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editorial

PRIMAVERA

“El començament de la primavera no sempre està determinat per les dates
del calendari fix. La definició fenològic o ecològic de la primavera es relaciona
amb indicadors biològics, la florida d'una àmplia gamma d'espècies de plantes,
i les activitats dels animals, o l'olor especial de sòl que ha arribat
a la temperatura de la microflora que floreixin. Per tant, varia segons el clima
i segons el temps específic d'un any en particular. La majoria dels ecòlegs
divideixen l'any en sis estacions que no tenen dates fixes. A més de la primavera,
el comptar ecològica identifica un prevernal separada abans (hora o pre-primavera)
la temporada entre l'hivernal (hivern) i vernal (primavera) estacions.
Aquest és un moment en què només les flors més resistents com el safrà en flor,
de vegades, mentre que encara hi ha una certa capa de neu a terra.”
(nota VIQUIPÈDIA)

D

it això i aprofitant el començament d’aquesta estació amb aquest ressorgiments
de la natura que torna a donar colors i llums a les nostres muntanyes, és el moment de gaudir i aprofitar per tornar a trepitjar el nostre País, i especialment les
contrades de la nostre cursa “La Ribalera” que enguany serà la vuitena edició.
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sem

Sortida de la SEM del diumenge 24/02/2019

PIC DELS PEDRONS
Per: Jordi Villena

Diumenge 24 de febrer, per fi ja tenim aquí la segona sortida de
la temporada de la secció d’esquí de muntanya, amb moltes ganes
i amb la motxilla a punt ens trobem amb els companys a la benzinera de Puigcerdà, un total de 4 integrants formem la expedició, el
Miquel Peinado, en Jordi Sagalés, el Miquel Insausti i un servidor,
(Jordi Villena). Ni fet exprés, dos Miquels i dos Jordis.

Pujant al pic dels Pedrons (foto: Jordi Sagalés)

D

A

esprés de recol·locar-nos tots
en un vehicle, per optimitzar recursos i també sigui dit per no
afavorir el canvi climàtic, anem cap a El
Pas de la Casa amb la intenció de fer un
cim senzillet sense massa complicació com
és el Pedrons, i amb el dubte de saber
com estarà la neu, perquè pel que anem
veient pel paisatge des del cotxe, és una
mica escassa per les dates en les que ens
trobem.
abril

rribem al punt de sortida, i després de fer alguna maniobra per a
l’aparcament, i fetes les comprovacions de
material i elements de seguretat del tot imprescindibles, com ara l’Arva, Pala i demés, iniciem l ascensió, xino-xano, 10.15h
hora “DOMINGUERA”. Com un ramat
d´ovelles ben avingudes anem fent via cap
al cim, hi ha moltes traces, i no us enganyarem, era l’excusa perfecte per anat fent
parades per descansar. “Ara per a on ti-
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Cim de Pedrons (foto: Jordi Sagalés)

sac, és una sensació que tot  muntanyenc
coneix, recompensa després del sacrifici.
Ara ve el millor del dia, la ingesta de calories i la baixada. Fotos de rigor i “ Merda”
ens hem deixat la senyera.
mb il·lusió i amb una certa incertesa
de l ‘estat de la neu, iniciem el descens, i després de la primera parada veiem
que no està tan malament com pensàvem,
gaudirem força, ens polim la pala gelada
d’ abans com si res i anem fent via cadascun amb el seu estil més o menys depurat. Arribem a la part final tot fent cas de les
cames que ja ens van dient que en tenen
prou. Arribem al cotxe i comentem la jugada, ha estat un gran dia amb molta calor, on
la neu ha aguantat i ens ho em passat de meravella, tot i que això no és difícil amb una
bona companyia i una muntanya per pujar.

rem, per la dreta o per l´esquerra, pel dret,
pel dret deia en Jordi Sagales”.
a de mica en mica anem veient el
cim, i podem veure un rosari de peregrins que com nosaltres volen conquerir
la muntanya. La gana de mica en mica
s´apodera de nosaltres i ens fa dubtar si
parar a fer un mos. Arribem a un punt una
mica delicat, una pala gelada que passem
amb alguna dificultat. Ja som al tram final, i ens trobem en una zona on toca
treure's els esquís, i a partir d’aquí hem de
seguir a peu. En aquest punt ens trobem
amb altres alpinistes que pugen i baixen
del cim. Una pujada amb una escala de
neu ven marcada ens fa arribar a dalt del
Pedrons, no sense sortejar abans alguns
rocs de difícil pas amb les botes d´esqui.
Però per fi, hem FET EL CIM. Un altre al

J
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muntanya

DIMECRES AL SOL 20-3-2019
RUTA CIRCULAR DES DE

LES FONTS DEL CARDENER
Per: Rosa Maria Soler

A les 7 del mati sortim de Fabra i Puig una colla de 9,
distribuïts en dos cotxes, i fem cap al Solsonès.
Paradeta per esmorzar i posar gas-oli, poc abans de Solsona
i ràpidament continuem viatge fins a l’aparcament de les Fonts
del Cardener, pocs kilòmetres mes amunt del poble de la Coma.

Les Fonts del Cardener (foto: MIquel Budi)

C

sense discussió possible i tots ens adonem que ens hem abrigat una mica més
del que caldria, ja que la previsió era de
temperatures més aviat baixes... Potser a
l’ombra sí, però al sol i caminant, fa més
aviat calor.
er sort, ens ho prenem amb tranquil·litat
i anem fent tot admirant les vistes sobre
la Vall de Lord, Serres de Busa i Bastets i,

omencem a caminar en forta pujada, per una pista asfaltada que
s’enfila passant vora l’àrea de picnic de les Fonts del Cardener, per continuar després, ja sense asfalt, en direcció
sud, fins a la casa dels Hiverns, on s’arriba
tot pujant suaument per un llarg flanqueig.
Durant aquest tram del recorregut, ja ens
queda clar que serà un “Dimecres al Sol”
abril
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mirant enrere, la Serra del Verd.
oc abans de la casa dels Hiverns
trobem un prat que no es podem
resistir a aprofitar i ens hi estirem una
bona estona. I és que la vida del jubilat
és molt dura!!
partir dels Hiverns deixem la pista i
anem baixant per zona de bosc, per
corriols a estones drets i d’altres més planers fins l’ermita romànica de Santa Magdalena, on fem una paradeta per fer fotos
i després continuem el camí, ara ja més
planer, fins a l’Ermita de Sant Cristòfol
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Arribant a la Coma (foto: Miquel Budi)

carns, carxofes, calçots i altres menges que
entre tots aportem. Tampoc no hi falta el
vi, i passem una bona estona tot xerrant,
i menjant, per refer-nos de la caminada.
uan el solet marxa, ja no s’hi està
tan bé i decidim anar a fer un cafè
a Sant Llorenç de Morunys, on seguim
la xerrada i com que no n’hem tingut
prou, continuem xerrant al carrer abans
de decidir-nos a pujar als cotxes per tornar cap a casa.

Q

Ermita de Sta. Magdalena (foto: Rosa M. Soler)

dels Pasqüets, integrada completament
dins d’una gran cas de pagès.
'allà anem baixant fins a arribar prop
de la carretera, sota el poble de la Pedra i agafem un camí que en suau pujada
ens porta fins a la Coma i després per un
passeig vora el riu, fins al punt de sortida a
les Fonts del Cardener.
aquí ve “la traca final”: Un bon dinar de
brasa fet a les barbacoes de l’àrea de
pic-nic!!! En una taula al solet gaudim de

En resum un dia ben agradable
i en molt bona companyia.

D
I
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Dinant (foto: Rosa Maria Soler)
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excursionisme, país i cultura

16 de març 2019

MANIFESTACIÓ A MADRID
Text i fotos: Yolanda Soto i Rosa Maria Soler

Volem deixar constància de la participació a la manifestació d’una
colla de socis de l’Agrupa que es van desplaçar a Madrid.

E

n acabar l’acte, la organització va
convidar els assistents a desallotjar tot
l'espai i anar a prendre alguna cosa per les
tasques de Madrid. Cadascú va anar cap

C

adascú va gestionar el viatge en
autocar des del lloc més proper al
seu domicili i alguns es van coordinar per anar en vehicle particular. El viatge
es va realitzar amb incidències diverses:
Amb les àrees de servei col·lapsades, va
caldre de “buscar-se la vida” per anar al
WC, per sort tothom duia pic-nic i si més

al seu autocar, ja que les hores de tornada
eres diverses. Els qui van tenir temps van
fer cas de la organització i van fer el clàssic "bocata calamares", d'altres van aprofitar per fer una mica de turisme i tornar
tranquil·lament.
Finalment tots de tornada cap a Barcelona.

no van poder menjar. Un dels autocars va
rebre una multa de la Guardia (deien que
havia trepitjat una ratlla...). 100 € que van
pagar entre tots...
n cop a Madrid tots els de l’Agrupa
es van connectar i es van trobar a la
plaça on hi ha la font de Neptuno, per
assistir junts a la manifestació.

U

abril
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muntanya

CINGLES DE VALLCEBRE PRC-128
Per: Carme Collado

Dissabte. 23-3-2019

Itinerari circular: Sta. Magdalena, Grau de la Mola,
Grau del sastre, Pla de Barrumba, Tossal de LLisol (1328 m),
ermita San Ramon, Vallcebre

Foto: Joan Guiu

A

de Vallcebre, una muralla natural de pedra
calcària que encercla la vall i ens permet
gaudir d’espectaculars panoràmiques dels
voltants: La Serra del Cadí, el Moixeró,
el Catllaràs o el Pantà de la Baells, travessarem boscos de pi roig i rouredes, caminarem per sobre de cingleres i gaudirem

les 7 pugem a l'autocar entre
petons y desitjant bon dia a
tots, i ens dirigim a recollir a la
resta del grup que ens espera a Fabra i
Puig. Avui som un grup bastant nombrós i
tornem a desitjar-nos bon dia als que van
pujant i sorpresos de veure a les nostres
companyes ja en plena forma , la Carmeta
i Rosa Maria. En total vam ser 37 Déu
n‘hi do!!
a tots a l’autocar enfilem directes cap a
Vallcebre. El nostre vocal ens comenta el itinerari que farem un dels més sorprenents de l’Alt Berguedà. Bona part de
la ruta transcorre per sobre dels Cingles

J
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Foto: Joan Tarruella
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nicat (entre nosaltres en Pep anava una mica
«nervioset» en veure un grup tan nombrós, i
es pensava que no compliríem amb el temps
previst per arribar a l`hora de dinar. Res de
res, ja que tot va anar perfecte!!).
l’hora prevista vam arribar al restaurant Santa Barbara de St. Corneli,
CAP DE NOSALTRES ES PENSAVA
EL QUE ENS VAM TROBAR!! Va ser
fantàstic. Un dinar completíssim i molt bo...
i això no va ser tot ja que va estar acompanyat de música i ball!! Uns quants van acabar
a la pista ballant i entre ball i riures, vam acabar i tots molt contents i satisfets pujàvem al
autocar on el nostre xofer, i amic, Cristian,
ens va portar cap a casa.
l’excursió d’avui no li ha faltat de
res, un 10 per en Pep!! A l’autocar
tot eren comentaris positius del dia tan
complet que havíem passat.

A

Foto: Joan Guiu

A

de la vista d’una de les muntanyes més
boniques: el Pedraforca.
esprés d’esmorzar ens preparem i repartim els walkis per estar tot el grup comu-

D

Foto: Joan Tarruella
abril
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RASOS DE PEGUERA
Dissabte, 16 de març de 2019
Per: Albert López

Ruta: Espinalbet, Santuari de Corbera, Serrat de les Arades,
Serrat de les Estelles, La Torreta, Roc d’Uró, El Pedró
i antiga estació d’esquí de Rasos de Peguera.

Al fons santurari de Corbera (foto: Àngel Porras)

A

gran extensió plana d’aproximadament
600 per 325 metres. Des d’allí, tenim la
sensació d’estar davant de quelcom poc
habitual.
questa depressió té la gran particularitat de tenir diversos cursos d’aigua
que la recorren en gran part, fins que desapareixen per uns pous absorbents.
omencem a enlairar-nos cap el
Serrat de les Arades i la pleta del
To, la visió s’eixampla cap al nord, fins
assolir el Serrat de les Estelles (1947m)
on gaudim d’una vista impressionant cap
a l’est. Baixem flanquejant el Serrat de
l’Hospital fins arribar a la bassa dels Ra-

vui finalment som 19 participants
en una jornada que segurament
passarem molta calor. És una excursió per gaudir plenament de les vistes
a un costat i altre de la nostra geografia, la
llàstima són els núvols baixos a les valls.
n aquesta sortida no ens acompanya
el Cristian xofer oficial de la nostra entitat. Després de fer una aturada tècnica
perquè l’autocar s’escalfava en excés, ens
deixa sota d’Espinalbet des de on agafem
el GR107 fins arribar als plans de Corbera
i el Coll de l’Oreller on deixem el GR107
i ens dirigim cap a la masia de l’Estany. Des
de la masia del mateix nom es domina una

A

E

abril
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de Campllong.
e tornada desfem un tros de camí i
agafem un corriol que flanqueja La
Torreta i assoleix el Pla de l’Orri pel Pas de
Puigventós, travessem el pla i ens enfilem
cap el Pedró (2.051m), Aquí trobem dos
"cims" del Pedró, el vèrtex geodèsic dels
Rasos de Baix, amagat al bosc de pi negre
de la dreta, i, per l'esquerra, el monòlit
de pedra amb un pessebre i l'escut del
Club d'Esquí Berguedà que l'any 1978 va
celebrar els seus 50 anys.
audim una estona de les vistes al
nord, amb les Serres del Cadí (Torreta del Cadí, Volturó, Costa Cabirolera
i Comabona) i d'Ensija (Gallina Pelada,
Creu de Ferro, Serrat Voltor...) i els cims
de les Penyes Altes del Moixeró, Niu de
l'Àliga i Puigllançada. Més enllà podem
veure els cims de Núria i, a la part més
oriental, els Torreneules.
eguim la carena fins a trobar un antic
telearrossegador que seguirem fins
arribar a l’antiga estació d’esquí on ens
espera l’autocar, mentre gaudim durant
el descens d’una visió espectacular de la
Roca Gran de Ferrús.

D

G

Baixant el forat de l'Ós (foto: Lluís)

sets on ens enfilem fins a la Collada dels
Rasets (1.945m.) al pla de l’Orri, entre el
Peguera i la carena que s’enfila al Pedró.
La vista s’obre cap al Port del Comte i la
serra de Busa.
eguim la pista entre dolines fins assolir el Cim del Peguera (la Torreta)
(1.985m) El panorama és vastíssim. Sota
mateix, al sud es dreça el Roc d’Uró, la
nostra propera fita. Per anar-hi ho fem per
un pas curiós, el forat del pas de l’Ós
de Puigventós. Després d’un descens
una mica exposat arribem al Roc d’Uró
(1.948m.) Envoltat de cingles i amb una
vista a vol d’ocell de les valls de Tagast i

S

S

abril
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Bassa del Rasets (foto: Àngel Porras)
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muntanya

LA CREU DE BONANSA
Per: Pep Molinos

6 de febrer de 2019

Hem estat un parell de dies fent raquetes a la Vall de Boi
amb bona neu i uns dies netíssims. Ahir vàrem fer la senzilla ruta del
pic de Ginebrell. Avui hem recorregut la vall de Riu
i la punta de Falcons, veient cap a ponent a l’altre costat
de la Ribagorçana el Turbón i algun tros de la Serra de Sis
amb força neu. Recordem que el company Àngel Porras ens ha
parlat de la Creu de Bonansa a la serra de Sis; així doncs, aprofitant
que el dia continua força serè, ens desplacem després de dinar cap
l’Alt de Bonansa (coll de Plano), on aparquem el cotxe.

L

La Creu de Bonansa (foto: Pep Molinos)

a ruta prevista és d’uns quatrecents metres de desnivell i unes
tres hores aproximadament. El dia
continua sent curt per aquestes dates,
però creiem que podem fer-ho tot abans
de fosquejar.
a sortim del coll amb les raquetes
posades. El camí sempre emboscat

J

abril

manté la neu en bones condicions; solament sentim les nostres passes i quantitat
d’ocells circulant pel bosc. El bosc, la
neu, i la quietud de l’indret són impagables. Tot i així no cal badar gaire pel tema
de l’horari. El camí des de la seva sortida
va pujant de forma sostinguda pràcticament sense un tram pla.
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El Turbón (foto: Pep Molinos)

D

el poble de Bonansa. Gaudim de les vistes
i tranquil·litat d’aquest mirador, i passada
una estona iniciem el descens seguint les
nostres mateixes petjades. De mica en mica
la claror va minvant, i el descens pel bosc
ofereix unes tonalitats canviants. Arribem
a l’Alt de Bonansa que ja és de nit. Ens
descalcem les raquetes, cotxe i carretera
cap a Barcelona, amb l'agradable sensació
d’haver fet una bona ascensió de tarda.

e tant en tant alguna clariana entre
arbres ens permet veure els cims de
la Ribagorça. Quan arribem al collet de
Pegà, l’itinerari planeja (ja era hora!!) cap
a llevant i seguint per un bosc un pèl mes
obert que ens ofereix vistes sobre la serra
de Sis. En pocs minuts arribem al cim de la
Creu de Bonansa (1.765M) amb espectaculars vistes, amb tot el Pirineu d’aquest
sector força nevat, i enfront nostre allà baix

abril
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Tossal del Cerví i Pica del Cerví (foto: Pep Molinos)
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activitats ABRIL

CALENDARI ACTIVITATS ABRIL
DATA

SECCIÓ

LLOC O ACTIVITAT

VOCAL

1 dl

Muntanya

Recollir Pessebre a
Brunyola

Josep Bou

2 dm

AEC

Reunió Junta directiva

Junta

6 ds

Muntanya

Semprepodem:
Travessa Montgrí

Salvador Monpeat
Àngel Porras

6ds i 7 dg

Grup Jove

BTT a Torà-Pinós

Andreu i Roger

19 al 22
Setmana Santa.

SEM

Vall d’Aosta

Roger Sant

11 dj

AEC

Reunió de Veterans

Frederic Planas

27 ds

Muntanya

Senderisme:
Turó de Morou

Rosa M.Soler

27ds i 28 dg

SIJ

Sortida

SIJ

Tots els dimecres

AEC

Labors

Mari Guillén

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

abril
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activitats ABRIL

MUNTANYA – SEMPREPODEM

TRAVESSA DEL MONTGRÍ
Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies
Dia: dissabte, 6 d’abril de 2019. (ATENCIÓ!!! S’HA CANVIAT LA DATA)
Lloc de trobada: 7:00 a l’Agrupa – 7:15 a Fabra i Puig
Transport: autocar. Si no s’arriba a un mínim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: Fins dijous 4 d’abril les 20h.
Preu: socis 24, socis on-line 34. Cal ingressar l’import corresponent al compte de
l’Agrupa: Caixa d’Enginyers: ES72 3025 0017 4114 0003 1058, indicant nom i
“Montgrí”.
Distància: 19 km Aprox.
Desnivell: 490m. Horari aprox 5h.
Dificultat: fàcil/moderada.
Itinerari:Torroella de Montgrí, castell de Montgrí, el Montplà, Pinar Gran, Cala Pedrosa, Pla del Milà, Punta Ventosa, La Caleta, Cala Montgó.
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya,
crema solar, aigua , esmorzar i dinar(....i potser banyador).
Vocals: Angel Porras (661846175) i Salvador Monpeat (659209542).
Normativa: és obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet
d’apuntar-se a aquesta activitat, 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.
Apunts de l’excursió: Itinerari que surt del poble de Torroella de Montgrí, i s’enfila
ben aviat al castell de Montgrí, amb bones vistes sobre l’Empordà i Les Alberes. Continuem cap el proper cim Montplà i creuem els boscos del Pinar Gran. Baixem a la petita
i acollidora Cala Pedrosa. Pugem de nou a l’altiplà fins abocar-nos a les cingleres de la
Punta Ventosa. A partir d’aquí, un bonic camí de ronda ens porta a cala Montgó, tot
passant algunes caletes.
abril
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activitats ABRIL

MUNTANYA – SENDERISME

TURÓ DE MOROU
I ELS EMPEDRATS

Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies
Dia: dissabte 27 d’abril de 2019.
Lloc de trobada: 7:30 a l’Agrupa – 7,45 a Fabra i Puig
Transport: autocar. Si no s’arriba a un mínim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: Fins dijous 25 d’abril a les 20h.
Preu: socis 37, socis on-line 47. Inclou autocar i dinar.
Cal ingressar l’import corresponent al compte de l’Agrupa: Caixa d’Enginyers: ES72
3025 0017 4114 0003 1058, indicant nom i “Morou”.
Distància: 6/7 km.
Desnivell: 230.
Horari aprox. 3 h.
Dificultat: fàcil.
Itinerari: Santa Fe del Montseny – Can Lleonart -la Castanyeda - La Cornera
(1.261 m) -Turó de Morou (1.307 m) - L’Empedrat de Morou - Pantà de Santa
Fe - Santa Fe.
Dinar: Restaurant Can Giró de Campins
Material: Motxilla, barret, roba d’abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya,
crema solar, aigua i esmorzar.
Vocal: Rosa Maria Soler (699537419)
Apunts de l’excursió: Itinerari circular, gairebé sempre per bosc, del qual només sortirem puntualment per pujar a les roques de la Cornera, a l’Esquei de Morou
i en el tram de l’Empedrat. Aquests punts ens permetran veure boniques panoràmiques.
Normativa: és obligat llegir les Normes Generals de les sortides de l’AEC; el fet
d’apuntar-se a aquesta activitat, 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.
abril
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activitats previstes

CALENDARI
SENDERISME

DATA

LLOC

VOCAL

01-04-2019

Recollir Pessebre

Josep Bou

27-04-2019

TURÓ MUROU

Rosa M. Soler

25-05-2019

FONTS DEL GLORIETA

Pere Mansilla

08-06-2019

ESTANY DE BANYOLES

Josep Bou – Francina Torrent

16-06-2019

LA RIBALERA – TÍRVIA

Comissió Ribalera

SEMPREPODEM
13-04-2019

TRAVESSA MONTGRÍ

Salvador Monpeat – Àngel Porras

18-05-2019

PEDRAFORCA

Mar Cardona – Toni Puigventós

16-06-2019

LA RIBALERA

Comissió Ribalera

29-06-2019

NÚRIA - VALLTER

Pere Mansilla

07-07-2019

CERCLE DE PESSONS

Xavier Domènec

ALTRES ACTIVITATS SECCIÓ MUNTANYA
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).

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 •
abril
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activitats previstes

ESQUÍ DE MUNTANYA 2019
DATA

SORTIDA

VOCAL

19-22 d'abril

Vall d'Aosta (Setmana Santa)

Roger Sant

4 i 5 de maig

Garmo Negro

Bernat Ruiz

25 i 26 de maig

Vallhibierna

Enric

8-10 de juny

Travessa colls Maladetes

Rafa Alacuart

R

ecordem que per a poder assistir a les sortides cal disposar d’ARVA, pala i sonda i
que a l’Agrupa en tenim per a llogar per 15€ el cap de setmana + 5€ dia addicional
(30€ fiança)
Els vocals convocaran les reunions prèvies de cada sortida entre una o dues setmanes
abans de la realització d’aquesta, via grup de mail (HYPERLINK "mailto:semaec@googlegroups.com"semaec@googlegroups.com)
VOCALIA D’ESQUÍ DE MUNTANYA

SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL
DATES DEL CURS 2018-2019

ABRIL 27/28 = sortida
post setmana santa
MAIG 18/19 = sortida

L

JUNY 8/9 = sortida conjunta
JULIOL = campaments •

CAMPAMENTS D’ESTIU S.I.J

a nostra Secció Infantil i Juvenil ja està preparant el Campament d’estiu 2019, que
es farà a Tavascan (Pallars Sobirà), del 14 al 28 de juliol.
Inscripccions: A partir del 3 d’abril pels socis de AEC i a partir del 18 del mateix mes
pels no socis.
abril
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activitats previstes

CALENDARI GRUP JOVE 2018-19
DATA

VOCALS

ACTIVITAT

Abril

6, 7

Andreu, Roger

BTT a Torà-Pinós

Maig

11, 12

Xavi C, Jordi M, Pol B

Barrancs d’aigua

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) •

T

LA FAM NO FA VACANCES

alment com ho hem fet els darrers anys, des de l’Agrupa participarem en la campanya
del Banc dels Aliments “LA FAM NO FA VACANCES”, destinada al recapte
d’aliments, de cara a l’estiu.
Des d’ara fins al mes de juny trobareu al nostre local les caixes per dipositar els aliments
que vulgueu aportar.
Penseu-hi: Amb una miqueta de cadascú farem una bona pila d’aliments, que seran de
gran ajuda.

abril
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glacera

CALENDARI
ALPINISME

FORMACIÓ

TEÒRICA

PRÀCTICA

CURS NIVELL II

3, 10,i 17 d’Abril

6 i 7, 13 i 14 d’Abril

CEE

TÉCN. PROG.
GLACIAR Y AUT.

2 de Maig

4 i 5 de Maig

AEC

PROGRESSIÓ PER CRESTES
FORMACIÓ

TEÒRICA

PRÀCTICA

MONOGRÀFIC

22 de Maig

25 i 26 de Maig

FEB

MONOGRÀFIC

25 de Setbre

28 i 29 de Setbre

FEB

ESCALADA EN ROCA
FORMACIÓ

TEÒRICA

PRÀCTICA

CURS NIVELL I

8,15, i 22 de Maig

11 i 12, 18 i 19 de Maig

UECG

19 i 20, 26 i 27 d’Octubre

CEE

27 i 28 d’Abril

AEC

CURS NIVELL II 16, 23 i 30 d’Octubre
MONOGRÀFIC

24 d’Abril

EXCURSIONISME
CURS NIVELL 18 i 25 Setbre ,2 d’Octubre 21 i 22, 28 i 29 de Setbre

AEC

DESCENS DE BARRANCS
MONOGRÀFIC

12 Juny

15 i 16 Juny

FEB

8 i 9 de Juny

CEE

FERRADES

btt

MONOGRÀFIC

5 de Juny

CALENDARI BTT 2018-2019
DATA

VOCAL

25-26 de MAIG

Pere Mansilla

PENDENT DEFINIR DATA

Roger Sant
abril
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ACTIVITAT

s.e.m.

MONTMALÚS I PESSONS
Text i fotos: Bernat Ruiz

Els dies 9 i 10 de març, a la SEM teníem preparada una travessa
per la Cerdanya. Quan ens trobem per preparar-la, és evident que
amb les condicions de neu que tenim no la podrem fer.
Els del grup jove van al Cadí a fer alguna canal, i ens ofereixen
compartir allotjament a casa de l'Enric al Querforadat.
Acceptem, ja que uns quants volen combinar les dues activitats.

Coll de Montmalús

D

esprés de diversos canvis de
plans, els esquiadors acordem
trobar-nos al pàrquing de Grau
Roig diumenge al matí i acabar de decidir
que fem segons el grup i les ganes. Buscant idees uns dies abans, descobreixo
una petita travessa que permet fer els dos
cims més coneguts de la zona, el Montmalús i el Pessons. Faig la proposta, però
entre la por de no trobar prou neu i la
matinada que caldria fer tant si es ve des
de Barcelona com des del Querforadat, al
abril

final només ens trobem en Pere i jo el diumenge a dos quarts de 8 a l’aparcament
de Grau Roig. Altres finalment arribaran
més tard; l'Amat i el Pau aniran a fer el
Montmalús, i el Roger i la Sònia una volta
pels estanys de Pessons.
inalment, poc després de les 8, amb
els esquis als peus, sortim amb en Pere
direcció cap al Montmalús. Comencem
per dins el bosc per fer més agradable la
pujada, però els tobogans de neu dura
que han fet alguns esquiadors de l'estació

F
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En Pere al cim del Pessons

mentant la jugada. Si aquí dalt hi ha poca
neu no sabem que trobarem més avall.
omencem a baixar cap a sota el coll
amb una neu dura i les típiques ondulacions que trobem habitualment a finals
de la primavera provocades pel desglaç.
Superem aquesta primera pala per un pas
estret de neu entre prats i pedres, i de cop
i volta la neu canvia i ens trobem gaudint
d'una magnífica esquiada entre suaus turons amb una neu dura però que el sol ja
ha estovat al punt just. Baixem fins al refugi
i l'estany de Montmalús i fem una petita remuntada cap al collet de Ribús. Són
només 20 o 30 metres de desnivell, i no
tenim clar si ens caldrà posar les pells, tant
poc clar que cadascú fa una cosa diferent.
ntrem a la Vallcivera, però per baixar-hi
tenim un tram de bosc que no sabem
en quines condicions trobarem. Anem
buscant traces entre els pins, intentant tro-

fan que decidim pujar per la pista d'esquí
per fer els primers metres de desnivell,
aprofitant que encara no hi baixa ningú.
Quan s'acaba la pista seguim amunt, ja
fora del bosc, per uns suaus lloms de neu
fins a sota el coll. Els últims metres, ja pugen una mica més drets, però encara que
la neu és dura, hi ha una bona traça que
ens permet arribar fins al coll sense dificultats. Un cop al coll, ens cau l'ànima als
peus; tota la pala sud del Montmalús està
ben pelada. La primera sensació és que
ja podem deixar els esquís al coll, fer el
cim a peu, i tornar cap a casa. Quan ens
ho mirem una mica millor, veiem que fent
una mica d'equilibris podrem arribar al cim
amb esquís, i que si després tornem cap al
coll, podrem baixar, això si esquivant algunes pedres, fins a l'estany de Montmalús.
Arribem al cim i fem la paradeta per agafar
forces tot contemplant el paisatge, i coabril
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tem per clapes de neus entre prats d'herba
fins a 50 metres del cim del Pessons, on
decidim deixar els esquís, i acabar de pujar a peu.
l cim gaudim d'unes vistes espectaculars, des del Canigó a l'Aneto i
més enllà. Prenem la fresca, fem fotos, i
comencem a baixar cap al coll. Un cop al
coll, ens mirem la canal dels Isards, per on
volem baixar. El primer tram no és massa
prometedor, hem d'anar fent equilibris entre les pedres que surten per no fer malbé
els esquís. De seguida, però, a mesura
que la canal es va fent més ampla, anem
trobant unes pales i lloms on gaudim de
bona neu i que ens porten ràpidament
cap als estanys de Pessons, i les pistes de
Grau Roig, per on arribem al punt de sortida. Al pàrquing ens esperen l'Amat i el
Pau que ja han tornat del Montmalús, i un
merescut dinar.

bar la millor baixada. Enmig del laberint,
ens hem de treure els esquís per superar
un petit ressalt de roques i branques,
i finalment el bosc es comença a obrir i
podem gaudir d'una bona baixada que
s'acaba abans del que voldríem al fons de
la vall, on trobem molta més neu de la
que esperàvem. Probablement, el vent ha
portat fins aquí tota la que falta als cims.
oca tornar-se a posar les pells, i remuntar cap al Port de Vallcivera, però
veiem que la majoria de traces van cap al
Coll de l'Illa, una mica més alt i una mica
més al nord, la qual cosa ja ens va bé. Així
doncs, ens decidim per aquesta opció, i
quan arribem al coll veiem que hem fet
bé. Sortim just a sobre de l'estany de l'Illa,
i fent un llarg flanqueig amb una lleugera
pujada ens plantem just a sota del coll dels
Isards. Paradeta merescuda a recuperar forces, acabem de pujar fins al coll, i remun-

A

T

Entrada a la canal dels Isards
abril
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glacera

CERVINO

(4.477 m)

Aresta Hörnli 1.200 m AD
Per: Javier Aznar

Parafrasejant Gaston Rébuffat, és la més bella piràmide dels Alps,
representa el cim perfecte, la muntanya dels nostres somnis,
la seva alçada i la seva situació de cim totalment aïllad d'altres,
li dóna una aparença de solidesa exemplar,
però res més lluny de la realitat
una roca de mala qualitat és la paradoxa.
curt, són aspectes a tenir molt presents.
ersonalment penso que la baixada és
més perillosa que la pujada i exigeix
extremar l'atenció en funció de la fatiga de
l'itinerari.
Täsch, haurem de deixar l'automòbil
i agafar el tren fins a Zermatt i aquí
agafar el telefèric de Schwarzsee, i des
d'aquest punt entre 2,30 h a 3h arribarem
al refugi.
unt de sortida: Hörnlihütte 3.260m,
Avui dia totalment renovat prohibitiu de preu, així que haurem de fer nit
l'imprescindible, 150 FRS, i sanció per
bivac o amb tenda per sobre de 2.800 m
de 5.000 FRS.
escripció de la ruta: Ja sortirem encordats de nit tancada, una fina aresta
de neu ens deixa al peu de l'aresta, un primer mur d'uns 10 m (III) i superat aquest,
flanquegem cap a l'esq., Pràcticament no
s’escala l'aresta , tota l'ascensió s'orienta a
la Cara Est, en alguns punts hi ha trams de
cordes fixes, anem grimpant i travessant fins

P
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L

Aresta Hörnli, 1200- AD

’Aresta Hörnli està considerada
una via mitjanament fàcil i hi ha
una certa tendència a subestimarla, i seria un gran error, tècnicament no
ofereix més que dificultats aïllades de III i
III+, i alguns trams assegurats amb cordes
fixes o cadenes però són altres els factors
a tenir presents, la forma física, l'altitud, el
desnivell important, l'orientació nocturna
a l'inici i sobretot el maneig de corda en
abril
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a tres couloirs de roques ja que el terreny
és de mala qualitat i exposat a caigudes de
pedres d'altres cordades, s'arriba a un gran
abombament de roques des d'on és visible la cabana Solvay (20 m2, 10 places,
sense aigua, avui dia amb vídeo càmera,
és a dir que et fitxen, només utilitzable en
cas d'emergència, 20 FRS a la baixada),
s'escala directament per la placa Moseley
III +, i s'arriba a la cabana, situada en una
petita bretxa de l'aresta (4.003 m), travessar a l'esq. de la cabana i escalar la placa
Moseley superior (III) escalar en direcció
a l'aresta fins a una gran torre (Roter Turm)
cordes fixes i rodejar per l'esq., seguir cap
a l'aresta i s'arriba a l'espatlla (l'Epaule),
la referència d'horari que ens indiquen els
guies és de màxim 4h fins a aquest punt,
horaris superiors millor deixar-ho aquí, ja
que segur se'ns complicarà el descens.
egurament en aquest punt ens haurem de posar els grampons, comença
a aparèixer neu i bastant de gel, donada
l'exposició de l'aresta, en l'aresta de l'Epaule
trobem diverses clavilles de ferro amb anella, molt pràctiques per assegurar i després
al descens, l'aresta acaba contra la Tête du
Cervin, cordes fixes i una cadena faciliten
el superar diversos murs i plaques en punts
on es pot observar el precipici de la Cara
Nord, (lloc de l'accident de Whymper), i
per un pendent ja de neu accedim al cim
suïss (E), amb una imatge de Sant Bernat,
una cresta molt aèria ens conduiria al cim

S

abril

Cim del Cervino

Italià (O) amb una gran creu.
mb bon temps, la vista és espectacular, una sensació d'aïllament total
i uns precipicis per tots els costats impressionants.
n el descens nosaltres només vam fer
2 ràpels fins a l'Epaule, després tot
desgrimpada, extremant precaucions per
no tirar pedres a la resta de cordades,
qüestió aquesta molt difícil.
ecomano molt l'ús per a una cordada
de dos alpinistes, d'una corda en simple de les que avui dia es fabriquen per a
alpinisme, i entrenar la progressió amb el
maneig en curt de corda.

A
E

R
N

o podem deixar passar la publicació
d’aquest article, sense fer memòria dels nostres consocis MIQUEL FERRER, que fou Secretari
de l’ Agrupació i en XAVI GÓMEZ que van perdre
la vida l’estiu del 1961 el primer i el setembre
del 83 el segon, en sengles tràgics accidents, tot
intentant l’ascensió al cim del Cervino.
(Nota del butlletí)
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l'itinerari

PUIGLLANÇADA ( 2.409 m)
PELS ALABAUS
BERGUEDÀ

Per: Jordi Pino i Caterina Rodríguez

Aquesta muntanya molt característica de la Cerdanya
i de l'estació d'esquí de La Molina, on el teleselles arriben
prop del cim, pertany íntegrament a la Comarca del Berguedà
i juntament amb la Tossa d'Alp, formen part d'una llarga carena
dels Pirineus axials que, des del Moixeró, s'allarga fins el Puigmal
passant per la collada de Tosses.

F

A

ormada per calcàries devòniques i
conglomerats, les seves aigües tributen pel nord al riu Segre i pel sud
al riu Llobregat. Terreny de pastures, el
Puigllançada té diverses rutes d’accés, pel
sud des de coll Roig, al nord des de La
Molina, per ponent des de Coll de Pal i
per llevant la ruta que descriurem seguidament, pujant per les pistes dels Alabaus.
Excursió, senzilla, fàcil i curta que només
presenta dificultats d’orientació al tram final de pujada al cim, en cas de boira.

mb automòbil ens hem de dirigir fins
a les pistes d’esquí de La Molina
anomenades dels Alabaus. Per fer-ho tenim tres opcions. La primera des de La
Seu d’Urgell i Puigcerdà direcció La Molina i un cop passat el poble i els Teles
de Pista Llarga i Roc Blanc, trencar en una
cruïlla a la dreta que porta a Castellar de
n’Hug i la Pobla de Lillet. Just entrar en
aquesta carretera a 100 metres hi ha a la
dreta un gran aparcament de vehicles i un
telesella. Som als Alabaus i aquí aturarem
el vehicle.
La segona opció és venint des de Manre-

ACCÉS
abril
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Les referències més importants i horaris
sense comptar parades són:
0 minuts.- Aparcament dels Alabaus.
(1830 m). Sortim en direcció sud-oest
muntant, per herba de prat, les pistes
d’esquí. Tenim el telesella a la nostra esquerra. Trobem algun pi i la pujada que
ha començat suau, més amunt es fa un pèl
més forta, fins que arribem a un petit pla.
Just travessar-lo comencem a seguir uns
rastres que ha deixat una retrac de les pistes d’esquí, ara en dura pujada. Travessem
el telesella per sota, de seguit el pendent
minva i arribem al final d’aquest telesella.
55 minuts.- Final del telesella (2150 m).
Ara el terreny, sense arbres, només herba
de prat és planer, fins i tot fem una lleugera baixada (-5 m) on al seu final trobem
un indicador.
1 hora.- Pal indicador. (2180 m). Marca
la direcció al Clot de l’Hospital cap a la
nostra esquerra. Seguim direcció sud-oest,
ara per una pista de muntanya, en suau
pujada que de seguit es torna pla i arriba
al final del telesella que puja per la nostra
dreta del torrent Negre.
1 hora i 10 minuts.- Final del Tele del
Torrent Negre. (2220 m) Seguim, per
entre prats, la pista que surt del final del
Telesella i que ens porta, també direcció
ponent, a superar un petit llom. Un cop
passat aquest llom ja veiem el cim un pèl
a l’esquerra. El terreny és planer, molt perdedor en cas de boira, fem una baixada

sa i Berga per les esmentades poblacions
de La Pobla i Castellar, passant pel coll
de la Creueta i des d’on també arribarem
a l’aparcament dels Alabaus. Una tercera
ruta és des de Barcelona o Girona per
Ripoll i Ribes de Freser, muntant tota la
Collada de Tosses i al seu cap d’amunt
prendre el trencall a l’esquerra que du a
La Molina. En un parell de quilòmetres
arribarem al trencall de La Pobla de Lillet
i Castellar de N’Hug que restarà, ara, a la
nostra esquerra.

L

RECORREGUT

a nostra excursió el que farà és seguir,
direcció ponent les pistes d’esquí dels
Alabaus fins el seu final. Aquí, ja gaire bé
per carena seguirem, també direcció ponent, fins el final del telesella del Torrent
Negre i en la mateixa direcció travessarem
uns plans que ens duran al peu del cim.
Només restarà pujar-hi.
abril
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(-10 m) travessem un nou pla força gran
i deixem la pista que ens portaria al cim,
per fer drecera i enfilar-nos en suau pujada
per herba i unes pedres, ara direcció sud,
fins el cim.
1 hora i 35 minuts.- Puigllançada.
(2409 m). Vèrtex geodèsic, pessebres i
altres elements i també una gran pantalla
de comunicacions. Extraordinàries vistes.
Baixada desfent el camí d’anada.

T

HORARI

ot el recorregut el farem, sense comptar parades, en una mica més d’hora i
mitja. La baixada es pot fer en ¾ d’hora.

E

DESNIVELL

l desnivell acumulat de tota l’excursió
és de 610 metres, tant de pujada com
de baixada.

A

ÈPOCA

questa ruta es pot fer tot l’any, encara que a l’hivern acostuma a haver-hi
neu en tot el recorregut. Ruta molt recomanable amb esquís o raquetes,. Sempre
i quan no hi hagi boira. Cal evitar anar-hi
al pic del estiu i al migdia per la forta calor
que podem passar. L'indret sol ser molt
ventós.

U

PUNTS D’INTERÉS

na mirada a Ponent a més del Cadí,
Pedraforca i Tossa d'Alp que tenim
davant, podem abastar totes les muntanyes del Pallars i fins el Turbon, ja en terres
abril

de la Franja de Ponent.
Cap el nord, tota la plana i cims de La
Cerdanya i el Capcir i cap a llevant el massís del Puigmal i totes les muntanyes de les
valls de Ribes i de Núria. Al sud entre
moltes altres el Montseny, Sant Llorenç i
Montserrat. La tèrmica de Cercs i la vall
alta del Llobregat estan als nostres peus.

CLIMA I VEGETACIÓ

L

a vegetació d'aquesta ruta és típica
d’un estatge subalpí. Algun pi a la part
baixa i herba de prat en tota la caminada.
El clima en aquest indret és alpí amb influències humides de la mediterrània, molt
diferent de la resta de la Cerdanya que
tenim a tocar, on sol ser més eixut. Fortes
ventades i glaçades a l’hivern i sobtades
tronades i tempestes a l’estiu. A l’hivern
a la part alta sol abundar-hi el gel, fruit de
les ventades i el desglaç que es produeix
durant el dia, degut a la forta variació de
temperatures que s’hi dóna.

M

EQUIPAMENT

otxilla, gorra o barret, ulleres i crema solar tot l'any. A l'hivern cal dur
roba d'abric. També cal dur especialment
roba protectora del vent. L'excursió, sense neu, es pot fer amb calçat tou, doncs
tot el recorregut va per herba o per pista.
També recomanem dur una màquina de
retratar i uns binocles i sobretot aigua.
Barcelona a 5 de Juliol de 2008.
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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 •

CONDOL

A

principis del passat mes de març va finar el consoci, amic i company de tants
camins, en Josep Reixachs. Al seu germà Francesc i demés família els hi expressem el nostre més sentit condol

TARGETES FEEC

COM TENIR LA TARGETA AL MÒBIL
Entrar a www.feec.cat
Entrar a llicències federatives
Entrar a l'apartat: APP de la llicència federativa
Android google play o a
Ios APP store segons correspongui
Identificarse
PROBLEMES:
A certs llocs no hi ha cobertura del mòbil. Va bé tenir una còpia de pantalla.
Alguns refugis no ho accepten.

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

ere@aec.cat
caiac@aec.cat
comunicacio@aec.cat
coordinacio.sij@aec.cat
grupjove@aec.cat
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laribalera@aec.cat
seam@aec.cat
secretaria@aec.cat
web@aec.cat
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Dimecres al sol. Efectivament (foto: Rosa M. Soler)
Grau del Sastre, davant pantà de la Baells (foto: Joan Guiu)

Cingles de Vallcebre (foto: Joan Tarruella)

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”
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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

YOUTUBE: www.youtube.com/
channel/UCCb4ymO48bGSVxewPerIa3Q
FACEBOOK: www.facebook.com/AgrupaAEC
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En aquest butlletí hi col·laboren: Jordi Romagosa, Pere
Mansilla, Rosa M. Soler, Javier Aznar, Pep Molinos, Joan Guiu, Carme
Collado, Joan Tarruella, Albert López, Àngel Porras, Jordi Sagalés, Bernat Ruiz, Jordi Villena, Miquel Budi, Yolanda Soto, Salvador Monpeat,
Jordi Pino i Caterina Rodríguez

INSTAGRAM: www.instagram.com/agrupacioexctacatalunya
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