baixar traslla-
dant 2 pesats petates. Tot just començar un tram volat deixa entre-
veure les dimensions del pou que estaven amagades, un segon 
fraccionament i comença la pluja, un constant regalim d’aigua cau 
directament sobre la persona i et deixa completament moll. Un cop 
superat aquest tros, un seguit de trams curts et separen d’aquest 
xipoll. De cop i volta la roca cambia d’aspecte, ara té un color més 
fosc, empapada, donant la imatge d’una cavitat activa.  
 Un nou fraccionament i la corda em condueix per una vertical 
aplegada d’arestes verticals molt esmolades que no fan gaire grà-
cia fins al punt que em trobo amb una tot just davant meu, jo amb 
una cama per cada banda i ella com un ganivet amenaçant la cor-
da i la meva integritat física. Afortunadament, i tot i que passa a 
pocs centímetres, no es produeix cap frec. 
 De cop i volta l’Erik crida “Tot lliure!”. Ja es a baix?, amb tot ple-

EREERE  
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Editorial 

Després de vacances 
 

A quest estiu s’han incrementat les activitats (Chamonix, Lleó, Còrse-
ga, La Palma i Eslovàquia) i hem constatat que els destins escollits 

per les diferents seccions de l’Agrupació han estat força generosos amb 
els nous hostes que venien de Catalunya i s’han pogut cobrir la majoria 
d’objectius. Només la secció de Caiac i Escola Glacera, han patit una 
naturalesa desfermada i, per prudència, no han pogut fer tots els itinera-
ris programats. En aquest butlletí trobaràs fotos i alguns relats d’aquests 
viatges. 
 Cal destacar aquesta capacitat que tenim d’encetar activitats, de 
convidar a conèixer nous paisatges i cultures. Ho fem des de fa molts 
anys i és la base per anar aconseguint nous amics i socis. 
 En el que portem d’any, hem consolidat un creixement important de 
les activitats i també de l’afiliació de nous socis. Cada vegada més, 
se’ns acosten persones d’arreu interessades en compartir el temps de 
lleure. La varietat de la nostra proposta sedueix i reben del nostre entusi-
asme per la natura, l’escalf necessari per acabar sent un més de la colla. 
Cal destacar la Secció Infantil que va consolidant la seva tasca i, a la 
vegada, tornar a agrair la generositat dels monitors i la seva voluntat de 
donar millor servei incorporant, en aquest nou curs, 4 monitors amb la 
seva formació reglada. 
 Si per setembre es tanca l’estiu també és veritat que s’inicia un nou 
curs amb la tradicional ofrena de flors de l’11 de setembre i amb 
l’objectiu ben clar de tancar un any amb força per encarar tots els reptes 
dels propers mesos. Del tema del local, en el moment de tancar aquest 
butlletí, només et po-
dem dir que conti-
nuem negociant amb 
els responsables de 
l’espai de la Sagrada 
Família per aconse-
guir les condicions 
més favorables. 
 Desitjant que ha-
gis passat unes bo-
nes vacances: Ben-
vingut/da a l’Agrupa!!! 

 



AGRUPACIÓAGRUPACIÓ  

pàgina 4 

ESPORTS BALMAT I GRUP VI DAURAT 

CONVOQUEN 

I Concurs fotografia digital de muntanya 
“Memorial Agustí Torrents i Barrachina” 

 

Es notifica que s’amplia el termini de recepció d’originals fins el 15 
d’octubre. 

Per més informació a: www.Balmat.es o www.aec.cat 

Concurs 

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

13.927 
Les butlletes a la venda a 3€ a Secretaria 

LOTERIA DE NADAL 

 Ja tenim a disposició de tothom que ho necessiti un ordi-
nador connectat a internet per fer consultes i també, amb di-
ferents lectors per veure fotos. El trobareu situat a la Sala de 
Mapes de la Secció SEAM. 
 Abans de llençar qualsevol aparell electrònic o elèctric, 
consulteu 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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      Tot sembla igual com es va deixar l’any passat, les fortes 
nevades no han malmès la casa i tots els puntals que es van 

instal.lar continuen al seu lloc. Després de recuperar l’alè i hidratar-
nos comencem a organitzar el material, mentre es neteja la casa 
per fer-la habitable uns altres anem separant els “petates” de mate-
rial. La manca de cotxes ha fet que la tenda de material s’hagués 
de deixar a Terrassa, així que improvisem un tendal que farà les de 
magatzem de cordes i material d’exploració. 
 En poques hores tot queda recollit, el sol comença a baixar pe-
rò la temperatura es agradable i restem a l’exterior tot pensant en 
l’aventura que tot just comença. 
 
De nou, Angustinos. 
 
 Ens despertem en un dia tot emboirat i plujós, fa fred. Res con-
vida a aixecar-se, però avui cal començar a instal.lar l’avenc. 
 L’absència de diversos companys ha provocat que ens reorga-
nitzem novament en 3 equips d’exploració: el primer format per en 
Rafa i en Manolo, el segon per l’Erik, la Cristina i jo, i el tercer per 
en Jose, en Rubén i l’altre Manolo. Donades les circumstàncies els 
dos primers equips farem punta, mentre el tercer quedarà de su-
port i per instal.lar el cable telefònic. 
 La tasca del dia es instal.lar el primer pou de 107 metres. Pri-
mer entraran en Rafa, en Manolo i el Jose, i passades unes hores 
entrarem l’Erik, la Cristina i jo carregats amb petates de cordes per 
als pous posteriors. La jornada promet ser suau, com un escalfa-
ment de cara al que ens espera. 
 Al cap de cinc hores d’haver marxat el primer equip ens equi-
pem i preparem el material, primer instal.larem una corda d’ajuda a 
la rampa d’entrada a la cova que en facilitarà l’accés, entre d’altres 
petates baixarem ja un bidó ple de menjar per al campament. Però 
quan tot just acabem de vestir-nos apareix en Jose, que acaba de 
sortir, molt més aviat del previst. Ens explica que al pou de 100 hi 
cau molta aigua, que la corda hi queda molt exposada i per tant et 
mulles molt, amb tot això es treu una bota i hi aboca tota l’aigua 
que té a dins d’una manera ben còmica. Per un moment veig peri-
llar l’exploració ja que no anem preparats per tanta aigua, però tot i 

EREERE  
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mem la comitiva comencem a descarregar tot el material personal i 
col.lectiu de l’expedició, amb un moment formem una muntanya de 
petates i motxilles enmig d’un carrer del poble. 
 Per causes de força major a darrera hora hem sofert algunes 
baixes, pel que serem menys espeleòlegs, i el que es pitjor, sols 
disposarem d’un vehicle 4x4, indispensable per accedir al refugi. 
 Així doncs carreguem a vessar l’únic vehicle que pot circular 
per la pista i comencem a caminar cap amunt sota una calor abra-
sadora. Es tracta d’un camí de pocs quilometres i enmig de boscos, 
però amb molt pendent, suficient per a fer patinar els propis tot ter-
renys. Al cap d’una hora i mitja de pujada arribem per fi al coll des 
d’on en 15 minuts de baixada arribem al refugi enmig de prats i va-
ques. La darrera ziga zaga del camí deixa entreveure l’antiga casa 
minera que ens farà de refugi, moment en que tots fem un respir: 
encara aguanta! 

EREERE  

Vista general del campament base instal.lat a les restes d’unes 
antigues mines de fluorita. 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
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Els dies  6 i 7 d'octubre es celebra al Collsacabra la  VI Fira del Llibre de 
Muntanya.  Aquest any la fira es farà a Santa Maria de Corcó ( L'Esquirol ) 
i com en d'altres edicions, es preveu una nombrosa participació tant en 
parades com en visitants. 
 
Amb motiu d'aquest esdeveniment us proposem la següent sortida: 
  

Dissabte   6 d'Octubre de 2007 
    
Pel matí: Excursió a  LA FORADADA DE CANTONIGRÒS.  GUILLERIES 
( OSONA ). 
Itinerari: L'Esquirol - Mas Campàs - La Foradada - Cantonigròs - Bassa de 
Matavera  - L'Esquirol. Durada aproximada :  3 hores. 
Per la tarda:  Assistència a la VI Fira del Llibre de Muntanya a L'Esqui-
rol. 
Els detalls de la sortida a Secretaria.  

Excursió per les Guilleries i a la 
VI Fira del Llibre de Muntanya 

Serra de Busa (Solsonès) 
 

Per aquests dies et proposem una activitat variada, cultural i senderista: la 
Serra de Busa amb els seus voltants de Monestirs romànics i Cardona 
amb el Castell i la Muntanya de Sal.  
Un total de 3 dies que els aprofitarem, també, per anar a buscar bolets i 
conèixer una de les valls més boniques de Catalunya. Activitat per a totes 
les edats. 
Sortida amb cotxes particulars. Dormirem en una Casa de Colònies i gau-
direm de pensió completa. El programa definitiu el farem en funció dels 
interessos del grup. 
Preu soci: 115€. Preu Soci online: 125€  No soci: 130€. Aquest preu in-
clou les entrades a les visites culturals, les excursions guiades, 
l’allotjament i la pensió completa fins l’esmorzar de diumenge. Inscripci-
ons fins el 2 d’octubre. Grup mínim de 15 i màxim de 25 persones. 

Pont del 12 d’octubre a buscar bolets 
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Diumenge 21 
 

Tram Cervera a Tàrrega.  Farem visita cultural a Tàrre-
ga. Informació a  Secretaria. 

pel camí de ronda 
Dissabte 27 d’octubre 

sortida amb autocar 
 

El GR92, abans d’entrar al Delta de l’Ebre, segueix un recorregut per un 
dels paisatges més bonics de la costa de Tarragona. 
El mes de juny vàrem anar a Cap de Creus i per finalitzar la temporada 
d’estiu et proposem aquest petit recorregut de 16Km 
Resum de la sortida: 
L’autocar ens deixarà al Port de l’Ametlla i anirem seguint el GR92 que 
ens portarà per cales i petits penya-segats per desnivells suaus, sempre 
en primera línia de costa. Donada l’època de l’any que farem la sortida, no 
trobarem massa gent i gaudirem del paisatge de les petites cales en soli-
tud. Si el temps és agradable i ens bé de gust ens podrem banyar. 
Durada de 4 a 6 hores 
Cal portar l’esmorzar, el dinar, una gorra, el banyador i com sempre pro-
tector solar 
Preu de la sortida: Socis: 25€.  Socis online: 27€  No socis: 30€ 

De l’Ametlla de l’Ampolla de Mar 

Camí Català de Sant Jaume 

COL·LOCACIÓ DEL PESSEBRE A 
COLL PREGON (1533 m.) 

Comarca del RIPOLLÈS 
 

Dia 24 de novembre 
Autocar fins ESPINALVET  -   Dinar de germanor a  MOLLÓ 
 

Reserveu aquesta data! Tota la informació al butlletí de NOVEM-
BRE 
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Primera Part 
 
 Com l’any passat uns quants membres de l’ERE hem tingut la 
oportunitat de compartir uns dies d’experiències espeleològiques 
conjuntament amb el GES del CMT a la zona de Sajambre, situada 
als Picos de Europa. 
 Aquest any, i gràcies a l’èxit aconseguit l’any passat, l’expedició 
es proposava un repte més ambiciós ja que permetria aprofundir 
més en la cavitat principal de la zona: el “Pozo de los Angustinos”. 
L’any anterior ja varem treballar en aquesta cavitat explorant la to-
talitat de la “via sorpresa” amb el resultat de connectar-la amb la 
via principal de la cavitat a –328 metres de profunditat. L’objectiu 
d’enguany era centrar-nos en la via principal per arribar a la part 
mes profunda de l’avenc i resoldre una sèrie d’incògnites que en 
prometien una prolongació, amb un metratge actual de –423 de 
profunditat i més de 4 km de recorregut. 
 Per a poder accedir a les zones inexplorades era necessari 
equipar prèviament l’avenc i instal.lar un campament en un punt 
estratègic per facilitar el descans i avituallament de l’equip de pun-
ta, de manera que aquest rebés subministres per part d’un segon 
equip de suport i estigues constantment comunicat amb l’exterior 
mitjançant un sistema de comunicacions per cable. Encara que no 
es poguessin realitzar tots els treballs de recerca, el campament 
restaria instal.lat per a les campanyes dels anys posteriors.  
 A continuació us relatarem en cinc capítols les experiències vis-
cudes aquest any. Podeu llegir la ressenya de les exploracions del 
2006 a www.ere-aec.com 
 
Retrobament 
 
 Arribem a Pío, un petit poble de muntanya de quatre cases amb 
el cotxe a vessar de material i menjar, allí ens trobem amb en Jose, 
ell i uns quants més han arribat el dia abans. Els 3 cotxes que for-

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (Lleó) 
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Faro després de fer 28 km, veuràs unes terrasses blanques. 
Són unes salines amb el seu petit magatzem i, a l’altre banda 
damunt dels penya-segats, arran de les petites platges guanya-
des al mar per les diferents erupcions volcàniques, es van suc-

ceint interminables cultius dels famosos plàtans de Canàries, 
penjats cap per avall, sota les seves amples i grosses fulles. 
Quan arribis a la platja,  no dubtis a fer parada i fonda al 
“xiringuito”, on et donaran un bon peix i, prenent la fresca, et tro-
baràs amb els anomenats turistes, banyant-se d’esquena a tota 
la bellesa que has viscut. 
 Per sortir de l’illa, no hem trobat la solució. Nosaltres no ho 
hem fet encara. Per tant, esperem que aquest relat continuï. 
 Des de La Palma, una abraçada dels 23 palmeros i palme-
res.  

Petroglifos 
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1, 2, 3 i 4 de novembre de 2007 
PRATS DE MOLLÓ 

( El Vallespir – Catalunya Nord ) 
Organitza:  Grup Excursionista Delit Tenim ( Prats de Molló – La Presta ) 

 
SÍNTESI  DE  PROGRAMA 
-- Acta d’obertura oficial de l’Aplec -- Visites guiades 
-- Conferències -- Espectacles 
-- Projeccions -- Excursions 
-- Sortides culturals -- Concerts 
-- Àpat de germanor -- Acta religiós 
-- Acte de cloenda 
 
RESERVEU AQUESTES DATES PER ASSISTIR-HI 

XXXI Aplec Excursionista dels 
Països Catalans 

ESCOLA D’ESPORTS DE MUNTANYA GLACERA 
Agost 2007 

 
Resum de l’activitat: 
 El dia  4 d’agost es va iniciar amb la recepció dels participants a la Gîte 
Les Cristaux, a  Saint  Gervais. 
 El diumenge ens vàrem dirigir a la Mer de Glace per realitzar pràcti-
ques de progressió sobre gel, tècniques de piolet-tracció, progressió glaci-
ar i encordament, instal·lació de cargols, etc. La vista de la regressió que 
han sofert les glaceres aquesta darrera dècada, és impressionant. A cop 
d’ull es pot apreciar sobre la roca, la línia de l’inici d’aquesta regressió. 
 A la tarda,  tenim escola de roca als Gaillants. Realitzem diverses vies 
d’1, 2 i 3 llargades. Amb tota aquesta informació acumulada del dia, ana-
litzem les ascensions que creiem més aconsellables. 
 Dilluns dia 6. Ens dirigim amb el segon telecabina a Grand Motets, or-
ganitzem dues cordades i ens dirigim a la petita Cara N. de la Petite Ver-
te, un itinerari de 200 m. on es posa en pràctica lo del dia anterior. Supe-
rem una rimaia, ascendim per pendents de gel i anem col·locant cargols 
per assegurar i reunions en roca, en total 4 llargades bastant complertes. 
En el descens hem d’improvisar degut a la concentració de cordades. As-

Stage d’Alpinisme a Chamonix 
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sagem ràpels, progressió en cresta i descens sobre neu. 
 Dimarts, dimecres i dijous tal com anunciava la Meteo un mal 
temps impressionant, pluja molt forta a la plana i a partir dels 2500 m. 
neu. Visitem sales de rocòdroms per suplir la inactivitat, conjuntament 
amb classes teòriques. 
 El divendres 10 comença un període d’altes pressions, el núvols van 
desapareixent i la visió és la típica del mes de gener: totes la cares N. 
presenten un aspecte purament hivernal, tot blanc, l’Aiguille du Midi, le 
Grepón, el Dru ... 
 Aprofitant que avui serà un dia amb molta neu (l’informe és de 60 cm. a 
l’Aiguille du Midi), anem a escalar a Vallorcine, on fem diverses vies de 
roca. Ens aturem a la Maison de la Montagne i ens informen que avui s’ha 
escalat l’Aresta dels Còsmics, per la qual cosa decidim allargar un dia 
més l’estatge d’acord amb els participants. 
 El dissabte escalem l’Aresta dels Còsmics, totalment amb grampons. 
L’itinerari presentava un aspecte hivernal, si no fos per la temperatura, sol 
radiant i un cel fantàstic. Al final de l’itinerari les acostumades fotos amb 
japonesos i d’altres nacionalitats i cap a la cabina. 
 Al voltant de quarts de tres de la tarda i davant d’una cervesa celebrem 
i acomiadem: “l’stage d’alpinisme de la l’ESCOLA GLACERA”. 

Bicicletada Popular 
 

21 d’octubre 
 
 El dia 21 d’octubre quedarem a les 10 del matí al P. Marítim de Barce-
lona davant de l’Hospital del Mar. 
 En aquest mateix lloc es poden llogar bicis a 18 euros per tot el dia. 
 Podem fer dos recorreguts: 

• Tot el dia i ens emportem el dinar i fem una banyada a qualsevol de 
les platgetes que trobem pel camí. 

• Només matí i tornes amb el tren des de l’estació que et sigui més 
còmode. 

 Es tracta d’anar tot xino-xano cap a Premià o potser més endavant, 
depèn del grup.  Si algú es cansa, abans, pot tornar directament amb tren, 
passem per moltes estacions. Cal remarcar que en cap moment anem per 
carretera.  
 
Cal inscripció prèvia a Secretaria, només per a 20 persones. 

CICLOTURISMECICLOTURISME  
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1000 metres en aquestes condicions només es pot fer emmetzi-
nat per la luxúria d’una vegetació desfermada. Si ets prou va-
lent, arribaràs als naixents de “Marcos y Cordero” i veuràs que 
de les parets de la muntanya brolla abundant aigua que, canalit-
zada, travessa 13 túnels. La tradició del lloc diu que els seguei-
xis tots fins a Casa del Monte on trobaràs altres caminants que 
fan servir mitjans de transport més convencionals que els teus. 
 Després de tants dies d’humitat et convé una mica de sol. 
Pots pujar al Roque de los Muchachos a 2400 metres d’alçada. 
Ho pots fer amb un avió de paper o penjat d’un globus de fira i 
esperar que amb una forta embranzida els vents calents et du-
guin fins dalt per passejar per les afilades arestes i cercar el 
pessigolleig per tot el cos en l’abocar-te a l’abisme de la Caldera 
de Taburiente, amb parets de 1000 metres d’alçada. Aquesta 
Caldera és una gran olla de gegants, amb una allargassada sor-
tida que li diuen el Barranco de las Angustias, i que s’obre cap a 
l’oest fins arribar a l’oceà. Dins d’aquest barranc, de llarg recor-
regut, hi trobaràs grans bombes volcàniques perfectament esfè-
riques de més de 7 metres d’alçada, producte de les explosions 
dels diferents volcans de l’illa. 
 Un cop dalt del Roque, per damunt dels núvols, que formen 
un immens  mar de cotó fluix, pots fer de vigilant de vaixell pirata 
i cridar: Terra a la vista!!! en albirar, l’illa de Tenerife amb el ma-
jestuós Teide i també les més petites, La Gomera i El Hierro. 
 Però has de viatjar cap al sud, cap a les terres més àrides i 
més noves, encara que li diguin la Cumbre Vieja, i ho pots fer 
d’una forma ben senzilla: muntat damunt d’un llangardaix de 
ventre blau, nombrosos dalt de les muntanyes i que, sempre 
s’acosten i et pregunten si necessites alguna cosa. Ells et porta-
ran,  ràpidament i per un cost molt baix de petites menges, fins 
al Refugio del Pilar, on pots començar una travessa per la care-
na de volcans a 1900 metres d’alçada. Gaudiràs de 15 volcans 
que semblen a punt d’esclatar de nou, amb tots els matisos dels 
marrons i dels negres i amb uns pins agosarats que viuen al mig 
del no res, donant color a una terra sorgida des de fa només 
500 anys. Quan arribis a la platja, amb l’antiga construcció de El 
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en tant, entra per sota fent com un dolç gronxador. 
 Ja estàs a l’illa, però no et quedis aquí per molt bonic que 
sigui. Has d’explotar els teus dots aventurers. 
 Després d’estar uns dies a la platja et proposem una cosa 
diferent: tancar-te en els boscos de laurisilva de llorer o de brucs 
a Los Tilos o a La Zarza. Pots anar-hi en colom, molt abundants 
i endèmics de la zona. Quan arribis no t’espantis, perquè durant 
els propers dies no veuràs el sol. Et trobaràs immers en un am-
bient humit amb falgueres de més de 3 metres i camins plens de 
fulles marcant una tardor eterna. L’ambient és tan màgic que en 
qualsevol moment et pots trobar amb un follet o amb un dino-
saure. Des del mirador de l’Espigón Atravesado, dels Tilos, et 
situaràs per damunt d’aquesta selva espessa. Els núvols baixos 
emmarquen un espai inabastable que no et deixa veure ni els 
camins, ni els cims de les muntanyes que vas a conquerir. Tam-
bé és veritat que la humitat és extrema i salvar desnivells de 

COL·LABORACIÓCOL·LABORACIÓ  

Bosc de La Zarza 
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E nmig de l’oceà es guarden grans tresors i només qui és el 
més valent o el més afortunat pot gaudir d’aquestes rique-
ses... 

 Del 21 al 28 d’agost 23 persones, socis i amics de l’Agrupa 
amb edats compreses entre 16  i 70 anys, vàrem fer un viatge 
que el recordarem durant llarg temps. 
 Cal dir per endavant que la generositat de la natura va per-
metre combinar tots els objectius que dúiem cadascú. La diver-
sitat de les edats ens va enriquir, com sempre passa en les nos-
tres sortides, i l’esforç, a vegades extenuant, es va veure recom-
pensat per uns paisatges de postal. La Palma és un petit pre-
sent d’una diversitat aclaparadora. Tan lluny en la diversitat i tan 
a prop de la felicitat que ens serà difícil prescindir-ne durant 
massa temps. 
 Com arribar-hi? 
 A una illa s’hi pot anar de moltes maneres però ja que estem 
comentant un lloc tan especial ens agradaria plantejar-ho dife-
rent: 
 Et proposem que arribis fins a la nostra costa, et tanquis dins 
d’una ampolla de vidre i esperis que et llencin al mar en un lloc, 
on les corrents i els  bons propòsits et portin, de ben segur, fins 
a La Palma. Et poses tranquil·lament a dormir, o a sentir la teva 
música amb l’iPod, o a llegir. Quan arribis a una platja de sorra 
negra de 400 metres de llargada tancada per un penya-segat de 
200 metres d’alçada i una cascada d’aigua que cau des de dalt 
de tot, és que has arribat a La Palma i, concretament, a Playa 
Nogales. Només et resta desvetllar la curiositat d’algun dels ba-
nyistes i que obrin la teva petita nau. Quan surtis trepitjaràs una 
meravellosa sorra negra que t’acaronarà els peus. Obre els bra-
ços i comença a respirar profundament l’aire més pur que has 
sentit mai. Aquella nit, dorm dins la cova de pedres verdes i gro-
gues que trobaràs a l’esquerra de la platja. Un cop a dintre com-
provaràs que l’aigua del mar és de color turquesa i que, de tant 

Des de La Palma 
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OCTUBRE 

Dia 2 
 JUNTA Reunió de Junta 
Dia 3 
 GLACERA Monogràfic d’escalada en roca 
 GLACERA Curs d’excursionisme 
Dia 6 i 7 
 CULTURA Dia 6: Excursió a Cantonigròs i a la VI Exposició del 

Llibre de Muntanya 
 CAIAC Cap de setmana a la Costa Brava: Cap de Creus. 
Dies del 12 al 14  
 CAIAC Descens del riu Ebre 
 MUNTANYA Vacances Actives: A buscar Bolets a la Serra de Bu-

sa i a conèixer les esglésies i els monestirs de la zo-
na 

Dia 17 
 GLACERA Monogràfic de “Vies Ferratas”. Dies: 17, 20 i 21 
Dies 20 i 21 
 MUNTANYA Dia 21: Camí de Sant Jaume: de Cervera a Tàrrega. 

Farem visita cultural a Cervera. Informació a Secreta-
ria. 

 BTT Dia 21: De Mora la Nova a l’Atmetlla de Mar. Dificul-
tat: mitjana/fàcil 

 CICLOTURISME Dia 21: de Barcelona a Premià. Activitat per a totes 
les edats. 

 INFANTIL Sortida de dos dies 
Dia 26 
 MUNTANYA Projecció de fotos del Campament de Còrsega. Ca-

dascú es portarà el sopar 
Dies 27 i 28   
 MUNTANYA Dia 27: Camí de Ronda de l’Ametlla de Mar a 

l’Ampolla. Sortida amb autocar. Tancarem la tempo-
rada d’estiu que la vàrem començar el juny a Cap de 
Creus. 

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 
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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... 

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

Prats de Molló 
 CAIAC  Anirem fins a Formentera per donar la volta sen-

cera a l’illa. 
Dia 6  
 JUNTA  Reunió 
Dia 7 
 GLACERA Monogràfic escalada en roca 
Dia 10 i 11 
 CULTURA Dia 10: Excursió cultural pel Casc antic de Barce-

lona. Tot el dia. 
 BTT  Sant Vicenç de Castellet – Centelles. Dificultat: 

mitjana/alta 
Dia 13 
 CULTURA Conferència Dr. Montoriol: L’Alguer: parlant cata-

là, un recorregut pel Nord de Sardenya. 
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. 
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 

NOVEMBRE 
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en tant, entra per sota fent com un dolç gronxador. 
 Ja estàs a l’illa, però no et quedis aquí per molt bonic que 
sigui. Has d’explotar els teus dots aventurers. 
 Després d’estar uns dies a la platja et proposem una cosa 
diferent: tancar-te en els boscos de laurisilva de llorer o de brucs 
a Los Tilos o a La Zarza. Pots anar-hi en colom, molt abundants 
i endèmics de la zona. Quan arribis no t’espantis, perquè durant 
els propers dies no veuràs el sol. Et trobaràs immers en un am-
bient humit amb falgueres de més de 3 metres i camins plens de 
fulles marcant una tardor eterna. L’ambient és tan màgic que en 
qualsevol moment et pots trobar amb un follet o amb un dino-
saure. Des del mirador de l’Espigón Atravesado, dels Tilos, et 
situaràs per damunt d’aquesta selva espessa. Els núvols baixos 
emmarquen un espai inabastable que no et deixa veure ni els 
camins, ni els cims de les muntanyes que vas a conquerir. Tam-
bé és veritat que la humitat és extrema i salvar desnivells de 

COL·LABORACIÓCOL·LABORACIÓ  

Bosc de La Zarza 
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E nmig de l’oceà es guarden grans tresors i només qui és el 
més valent o el més afortunat pot gaudir d’aquestes rique-
ses... 

 Del 21 al 28 d’agost 23 persones, socis i amics de l’Agrupa 
amb edats compreses entre 16  i 70 anys, vàrem fer un viatge 
que el recordarem durant llarg temps. 
 Cal dir per endavant que la generositat de la natura va per-
metre combinar tots els objectius que dúiem cadascú. La diver-
sitat de les edats ens va enriquir, com sempre passa en les nos-
tres sortides, i l’esforç, a vegades extenuant, es va veure recom-
pensat per uns paisatges de postal. La Palma és un petit pre-
sent d’una diversitat aclaparadora. Tan lluny en la diversitat i tan 
a prop de la felicitat que ens serà difícil prescindir-ne durant 
massa temps. 
 Com arribar-hi? 
 A una illa s’hi pot anar de moltes maneres però ja que estem 
comentant un lloc tan especial ens agradaria plantejar-ho dife-
rent: 
 Et proposem que arribis fins a la nostra costa, et tanquis dins 
d’una ampolla de vidre i esperis que et llencin al mar en un lloc, 
on les corrents i els  bons propòsits et portin, de ben segur, fins 
a La Palma. Et poses tranquil·lament a dormir, o a sentir la teva 
música amb l’iPod, o a llegir. Quan arribis a una platja de sorra 
negra de 400 metres de llargada tancada per un penya-segat de 
200 metres d’alçada i una cascada d’aigua que cau des de dalt 
de tot, és que has arribat a La Palma i, concretament, a Playa 
Nogales. Només et resta desvetllar la curiositat d’algun dels ba-
nyistes i que obrin la teva petita nau. Quan surtis trepitjaràs una 
meravellosa sorra negra que t’acaronarà els peus. Obre els bra-
ços i comença a respirar profundament l’aire més pur que has 
sentit mai. Aquella nit, dorm dins la cova de pedres verdes i gro-
gues que trobaràs a l’esquerra de la platja. Un cop a dintre com-
provaràs que l’aigua del mar és de color turquesa i que, de tant 

Des de La Palma 



pàgina 8 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
sagem ràpels, progressió en cresta i descens sobre neu. 
 Dimarts, dimecres i dijous tal com anunciava la Meteo un mal 
temps impressionant, pluja molt forta a la plana i a partir dels 2500 m. 
neu. Visitem sales de rocòdroms per suplir la inactivitat, conjuntament 
amb classes teòriques. 
 El divendres 10 comença un període d’altes pressions, el núvols van 
desapareixent i la visió és la típica del mes de gener: totes la cares N. 
presenten un aspecte purament hivernal, tot blanc, l’Aiguille du Midi, le 
Grepón, el Dru ... 
 Aprofitant que avui serà un dia amb molta neu (l’informe és de 60 cm. a 
l’Aiguille du Midi), anem a escalar a Vallorcine, on fem diverses vies de 
roca. Ens aturem a la Maison de la Montagne i ens informen que avui s’ha 
escalat l’Aresta dels Còsmics, per la qual cosa decidim allargar un dia 
més l’estatge d’acord amb els participants. 
 El dissabte escalem l’Aresta dels Còsmics, totalment amb grampons. 
L’itinerari presentava un aspecte hivernal, si no fos per la temperatura, sol 
radiant i un cel fantàstic. Al final de l’itinerari les acostumades fotos amb 
japonesos i d’altres nacionalitats i cap a la cabina. 
 Al voltant de quarts de tres de la tarda i davant d’una cervesa celebrem 
i acomiadem: “l’stage d’alpinisme de la l’ESCOLA GLACERA”. 

Bicicletada Popular 
 

21 d’octubre 
 
 El dia 21 d’octubre quedarem a les 10 del matí al P. Marítim de Barce-
lona davant de l’Hospital del Mar. 
 En aquest mateix lloc es poden llogar bicis a 18 euros per tot el dia. 
 Podem fer dos recorreguts: 

• Tot el dia i ens emportem el dinar i fem una banyada a qualsevol de 
les platgetes que trobem pel camí. 

• Només matí i tornes amb el tren des de l’estació que et sigui més 
còmode. 

 Es tracta d’anar tot xino-xano cap a Premià o potser més endavant, 
depèn del grup.  Si algú es cansa, abans, pot tornar directament amb tren, 
passem per moltes estacions. Cal remarcar que en cap moment anem per 
carretera.  
 
Cal inscripció prèvia a Secretaria, només per a 20 persones. 

CICLOTURISMECICLOTURISME  
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1000 metres en aquestes condicions només es pot fer emmetzi-
nat per la luxúria d’una vegetació desfermada. Si ets prou va-
lent, arribaràs als naixents de “Marcos y Cordero” i veuràs que 
de les parets de la muntanya brolla abundant aigua que, canalit-
zada, travessa 13 túnels. La tradició del lloc diu que els seguei-
xis tots fins a Casa del Monte on trobaràs altres caminants que 
fan servir mitjans de transport més convencionals que els teus. 
 Després de tants dies d’humitat et convé una mica de sol. 
Pots pujar al Roque de los Muchachos a 2400 metres d’alçada. 
Ho pots fer amb un avió de paper o penjat d’un globus de fira i 
esperar que amb una forta embranzida els vents calents et du-
guin fins dalt per passejar per les afilades arestes i cercar el 
pessigolleig per tot el cos en l’abocar-te a l’abisme de la Caldera 
de Taburiente, amb parets de 1000 metres d’alçada. Aquesta 
Caldera és una gran olla de gegants, amb una allargassada sor-
tida que li diuen el Barranco de las Angustias, i que s’obre cap a 
l’oest fins arribar a l’oceà. Dins d’aquest barranc, de llarg recor-
regut, hi trobaràs grans bombes volcàniques perfectament esfè-
riques de més de 7 metres d’alçada, producte de les explosions 
dels diferents volcans de l’illa. 
 Un cop dalt del Roque, per damunt dels núvols, que formen 
un immens  mar de cotó fluix, pots fer de vigilant de vaixell pirata 
i cridar: Terra a la vista!!! en albirar, l’illa de Tenerife amb el ma-
jestuós Teide i també les més petites, La Gomera i El Hierro. 
 Però has de viatjar cap al sud, cap a les terres més àrides i 
més noves, encara que li diguin la Cumbre Vieja, i ho pots fer 
d’una forma ben senzilla: muntat damunt d’un llangardaix de 
ventre blau, nombrosos dalt de les muntanyes i que, sempre 
s’acosten i et pregunten si necessites alguna cosa. Ells et porta-
ran,  ràpidament i per un cost molt baix de petites menges, fins 
al Refugio del Pilar, on pots començar una travessa per la care-
na de volcans a 1900 metres d’alçada. Gaudiràs de 15 volcans 
que semblen a punt d’esclatar de nou, amb tots els matisos dels 
marrons i dels negres i amb uns pins agosarats que viuen al mig 
del no res, donant color a una terra sorgida des de fa només 
500 anys. Quan arribis a la platja, amb l’antiga construcció de El 
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Faro després de fer 28 km, veuràs unes terrasses blanques. 
Són unes salines amb el seu petit magatzem i, a l’altre banda 
damunt dels penya-segats, arran de les petites platges guanya-
des al mar per les diferents erupcions volcàniques, es van suc-

ceint interminables cultius dels famosos plàtans de Canàries, 
penjats cap per avall, sota les seves amples i grosses fulles. 
Quan arribis a la platja,  no dubtis a fer parada i fonda al 
“xiringuito”, on et donaran un bon peix i, prenent la fresca, et tro-
baràs amb els anomenats turistes, banyant-se d’esquena a tota 
la bellesa que has viscut. 
 Per sortir de l’illa, no hem trobat la solució. Nosaltres no ho 
hem fet encara. Per tant, esperem que aquest relat continuï. 
 Des de La Palma, una abraçada dels 23 palmeros i palme-
res.  

Petroglifos 
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1, 2, 3 i 4 de novembre de 2007 
PRATS DE MOLLÓ 

( El Vallespir – Catalunya Nord ) 
Organitza:  Grup Excursionista Delit Tenim ( Prats de Molló – La Presta ) 

 
SÍNTESI  DE  PROGRAMA 
-- Acta d’obertura oficial de l’Aplec -- Visites guiades 
-- Conferències -- Espectacles 
-- Projeccions -- Excursions 
-- Sortides culturals -- Concerts 
-- Àpat de germanor -- Acta religiós 
-- Acte de cloenda 
 
RESERVEU AQUESTES DATES PER ASSISTIR-HI 

XXXI Aplec Excursionista dels 
Països Catalans 

ESCOLA D’ESPORTS DE MUNTANYA GLACERA 
Agost 2007 

 
Resum de l’activitat: 
 El dia  4 d’agost es va iniciar amb la recepció dels participants a la Gîte 
Les Cristaux, a  Saint  Gervais. 
 El diumenge ens vàrem dirigir a la Mer de Glace per realitzar pràcti-
ques de progressió sobre gel, tècniques de piolet-tracció, progressió glaci-
ar i encordament, instal·lació de cargols, etc. La vista de la regressió que 
han sofert les glaceres aquesta darrera dècada, és impressionant. A cop 
d’ull es pot apreciar sobre la roca, la línia de l’inici d’aquesta regressió. 
 A la tarda,  tenim escola de roca als Gaillants. Realitzem diverses vies 
d’1, 2 i 3 llargades. Amb tota aquesta informació acumulada del dia, ana-
litzem les ascensions que creiem més aconsellables. 
 Dilluns dia 6. Ens dirigim amb el segon telecabina a Grand Motets, or-
ganitzem dues cordades i ens dirigim a la petita Cara N. de la Petite Ver-
te, un itinerari de 200 m. on es posa en pràctica lo del dia anterior. Supe-
rem una rimaia, ascendim per pendents de gel i anem col·locant cargols 
per assegurar i reunions en roca, en total 4 llargades bastant complertes. 
En el descens hem d’improvisar degut a la concentració de cordades. As-

Stage d’Alpinisme a Chamonix 
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Diumenge 21 
 

Tram Cervera a Tàrrega.  Farem visita cultural a Tàrre-
ga. Informació a  Secretaria. 

pel camí de ronda 
Dissabte 27 d’octubre 

sortida amb autocar 
 

El GR92, abans d’entrar al Delta de l’Ebre, segueix un recorregut per un 
dels paisatges més bonics de la costa de Tarragona. 
El mes de juny vàrem anar a Cap de Creus i per finalitzar la temporada 
d’estiu et proposem aquest petit recorregut de 16Km 
Resum de la sortida: 
L’autocar ens deixarà al Port de l’Ametlla i anirem seguint el GR92 que 
ens portarà per cales i petits penya-segats per desnivells suaus, sempre 
en primera línia de costa. Donada l’època de l’any que farem la sortida, no 
trobarem massa gent i gaudirem del paisatge de les petites cales en soli-
tud. Si el temps és agradable i ens bé de gust ens podrem banyar. 
Durada de 4 a 6 hores 
Cal portar l’esmorzar, el dinar, una gorra, el banyador i com sempre pro-
tector solar 
Preu de la sortida: Socis: 25€.  Socis online: 27€  No socis: 30€ 

De l’Ametlla de l’Ampolla de Mar 

Camí Català de Sant Jaume 

COL·LOCACIÓ DEL PESSEBRE A 
COLL PREGON (1533 m.) 

Comarca del RIPOLLÈS 
 

Dia 24 de novembre 
Autocar fins ESPINALVET  -   Dinar de germanor a  MOLLÓ 
 

Reserveu aquesta data! Tota la informació al butlletí de NOVEM-
BRE 
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Primera Part 
 
 Com l’any passat uns quants membres de l’ERE hem tingut la 
oportunitat de compartir uns dies d’experiències espeleològiques 
conjuntament amb el GES del CMT a la zona de Sajambre, situada 
als Picos de Europa. 
 Aquest any, i gràcies a l’èxit aconseguit l’any passat, l’expedició 
es proposava un repte més ambiciós ja que permetria aprofundir 
més en la cavitat principal de la zona: el “Pozo de los Angustinos”. 
L’any anterior ja varem treballar en aquesta cavitat explorant la to-
talitat de la “via sorpresa” amb el resultat de connectar-la amb la 
via principal de la cavitat a –328 metres de profunditat. L’objectiu 
d’enguany era centrar-nos en la via principal per arribar a la part 
mes profunda de l’avenc i resoldre una sèrie d’incògnites que en 
prometien una prolongació, amb un metratge actual de –423 de 
profunditat i més de 4 km de recorregut. 
 Per a poder accedir a les zones inexplorades era necessari 
equipar prèviament l’avenc i instal.lar un campament en un punt 
estratègic per facilitar el descans i avituallament de l’equip de pun-
ta, de manera que aquest rebés subministres per part d’un segon 
equip de suport i estigues constantment comunicat amb l’exterior 
mitjançant un sistema de comunicacions per cable. Encara que no 
es poguessin realitzar tots els treballs de recerca, el campament 
restaria instal.lat per a les campanyes dels anys posteriors.  
 A continuació us relatarem en cinc capítols les experiències vis-
cudes aquest any. Podeu llegir la ressenya de les exploracions del 
2006 a www.ere-aec.com 
 
Retrobament 
 
 Arribem a Pío, un petit poble de muntanya de quatre cases amb 
el cotxe a vessar de material i menjar, allí ens trobem amb en Jose, 
ell i uns quants més han arribat el dia abans. Els 3 cotxes que for-

Campanya Espeleològica a Picos 2007 
Vall de Sajambre (Lleó) 
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mem la comitiva comencem a descarregar tot el material personal i 
col.lectiu de l’expedició, amb un moment formem una muntanya de 
petates i motxilles enmig d’un carrer del poble. 
 Per causes de força major a darrera hora hem sofert algunes 
baixes, pel que serem menys espeleòlegs, i el que es pitjor, sols 
disposarem d’un vehicle 4x4, indispensable per accedir al refugi. 
 Així doncs carreguem a vessar l’únic vehicle que pot circular 
per la pista i comencem a caminar cap amunt sota una calor abra-
sadora. Es tracta d’un camí de pocs quilometres i enmig de boscos, 
però amb molt pendent, suficient per a fer patinar els propis tot ter-
renys. Al cap d’una hora i mitja de pujada arribem per fi al coll des 
d’on en 15 minuts de baixada arribem al refugi enmig de prats i va-
ques. La darrera ziga zaga del camí deixa entreveure l’antiga casa 
minera que ens farà de refugi, moment en que tots fem un respir: 
encara aguanta! 

EREERE  

Vista general del campament base instal.lat a les restes d’unes 
antigues mines de fluorita. 

SECCIÓ DE MUNTANYASECCIÓ DE MUNTANYA  
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Els dies  6 i 7 d'octubre es celebra al Collsacabra la  VI Fira del Llibre de 
Muntanya.  Aquest any la fira es farà a Santa Maria de Corcó ( L'Esquirol ) 
i com en d'altres edicions, es preveu una nombrosa participació tant en 
parades com en visitants. 
 
Amb motiu d'aquest esdeveniment us proposem la següent sortida: 
  

Dissabte   6 d'Octubre de 2007 
    
Pel matí: Excursió a  LA FORADADA DE CANTONIGRÒS.  GUILLERIES 
( OSONA ). 
Itinerari: L'Esquirol - Mas Campàs - La Foradada - Cantonigròs - Bassa de 
Matavera  - L'Esquirol. Durada aproximada :  3 hores. 
Per la tarda:  Assistència a la VI Fira del Llibre de Muntanya a L'Esqui-
rol. 
Els detalls de la sortida a Secretaria.  

Excursió per les Guilleries i a la 
VI Fira del Llibre de Muntanya 

Serra de Busa (Solsonès) 
 

Per aquests dies et proposem una activitat variada, cultural i senderista: la 
Serra de Busa amb els seus voltants de Monestirs romànics i Cardona 
amb el Castell i la Muntanya de Sal.  
Un total de 3 dies que els aprofitarem, també, per anar a buscar bolets i 
conèixer una de les valls més boniques de Catalunya. Activitat per a totes 
les edats. 
Sortida amb cotxes particulars. Dormirem en una Casa de Colònies i gau-
direm de pensió completa. El programa definitiu el farem en funció dels 
interessos del grup. 
Preu soci: 115€. Preu Soci online: 125€  No soci: 130€. Aquest preu in-
clou les entrades a les visites culturals, les excursions guiades, 
l’allotjament i la pensió completa fins l’esmorzar de diumenge. Inscripci-
ons fins el 2 d’octubre. Grup mínim de 15 i màxim de 25 persones. 

Pont del 12 d’octubre a buscar bolets 
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ESPORTS BALMAT I GRUP VI DAURAT 

CONVOQUEN 

I Concurs fotografia digital de muntanya 
“Memorial Agustí Torrents i Barrachina” 

 

Es notifica que s’amplia el termini de recepció d’originals fins el 15 
d’octubre. 

Per més informació a: www.Balmat.es o www.aec.cat 

Concurs 

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

13.927 
Les butlletes a la venda a 3€ a Secretaria 

LOTERIA DE NADAL 

 Ja tenim a disposició de tothom que ho necessiti un ordi-
nador connectat a internet per fer consultes i també, amb di-
ferents lectors per veure fotos. El trobareu situat a la Sala de 
Mapes de la Secció SEAM. 
 Abans de llençar qualsevol aparell electrònic o elèctric, 
consulteu 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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      Tot sembla igual com es va deixar l’any passat, les fortes 
nevades no han malmès la casa i tots els puntals que es van 

instal.lar continuen al seu lloc. Després de recuperar l’alè i hidratar-
nos comencem a organitzar el material, mentre es neteja la casa 
per fer-la habitable uns altres anem separant els “petates” de mate-
rial. La manca de cotxes ha fet que la tenda de material s’hagués 
de deixar a Terrassa, així que improvisem un tendal que farà les de 
magatzem de cordes i material d’exploració. 
 En poques hores tot queda recollit, el sol comença a baixar pe-
rò la temperatura es agradable i restem a l’exterior tot pensant en 
l’aventura que tot just comença. 
 
De nou, Angustinos. 
 
 Ens despertem en un dia tot emboirat i plujós, fa fred. Res con-
vida a aixecar-se, però avui cal començar a instal.lar l’avenc. 
 L’absència de diversos companys ha provocat que ens reorga-
nitzem novament en 3 equips d’exploració: el primer format per en 
Rafa i en Manolo, el segon per l’Erik, la Cristina i jo, i el tercer per 
en Jose, en Rubén i l’altre Manolo. Donades les circumstàncies els 
dos primers equips farem punta, mentre el tercer quedarà de su-
port i per instal.lar el cable telefònic. 
 La tasca del dia es instal.lar el primer pou de 107 metres. Pri-
mer entraran en Rafa, en Manolo i el Jose, i passades unes hores 
entrarem l’Erik, la Cristina i jo carregats amb petates de cordes per 
als pous posteriors. La jornada promet ser suau, com un escalfa-
ment de cara al que ens espera. 
 Al cap de cinc hores d’haver marxat el primer equip ens equi-
pem i preparem el material, primer instal.larem una corda d’ajuda a 
la rampa d’entrada a la cova que en facilitarà l’accés, entre d’altres 
petates baixarem ja un bidó ple de menjar per al campament. Però 
quan tot just acabem de vestir-nos apareix en Jose, que acaba de 
sortir, molt més aviat del previst. Ens explica que al pou de 100 hi 
cau molta aigua, que la corda hi queda molt exposada i per tant et 
mulles molt, amb tot això es treu una bota i hi aboca tota l’aigua 
que té a dins d’una manera ben còmica. Per un moment veig peri-
llar l’exploració ja que no anem preparats per tanta aigua, però tot i 

EREERE  



pàgina 18 

les seves recomanacions decidim entrar-hi. 
Arrosseguem el material fins al principi de la rampa, ens ajuden 
l’Alex i la Mercè.  Darrere nostre també es preparen el Ruben i el 
Manolo que començaran a instal.lar el cable telefònic. La boca 
d’Angustinos es espectacular, es tracta d’una arcada natural d’uns 
30 metres d’ample situada enmig del rierol que recorre la vall, el 
qual forma una cascada al mig de l’arc que va a parar directament 
a dins. Al portar tot el dia plovent la cascada es veu en tot el seu 
esplendor. Lligo la corda en un arbre i amb l’ajuda de l’Erik la anem 
estenent pel caos de blocs que trobem just entrar. La galeria gira 
90º a l’esquerra just al principi i continua en pendent una cinquan-
tena de metres, un cop transcorreguts aquests s’arriba a una zona 
mes o menys plana per on circula l’aigua de l’entrada i on tenim 
acces a les diferents vies de la cavitat. Un resplendor groguenc al 
fons m’indica quina es la nostra, son en Rafa i en Manolo que ja 
surten. Ens comenten el problema de l’aigua i que tan sols han po-
gut instal.lar el primer pou. Novament decidim aventurar-nos-hi i 
avancem fins a la capçalera del pou. 
 A diferència de la via “sorpresa” ens trobem en un espai petit, 
que no sembla que tingui de ser un pou de 107 metres, fem una 
cadena per traspassar tots els petates i el bidó fins a la capçalera i 
l’Erik comença a baixar. Se sent força circulació d’aigua, tots ens 
mentalitzem que pot ser una exploració prou incòmode. 
 L’Erik allibera la corda de seguida, i jo començo a baixar traslla-
dant 2 pesats petates. Tot just començar un tram volat deixa entre-
veure les dimensions del pou que estaven amagades, un segon 
fraccionament i comença la pluja, un constant regalim d’aigua cau 
directament sobre la persona i et deixa completament moll. Un cop 
superat aquest tros, un seguit de trams curts et separen d’aquest 
xipoll. De cop i volta la roca cambia d’aspecte, ara té un color més 
fosc, empapada, donant la imatge d’una cavitat activa.  
 Un nou fraccionament i la corda em condueix per una vertical 
aplegada d’arestes verticals molt esmolades que no fan gaire grà-
cia fins al punt que em trobo amb una tot just davant meu, jo amb 
una cama per cada banda i ella com un ganivet amenaçant la cor-
da i la meva integritat física. Afortunadament, i tot i que passa a 
pocs centímetres, no es produeix cap frec. 
 De cop i volta l’Erik crida “Tot lliure!”. Ja es a baix?, amb tot ple-

EREERE  
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Editorial 

Després de vacances 
 

A quest estiu s’han incrementat les activitats (Chamonix, Lleó, Còrse-
ga, La Palma i Eslovàquia) i hem constatat que els destins escollits 

per les diferents seccions de l’Agrupació han estat força generosos amb 
els nous hostes que venien de Catalunya i s’han pogut cobrir la majoria 
d’objectius. Només la secció de Caiac i Escola Glacera, han patit una 
naturalesa desfermada i, per prudència, no han pogut fer tots els itinera-
ris programats. En aquest butlletí trobaràs fotos i alguns relats d’aquests 
viatges. 
 Cal destacar aquesta capacitat que tenim d’encetar activitats, de 
convidar a conèixer nous paisatges i cultures. Ho fem des de fa molts 
anys i és la base per anar aconseguint nous amics i socis. 
 En el que portem d’any, hem consolidat un creixement important de 
les activitats i també de l’afiliació de nous socis. Cada vegada més, 
se’ns acosten persones d’arreu interessades en compartir el temps de 
lleure. La varietat de la nostra proposta sedueix i reben del nostre entusi-
asme per la natura, l’escalf necessari per acabar sent un més de la colla. 
Cal destacar la Secció Infantil que va consolidant la seva tasca i, a la 
vegada, tornar a agrair la generositat dels monitors i la seva voluntat de 
donar millor servei incorporant, en aquest nou curs, 4 monitors amb la 
seva formació reglada. 
 Si per setembre es tanca l’estiu també és veritat que s’inicia un nou 
curs amb la tradicional ofrena de flors de l’11 de setembre i amb 
l’objectiu ben clar de tancar un any amb força per encarar tots els reptes 
dels propers mesos. Del tema del local, en el moment de tancar aquest 
butlletí, només et po-
dem dir que conti-
nuem negociant amb 
els responsables de 
l’espai de la Sagrada 
Família per aconse-
guir les condicions 
més favorables. 
 Desitjant que ha-
gis passat unes bo-
nes vacances: Ben-
vingut/da a l’Agrupa!!! 
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Moviment de socis del mes de setembre 

ALTES 
 
Eduard Celades Filella   
Enrique Ballesteros Ostolaza 
Marcelo Agustín Amicarelli 
David Vendrell Tapias 
Raul Vivet Pajuelo   

Ignasi Such Suarez 
Eduard Hernández Estrada 
Jorge Araoz Alvarez 
 
 

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

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 

SOL·LICITUD URGENT 
 

Necessitem ajut per actualitzar i mantenir actius i al dia, els tres 
ordinadors que estan funcionant a l’Agrupació.  
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gat el pou s’ha fet curt, la gran quantitat de fraccionaments i el 
fet d’anar tocant paret el fan molt còmode. Toco terra i 

m’aparto ràpidament dels esquitxos de l’aigua que prové de 
l’entrada. Ben mirat no ens hem mullat tant. Als pocs minuts arriba 
la Cristina  i agrupem tot el material que hem baixat. Com que es-
tem en bon estat físic decidim continuar la instal.lació de l’avenc on 
ho han deixat en Rafa i en Manolo, la Cristina ja n’ha tingut prou i 
començarà a sortir. 
 L’Erik i jo carreguem un petate de corda cadascú i ens dispo-
sem a seguir avançant per la activa cavitat, miro el pou que se-
gueix i sentint la remor de fons de l’aigua comencem a instal.lar 
una nova corda. 
Continuarà...  

En Rafa i en Manolo entren a la Cavitat. La boca d’Angustinos ofereix 
sempre un aspecte tenebrós, la cascada d’aigua baixa ben plena en èpo-

ques de pluja. 



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    Octubre 2007 

Chamonix - Dalt del Monte Cinto (Còrsega) - La Palma 


