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Dalt del Posets a 3.375 m i pujada amb esquis en una diada
esplèndida.
15 i 16 de març de 2008.

SECCIÓ DE CULTURA
Conferència
EL VIATGE I L’OFICI D’ESCRIPTOR
Per Josep Maria Espinàs
dimecres 14 de maig a les 19,30 hores
a la sala d’actes del Centre Cívic, Provença 480

La Secció de Muntanya dalt del Taga, el dia 6 d’abril. Foto Jordi Pino.

Aquest és un projecte llargament cobejat que finalment ha
donat els seus fruits. L’escriptor Josep Maria Espinàs és el més
gran caminador de les Lletres Catalanes, era lògic convidar-lo a
la nostra Agrupació ara que disposem d’una sala d’actes en el
Centre Cultural, podem oferir una millor acollida.
Tal com indica el títol ens parlarà dels seus viatges a peu i
del darrer llibre “El meu ofici”. Serà un privilegi tenir entre nosaltres a un escriptor i una persona que tant bé ha sabut connectar
amb el món i els paisatges que s’ha anat trobant i ha sabut
transcriure en una senzilla i treballada narració amb més de 80
llibres publicats i centenars d’articles diaris
La parada de llibres de Sant Jordi amb els seus primers voluntaris
pàgina 2
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AGRUPACIÓ
Editorial

Moviment de socis del mes de març
ALTES
Jorge Jodar Bermúdez
M. Teresa Crusellas Bagà
Núria Armengou Coromina
Xavier Sánchez Romeu

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

Avís a tots els socis
Durant la Festa del Soci a celebrar el mes de juny,
farem entrega de les medalles corresponents.
Es recorda també a tots els socis que hagin fet cims per
sobre de 3000 metres durant l’any 2007 ens faci arribar la
documentació pertinent omplint els formularis que tenim a
Secretaria.
D’aquesta manera tindran dret a rebre el record commemoratiu de la seva gesta per part de l’Agrupació. Les
sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de maig.
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H

em inaugurat la nova seu Social, ja ho hem comentat abastament, però ara toca parlar del futur i aquest va íntimament lligat als propis socis, que participant activament en les activitats els
uns i organitzant-les els altres, donaran contingut a l'Entitat.
També hem dit que hem estat molt ben rebuts al barri i aquests
dies ja s'han apropat, per rebre informació, futurs socis i d'altres que
ja se n'han fet. Volem donar a tots ells la benvinguda.
Per primera vegada hem col·laborat en la Festa Major del barri
de la Sagrada Família muntant un rocòdrom a la cantonada de Provença amb Padilla. Ha estat un èxit per la participació entusiasta
dels companys del SEAM i pel servei que varen gaudir quasi 150
nois i noies fent la seva primera escalada. També cal destacar la
diada de Sant Jordi, amb una imponent parada de llibres i la
col·laboració de molts socis i amics.
Ja ho dèiem també el dia de la inauguració, tot serà possible si
hi ha socis disposats a involucrar-se en l'organització de les diferents seccions. Per especialitats i afinitats, tot fent equip, sortiran
activitats a fer i noves idees per desenvolupar. No és tan difícil.....
Costa més comprometre's a encapçalar aquests equips i formar
part de la Junta Directiva de l’Entitat. Però tampoc és tan difícil.
Anirem endavant, però anirem millor si es reben col·laboracions
pel butlletí, per la pàgina web, per la biblioteca, pel local, per l’arxiu
històric, per ....etc...
Amb tot això us volem animar a formar part activament tant de
les Seccions com de la direcció de l’Entitat. Esperem les vostres
aportacions i quan vulgueu en parlem.
També toca gaudir del Nou Estatge Social i per això en les properes setmanes tenim un seguit d’esdeveniments prou interessants
amb la presencia, un cop més, de Joaquim Montoriol que ens parlarà dels volcans i la conferència-col·loqui de Josep Maria Espinàs a
qui li estem molt agraïts per haver atès la nostra petició. També encetarem el Cicle de Projeccions EVEREST “Memorial Sir Edmund
Hillary”.
Tenim futur, nomes depèn de tots plegats.
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SECCIÓ
SECCIÓ
DEDE
MUNTANYA
CULTURA

Assemblea General Ordinària
Per al dia
Dimecres 7 de maig del 2008
A 2/4 de 8 del vespre en PRIMERA CONVOCATÒRIA i a les
8 del vespre en SEGONA CONVOCATÒRIA, en el nostre local social i amb el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera
Assemblea General Ordinària i de totes les actes
d’Assemblea General Extraordinària que hi hagi hagut.
2- Memòries de les gestions i activitats portades a terme
durant l’exercici anterior.
3- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de
l’exercici 2007.
4- Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per al
2008
5- Renovació o ratificació, si s’escau, dels càrrecs del
Consell Directiu que correspongui.
6- Informació sobre el nou local i la seva inauguració.
7- Propostes dels socis que hagin presentat per escrit a la
Junta Directiva abans de l’Assemblea.

L’espectacular projecció de l’acte
d’inauguració
i el muntatge de fotos de la Comissió de Local
a l’abast de tots els socis
A l’acte d’inauguració del nou local, en Marc Navarro,
ens va preparar un record inoblidable que creiem ha d’estar
a disposició de tots els socis i amics de l’Agrupa al preu de
5€.
En dies anteriors, la Glòria i el Jep , ens van fer un
muntatge que ens recordarà per sempre l’antiga seu de la
Plaça del Pi i Sant Josep Oriol. Aquest muntatge el venem a
3€.
Podeu fer les vostres reserves a secretaria. Ja hem facilitat més de 30 exemplars.

Refugi de La Molina
El refugi està en perfectes condicions. Penseu a reservar places !!!!
També recordem que qui recull la clau, és el responsable de que el Refugi quedi net i endreçat, finestres tancades, nevera desendollada i oberta, clau de pas de
l’aigua tancada, etc. (això no vol dir que ho faci tot sol).
També cal que cobri l’estada als components del seu grup.
El dilluns cal retornar la clau i abonar les estades a
Secretaria.

8- Precs i preguntes
Barcelona, 3 d’abril de 2008
La Junta Directiva
pàgina 4
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MUNTANYA
En el 1.951 la expedició de Dane Klaus Becker Larsen (Dinamarca) acudeixen, sense permís, la vessant tibetana cresta Nord. Intenta creuar a la cara Nord a
través del coll del Lho, la falta d’experiència de l’equip en la
progressió per gel els fa renunciar a aquesta via i sense
Larsen creuen el Nampa, arribant al monestir de Rongbuk.
Dies més tard, Larsen i dos sherpes, intenten pujar pel coll
Nord però han de desistir, tornant al Nepal.
Durant la tardor del mateix any i amb el suport del Club
Alpí i la Reial Societat Geogràfica, es registra un nou intent
d’un equip dirigit per Eric Shipton (Gran Bretanya), amb
Ward, Bourdillon, Murria i els neozelandesos Edmund Hillary i H. Riddiford arribant al 22 de setembre a Nanche Bazar sortint el 25 camí de la muntanya i detectant que la ruta
pel coll Sud era possible, retirant-se posteriorment.
Durant 1952 es produeixen noves temptatives fallides.
Quatre anglesos i suïssos i russos ho intenten també, sense fortuna. Durant la primavera un equip liderat per E.
Wyss-Dubat integrat per G. Chevalley, R. Lambert, R. Dittert, L. Flory, R. Aubert, A. Roch, J. Asper, E. Hofstetter i
Tenzing Norgay, que acudeix com Sirdar, arriben per la ruta
de la cara sud a 8.382 metres. Després d’una difícil nit, sense sacs de dormir, Tensing Norgay i Raymond Lambert intenten el cim utilitzant oxigen, arribant al punt més alt abastat a 8.595 m, abans de retirar-se.
Manel Cabanillas

AGRUPACIÓ
Els socis informen

U

na nova secció que serveixi per portar les denuncies del
que trobem quan anem a fer les excursions.

Som amants de la natura i per sobre de tot hem de preservar-la per continuar gaudint d’ella i ensenyant a les properes generacions tot el que ens ha aportat.
TANQUES I MURS TALLEN ELS CAMÍNS PÚBLICS
L’especulació urbanística, a la qual sembla que no afecta la
crisi de la construcció, propiciada pel tancament i increment dels
interessos de les hipoteques, s’abraona ara al Garraf i l'Ordal.
El nombre de tanques que aixequen els propietaris de finques rústiques, i que tallen els camins públics proliferen; tanques metàl·liques, portes i murs de formigó, impedeixen el pas
dels “senderistes”, en una acció prohibida per llei i que a més
d'impedir el pas de les persones, atenta greument al pas natural
de la fauna i augmenta el perill en cas d'incendi.
Entitats ecologistes, així com d'altres en defensa dels camins públics, han iniciat una sèrie d'accions que consisteixen en
fer excursions per la zona, detectar les infraccions i fer-ne la
corresponent denúncia.
A nivell oficial, l'ajuntament de Castellví de Rosanes ha presentant un recurs contenciós administratiu contra els propietaris
de Mas Mitjans que han instal·lat una porta metàl·lica que tanca
un camí públic de dos metres d'ample i una tanca de dos metres
d'altura que limita el perímetre de la finca i que dificulta, per
exemple, l'accés al castell de Sant Jaume.
Manel Cabanillas
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Sortida al Puigllançada
(Cerdanya / Ripollès)
Nota:
Dia de sortida:
Lloc de trobada:
Hora de sortida:
Transport:
Intendència:
Equipament:
Dificultat:
Desnivell:
Durada:

Aquesta sortida substitueix la que estava prevista a la serra del Cadí
DIUMENGE 11 de Maig
Estació de la RENFE de Fabra i Puig / Meridiana
07:30 del matí
Vehicle particular
Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de
cotxe.
Cal portar roba d’abric i protectora del vent.
S’han de dur botes de tresc. Cal portar aigua.
Excursió fàcil i còmoda al cim amb més bones
vistes de la Cerdanya.
550 metres aproximadament.
Per pujar al cim tardarem una mica més de dues hores, sense comptar parades. Baixada en 1
hora i 1/2.

Resum de la sortida:
Per la C-17 anirem fins la
collada de Tosses. Allí
prendrem direcció La Molina i Castellar de n’Hug. Tot
just quan entrem a aquesta
darrera carretera aparcarem el vehicle.
Pujarem, per uns prats, el
torrent del Clot de l’Hospital
fins al Cap de les Costes
Vista del cim de Puigllançada
de l’Huget. D’aquí, per un
ampli llom i en suau pujada anirem fins l’amorriador de Rus, un petit bony en el terreny i ja de flanc, farem la remuntada fins el Puigllançada. Aquí tindrem molt bones vistes, que per ponent arriben
fins el Turbón, ja en terres de la Franja. A llevant, totes les muntanyes de les valls de Ribes. Al sud hi veurem el Montseny, Sant Llorenç i Montserrat i cap el nord, tota la Cerdanya.
pàgina 6
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ERE
d’ells i el dubte continua sent, fins i tot avui, malgrat haver
estat descobert el cadàver de Mallory, saber si la seva
desaparició es va produir en l’ascensió o quan ja havien
aconseguit arribar a fer el seu objectiu.
El 1933 una nova aventura britànica sobrepassa els 8.500
metres. Un any després un altre anglès, Wilson, mor en intentar l’ascensió en solitari.

En els anys següents es produeix un gran nombre d'intents, anglesos (1934, 1935, 1936, 1938) i canadencs (1947
E.L.Denman l’afronta en solitari).
El 1949 s’obre la frontera del Nepal. Un any després, a la
tardor, C.S. Houston i H.W. Tilman (USA-GB) reconeixen la
vessant nepalesa.
pàgina 19
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Cicle de projeccíons sobre l’Everest
“Memorial Sir Edmund Hillary”
Divendres 30 de maig a les 20 hores
Sala d’actes del Centre Cívic. Provença 480
Grandes Descubridores de Sir Edmund Hillary de 55’
1. L’ EVEREST I LA SEVA HISTORIA (1893 A 1952)
Un general, Charles G. Bruce, és el primer en estudiar la
cresta nord.
Al principi, el sostre del món es denominava Pico XV, rebent més tard el nom de la persona que va dedicar part del
seu temps a aconseguir el mesurament de la muntanya: George Everest, que va xifrar la seva altura a 8.839 metres.
Aquestes xifres, molt properes al seu mesurament definitiu
que es van comprovar més tard, amb les aportacions fetes a
través de satèl·lits.
En 1893 Charles G. Bruce, de la Gran Bretanya, estudia
la cresta Nord que transcorre per la vessant tibetana de la
muntanya i el 1907, prepara la primera expedició. Les autoritats del Tibet i el Nepal neguen els permisos necessaris i no
és fins a 1.920 quan s’aconsegueix l’autorització per intentar
la seva conquesta, que van emprendre el 1921, sense èxit,
C.K.Howard - Bury (GB), per la cresta Nord (Tibet).
G.Bruce, el 1922, organitza la segona expedició aconseguint superar els 8.000 metres. Una allau mata 7 sherpes.
F. Norton encapçala el 1924 la tercera aventura sobre el
colós. Mallory i Irvine realitzen l’assalt i després de ser vistos,
per darrera vegada a mes de 8.500 m, mai més es va saber

pàgina 18

SECCIÓ DE MUNTANYA
Aquest cim ha estat distingit i per tant escollit per la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en el catàleg del “repte
dels 100 cims”, una prova que proposa l’ascensió al 100 cims més
significatius d’arreu del país.
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 6 de Maig. Vocals Pino i Cata.
Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707. Vocals de reserva. Rico i
Carolina 93.210.06.89 i 619.624.937.
La propera sortida de la Secció serà el dia 24 i 25 de maig i la farem pel Camí dels Enginyers fins el Balandrau a 2.584 metres.
Responsable de la sortida: Pere Mansilla. Detalls de la sortida a
Secretaria. Cal reservar lloc al refugi.

S.E.M.
Hem fet els Posets
Els darrers anys hem estat posant l’ascensió al pic de Posets
en el calendari d’activitats de la Secció, però unes vegades per
manca de neu, la majoria, l’altra per manca de places al refugi i un
altra per l’accident important que va patir un de la colla a 200 o 300
mts del cim que ens va fer desistir de continuar l’ascensió, no havia
estat possible assolir-lo.
Aquest any sí, el passat 15-16 de març i tal com estava programat, varem assolir el cim del Posets i com estava també previst per
Eriste. No hi havia gaire neu, tampoc feia un dia esplèndid, però va
esser suficientment bo per fer una bona ascensió d’esquí de muntanya.
Als 600 mts de desnivell des dels cotxes fins el refugi Angel
Orus, cal afegir els 1.275 mts des d’aquest fins el cim.
Érem molts els que en teníem ganes de fer-lo, com la Judit i el
Marià que mai faltaven a la cita, fins aquest any que han faltat perquè han tingut el Jan. Per això des del cim els hi varem enviar una
abraçada per tots tres.
Podem tornar-ho a programar la pròxima temporada...
Jep
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França - Gorges del Tarn
Del 10 al 12 de juny
Anem a conèixer el nostre veí, gaudint d’una de les gorges més espectaculars del sud de França. Durant dos dies navegarem entre els penya-segats
que el riu a anat formant amb el pas del temps. No és necessari tenir coneixements d’aigües braves i és apte per a tots els públics.
Al cor del Parc Nacional des Cévennes i de les immensitats desèrtiques dels Grands Causses, es troba un oasi de verdor i de
frescor: Le Canyon des Gorges du Tarn. Descobrim-lo al nostre
ritme.

VACANCES ACTIVES
En aquests preus està tot inclòs. L’avió d’anar i tornar. Allotjament
en Hotel ***, en règim de mitja pensió, desplaçaments i picnic dels
migdies. 7 dies i 6 excursions variades per tota la seva geografia.
Grup mínim de 10 persones màxim de 20.
En aquest preu ja està afegit el darrer augment de preus del mes
d’abril en concepte de pujada dels carburants.

SECCIÓ DE CULTURA
Conferència - Projecció

PROGRAMA:
10/5: Viatge i turisme pel sud de França, farem nit al càmping.
11/5 i 12/5: Navegació per les Gorges i tornada a Barcelona

LES CALDERES DEL DIABLE
(del TEIDE a l'illa de MADEIRA)
A càrrec del Dr. Joaquim Montoriol (Geòleg)
dimarts, 13 de maig, a les 8 del vespre

Les Gorges del Tarn
pàgina 8

Conferència Projecció per Joaquim Monturiol, catedràtic de la
Universitat de Barcelona
Les Illes Canàries posseeixen
les més fantàstiques calderes volcàniques del nostre planeta. Un
itinerari per Tenerife i Gran Canària permet conèixer els diferents
tipus de calderes.
Tot seguit es passa a l'illa de La Palma a fi de recórrer amb tot detall la gegantesca caldera de Taburiente, que és la més gran del planeta: els 35 quilòmetres de perímetre i els 2000 metres de fondària de
l'embut, permeten imaginar la seva grandiositat. Per acabar, la veïna
illa de Madeira permet observar uns paisatges muntanyosos d'origen
volcànic realment espectaculars.
Acabada la projecció presentarem el viatge a La Palma a fer durant la segona quinzena d’agost. Trobaràs més informació a l’apartat
de Vacances Actives.
pàgina 17

VACANCES ACTIVES

SECCIÓ DE CAIAC

Dijous 21
Tot el dia ens el passarem dins del volcà de la caldera de Taburiente.. Ens banyarem en el riu d’aigües cristal·lines de la Playa de
Taburiente i visitarem la cascada de colores. Pel camí ens trobarem bombes volcàniques perfectament rodones de més de 7 metres de diàmetre. 6 hores de caminar per un paisatge inoblidable

PREU:

Divendres 22
Pujarem, amb transport, fins a 2.200 metres d’alçada i farem una
primera crestejada fins arribar als 2.426 m. al Roque de los Muchachos i visitarem algun observatori per desprès de dinar acabar de
fer la cresta fins el Pico de la Nieve a 2232 m. Caminarem un total
de 5 hores. Tot el dia ens el passarem penjats de les parets de
més de 2000 m. que donen a la Caldera de Taburiente.

A aquest preu s’ha d’afegir el lloguer de la piragua de riu
No està inclòs el desplaçament ni la manutenció

Dissabte 23
Ens arribarem fins a Los Tilos per salvar els 1.000 metres de desnivell per arribar a Los Nacientes de Marcos y Cordero amb uns brolladors d’aigua que surten de la mateixa roca constituint l’únic naixement d’aigües de les illes Canàries. Opcional es pot pujar i baixar en jeep o pujar a peu i baixar en jeep.
Diumenge 24
Una mica de descans per visitar amb transport bona part del nord
de l’illa i la selva humida del parc de La Zarza i els petroglifs, antigues inscripcions a la pedra dels primers guanches. Per la tarda
anirem a gaudir de la platja de Nogales en un penya-segat de més
de 200 metres i una sorra finíssima totalment negra. Caminarem 4
hores

Socis: 10€
Socis on-line: 15€
No Socis: 20€
Assegurança: 6 € (federats 0€)

INSCRIPCIONS:
Podeu efectuar la inscripció a l’AEC. El dia 8 de maig a les 20h tindrà lloc
la reunió on us informarem del material necessari, horaris i del punt de trobada.

Curs d’iniciació i perfeccionament al caiac de mar
L’AEC ha programat un curs d’iniciació i perfeccionament al caiac de mar adreçat tant a les persones que no coneixen aquest esport i volen iniciar-se, com als que ja han navegat i volen perfeccionar la seva tècnica.
Ens dividirem en grups segons el nivell i farem un progrés combinant les classes amb les pràctiques en una cala de la Costa Brava d’aigües més tranquil·les. Anirem pujant el nivell segons el progrés de cadascú.
Val a dir que no és necessària una gran forma física.

Dilluns 25
La darrera excursió és la més llarga de totes al fer tota la carena de
volcans del Sud de l’illa. Sortirem des del refugio del Pilar i arribarem a Fuencaliente, 24 Km per uns paisatges volcànics intactes
plens de cons que semblen a punt d’esclatar de nou.

PROGRAMA:

Dimarts 26
Al matí tornada a Barcelona. Arribarem al migdia.
Preu soci: 1.041€ Soci online: 1.071€. No soci: 1.100€.

•
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Setmana 1:
•

•

Dimecres 28/5: Conferència sobre el material i les primeres
tècniques.
Dissabte 31/5: Pràctiques bàsiques (repàs o iniciació segons el
nivell). Paleig i progressió.
Diumenge 1/6: Maniobres, autorescat i excursió per posar en
pràctica les tècniques apreses.
pàgina 9

SECCIÓ DE CAIAC
Setmana 2:
•
•
•

VACANCES ACTIVES
Amb caiac per Eivissa

Dimecres 4/6: Conferència sobre la lectura del mar.
Dissabte 7/6: Recolzaments, tècniques en ones, entrada i sortida de la platja.
Diumenge 8/6: Esquimotatge i excursió.

11/6: Projecció i cloenda

Del 14 al 19 de juliol / Del 21 al 26 de juliol. Et proposem navegar
per la seves aigües turqueses i gaudir dels paisatges dels seus penya-segats i platges, des del mar. Farem excursions a peu fins alguns dels indrets més singulars.

PREU:

Preu soci: 435€ Soci online: 465€. No soci: 490€.

Socis: 180€
Socis on-line: 190€
No Socis: 200€
Assegurança: 12 € (federats 0€)

Aquests preus inclouen tot el material necessari per fer la travessia, assistència des de terra, guiatge.

En aquest preu està inclòs tot el material necessari i els monitors /
instructors
INSCRIPCIONS:
Podeu formalitzar la inscripció a la secretaria de l’AEC avançant la
quantitat de 50€ com a reserva de plaça.
Per a més informació contactar amb Santi Rodríguez al telèfon 655
80 25 56.

No inclou. Passatges de vaixell, manutenció i allotjament
(càmping).

Viatge a l’illa de La Palma
del 19 al 26 d’agost
Programa de viatge
Dimarts 19
Arribada a mig matí. Visitarem la bonica capital de
la Palma. Desprès de dinar
de restaurant anirem a
descansar una mica i a les
5 marxarem per anar al
“Cubo de la Galga” un petit
espai amb una gran vegetació.
Dimecres 20
Ens acostarem fins a Fuencaliente i visitarem el Parc del volcà del
Teneguia, actiu a l’any 1971 i que va fer créixer l’illa cap al sud. Caminarem fins al mar a la platjeta del Faro a on ens banyarem. Per
la tarda visitarem les estivacions del volcà de San Juan i caminarem per damunt d’un mar de lava fins a trobar el tub volcànic de
Todoque en el que entrarem per contemplar el seu interior petrificat.
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de línia només em duu fins a Seva. Jo i els catorze anys encetem
el camí per la carretera, que revolt, darrera revolt, em va apropant
a Viladrau. La nit va caient damunt dels conreus. Em fa basarda
l'anar tot sol, a tothom que trobo li pregunto si vaig bé per Viladrau.
Per fi sóc a Viladrau, demano si han vist uns excursionistes, ningú
no me'n dóna raó. Després de voltar i voltar, els trobo a la plaça,
estan molt contents, em porten a la fonda, sopem i dormim. Cap a
les vuit del matí sortim vers Sant Marçal, anem acostant-nos-hi pel
camí de bast. A cada coll, nou descobriment. Hi posem cinc quarts.
Som a Sant Marçal (ben diferent de com és ara) Hi esmorzem. Em
proposen d'enfilar-me a l'espadanya per a repicar la campana, no
m'ho faig dir dues vegades, i els boscos s'omplen dels sons de la
repicadissa. Oïm la missa que hi diuen pels morts a muntanya i
sortim cap els Castellets. Ens anem enlairant per dins del bosc de
faigs. Sortim a la paret nord de les Agudes. Ens hi enfilem. Quin
gaudir! Quin ardiment! Quina basarda! La primera grimpada! En
Joan em va assenyalant per on he passar, on són les preses. A la
fi la creu de les Agudes (1706 m.) ens dóna la benvinguda. Ens hi
asseiem. L'Estany de Santa Fe és allí baix. Després de menjar una
mica, sortim cap el Turó de l'Home, fem el camí i entrem a la llegendària casa de fusta. Fem una cervesa i davallem cap a Santa
Fe pel camí de la font de'n Brianzó. Passem el torrent i ja hem arribat. Dinem i el cotxe de línia ens baixa a Sant Celoni.
Aquesta va ser, potser, l'excursió de l'enamorament amb la
muntanya i en Joan i na Mercè em van fer entendre el meravellós
binomi companys/muntanya.
Són les agulles sobiranes
que, en les altures del Montseny
del vent concerten les campanes.
Avets i faigs - Guerau de Liost
Jordi Romagosa
soci 1224
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Un bell record

A

questa és la primera col·laboració que tenim per una nova
secció que volem encetar per anar preparant el centenari.
Es tracta que aporteu les vostres vivències i les anem recollint
per anar fent memòria col·lectiva dels moments que heu viscut a
l’Agrupació.

Sense nostàlgia pot ser una forma de transmetre el per què
continuem sent socis d’una entitat que fa molts anys ha anat donant aixopluc a moltes persones i les ha fet descobrir el companyerisme, l’amistat, un nou paisatge,...
MONTSENY - 1957.- L'ENAMORAMENT.Els anys han passat, moltes coses han canviat, encara no era
soci de l'AGRUPACIÓ, jo mateix he canviat. Dels amics (alguns
van ser-ho de veritat) que formàrem la colla aquells dies ja no me'n
queda cap, el temps i les circumstàncies ens han anat separant. Jo
però, no he oblidat el meu descobriment del Montseny "La Muntanya d'Ametistes".
Vam sortir el dissabte a la tarda. La primera aventura va ser
que jo vaig perdre el tren de les 14.25 que sortia de l'estació del
Nord. Els companys havien recollit la bergams (tipus de motxilla ús
corrent en aquells temps) de casa per tal que jo podés anar directament des de la feina (Rda. Universitat) a l'estació, però va ser
massa just. Espero el tren de les 16.50, baixo a Balenyà. El cotxe
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CALENDARI

CALENDARI
MAIG

Dies 1 al 4
MUNTANYA
CAIAC
Dia 6
JUNTA
Dia 7
JUNTA

JUNY

Sortida de senderisme a les Hoces i Naixements de rius.
Travessa per l’Ebre alt
Reunió
Assemblea Ordinària de socis a les 20 hores a la seu social.

Dia 10, 11 i 12
CULTURA
MUNTANYA
CAIAC
Dia 13
CULTURA
Dia 14
GLACERA
GLACERA
CULTURA

Dia 10: Passejada barri Sagrada Família
Dia 11: Pujarem al Puigllançada
Gorges del Tarn Ardeich
Conferència/ Projecció del Dr. Montoriol parlant de volcans.
Comença monogràfic: Progressió en crestes
Monogràfic de descens d’engorjats
Conferència Col·loqui: El Viatge i l’ofici d’escriure per Josep
Maria Espinàs.

Dia 17 i 18
INFANTIIL
MUNTANYA

Sortida secció
Dia 17.Ruta del Cister: Pont d’Armentera – Figuerola del
Camp. Visita a Santes Creus
Dia 18. Centelles - St. Vicenç de Castellet.

BTT
Dia 21
GLACERA
Dia 24 i 25
MUNTANYA

Comença monogràfic: Escalada en Roca

Dia 28
GLACERA
Dia 30
CULTURA
Dia 31 i 1
CICLOTURISME
CAIAC

Barranquisme. Barranc Cascades de Baoussous (Canigó Francès).
Curs de Tècniques de progressió glaciar i auto-rescat
Inici del Cicle Everest. Memorial Sir Edmund Hillary
Tarragona Via Verda
Curs d’iniciació al mar (I)

ASSEGURANCES

Dia 3
JUNTA
Dia 4
GLACERA
Dia 7 i 8
MUNTANYA
CAIAC
Dia 11
GLACERA
Dia 14 i 15
MUNTANYA
INFANTIL

Reunió
Monogràfic de progressió en crestes
Dia 7. Sortida sorpresa. Viatge en autocar i dinar.
Curs d’iniciació al mar (II)
Inici Curs d’Escalada en Roca
Dia 15. Pujada al Gra de Fajol
Sortida de dos dies i tancament del curs. Dinar amb
els pares diumenge dia 15.

Dies 21 i 22
CAIAC
Dia 27
CULTURA
Dia 28 i 29
INFANTIL

Del 21 al 24 ens anem a les Illes Balears
Projecció cicle Everest. Memorial Sir Edmund Hillary.
Dia 29. Comença el I Campament d’estiu a la Serra de
Busa

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

Darrere el web del Laboratori trobaràs algú que t’escolta.
Sabem de Viatges des del 1971.

Problemes, dubtes, consultes...

TRUCA’NS
TELF. 93 319 06 72

PINO I CATA

De franc per a tots els socis de l’AEC

laboratorideviatges.cat

www.

ricanyelles@laboratorideviatges.cat * Tel.: 664 29 80 82
Consultoria gratuïta per als socis de l’A.E.C.
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de línia només em duu fins a Seva. Jo i els catorze anys encetem
el camí per la carretera, que revolt, darrera revolt, em va apropant
a Viladrau. La nit va caient damunt dels conreus. Em fa basarda
l'anar tot sol, a tothom que trobo li pregunto si vaig bé per Viladrau.
Per fi sóc a Viladrau, demano si han vist uns excursionistes, ningú
no me'n dóna raó. Després de voltar i voltar, els trobo a la plaça,
estan molt contents, em porten a la fonda, sopem i dormim. Cap a
les vuit del matí sortim vers Sant Marçal, anem acostant-nos-hi pel
camí de bast. A cada coll, nou descobriment. Hi posem cinc quarts.
Som a Sant Marçal (ben diferent de com és ara) Hi esmorzem. Em
proposen d'enfilar-me a l'espadanya per a repicar la campana, no
m'ho faig dir dues vegades, i els boscos s'omplen dels sons de la
repicadissa. Oïm la missa que hi diuen pels morts a muntanya i
sortim cap els Castellets. Ens anem enlairant per dins del bosc de
faigs. Sortim a la paret nord de les Agudes. Ens hi enfilem. Quin
gaudir! Quin ardiment! Quina basarda! La primera grimpada! En
Joan em va assenyalant per on he passar, on són les preses. A la
fi la creu de les Agudes (1706 m.) ens dóna la benvinguda. Ens hi
asseiem. L'Estany de Santa Fe és allí baix. Després de menjar una
mica, sortim cap el Turó de l'Home, fem el camí i entrem a la llegendària casa de fusta. Fem una cervesa i davallem cap a Santa
Fe pel camí de la font de'n Brianzó. Passem el torrent i ja hem arribat. Dinem i el cotxe de línia ens baixa a Sant Celoni.
Aquesta va ser, potser, l'excursió de l'enamorament amb la
muntanya i en Joan i na Mercè em van fer entendre el meravellós
binomi companys/muntanya.
Són les agulles sobiranes
que, en les altures del Montseny
del vent concerten les campanes.
Avets i faigs - Guerau de Liost
Jordi Romagosa
soci 1224
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A

questa és la primera col·laboració que tenim per una nova
secció que volem encetar per anar preparant el centenari.
Es tracta que aporteu les vostres vivències i les anem recollint
per anar fent memòria col·lectiva dels moments que heu viscut a
l’Agrupació.

Sense nostàlgia pot ser una forma de transmetre el per què
continuem sent socis d’una entitat que fa molts anys ha anat donant aixopluc a moltes persones i les ha fet descobrir el companyerisme, l’amistat, un nou paisatge,...
MONTSENY - 1957.- L'ENAMORAMENT.Els anys han passat, moltes coses han canviat, encara no era
soci de l'AGRUPACIÓ, jo mateix he canviat. Dels amics (alguns
van ser-ho de veritat) que formàrem la colla aquells dies ja no me'n
queda cap, el temps i les circumstàncies ens han anat separant. Jo
però, no he oblidat el meu descobriment del Montseny "La Muntanya d'Ametistes".
Vam sortir el dissabte a la tarda. La primera aventura va ser
que jo vaig perdre el tren de les 14.25 que sortia de l'estació del
Nord. Els companys havien recollit la bergams (tipus de motxilla ús
corrent en aquells temps) de casa per tal que jo podés anar directament des de la feina (Rda. Universitat) a l'estació, però va ser
massa just. Espero el tren de les 16.50, baixo a Balenyà. El cotxe

pàgina 11

SECCIÓ DE CAIAC
Setmana 2:
•
•
•

VACANCES ACTIVES
Amb caiac per Eivissa

Dimecres 4/6: Conferència sobre la lectura del mar.
Dissabte 7/6: Recolzaments, tècniques en ones, entrada i sortida de la platja.
Diumenge 8/6: Esquimotatge i excursió.

11/6: Projecció i cloenda

Del 14 al 19 de juliol / Del 21 al 26 de juliol. Et proposem navegar
per la seves aigües turqueses i gaudir dels paisatges dels seus penya-segats i platges, des del mar. Farem excursions a peu fins alguns dels indrets més singulars.

PREU:

Preu soci: 435€ Soci online: 465€. No soci: 490€.

Socis: 180€
Socis on-line: 190€
No Socis: 200€
Assegurança: 12 € (federats 0€)

Aquests preus inclouen tot el material necessari per fer la travessia, assistència des de terra, guiatge.

En aquest preu està inclòs tot el material necessari i els monitors /
instructors
INSCRIPCIONS:
Podeu formalitzar la inscripció a la secretaria de l’AEC avançant la
quantitat de 50€ com a reserva de plaça.
Per a més informació contactar amb Santi Rodríguez al telèfon 655
80 25 56.

No inclou. Passatges de vaixell, manutenció i allotjament
(càmping).

Viatge a l’illa de La Palma
del 19 al 26 d’agost
Programa de viatge
Dimarts 19
Arribada a mig matí. Visitarem la bonica capital de
la Palma. Desprès de dinar
de restaurant anirem a
descansar una mica i a les
5 marxarem per anar al
“Cubo de la Galga” un petit
espai amb una gran vegetació.
Dimecres 20
Ens acostarem fins a Fuencaliente i visitarem el Parc del volcà del
Teneguia, actiu a l’any 1971 i que va fer créixer l’illa cap al sud. Caminarem fins al mar a la platjeta del Faro a on ens banyarem. Per
la tarda visitarem les estivacions del volcà de San Juan i caminarem per damunt d’un mar de lava fins a trobar el tub volcànic de
Todoque en el que entrarem per contemplar el seu interior petrificat.
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VACANCES ACTIVES

SECCIÓ DE CAIAC

Dijous 21
Tot el dia ens el passarem dins del volcà de la caldera de Taburiente.. Ens banyarem en el riu d’aigües cristal·lines de la Playa de
Taburiente i visitarem la cascada de colores. Pel camí ens trobarem bombes volcàniques perfectament rodones de més de 7 metres de diàmetre. 6 hores de caminar per un paisatge inoblidable

PREU:

Divendres 22
Pujarem, amb transport, fins a 2.200 metres d’alçada i farem una
primera crestejada fins arribar als 2.426 m. al Roque de los Muchachos i visitarem algun observatori per desprès de dinar acabar de
fer la cresta fins el Pico de la Nieve a 2232 m. Caminarem un total
de 5 hores. Tot el dia ens el passarem penjats de les parets de
més de 2000 m. que donen a la Caldera de Taburiente.

A aquest preu s’ha d’afegir el lloguer de la piragua de riu
No està inclòs el desplaçament ni la manutenció

Dissabte 23
Ens arribarem fins a Los Tilos per salvar els 1.000 metres de desnivell per arribar a Los Nacientes de Marcos y Cordero amb uns brolladors d’aigua que surten de la mateixa roca constituint l’únic naixement d’aigües de les illes Canàries. Opcional es pot pujar i baixar en jeep o pujar a peu i baixar en jeep.
Diumenge 24
Una mica de descans per visitar amb transport bona part del nord
de l’illa i la selva humida del parc de La Zarza i els petroglifs, antigues inscripcions a la pedra dels primers guanches. Per la tarda
anirem a gaudir de la platja de Nogales en un penya-segat de més
de 200 metres i una sorra finíssima totalment negra. Caminarem 4
hores

Socis: 10€
Socis on-line: 15€
No Socis: 20€
Assegurança: 6 € (federats 0€)

INSCRIPCIONS:
Podeu efectuar la inscripció a l’AEC. El dia 8 de maig a les 20h tindrà lloc
la reunió on us informarem del material necessari, horaris i del punt de trobada.

Curs d’iniciació i perfeccionament al caiac de mar
L’AEC ha programat un curs d’iniciació i perfeccionament al caiac de mar adreçat tant a les persones que no coneixen aquest esport i volen iniciar-se, com als que ja han navegat i volen perfeccionar la seva tècnica.
Ens dividirem en grups segons el nivell i farem un progrés combinant les classes amb les pràctiques en una cala de la Costa Brava d’aigües més tranquil·les. Anirem pujant el nivell segons el progrés de cadascú.
Val a dir que no és necessària una gran forma física.

Dilluns 25
La darrera excursió és la més llarga de totes al fer tota la carena de
volcans del Sud de l’illa. Sortirem des del refugio del Pilar i arribarem a Fuencaliente, 24 Km per uns paisatges volcànics intactes
plens de cons que semblen a punt d’esclatar de nou.

PROGRAMA:

Dimarts 26
Al matí tornada a Barcelona. Arribarem al migdia.
Preu soci: 1.041€ Soci online: 1.071€. No soci: 1.100€.

•
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Setmana 1:
•

•

Dimecres 28/5: Conferència sobre el material i les primeres
tècniques.
Dissabte 31/5: Pràctiques bàsiques (repàs o iniciació segons el
nivell). Paleig i progressió.
Diumenge 1/6: Maniobres, autorescat i excursió per posar en
pràctica les tècniques apreses.
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SECCIÓ DE CAIAC
França - Gorges del Tarn
Del 10 al 12 de juny
Anem a conèixer el nostre veí, gaudint d’una de les gorges més espectaculars del sud de França. Durant dos dies navegarem entre els penya-segats
que el riu a anat formant amb el pas del temps. No és necessari tenir coneixements d’aigües braves i és apte per a tots els públics.
Al cor del Parc Nacional des Cévennes i de les immensitats desèrtiques dels Grands Causses, es troba un oasi de verdor i de
frescor: Le Canyon des Gorges du Tarn. Descobrim-lo al nostre
ritme.

VACANCES ACTIVES
En aquests preus està tot inclòs. L’avió d’anar i tornar. Allotjament
en Hotel ***, en règim de mitja pensió, desplaçaments i picnic dels
migdies. 7 dies i 6 excursions variades per tota la seva geografia.
Grup mínim de 10 persones màxim de 20.
En aquest preu ja està afegit el darrer augment de preus del mes
d’abril en concepte de pujada dels carburants.

SECCIÓ DE CULTURA
Conferència - Projecció

PROGRAMA:
10/5: Viatge i turisme pel sud de França, farem nit al càmping.
11/5 i 12/5: Navegació per les Gorges i tornada a Barcelona

LES CALDERES DEL DIABLE
(del TEIDE a l'illa de MADEIRA)
A càrrec del Dr. Joaquim Montoriol (Geòleg)
dimarts, 13 de maig, a les 8 del vespre

Les Gorges del Tarn
pàgina 8

Conferència Projecció per Joaquim Monturiol, catedràtic de la
Universitat de Barcelona
Les Illes Canàries posseeixen
les més fantàstiques calderes volcàniques del nostre planeta. Un
itinerari per Tenerife i Gran Canària permet conèixer els diferents
tipus de calderes.
Tot seguit es passa a l'illa de La Palma a fi de recórrer amb tot detall la gegantesca caldera de Taburiente, que és la més gran del planeta: els 35 quilòmetres de perímetre i els 2000 metres de fondària de
l'embut, permeten imaginar la seva grandiositat. Per acabar, la veïna
illa de Madeira permet observar uns paisatges muntanyosos d'origen
volcànic realment espectaculars.
Acabada la projecció presentarem el viatge a La Palma a fer durant la segona quinzena d’agost. Trobaràs més informació a l’apartat
de Vacances Actives.
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SECCIÓ DE CULTURA
ERE
Cicle de projeccíons sobre l’Everest
“Memorial Sir Edmund Hillary”
Divendres 30 de maig a les 20 hores
Sala d’actes del Centre Cívic. Provença 480
Grandes Descubridores de Sir Edmund Hillary de 55’
1. L’ EVEREST I LA SEVA HISTORIA (1893 A 1952)
Un general, Charles G. Bruce, és el primer en estudiar la
cresta nord.
Al principi, el sostre del món es denominava Pico XV, rebent més tard el nom de la persona que va dedicar part del
seu temps a aconseguir el mesurament de la muntanya: George Everest, que va xifrar la seva altura a 8.839 metres.
Aquestes xifres, molt properes al seu mesurament definitiu
que es van comprovar més tard, amb les aportacions fetes a
través de satèl·lits.
En 1893 Charles G. Bruce, de la Gran Bretanya, estudia
la cresta Nord que transcorre per la vessant tibetana de la
muntanya i el 1907, prepara la primera expedició. Les autoritats del Tibet i el Nepal neguen els permisos necessaris i no
és fins a 1.920 quan s’aconsegueix l’autorització per intentar
la seva conquesta, que van emprendre el 1921, sense èxit,
C.K.Howard - Bury (GB), per la cresta Nord (Tibet).
G.Bruce, el 1922, organitza la segona expedició aconseguint superar els 8.000 metres. Una allau mata 7 sherpes.
F. Norton encapçala el 1924 la tercera aventura sobre el
colós. Mallory i Irvine realitzen l’assalt i després de ser vistos,
per darrera vegada a mes de 8.500 m, mai més es va saber
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SECCIÓ DE MUNTANYA
Aquest cim ha estat distingit i per tant escollit per la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en el catàleg del “repte
dels 100 cims”, una prova que proposa l’ascensió al 100 cims més
significatius d’arreu del país.
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 6 de Maig. Vocals Pino i Cata.
Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707. Vocals de reserva. Rico i
Carolina 93.210.06.89 i 619.624.937.
La propera sortida de la Secció serà el dia 24 i 25 de maig i la farem pel Camí dels Enginyers fins el Balandrau a 2.584 metres.
Responsable de la sortida: Pere Mansilla. Detalls de la sortida a
Secretaria. Cal reservar lloc al refugi.

S.E.M.
Hem fet els Posets
Els darrers anys hem estat posant l’ascensió al pic de Posets
en el calendari d’activitats de la Secció, però unes vegades per
manca de neu, la majoria, l’altra per manca de places al refugi i un
altra per l’accident important que va patir un de la colla a 200 o 300
mts del cim que ens va fer desistir de continuar l’ascensió, no havia
estat possible assolir-lo.
Aquest any sí, el passat 15-16 de març i tal com estava programat, varem assolir el cim del Posets i com estava també previst per
Eriste. No hi havia gaire neu, tampoc feia un dia esplèndid, però va
esser suficientment bo per fer una bona ascensió d’esquí de muntanya.
Als 600 mts de desnivell des dels cotxes fins el refugi Angel
Orus, cal afegir els 1.275 mts des d’aquest fins el cim.
Érem molts els que en teníem ganes de fer-lo, com la Judit i el
Marià que mai faltaven a la cita, fins aquest any que han faltat perquè han tingut el Jan. Per això des del cim els hi varem enviar una
abraçada per tots tres.
Podem tornar-ho a programar la pròxima temporada...
Jep
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Sortida al Puigllançada
(Cerdanya / Ripollès)
Nota:
Dia de sortida:
Lloc de trobada:
Hora de sortida:
Transport:
Intendència:
Equipament:
Dificultat:
Desnivell:
Durada:

Aquesta sortida substitueix la que estava prevista a la serra del Cadí
DIUMENGE 11 de Maig
Estació de la RENFE de Fabra i Puig / Meridiana
07:30 del matí
Vehicle particular
Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de
cotxe.
Cal portar roba d’abric i protectora del vent.
S’han de dur botes de tresc. Cal portar aigua.
Excursió fàcil i còmoda al cim amb més bones
vistes de la Cerdanya.
550 metres aproximadament.
Per pujar al cim tardarem una mica més de dues hores, sense comptar parades. Baixada en 1
hora i 1/2.

Resum de la sortida:
Per la C-17 anirem fins la
collada de Tosses. Allí
prendrem direcció La Molina i Castellar de n’Hug. Tot
just quan entrem a aquesta
darrera carretera aparcarem el vehicle.
Pujarem, per uns prats, el
torrent del Clot de l’Hospital
fins al Cap de les Costes
Vista del cim de Puigllançada
de l’Huget. D’aquí, per un
ampli llom i en suau pujada anirem fins l’amorriador de Rus, un petit bony en el terreny i ja de flanc, farem la remuntada fins el Puigllançada. Aquí tindrem molt bones vistes, que per ponent arriben
fins el Turbón, ja en terres de la Franja. A llevant, totes les muntanyes de les valls de Ribes. Al sud hi veurem el Montseny, Sant Llorenç i Montserrat i cap el nord, tota la Cerdanya.
pàgina 6
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ERE
d’ells i el dubte continua sent, fins i tot avui, malgrat haver
estat descobert el cadàver de Mallory, saber si la seva
desaparició es va produir en l’ascensió o quan ja havien
aconseguit arribar a fer el seu objectiu.
El 1933 una nova aventura britànica sobrepassa els 8.500
metres. Un any després un altre anglès, Wilson, mor en intentar l’ascensió en solitari.

En els anys següents es produeix un gran nombre d'intents, anglesos (1934, 1935, 1936, 1938) i canadencs (1947
E.L.Denman l’afronta en solitari).
El 1949 s’obre la frontera del Nepal. Un any després, a la
tardor, C.S. Houston i H.W. Tilman (USA-GB) reconeixen la
vessant nepalesa.
pàgina 19
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MUNTANYA
En el 1.951 la expedició de Dane Klaus Becker Larsen (Dinamarca) acudeixen, sense permís, la vessant tibetana cresta Nord. Intenta creuar a la cara Nord a
través del coll del Lho, la falta d’experiència de l’equip en la
progressió per gel els fa renunciar a aquesta via i sense
Larsen creuen el Nampa, arribant al monestir de Rongbuk.
Dies més tard, Larsen i dos sherpes, intenten pujar pel coll
Nord però han de desistir, tornant al Nepal.
Durant la tardor del mateix any i amb el suport del Club
Alpí i la Reial Societat Geogràfica, es registra un nou intent
d’un equip dirigit per Eric Shipton (Gran Bretanya), amb
Ward, Bourdillon, Murria i els neozelandesos Edmund Hillary i H. Riddiford arribant al 22 de setembre a Nanche Bazar sortint el 25 camí de la muntanya i detectant que la ruta
pel coll Sud era possible, retirant-se posteriorment.
Durant 1952 es produeixen noves temptatives fallides.
Quatre anglesos i suïssos i russos ho intenten també, sense fortuna. Durant la primavera un equip liderat per E.
Wyss-Dubat integrat per G. Chevalley, R. Lambert, R. Dittert, L. Flory, R. Aubert, A. Roch, J. Asper, E. Hofstetter i
Tenzing Norgay, que acudeix com Sirdar, arriben per la ruta
de la cara sud a 8.382 metres. Després d’una difícil nit, sense sacs de dormir, Tensing Norgay i Raymond Lambert intenten el cim utilitzant oxigen, arribant al punt més alt abastat a 8.595 m, abans de retirar-se.
Manel Cabanillas

AGRUPACIÓ
Els socis informen

U

na nova secció que serveixi per portar les denuncies del
que trobem quan anem a fer les excursions.

Som amants de la natura i per sobre de tot hem de preservar-la per continuar gaudint d’ella i ensenyant a les properes generacions tot el que ens ha aportat.
TANQUES I MURS TALLEN ELS CAMÍNS PÚBLICS
L’especulació urbanística, a la qual sembla que no afecta la
crisi de la construcció, propiciada pel tancament i increment dels
interessos de les hipoteques, s’abraona ara al Garraf i l'Ordal.
El nombre de tanques que aixequen els propietaris de finques rústiques, i que tallen els camins públics proliferen; tanques metàl·liques, portes i murs de formigó, impedeixen el pas
dels “senderistes”, en una acció prohibida per llei i que a més
d'impedir el pas de les persones, atenta greument al pas natural
de la fauna i augmenta el perill en cas d'incendi.
Entitats ecologistes, així com d'altres en defensa dels camins públics, han iniciat una sèrie d'accions que consisteixen en
fer excursions per la zona, detectar les infraccions i fer-ne la
corresponent denúncia.
A nivell oficial, l'ajuntament de Castellví de Rosanes ha presentant un recurs contenciós administratiu contra els propietaris
de Mas Mitjans que han instal·lat una porta metàl·lica que tanca
un camí públic de dos metres d'ample i una tanca de dos metres
d'altura que limita el perímetre de la finca i que dificulta, per
exemple, l'accés al castell de Sant Jaume.
Manel Cabanillas
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Assemblea General Ordinària
Per al dia
Dimecres 7 de maig del 2008
A 2/4 de 8 del vespre en PRIMERA CONVOCATÒRIA i a les
8 del vespre en SEGONA CONVOCATÒRIA, en el nostre local social i amb el següent
ORDRE DEL DIA
1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera
Assemblea General Ordinària i de totes les actes
d’Assemblea General Extraordinària que hi hagi hagut.
2- Memòries de les gestions i activitats portades a terme
durant l’exercici anterior.
3- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de
l’exercici 2007.
4- Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per al
2008
5- Renovació o ratificació, si s’escau, dels càrrecs del
Consell Directiu que correspongui.
6- Informació sobre el nou local i la seva inauguració.
7- Propostes dels socis que hagin presentat per escrit a la
Junta Directiva abans de l’Assemblea.

L’espectacular projecció de l’acte
d’inauguració
i el muntatge de fotos de la Comissió de Local
a l’abast de tots els socis
A l’acte d’inauguració del nou local, en Marc Navarro,
ens va preparar un record inoblidable que creiem ha d’estar
a disposició de tots els socis i amics de l’Agrupa al preu de
5€.
En dies anteriors, la Glòria i el Jep , ens van fer un
muntatge que ens recordarà per sempre l’antiga seu de la
Plaça del Pi i Sant Josep Oriol. Aquest muntatge el venem a
3€.
Podeu fer les vostres reserves a secretaria. Ja hem facilitat més de 30 exemplars.

Refugi de La Molina
El refugi està en perfectes condicions. Penseu a reservar places !!!!
També recordem que qui recull la clau, és el responsable de que el Refugi quedi net i endreçat, finestres tancades, nevera desendollada i oberta, clau de pas de
l’aigua tancada, etc. (això no vol dir que ho faci tot sol).
També cal que cobri l’estada als components del seu grup.
El dilluns cal retornar la clau i abonar les estades a
Secretaria.

8- Precs i preguntes
Barcelona, 3 d’abril de 2008
La Junta Directiva
pàgina 4
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Editorial

Moviment de socis del mes de març
ALTES
Jorge Jodar Bermúdez
M. Teresa Crusellas Bagà
Núria Armengou Coromina
Xavier Sánchez Romeu

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

Avís a tots els socis
Durant la Festa del Soci a celebrar el mes de juny,
farem entrega de les medalles corresponents.
Es recorda també a tots els socis que hagin fet cims per
sobre de 3000 metres durant l’any 2007 ens faci arribar la
documentació pertinent omplint els formularis que tenim a
Secretaria.
D’aquesta manera tindran dret a rebre el record commemoratiu de la seva gesta per part de l’Agrupació. Les
sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de maig.
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H

em inaugurat la nova seu Social, ja ho hem comentat abastament, però ara toca parlar del futur i aquest va íntimament lligat als propis socis, que participant activament en les activitats els
uns i organitzant-les els altres, donaran contingut a l'Entitat.
També hem dit que hem estat molt ben rebuts al barri i aquests
dies ja s'han apropat, per rebre informació, futurs socis i d'altres que
ja se n'han fet. Volem donar a tots ells la benvinguda.
Per primera vegada hem col·laborat en la Festa Major del barri
de la Sagrada Família muntant un rocòdrom a la cantonada de Provença amb Padilla. Ha estat un èxit per la participació entusiasta
dels companys del SEAM i pel servei que varen gaudir quasi 150
nois i noies fent la seva primera escalada. També cal destacar la
diada de Sant Jordi, amb una imponent parada de llibres i la
col·laboració de molts socis i amics.
Ja ho dèiem també el dia de la inauguració, tot serà possible si
hi ha socis disposats a involucrar-se en l'organització de les diferents seccions. Per especialitats i afinitats, tot fent equip, sortiran
activitats a fer i noves idees per desenvolupar. No és tan difícil.....
Costa més comprometre's a encapçalar aquests equips i formar
part de la Junta Directiva de l’Entitat. Però tampoc és tan difícil.
Anirem endavant, però anirem millor si es reben col·laboracions
pel butlletí, per la pàgina web, per la biblioteca, pel local, per l’arxiu
històric, per ....etc...
Amb tot això us volem animar a formar part activament tant de
les Seccions com de la direcció de l’Entitat. Esperem les vostres
aportacions i quan vulgueu en parlem.
També toca gaudir del Nou Estatge Social i per això en les properes setmanes tenim un seguit d’esdeveniments prou interessants
amb la presencia, un cop més, de Joaquim Montoriol que ens parlarà dels volcans i la conferència-col·loqui de Josep Maria Espinàs a
qui li estem molt agraïts per haver atès la nostra petició. També encetarem el Cicle de Projeccions EVEREST “Memorial Sir Edmund
Hillary”.
Tenim futur, nomes depèn de tots plegats.
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Conferència
EL VIATGE I L’OFICI D’ESCRIPTOR
Per Josep Maria Espinàs
dimecres 14 de maig a les 19,30 hores
a la sala d’actes del Centre Cívic, Provença 480

La Secció de Muntanya dalt del Taga, el dia 6 d’abril. Foto Jordi Pino.

Aquest és un projecte llargament cobejat que finalment ha
donat els seus fruits. L’escriptor Josep Maria Espinàs és el més
gran caminador de les Lletres Catalanes, era lògic convidar-lo a
la nostra Agrupació ara que disposem d’una sala d’actes en el
Centre Cultural, podem oferir una millor acollida.
Tal com indica el títol ens parlarà dels seus viatges a peu i
del darrer llibre “El meu ofici”. Serà un privilegi tenir entre nosaltres a un escriptor i una persona que tant bé ha sabut connectar
amb el món i els paisatges que s’ha anat trobant i ha sabut
transcriure en una senzilla i treballada narració amb més de 80
llibres publicats i centenars d’articles diaris
La parada de llibres de Sant Jordi amb els seus primers voluntaris
pàgina 2
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Butlletí Informatiu Maig 2008
Padilla 255-263, primera planta
08013 Barcelona
E-mail: aec@aec.cat

Tel. 933024529
web: www.aec.cat

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

PUBLICACIÓ
PERIÒDICA

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA “CATALUNYA”

Padilla 255-263, primera planta
08013 Barcelona
E-mail: aec@aec.cat

Tel. 93 302 45 29
web: www.aec.cat

Dalt del Posets a 3.375 m i pujada amb esquis en una diada
esplèndida.
15 i 16 de març de 2008.

