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CAMPAMENT DE TARDOR. MONTNEGRE. A punt de partir

Transpirenaica (foto: David Abellan)

editorial

CIMS PER LA LLIBERTAT

El passat 13 d’octubre la nostra entitat, com tant d’altres,
varem participar en la crida “Cims per la Llibertat”,
el nostre granet de sorra el vam col·locar al cim del Montgrí.
Un esdeveniment ple de sentiment, un sentiment vers la gent
que per defensar les seves idees, que també són les de tota la gent
que arreu de Catalunya vam voler assolir els cims escollits
pels nostres presos polítics i exiliats, compartim.
També de dolor, un dolor que l’hem volgut expressar
trobant-nos dalt dels cims on aquest dolor i sentiment
el transformem en un homenatge a tots els que no poden
acompanyar-nos per estar privats de llibertat.
Ells han estat amb nosaltres dalt dels cims i amb ells hem cridat ben fort,

“LLIBERTAT”
Gracies a tots vosaltres presoners i exiliats per defensar la nostra terra
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ACTIVITATS
CAMPAMENT DE TARDOR
Costejant per la Costa Brava
29 setembre 2018
Per: Xavier Soriano

A l’ERE-AEC, fem espeleologia, engorjats i també coasteering.
Encara no tenim traducció coneguda, però en diem de l’activitat
que consisteix en progressar per una via propera a la costa marítima
a través de zones rocoses.
deixar els vehicles en un punt entremig de
l’inici i el final de la ruta. Ens tocarà fer el
retorn de l’excursió caminant, vestits amb
el neoprè. Això també cal fer-ho en la majoria de vies de barrancs.
er aquesta activitat, cal vigilar i
preveure’n l’estat de la mar, fins el punt
de què en el mateix moment d’iniciar-la,
es pot decidir valorar d’altres alternatives.
Les onades prop de la costa són agradables menys quan són massa grans.
l dia va ser assolellat i la marinada no
va bufar fins bon punt del migdia.
Així, els nostres objectius, passar un bon
matí de gaudi amb amics, i fer una bona
remullada a la mar nostra de Catalunya, es
van assolir plenament.
a temperatura de l’aigua encara era
d’estiu i pel camí vam trobar peixos,
garotes, crancs, banyistes, llocs per saltar
des de les roques i capbussar-se o nedar.
Són un seguit de petites caletes, llocs tranquils i bonics inaccessibles a peu.
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s combinen grimpades, salts, natació, busseig, i exploració de
coves. Ja hem fet vàries sortides,
i als Campaments de Tardor a Santa Susanna aprofitàrem l’entorn per fer-ne entre
la Cala Morisca a Cala Canyelles, a Lloret
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esprès d’haver-nos instal·lat al càmping Bon Repòs i organitzar-nos, vam
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al fons obscur, al compàs de les onades,
ens vam quedar sentint els ressons i sorolls
diversos dels xocs de l’aigua en les parets i
el sostre de final d’embut.
l recorregut acabava en platja de sorra
amb dutxes on vam aprofitar per dessalar-nos. També hi havia bars i terrasses
on els membres de l’Equip de Recerques
Espeleològiques haguéssim pogut prendre
un bon tiberi de platja.
inalment retornàrem al càmping, on la
colla de l’Agrupa ja n’ocupava bona
part de les places. Encara va restar jornada
per dinar, passar la tarda i vespre cantant a
la platja amb la Secció Infantil i Juvenil i acabar amb un bon rom cremat de germanor.

E
N

o tots seguíem estrictament el mateix
itinerari. N’hi havia que els hi agradava més nedar i d’altres preferien grimpar
més per les roques.
ap a la meitat del recorregut vam
trobar la Cova de ses Falzies que té
la seva boca accessible per l’aigua. Vam
endinsar-nos-hi nedant lentament, i surant
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CAMPAMENT DE TARDOR
final del Raid
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muntanya

CAMPAMENT DE TARDOR

MONTNEGRE

29 de setembre 2018
Per: Llorenç Nasarre
LLOC
Cal Capità
Molí de Can Mas
Cova de L’Aram
Sot de L’Aram
Sortida
Pista de Can Buch
Creu dels Tres Termes
Serra de Rupit
Barraca de Caçadors i gurmets
Puig de La Torre
Dolmen de Can Amat
Cal Capità

MSNM HORA CAMINAT ACUMULAT
140 m
08:30
170 m
08:50
20’
09:10
20'
40’
200 m 09:45
35’
1 h 15’
10:00
380 m
10:20
20’
1 h 35’
305 m
10:50
30’
2 h 05’
375 m
300 m
11’15
25’
2 h 30’
364 m
11:30
15’
2 h 45’
245 m
12:15
45’
3 h 30’
140 m
12:35
20’
3 h 50’

Total temps recorregut:
3 hores i 50 minuts
Desnivell acumulat: 350 metros
Vocals: Àngel Porras I Pep Molinos
Participants: Carme, Teresa, Mar,
Lluís, Toni, Toni II i Llorenç
Total: 10 participants.
COMENTARI: Un dia fresc a primera
hora del matí i un recorregut pels sots del
Salt i de L’Aram, que amb la cobertura
arbòria de gegants i de l’espessa vegetació, feia que els raigs de sol no arribessin
al terra. Malgrat la persistent sequera que
hi ha a l’Alt Maresme i la Selva marítima,
la rosada nodreix aquests sots i mantenen
novembre
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el mínim d’humitat. S’ha fet el camí amb
molta empenta i bon humor, visitant les
“banyeres dels senglars” on prenen el seu
bany de fang i la cabana de caçadors i
gurmets situada al peu del camí que voreja el Puig de la Torre, seguint la fila del
Serrat del Rupit i després de l’emoció del
descens per un camí gairebé esborrat pels
anys, només amb uns senyals molt antigs
de color blanc descolorit i més propi pels
isards o les cabres que pels caminants,
un cop al camí dels carboners ja era de
bon fer i aprofitàrem per baixar pel camí
del Dolmen de Can Amat fins al lloc de
partida.
2018

CAMPAMENT DE TARDOR
Caminada al Dolmen Pedra Gentil
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TRANSPIRINENCA
EN BICI DE MUNTANYA
Per: David Abellán Hernández

Aquest article no vol explicar etapa per etapa amb detall tota la ruta,
ja que seria un escrit llarg i potser no gaire interessant
per molts de vosaltres. La idea és transmetre en unes poques línies,
la experiència de creuar de costa a costa el Pirineu
per la seva vessant Sud amb BTT.

S

ense dubtar-ho ni per un moment
(cosa que encara em sorprèn), tenint
en compte que en tot l'hivern només vaig
agafar la bici 3 o 4 caps setmana.
aig fer les trucades de rigor als
fanàtics, que segur els hi faria gràcia
la idea. Finalment només en David va poder fer els canvis de guàrdia en el parc de
Bombers i l’hi va quedar una setmana a
partir del dia 20 d’agost. La seva intenció
serà fer les primeres 4 etapes, per mi genial! Començar amb ell o començar sol hi
ha una gran diferència. Tenia per davant 2
mesos per posar-me les piles.
orrien les setmanes i no veia que estigués fent massa d’entrenament. 2-3
sortides de bici de muntanya que sumarien
uns 70km i 1800m de desnivell, 2 -3 dies
al GYM per treball de musculació, més 2
hores de bici estàtica, tot aquest treball per
setmana. Tenint en compte que una setmana vaig agafar el refredat d’estiu. Uff no se
jo, però cada etapa son 70km 1700m de
desnivell positiu acumulat de mitjana.

V

A

finals de maig encara estava amb
els esquís de muntanya donant
voltes pel Pirineu, quan finalment
van dir: Ja n’hi ha prou d’esquiar, tanquem
temporada i no per “manca de neu”. No
sé com ni perquè, em vaig despertar un dia
de finals de maig amb la idea de fer la clàssica ruta Transpirinenca amb BTT, del llibre
de Laparra i Alfons Valls. Des de Llançà
(Girona) fins Hondarribia (Païs Vasc),
970km 25.000m de desnivell, repartit en
16 etapes.
novembre
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V

de la travessa, en David arriba en tren.
L’endemà a les 8,30h després d’un
Croissant i un cafè ens posem a la feina,
sembla que no hi pensem gaire amb la jornada que tenim pel davant. Bé, ja pararem
a fer un entrapà més tard.
l primer dia va ser una prova de resistència a la calor, fins a 42º per pistes
sense arbres i un autèntic socarra’l. A qui
va ser on els dos vam agafar un virus refredat estomacal, que 3 dies després va
començar a fer acte de presència.
estacar de les 2 primeres etapes
l’entrada a la Garrotxa i baixada a Sadernes, no em deixar mai de sorprendre
aquest indret boscós!
’arribada a Camprodon, va ser el primer toc d’avís fort, vaig començar a
veure que no hi anava massa ben entrenat, en David pel contrari es menjava els
ports com si res, ell sí que va fer una feina
de entrenament bona, va estar tot un mes
fent Bici de carretera cada dia. Això vaig
poder comprovar posteriorment, que és
l’entrenament òptim per aquesta travessa.
Ja que el 75% són ports de muntanya

aig començar a tocar de peus a terra
i a dir-me a mi mateix; Bé, bé, faré
fins on digui prou, total no sóc un Màster
de la bici, ningú m’espera al final i estic
de vacances, el meu es l’escalada en roca
i l’esqui. I si em retiro el 4 dia amb en
David? Doncs perfecte. o faig una etapa
més i el resta un altre any, etc.
s espectacular com treballa la nostra
ment, quan ens estem preparant per
a quelcom que pensa que no estàs a
l’alçada. És curiós.
ntre mig de tot em va venir una idea
de crear un dels projectes esportius de
iniciativa solidària en Metges Sense Frontera. Consisteix en una aportació solidària
de tothom que volgués a traves de la seva
pàgina web. Aprofitant qualsevol mena
de projecte personal, esportius, culturals,
etc. El resultat no va estar gens malament,
200€ recaptats, destinats a mitjans de salvament i rescat. Un granet de sorra, però
un plus de motivació per mi.
19 D’agost, feia una setmana que vaig
deixar d’entrenar. El meu germà Lluís
em porta fins a Llançà, punt de sortida
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davant de la cara Nord del Pedra i baixada
cap a Tuixen, boníssima!
e Noves del Segre a Llavorsí, aquí la
ment va dir; Un dia de descans necessites per fer net el refredat o el que fos,
que no et deixa estar al 100%. Vaig pensar
que seria un bon punt, Llavorsí per fer una
aturada d’un dia.
oc abans en mig de l’etapa, en una parada per menjar, un home em va preguntar, si estava fent la travessa del Pirineu?
“Curiós, ho ha endevinat” al que li vaig respondre, el que anava dient a tothom; Bo.
Si, pot ser... Ho estic intentant... Ell em va
respondre; Arribaràs perquè no estàs obsessionat i vas el que puguis ser...
l dia de descans, em va anar genial!
Vaig agafar l’etapa fins la Vall Fosca, en
certa forma renovat. Autèntica etapa d’alta
muntanya, baixada de vertigen fins a Espuy.
oc a poc, vaig anar agafant un bon
ritme i una rutina de navegació. Cada

amb llargues pujades constants.
l 4 dia passaven entre Alp i la Molina, aquí va ser on el meu company va
marxar aprofitant el tren. El comiat va ser
ràpid; David, té emporta’t això i això, és
pes. en total es va dur 600gr de material,
(aquí tot pesa).
ncara havia de pujar a Coll de Pal, per
les pistes d’esquí de la Masella. Va ser
estrany de cop trobar-me sol, en aquests casos fas servir experiències passades d’altres
activitats en solitari, (La ment un altre cop
treballant, igual o més que el cos).
ona baixada de Coll de Pal fins a Bagà,
per pistes que mai ho diria que hi són.
quella nit a l’hotel vaig començar a
notar els efectes del refredat, estirat al
llit, el cor seguia bategant com una bomba.
Uff demà. Calma. Demà has d’estar bé. (La
ment treballant un altre cop).
aig despertar bé, aquella etapa
Bagà-Noves del Segre, passant per
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una dutxa i un bon esmorzar, a veure con
va. 35km i vaig acabar el dia al poble de
Fiscal, aquesta va ser l’etapa més curta, degut a que vaig dividir una en dos.
questa nit vaig tornar a sentir els
efectes del cop de calor de l’etapa
anterior d’Ordesa i ves a saber si el virus
encara cuejava. Nen! Si demà no estàs
del tot bé, punt i final.
l matí en va costar més del que tocava, però un noi que vaig coincidir
en el Hotel, estava fent també la travessa
i em va animar a fer aquesta etapa junts.
Sense pensar-ho més i vaig començar, Etapa 11, Fiscal - Senegüé (Sabiñanigo). Va
ser genial! Tots el fantasmes es van esvair.
Una dia sense res destacable, un únic
port de 1600mt i una baixada per pista
que vam parar per descansar les mans del
fre. Enorme es el qualificatiu!
M’acomiado del meu company d’etapa,
ell seguirà una mica més.
rribat aquest punt em queden 5 dies,
la meva mentalitat va començar a
canviar i ja veia que potser tenia opcions.
Bé, amb calma nen! Que pot passar de tot.
Ara la meva ment era molt més conservadora i prudent, però ho veia tot molt clar,
que i com havia de fer les coses, el ritme, el
moment de prendre el gel per donar-me un
punt d’energia, que menjar i que no. El cos
parlava i de vagades jo parlava amb la bici
que fes la seva feina, el GPS dones la ruta,
les cames amb força, el cor bategués bé...

dia sobre les 8,30-9h començava i feia
jornades de 6-7h, vaig mantenir un ritme
de 10km/h per dia.
a etapa 10, Senz-Servise. Després de
fer el port de 1400mt per esmorzar i
brutal baixada fins al poble de Laspuña
(Carretera de Ainsa) amb la penya Montañesa de fons, em tocava pujar al poble
Fanlo pel Cañon d’Añisclo i Ordesa.
Sorpresa! Està tancat, obligat a agafar la
carretera alternativa que dona una volta
amb un extra de 10km i a ple Sol.
es 13h de la tarda, vinga una barreta
i per feina. I aquí vaig tenir un error,
mai podem baixar la guàrdia i menys no
pensar. La calor era insuportable a les 15h
rondava els 42º, el sol a ple rendiment,
cada petita ombra de cada corba parada,
cap punt d’aigua, em quedava 200ml i
20km fins dalt del port. Racionarem, una
mullada de llavis cada 10’. De cop vaig
tenir un suor fred i mareig, taquicàrdies.
Uff, crec que això pinta bastos.
n una parada, va aturar un cotxe i sense demanar res, va sortir un home i em
va donar una ampolla d’aigua plena que
duia en el cotxe. Increïble qui ho diria.
La sort està del meu costat. 10km més tard
a punt d’un altre recaiguda vaig arribar al
poble de Buerba. Directe a menjar i després, recaiguda forta, per sort l’amo del
bar on vaig menjar, va fer un truc a una
amiga i em vaig quedar a passar la nit. La
sort seguia del meu costat. A l’endemà
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Tot fes la seva funció.
a rutina de travessa era ja constant;
Cada dia quant arribava a lloc, rentar roba, posar a carregar els instruments,
menjar, dormir fins les 18h, sopar a les
20h. Encara que les cames començaven a
notar els Km. i desnivell acumulat.
’entrada a Navarra, Etapa 13, Aragues
del Puerto – Isaba, espectacular recorregut envoltat de parets de roca i boscos
enormes.
tapa 14, Isaba – Roncesvalles, Tot per
bones pistes envoltades d’enormes arbres i solitària, l’arribada un fort contrast de
trobar-me amb turistes i peregrins, després
de dies només coincidim amb gent dels
pobles i algun ciclista. Sense més, amb ganes de començar demà. 2 dies més i ja hi
soc. La gent em trucava i em preguntava,
t’has mullat? No! ni gota en 16 dies. Estàs
de sort, el que més em preocupava no era
l’aigua, si no una tempesta elèctrica a l’alta
muntanya, sé el què és i no mola.
es 2 últimes, les més explosives, pendents molt fortes, incapaç de pujar
recta amb la bici, m’obligava anar fent girs.
Duríssim! Vaig entendre que mai no pots
dir; Ja està.
per fi l’etapa 16 i última, baixades per trialeres molt complicades i per rematar-ho,
va caure’m tota l’aigua que fins ara no vaig
veure. Cap problema nen, és la última, la
motivació a tope.

’Arribada a la platja d’Hondarribia, va
ser. No sé. Quant tot surt, tot va fluint
i els problemes que venen se’n van i veus
que ho estàs fent. Només, vaig fer que
donar les gràcies, per com va anar tot.
uant vaig tenir la idea d'aquest
projecte, en cap moment vaig
pensar que seria a l’alçada de completarho i menys en solitari en 18 dies. Però la
tàctica que vaig fer servir, va resulta ser
bona, (Ja ho feia, quant em dedicava a
l’alpinisme i em funcionava bé). Mai ser
obsessiu, ser constant, pensar que demà
pot acabar l’aventura, mantenir la guàrdia
sempre, escoltar el que et diu el cos i
la ment com a el teu millor company de
ruta i el que també és molt important, estic de vacances! NO penso fer res que
m’estressi!
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Algunes dades:
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970km, 26.000m en 18 dies. (17etapes+1dia de
descans).
10km/h de mitja diària (60-70km, 1600m de
mitja al dia).
110 hores sobre la bici.
42000 K/cal consumides, 4 kg perduts.
Bicicleta, Orbea OIZ M30 del 2018 (Cap problema mecànic,vaig canviar pastilles de fre a final
de l’etapa 11).
7,2 kg de pes amb tot el material, repartit en:
Un “Xurro” de 12-15L sota el seient, on duia
el pes principal, dos porta eines repartits pel
quadre, on duia, bateria, barretes energètiques,
gels, eines, far, etc. Motxilla Salomon 20L de
running. Un bidó de 900ml en el quadre i 2
SoftFlask d’aigua de 250ml a les corretges de
la motxilla.
2018

muntanya

EL MONTGRÍ

CIMS PER LA LLIBERTAT
Per: Pep Molinos

El dissabte dia 13 d'octubre es va organitzar a nivell de tot Catalunya
CIMS PER LA LLIBERTAT, una acció esportiva, solidària
i reivindicativa que consistia en una ascensió simultània a 18 cims
de la nostra terra i que van ser triats directament pel nostres presos,
exiliats i represaliats polítics.
A l'Agrupa vam decidir anar al Castell de Montgrí, cim triat per Dolors Bassa.
Bassa dins el castell. L'ambient és emotiu,
admirable i digne de ser compartit.
entre, rebem alguns missatges de
whatsapp d'altres companys de
l'agrupa que estan en altres cims, i volen
compartir aquests moments. Entre ells destaca el de la Mònica i en Kala des del
Montsent de Pallars, que ens recorda la
famosa foto de Iwo Jima.
esfem el camí, ara de baixada, amb
el convenciment que si seguim “tossudament alçats” ens en sortirem, malgrat
el sentiment de saber que encara tenim
presos, exiliats i represaliats polítics.

M

E

ns trobem a Torroella de Montgrí
a l'hora indicada per l'organització,
i poc a poc anem enfilant cap el
castell, i mai més ben dit “enfilant”, ja que
la fila d'excursionistes, colles, i famílies és
una línia continua que enllaça Torroella de
Montgrí amb el cim i el seu castell sense
deixar espais buits. Tot un espectacle. Com
era d'esperar el pas és lent i amb embussos
constants, però assimilats amb alegria com
el dia de la Via Catalana; i com el tema és
el recolzament als presos i exiliats, més que
no pas una excursió habitual, doncs cap
problema. Amunt plegats.
inalitza l'acte amb un serè i encoratjador
parlament dels familiars de la Dolors

F
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...Llum als ulls i força al braç...
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Montsent de Pallars (foto: Jordi Calafell)
2018

activitats NOVEMBRE

CALENDARI NOVEMBRE
DATA

SECCIÓ

LLOC
O ACTIVITAT
Garraf

VOCAL

1 dj

BTT

1 al 4 dj a dg

Grup Jove

Riudecanyes (escalada i
canyes)

Joan C. I Pau C.

6 dm

AEC

Reunió Junta directiva

Junta

8 dj

AEC

Reunió de Veterans

Frederic Planas

10 ds

Muntanya

Semprepodem: Sau i Tavertet

LluisTortajada

17 ds

Muntanya

Pessebre a Brunyola

Josep Bou

17 i 18 ds i dg

SIJ

SORTIDA

SIJ

21 dc

Muntanya

Dimecres al Sol: Escletxes de
Freixeneda - Salt del Sallent

Pere Mansilla

Tots els dimecres

AEC

Labors

M. Antònia i
Mari

Xavier Ruiz

Vegeu a continuació informacions més detallades d’algunes de les activitats.

SORTIDES SIJ NOVEMBRE

Txeiens: Montserrat. Caminar amb refugi 2 dies. Fer Sant Jeroni amb motxilla d’un dia
acabant a Collbató.
Xerpes: Caminar de Planoles a Pla de Prats, dormir i Ribes.
Sioux: Caminar a Montblanc.
Trekings: Cap de Creus – Llança – Cadaqués - Cala Culip
Juvenils: A determinar (es munta conjuntament amb els infants)
novembre
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activitats NOVEMBRE

muntanya
SEMPREPODEM

CINGLES DE TAVERTET I SAU
Activitat: Excursió de muntanya per a socis /es.
Dia: 10 de novembre de 2018
Transport: Autocar .Hora de sortida: 7,00 Agrupa i 7,15 Fabra i Puig
Inscripcions: fins dijous 8 a les 20h. Places limitades a la capacitat del bus
Preu: socis 22 €, socis on-line 32 €.
Cal ingressar l’import corresponent: al compte de l’Agrupa: ES72 3025 0017
4114 0003 1058 (Indiqueu Nom, Cognom i ”Tavertet”)
Desnivell: 600m aprox
Recorregut aprox: 17 km aprox
Horari aproximat: 5,45h
Dificultat: Mitjana/baixa
Itinerari: Tavertet, cingles de Moltorer, La Riba, Pantà de Sau, Sant Romà de Sau,
Vilanova de Sau, Els Munts, Salt de la Minyona, Collsesvinyes
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, crema solar, calçat
de muntanya, aigua i menjar per tot el dia
Vocal: Lluís Tortajada
Apunts de l’excursió: Excursió que ens permeterà conèixer els cingles d'ambdós
costats del pantà de Sau. Ruta sense dificultats tècniques. Sortirem de l'encinglerat poble
de Tavertet tot baixant al pantà de Sau pels cingles de Moltorer. Creurem la presa de
Sau i remuntarem fins a Vilanova de Sau. Pujarem als cingles de Vilanova fins el seu punt
més alt Els Munts. Baixarem al Collsesvinyes passant per l'espectacular mirador del Salt
de La Minyona.
Normativa: És obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet
d'apuntar-se a aquesta sortida comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Recordem que els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obligatori contractar una assegurança per a la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del
que pugui fer o del que li pugui passar.
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CALENDARI 2018-2019
SENDERISME

DATA

LLOC

VOCAL

17-11-2018
01-12-2018
26-01-2019
23-02-2019
23-03-2019
27-04-2019
25-05-2019
08-06-2019
16-06-2019

BRUNYOLA (Pessebre)
GARRAF
ST. PERE CASSERRES
CINGLES TAVERTET
VALLCEBRE – LLISOI
TURÓ MUROU
FONTS DEL GLORIETA
ESTANY DE BANYOLES
LA RIBALERA – TÍRVIA

Josep Bou
Carme Capdevila–Carmen Collado
Mari Guillen i Miquel Budi
Lluís Torruella
Pep Molinos – Carme Canals
Rosa M Soler
Pere Mansilla
Josep Bou – Francina Torrent
Comissió Ribalera

SEMPREPODEM
10-11-2018
15-12-2018
19-01-2019
16-02-2019
16-03-2019
13-04-2019
18-05-2019
16-06-2019
29-06-2019
07-07-2019

SAU I TAVERTET
COLLDEJOU–LLABERIA
AMER–RUTA 5 ERMITES
RAQUETES
PEGUERA
TRAVESSA MONTGRÍ
PEDRAFORCA
LA RIBALERA
NURIA - VALLTER
CERCLE DE PESSONS

Lluís Tortajada
Toni Ensenyat
Jordi Serra
Yolanda Soto
Albert López
Salvador Montpeat – Àngel Porràs
Mar Cardona – Toni Puigventós
Comissió Ribalera
Pere Mansilla
Xavier Domènec

ALTRES ACTIVITATS SECCIÓ MUNTANYA
10 al 20 de març 2019: COSTA RICA. Turisme i senderisme lleuger. Per a més informació, dirigiu-vos al vocal: Josep Bou (687 73 12 76)
12-22 de juliol 2019: ISLÀNDIA, amb dues opcions: Una de senderisme exigent (de
10 a 15 km diaris) i l’altre més de caire turístic. Per a més informació, dirigiu-vos al vocal:
Josep Bou (687 73 12 76).
novembre
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SENSE DATA ASSIGNADA:
AGULLES DE MONTSERRAT. Travessa integral. Vocal: Miguel Peinado
CADÍ. Canal del Cristall i Puig Vulturó. Vocal: Pere Mansilla
VIA FERRADA D’INICIACIÓ.
Nota: aquest calendari anual és provisional i podran variar les dates i llocs
en base a la climatologia i criteris dels vocals.

PESSEBRE

2018

A BRUNYOLA

Dia 17 de novembre

Sortida de:

Palau Reial: 7,00 h.
		
Provença-Padilla: 7,15 h.
		
Fabra i Puig: 7,30 h.
Visita del volcà de la Crosa a Sant Dalmià i ruta de senderisme fins a Brunyola
5,1 km (opcional)
Instal·lació del Pessebre i dinar a Brunyola.
Pressupost del autocar i dinar 40 euros.
Inscripcions fins el dia 12 de novembre.
Vocal: Josep Bou

DIMECRES AL SOL

ESCLETXES DE FREIXENEDA
SALT DEL SALLENT

Vocal: Pere Mansilla 601110287
Reunió prèvia: Ens trobem el dia
19/11/2018 per concretar vehicles
Material: Motxilla, barret, roba d’abric
protectora del vent i pluja, crema solar, calçat
de muntanya, aigua i menjar per tot el dia.

Sortida: 21/11/2018
Hora: 07.00 h Padilla (cotxes particulars)
Distància: 12,60 km
Temps: 5 ½ apox
Desnivell: 750 m
Dificultat: moderada, degut al desnivell
Dinar: barbacoa al picnic de Can Xurri
(Sant Privat d’en Bas). Graelles i carbó, vi,
plats i gots, a càrrec del vocal (menjar ca
d’un el seu , carn, botifarra, pollastre... etc)
novembre

Normativa: és obligat llegir les normes
establertes per l’AEC per a activitats de muntanya; la inscripció a aquesta sortida implica
la seva acceptació. Cal tenir la llicència de la
FEEC, en vigor.
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SENDERISME

GARRAF
La Morella

Travessa: Pla d’en Querol – Mare de Déu de Bruguers
Data: Dissabte 1 de desembre de 2018.
Sortida: 8:00h local Agrupa. 8:15h Palau de Pedralbes
Transport: Autocar (si hi ha prou gent) o cotxes particulars.
Dificultat: Mitja-Baixa.
Recorregut: 8 km.
Desnivell: +311 m, -545 m.
Durada: 3 hores (sense parades).
Itinerari: Pla d’en Querol – Campgràs – La Morella – Coll Sustrell – Puig de les
Agulles – Collada de la Clota –Castell d’Eramprunyà – Mare de Déu de Bruguers.
Descripció: Començarem en el Pla d’en Querol (475m), prop del centre d’informació
del Parc, en direcció a les antenes del centre emissor d’aviació, tot seguint les senyals
del GR92 que veurem pràcticament durant tota l’excursió. Garraf es un macís càrstic,
bressol de l’espeleologia catalana, i hi anirem trobant avencs al costat del camí. Passarem
pel bell mig de la dolina de Campgràs, i apreciarem l’aberració de l’abocador de la Vall
de Joan, sortosament fora d’ús fa anys. Pujarem a la Morella (593m), punt més alt del
massís i baixarem fins al Coll Sustrell (474m) per tornar a pujar a l’esplèndid mirador del
Puig de les Agulles (547m). Amb compte de no relliscar, descendirem a la Collada de
la Clota (415m) i continuarem fins el Castell d’Eramprunyà (389m), actualment vorejat
per una tanca que impedeix l’accés. Un ràpid descens, envoltat de pedres erosionades
i passant pel costat de Roca Foradada, ens portarà a l’Ermita de la Mare de Déu de
Bruguers (240m), punt final de la caminada.
Cal Portar: Motxilla, roba d’abric, bastons, calçat de muntanya i aigua.
Vocals: C. Collado, C. Capdevila i M. Peinado (628179296, mcapde12@xtec.cat)
Preus: Socis: 35 €. Socis online: 45 €. Altres: 55 €. (autocar i restaurant). Cal ingressar l’import al compte de l’AEC: CAIXA D’ENGINYERS ES72 3025 0017 4114
0003 1058. (Indiqueu nom, cognom i “Garraf”)
Nota: Sortida subjecta a les normes establertes de l’AEC per activitats de muntanya. La
inscripció implica la seva acceptació.
Reunió: A l’AEC, dijous 29 de novembre. A 2/4 de vuit del vespre.
novembre
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CALENDARI
GRUP JOVE
2018-19
DATA

VOCALS

ACTIVITAT

Novembre

(1, 2) 3, 4

Joan C, Pau C

Riudecanyes
(escalada i canyes)

Desembre

1, 2

Jordi M

Ferrata/Barranc sec
al Montsec

Gener

12, 13

Andreu, Sònia

Ports de Beseit

Febrer

9, 10

Xavi C, Ona

Esquí de muntanya
(Vallferrera?)

2, 3

Xavi, Sònia, Amat

Alpinisme

16, 17

Pau C

Calçotada i escalada
(V de Meià?)

Abril

6, 7

Andreu, Roger

BTT a Torà-Pinós

Maig

11, 12

Xavi C, Jordi M, Pol B

Barrancs d’aigua

Març

15, 16
Juny

21, 22

Cursa La Ribalera
Joan C, Roger, Amat

Flama del Canigó
(caminar i/o escalada)

Els vocals convocaran les reunions prèvies de cada sortida
entre una o dues setmanes abans de la realització d’aquesta, via grup de mail
(grupjoveaec@googlegroups.com)
novembre
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CALENDARI BTT 2018-2019
DATA

VOCAL

ACTIVITAT

1 de NOVEMBRE

Javier Ruiz

Garraf

2 o 3 de FEBRER

Carles Danón

25-26 de MAIG

Pere Mansilla

PENDENT DEFINIR DATA

Roger Sant

LA GROSSA DE CAP D’ANY

Ja podeu adquirir a secretaria les butlletes pel sorteig de la GROSSA.
(Aquest any hem optat per no comprar loteria de l’estat)
Com que no hem previst limitar el número de butlletes que cadascú podrà adquirir,
afanyeu-vos a comprar o reserveu per no quedar-vos sense !
Novetat d’aquest any:

CISTELLA DE NADAL
Sorteig d’una magnífica cistella de Nadal que estarà exposada a l'Agrupa a partir del 15
de desembre. El número premiat, serà el que coincideixi amb les tres últimes xifres del
sorteig de la ONCE del dia 22 de desembre.
Preu de les butlletes: 2 €. En venda a Secretaria.Compreu-ne abans de que s’acabin!!
novembre
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SECCIO INFANTIL I JUVENIL
DATES DEL CURS 2018-2019

NOVEMBRE 17/18 = sortida

MARÇ 23/24 = sortida

DESEMBRE 15/16 = sortida

ABRIL 27/28 = sortida post setmana santa

GENER 26/27 = sortida

MAIG 18/19 = sortida

FEBRER 16/17 = sortida de carnaval

JUNY 8/9 = sortida conjunta

SOPAR DE NADAL
Un any més i com és el nostre costum, celebrarem el tradicional
SOPAR DE NADAL DE L’AGRUPA.
Us esperem el DISSABTE 15 DE DESEMBRE DE 2018
A les 9 del vespre.
El càtering serà servit per la Casa: Privat Events.
El cost del sopar és de 20 € per persona.
Atès que les places són limitades, podeu fer el pagament i les reserves a Secretaria i fer
efectiu l’import fins el dilluns dia 10 de desembre . Reservat als socis.

NORMES GENERALS

PER A TOTES LES SORTIDES DE L’A.E.C.

- La dificultat, les edats, les condicions mínimes, l’equip i material així com l’horari previst i

desnivell, s’indicaran sempre en la informació de cada sortida.
- No obstant, cal tenir en compte que, com a activitats a l’aire lliure que són, les excursions no estan lliures de riscos per climatologia (insolacions, fred, neu, pluja, llamps,
allaus, etc.), morfologia (mal d’alçada, desnivells, despreniments, terrenys pedregosos,
etc.), zoologia (bestiar, insectes, etc.) i orientació.
- Els participants estan obligats a respectar durant tot el recorregut el medi natural.
- Les sortides disposen d’un pla d’emergència en base als telèfons mòbils dels participants i
les instruccions dels vocals, que per raons de seguretat poden modificar la ruta i els horaris.
- L’Entitat posa a disposició dels participants un full de reclamacions, a la seu de l’Agrupació •
novembre
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muntanya

Per: Rosa M. Soler

VINYES I ESTRELLES
6 D’OCTUBRE DE 2018

Com que no n’érem prou per fer un autocar,
vam haver de combinar-nos amb cotxes particulars.
Uns quants ens vam trobar a l’Agrupa per anar cap a Palau Reial,
punt de trobada de la resta de participants. En total som 17.

Visitant les vinyes (foto: Ramon Ignasi Canyelles)

F

em d’una tirada el viatge fins al Pont
d’Alentorn, passat Artesa de Segre,
on ja ens espera el Ramon Ignasi
Canyelles. Anem a esmorzar al forn-restaurant que hi ha a peu de carretera, on en Josep i la Francina ens tenien preparada una
sorpresa: havien encarregat esmorzar per a
tots a base de coca de recapte.

J

a amb la panxa plena, ens posem en
marxa cap a Alòs de Balaguer, on comença la caminada a través del Congost
de Mu, acompanyats d’en Ramon Ignasi.
ns quedem 4 que per diverses circumstàncies no podem fer l’excursió,
però també tindrem el nostre paper, ja
que anirem amb els cotxes a trobar els ex-

E

Tot el grup al començament de caminar (foto: Ramon I. Canyelles)
novembre
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U

n cop tots reunits, anem a dinar a
una àrea de lleure, al costat del Segre, prop de Camarasa. Portem el dinar
de carmanyola i només arribar tot es mirar
on trobem una ombra. Per sort hi ha un
petit bar amb un cobert i ens permeten
de menjar allà, consumint la beguda i els
cafès. Que bé!! Hem pogut menjar a
l’ombra i còmodament asseguts. A l’hora
de les postres, segona sorpresa d’en Josep i la Francina: Dos enormes braços de
gitano de nata, del forn de Camarasa, que
reparteixen entre tots.
stem tan bé que no veiem el moment
d’aixecar-nos de la taula. Quan finalment ho fem, ens adonem que ja s’ha fet
massa tard per anar a visitar el monestir de

E
Congost de Mu (foto: Lucia Martínez)

cursionistes al final de la ruta, per dur als
xofers a recollir la resta de vehicles.
Mentre ells caminen, aprofitem per fer un
volt per la comarca.
l’hora convinguda fem cap a la
Central de Camarasa i després
d’una estoneta d’espera, arriben els companys per l’espectacular passera de l’últim
tram del camí. Tots venen ben contents
i meravellats dels paisatges que han vist,
encara que una mica aclaparats per la calor
que han passat.
entre un dels cotxes marxa a buscar els xofers, l’altre fa un parell de
viatges per acostar la gent fins a la carretera
i estalviar la feixuga caminada per la pista
que hi va tot vorejant el riu.

A

M
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Congost de Mu (foto: Lucia Martínez)
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la seva cadira. Tota l’estona hem tingut
força núvols i per tant no ho tenim gaire
clar. En Ramon Ignasi ens té preparat un
telescopi, però abans seiem per veure
una projecció de fotos i vídeos relacionats amb l’astronomia. Passats els primes minuts de projecció, comencen a
caure gotes, primer es poca cosa, però
es va animant i decidim, pel bé del projector... i també nostre, de tornar cap
a dins.
ovament instal·lats a l’interior, veiem
algunes pel·lícules, tot fent temps a
veure si para de ploure, cosa que finalment fa. Sortim de nou a fora, però els
núvols no acaben de marxar i tot just aconseguim, en alguna clariana, de veure Mart
i alguna constel·lació.
Què hi farem! Un altre dia serà.
A quarts de dotze marxem cap a casa, ara
sí, per la carretera. Ha estat un dia ben
complet i variat i en molt bona companyia.

Salgar, com estava previst, i cal anar directament cap al celler de Rubió de Sòls.
Però... una cosa es dir-ho i l’altra arribarhi. Passem pels poblets de Rubió de Dalt
i Rubió del Mig, però no hi ha manera
d’arribar a Rubió de Baix que és on hem
d’anar. Després d’anar endavant i endarrere un parell de cops, el GPS del que va
davant ens envia cap a una pista forestal,
no gaire complicada, però força pedregosa i amb alguna remuntada que posa a
prova cotxes i conductors.
esprés d’algun petit incident, resolt
fàcilment, aconseguim arribar tots al
Celler on ja ens esperaven i on veiem
que hi arriba una bona carretera asfaltada... per la banda contrària d’on hem
vingut nosaltres. Com a mínim la tornada
serà mes plàcida.
viat comencem el recorregut per
les vinyes, situades en un entorn
ben bonic, amb el fons de l’espectacular
Castell de Rubió de Sòls. La Judit Sogas, enòloga i propietària, ens explica tots
els detalls. Després passem a veure les
instal·lacions on elaboren el seu vi, que
es ecològic.
ra ja toca fer el tast i el sopar a base
de productes de la zona (embotits,
formatges, pa, oli, més coca de recapte, i
dolços) tot ben bo i acompanyat del seu
vi blanc elaborat amb raïm xarel·lo.
avent sopat, toca la part de les estrelles i sortim a fora cadascú amb

N

D

A

A
H
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Les vinyes i el castell de Rubió de Sòls
(foto: Ramon I. Canyelles)
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UNA INTERESSANT CLÀSSICA D'ESCALADA
DE LA CATALUNYA NORD

NORMAL AL
PILIER DE SAINT-MARTIN

Escalada efectuada el 12/9/18
per Jordi Clop, Assumpció Transachs i Xavi Díez
Jordi i Assumpció ja l'havien escalat fa algun temps
i tenien ganes de repetir-la, així que no hi va haver problemes
per posar-nos d'acord.

molt proper al Pilier, no hi ha una visió del
mateix i costa de creure que sigui allà.
al iniciar l'aproximació seguint les
marques de PR que es dirigeix cap a
l'Abadia de Sant-Martí-del-Canigó, però
en trobar una cruïlla en què el PR es desvia cap a l'esquerra per forts pendents, cal
seguir recte per camí pla i uns metres després arribem a l'àmplia plataforma de peu
de via, amb una taula de pícnic del costat.
Actualment hi han equipades un bon
nombre de vies esportives d'entre 15 i 30
metres, majoritàriament amb ancoratges
químics i algun parabolt. Gairebé en totes
indica el seu grau de dificultat. Advertim
que el primer llarg de la Normal han estat
substituïts gairebé tots els seus parabolts
per ancoratges químics.
Primer llarg: 30 metres (IV + amb
13 assegurances, la majoria dels quals
són ancoratges químics). Malgrat la seva
baixa graduació, la humitat fa que doni
l'aparença de ser bastant més. Sort que

C

E

Jordi al cinquè llarg

n el viatge de camí cap a la frontera,
el temps no estava gens clar i uns
densos núvols amb una mica de
boira ens va fer témer el pitjor. Per sort, un
cop passat al vessant nord i apropar-nos
a Perpinyà, vam començar a veure com
apuntava el sol i ja vam veure la silueta del
Canigó. Parem a prendre uns cafès a Els
Banys de Vernet i ja ens dirigim a Castell
on aparquem l'automòbil. Encara que és
novembre
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l'equipament dóna molta confiança i ens
permet ascendir, amb l'esperança que
una mica més amunt ja ens tocaria el sol.
Aquest primer llarg va seguint una sèrie
de diedres al final dels quals trobem una
reunió d'una de les vies esportives, seguint per unes plaques una mica per la
seva esquerra, que en estar un xic mullades és on més atenció vam haver de
posar-hi, arribant finalment a la R-1, de
4 parabolts, en una plataforma sota uns
desploms.
Segon llarg: 30 metres (IV+ amb 7 ancoratges químics). Amb un bonic inici en
diagonal a la dreta per esquivar el desplom,
trobem a la sortida del mateix una altra reunió d'una de les vies esportives, seguint
per una mena d'esperó que ens condueix
a la R-2, en un gran castanyer. Aquí ja la
roca, excepte a l'inici, ja està seca.
Tercer llarg: 45 metres (IV- amb 10 assegurances, ancoratges químics en la seva
gran majoria). És un dels més llargs i va
vorejant la vegetació agafant una successió
de plaques amb bona roca i una mica ajagudes, arribant a la R-3 en un 'roure bífid'.
Quart llarg: 35 metres (V amb 4 parabolts). S'inicia caminant per arribar a la
base d'un ressalt on trobem el pas més
difícil de la via, en un esperó vertical al
final del qual trobem una lleixa petita sota
un bon arbre, on fer la R-4.
Cinquè llarg: 35 metres (IV+/V amb
8 parabolts). S'inicia en diagonal cap a
novembre

l'esquerra cap a un ressalt vertical i fissurat
trobant el pas més difícil en el punt que
vam passar a l'altra banda de l'esperó i
seguim ara en diagonal cap a la dreta fins
arribar a una bona plataforma on trobarem
la R-5 de dos claus i un parabolt.
Sisè llarg: 35 metres (V- amb 10 parabolts) S'inicia en diagonal a la dreta i un
cop superat un petit ressalt es descriu una
lleugera diagonal a l'esquerra per després
seguir una successió de plaques, amb
un pas puntual més difícil que la resta ,
després del qual ja tornes a descriure una
diagonal cap a l'esquerra cap a un petit
arbre on trobarem la R-6, de 3 parabolts i
el referit arbre.
Setè llarg: 25 metres (IV- amb 5 parabolts i dues reunions intermèdies Darrer
llarg que descriu una travessia aèria cap a
la dreta per una esmolada aresta, trobant
un doble parabolt unit amb un tros de
corda (¿reunió d'una altra via?). En un
coll trobarem altre reunió de parabolts habilitada per rapelar, que passarem de llarg
fins arribar a una àmplia plataforma amb un
bon arbre on fer la R-7.
Descens: Seguint les 'fites' que hi han
des del final de la via, ens condueix a
una empinada canal que baixa en paral·lel
a la pròpia via, amb trams delicats si es
produeix una relliscada, arribant de nou al
peu de via.
Via molt recomanable i enclavada en un
bell racó al peu del Canigó.
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glacera

EIGER

(3.970m)

UN CIM CARREGAT DE TRAGÈDIES I RÉCORDS
ARESTA Mittellegi AD + / D Javier Aznar

Després de la nostra ascensió al Esperó de la Brenva a la cara Sud
del Montblanc, i amb les ànsies pròpies de la joventut, a l'agost
del 79, Manel Lobe em va tornar a insistir en una gran ascensió, en
aquell temps Ismael Morejón, ens va comentar la possibilitat de venir
amb nosaltres, i que seria el seu primer viatge als Alps.
una gruixuda balda serveix per rapelar fins
la glacera de la Cara Sud com va ser el
nostre cas.
tenció a la rimaia, i a les esquerdes
de la glacera, des d'aquest punt es
distingeix ja el refugi Mittellegi (3.355m),
des de fa uns anys ha estat ampliat i amb
guarda.
ravessem la glacera gairebé horitzontalment fins a una gran barrera rocosa en la

A
T

I

Cara Sud. Sortida Eismeer

fins aquí el grat record d'unes vacances molt especials carregat de fortes
emocions.
Grindelwald agafem el tren de la
Jungfraujoch passant per Kleine
Scheidegg, famosa estació per tantes
pel·lícules, el tren té diverses parades, la
de la Cara Nord, obligada per a tots i
que serveix per veure des d'unes finestres
panoràmiques el terç inferior de la paret,
haurem d'avisar que baixem a Eismeer,
una porta amb rètol de perill, accedeix a
un túnel i al final una porta metàl·lica amb

A
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Antic refugi Mittelliegi
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M

olta atenció al "verglas" ja que abunda sobretot en els trams nord i pot
afegir molta dificultat a l'ascensió!! En el
nostre cas, diversos trams de la corda fixa
es trobaven sota una gruixuda capa de gel.
'últim tram d'aresta fins al cim es desenvolupa normalment per terreny nevat o
gelat. El terreny és senzill ja que es transita
per una cresta amb poc pendent de pujada
però molt impressionant ja que a la nostra
dreta, un pendent amb uns 45º d'inclinació
es precipita cap als més de 1.500m de caiguda de la cara nord... Si hi ha poca neu es
pot fer aquest tram per la part sud de l'aresta
per un terreny menys impressionant.

L

Aresta Mittelliegi i situació del refugi

que haurem de encordar-nos, per superar-la,
2 llargs amb passos de III i III +, equipats amb
parabolts (2 a 3 hores) fins al refugi.

L

itinerari:

a Arista Mittellegi consisteix en un cresta de roca de vegades descomposta i
amb passos de III + i IV grau. Les parts
més difícils estan amb cordes fixes. En general està ben equipada però hi ha passos
exposats. Hi ha algun tram de desgrimpada
i un ràpel poc després de superar la meitat de l'ascens i abans de la Grosser Turm
(3.692m). El recorregut va pràcticament en
tot moment pel mateix tall de l'aresta pel
que no convé desviar d'ella.

Cim de l'Eiger. Coneixeu el de la dreta? Casc blau Boeri

E

l descens, no és gens fàcil, hi ha dues
possibilitats. (A) Pel vessant oest (via
normal) gens fàcil, de gran envergadura,
1.600m fins a l'estació Eiger-Gletscher,
molt complicada en cas de mal temps, III
amb alguns punts d'ancoratges per a ràpel
AD. (B) Per l'aresta Sud passant per Eigerjoch en direcció al Mönch, per assolir
el refugi Mönchsjoch, aquesta travessa és
comparable a l'aresta Mittellegi D.

Eiger des de Kleine Scheidegg
novembre
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s.e.a.m. i grup jove

AVÍS IMPORTANT

U

s comuniquem que, per millorar la gestió dels rebuts,
d’ara endavant, la quota de soci es passarà al cobrament durant el desembre de l’any anterior a la
seva validesa. Per tant el proper mes de desembre ja us passarem el rebut del 2019 i així successivament cada any.
Gràcies per la vostra comprensió.

Q

AVÍS

uan fem enviaments del butlletí on-line o de correus electrònics, detectem
amb certa freqüència que alguns correus ens son “retornats”. Per tant si us
adoneu que no rebeu les comunicacions de l’Agrupa, reviseu a Secretaria si
tenim correcta i actualitzada la vostra adreça electrònica.

E

CONDOL

l passat mes d’octubre va finar en Oriol, germà de na Carme Fortuño. A na Carme
i demés família els expressem el nostre més sincer condol.

PAGAMENTS

ATENCIÓ: NOUS COMPTES BANCARIS
CAIXA D’ENGINYERS
AEC: ES72 3025 0017 4114 0003 1058
SIJ: ES34 3025 0017 4514 0003 1061
MOLT IMPORTANT: Al fer l'ingrés, cal indicar SEMPRE
nom, cognom i l’activitat o concepte pel qual es fa el pagament •
novembre
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a.e.c.

ALTES DEL MES DE SETEMBRE
Alejandro Arias Cantaré
Lucas Arias Gasulla
Nil Arias Gasulla
Lluís Basteiro Bertolí
Jofre Basteiro Realp
Marina Basteiro Realp
M. Goretti Bocos Hernàndez
Nora Bousdira
Andrea Csismazia
M. Rosa Escriche Marco
Carmela Firenze Sànchez
Antonino Firenze
Nil Gallart Bassa
Ignasi Gallart Gajo

Laia Gasulla Suñol
Marina Gonzàlez Martínez-M.
Josep Gonzàlez Grau
Laia Iborra Rojo
Marc Leon Barturó
Màrius León Bousdira
Olivia León Bousdira
Joan León Fàbregas
Bruno Martinelli
Marina-Itzel Martínez Navalon
Víctor Martínez Navalon
Josep Martínez Vilar
Àngel Monge Maedina
Susana Navalon Martínez
Daniel Oñatibia Gurruchaga

Mila Palomar Bocos
Roc Palomar Bocos
Jorge Palomar Stasny
Ferran Peñalver Argelich
Anna Peñalver Csismazia
Toni Picon Almodovar
Querim Picon Escriche
Yabsira Picon Escriche
Elisenda Realp Campanals
Berta Sànchez Farràs
Miquel Taverna Homs
Guillem Taverna Valdivia
Martí Taverna Valdivia
Macià Zueras Tapias

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

•

CORREUS ELECTRÒNICS
aec@aec.cat
agrupactivitats@aec.cat
btt@aec.cat
butlleti@aec.cat

ere@aec.cat
caiac@aec.cat
coordinacio.sij@aec.cat
grupjove@aec.cat
novembre

30

2018

laribalera@aec.cat
seam@aec.cat
secretaria@aec.cat
web@aec.cat

novembre
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CAMPAMENT DE TARDOR. Pedra Gentil (foto: Joan Tarruella)
CAMPAMENT DE TARDOR. Dolmen de la Pedra Gentil (foto: Joan Guiu)

Tresc pel Nepal (foto: Georgina Argimon)

Cims per la llibertat. Montgrí. Darrer tram de camí (foto: Pep Molinos)

HORARI SECRETARIA A.E.C.
De dilluns a divendres de les 18:30 a 21:30 h.

SECCIONS

Secció de Muntanya, Senderisme i curses per muntanya (SM); Secció d'Escalada i
Alta Muntanya (SEAM); Secció d'Esquí de Muntanya (SEM); Equip de Recerques
Espeleològiques (ERE); Secció d'Esquí (SE); Secció de BTT; Secció Infantil i Juvenil
(SIJ); Secció de Caiac; Secció de Cultura (SC); Secció de Turisme Eqüestre i Escola
d'Esports de Muntanya Glacera •
AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
“CATALUNYA”

1912

Amb la col·laboració de:

Padilla, 255-263, primera planta
08013 Barcelona
tel: 933 024 529
e-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

Coordinació: Rosa Maria Soler
Correcció lingüística: Jordi Romagosa
Disseny i maquetació: Xavier Sánchez
Impressió: Empòrium
Dipòsit Legal: B 11805-2015
En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa, Pere
Mansilla, Josep Bou, Rosa M. Soler, Javier Aznar, Pep Molinos, Carme
Capdevila, Miguel Peinado, Carme Collado, Xavi Díez, David Abellan,
Xavier Soriano, Sij, Llorenç Nasarre, Lluís Tortajada, Domènec Palau,
Anna Tomàs, Ramon I. Canyelles, Lucia Martínez, Javier Aznar, Joan
Guiu, Joan Tarruella i Jordi Calafell

YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCCb4ymO48bGSVxewPerIa3Q
FACEBOOK: www.facebook.com/AgrupaAEC
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INSTAGRAM: www.instagram.com/agrupacioexctacatalunya
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