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S.O.S. BUTLLETÍ

"oficials" de l'Agrupa, com de qualsevol
altre que pogueu fer pel vostre compte,
o algun viatge interessant, o aquell record
de fa anys, etc. etc.
nes fotos i quatre línies explicatives,
són suficients. No cal ser un gran escriptor... encara que si algú ho és, doncs
perfecte!
o patiu tampoc per les faltes
d'ortografia. El nostre corrector (en
Jordi Romagosa) ho deixa tot impecable.
Fins i tot podeu escriure en castellà si no
us veieu en cor de fer-ho en català i ell ens
ho tradueix.
om veieu NO HI HA EXCUSES!!
A veure si us poseu les piles i el
proper mes hem de deixar articles "en llista
d'espera".

ltimament ens està costant Déu i ajuda de reunir cada mes el material suficient per a omplir el Butlletí. Molt
sovint veiem amb preocupació, que van
passant els dies del mes, sense que ens arribi
res... i llavors comença la feina d'empaitar a
uns i altres per trobar voluntaris per fer quatre
ratlles i enviar fotos de les activitats que es fan
a totes les Seccions i hi ha mesos en que,
realment, sembla un miracle que puguem
aconseguir omplir aquestes pàgines.
olem animar a tots els socis que ens
envieu "material". Penseu que el
Butlletí es nodreix de les nostres activitats
i que qualsevol aportació per petita que
sigui serà molt benvinguda.
o dubteu en explicar-nos les vostres
experiències, tan de les sortides
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e.r.e.

AVENC GRAN DE LES ALZINES
Text i fotos: Yolanda Soto

Dijous ens truquem.
Ens preguntem, volem fer un avenc? Sí?
Doncs aquí està la proposta:
Diumenge 12 de gener AVENC GRAN DE LES ALZINES

tical de 5 metres, des de la que s'observa
la via paral·lela. Una nova vertical de 8
metres a la base de la qual trobem una
rampa que ens situa en un ressalt de 2'5
metres. Aquí comença una nova vertical
de 6 metres que s'aboca a un ampli pou
de 6 metres, la base d'aquest està plena
de blocs, formant una sala de 4x5 metres,
deixant al mig un petit forat que permet
accedir a la darrera vertical de 15 metres,
la base en pendent acaba fent-se impenetrable a -70 metres. La via lateral comença
en el tercer pou, a la meitat d'aquest tro-

Descripció Breu: Avenc de 70 metres
de desnivell i 120 metres de recorregut a
Vallirana
A les 8:19h quedem a Vallirana per unificar cotxes. Allà ens trobem el Toni, el
Xavi, el Jorge i la Yolanda. Abans de fer
l’activitat necessitem agafar forces, així que
fem parada a Olesa de Bonesvalls on ens
espera un bon esmorzar. Ara ja podem
anar a fer l’avenc.
La descripció que fa l’espeleoíndex és molt encertada: La boca
de 3x4 metres s'obre al mig d'una dolina,
i té un primer pou de 12 metres, a la base
un petit pou de 2'5 metres connecta amb
un pou de 10 metres, a la meitat d'aquest
trobem un replà que ens permet accedir a
una via lateral. Continuant pel pou principal, un cop a la base trobem una nova verfebrer
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bem un replà, on a l'altra banda trobem
la petita boca d'un pou de 6 metres que
enllaça amb un altre de 15 metres, a la
base trobem una gatera d'enllaç amb una
gran sala plena de blocs, caminant entre
ells fins l'altre extrem, trobem una escalada
de 12 metres que dóna accés a una galeria
superior que acaba en una sala de 4x4
metres on en el sostre s'observa un precari
tap de blocs. A la sala a -44 metres, també s'hi pot accedir des del pou principal
per una finestra situada a -35 metres
Va ser una matinal molt ben aprofitada
febrer
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muntanya

SEMPREPODEM

EL FERRAN

18 de gener de 2020
Per: Albet López

Finalment vint i sis persones participàrem en aquesta excursió
per l’Alta Garrotxa mai més ben dit terra aspra,
trencada i de mala petja....

Coll de la Bassa (foto: Joan Canovas)

L

’autocar ens deixa cap a les 9 a
la cruïlla de Can Pei de la carretera d’Oix a Beget, comencem a
caminar seguint la pista que ressegueix la
riera d’Oix fins al pont Trencat on un cop
creuat agafem el camí que baixa a creuar la
riera i seguim el camí que va resseguint-la
passem per la Tuta d’Escales, cavitat de
36 metres de recorregut.
n cop passat el camp de la Rierola
tornem a creuar la riera en aquest cas
la d’Escales. A l’altra banda d’aquesta riera força ampla i normalment seca, trobem
la continuació del camí que en poca estona ens porta fins a la l’església de Santa
Maria d’Escales. Es tracta d’una església
romànica d’una sola nau,. L’edifici té un
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conjunt de paraments que van del segle X
al XIII, de manera que es pot afirmar que
hi hagué diverses fases de construcció o
de reforma. La part baixa dels murs de la
nau corresponen al segle X, la part superior i la coberta de llosa daten del segle XI,
la galilea adossada a la façana de ponent
és del segle XII i l'absis semicircular, amb
cornisa i finestral central, va ser construït
el segle XIII substituint l'anterior capçalera.
a porta de l'església té la llinda inscrita amb la data de 1838 i la llegenda
"HECE S T SCALI" dins un emmarcament. La galilea es troba al vessant nord,
adossada a la façana de ponent i sobre
la galilea s'hi va construir en època moderna una cambra destinada a habitatge
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mur oest on n'hi ha dues. Una escala de
pedra adossada a la part exterior del mur
nord del temple permet accedir a la torre.
bservem una estona la situació i
la construcció de l’església per
continuar el camí cap al coll de la Bassa.
Deixem les motxilles i baixem a visitar la
balma del Corneta. Instal·lem un passamà
per passar amb seguretat el darrer pas i
gaudim d’aquesta meravella de la natura.
La balma del Corneta és un abric rocós
de cavitat calcària horitzontal de no gaire
profunditat, penjada al mig de la cinglera
que queda per sota el coll de la Bassa. És
coneguda per rebre el nom d'un corneta
d'infanteria; segons les fonts a saber si carlí
o lliberal.
s una balma gran, d'uns 500 m2 i una
alçada que va des dels 15 metres a
l'entrada a 2 metres al fons, que s'endinsa
dins el rocós calcari uns 30 metres des de
l'entrada. La balma es troba en una cinglera orientada al sud, envoltada d'alzines,
no la veus fins que hi arribes. Des de l'altra

O

Balma del Corneta (foto: Albert López)

que actualment és utilitzada com a refugi
de muntanya. Aquest recreixement de la
galilea oculta parcialment la torre de campanar, que originalment s'alçava sobre la
façana oest. Aquest campanar és de torre,
de planta quadrada, amb teulat a dos vessants. Té una obertura a cada costat, tot i
que parcialment cegades, a excepció del
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Accés a la Balma del Corneta (foto: Joan Canovas)
febrer

7

2020

banda de la riera d'Escales, per la zona de
Santa Bàrbara de Pruneres la pots arribar a
intuir encara que quedi força camuflada.
n cop retornats al coll de la Bassa i recuperades les motxilles amb
l’ase que ens les va vigilar flanquegem
el Puig de Planseserres i arribem al coll
de Terres amb boniques perspectives
de la vall de Riu i els enasprats cims que
l’envolten, encapçalats pel puig de Bassegoda i de la vall d’Oix amb el talló i
el puig d’Ou al fons.
ns enlairem en direcció a el Ferran per
un camí ben aparellat el pujant Nou,
construït sobre un mur de pedra seca, en
poca estona i passant per unes roques cantelludes assolim el cim de Ferran (983m.)
, punt culminant de l’itinerari d’avui gaudim d’un dilatat panorama, en el qual és
present el dominant Comanegra.
l Ferran és un dels cims emblemàtics
de l’Alta Garrotxa malgrat no arribi
als mil metres d’alçada. De fet, te’l miris
per on te’l miris és una cresta impressionant i que en bona mesura et mostra el
paisatge més típic de l’Alta Garrotxa.
Des del cim estant es contempla perfectament la curiosa i esmolada cresta que
baixa fins el Grau d’Escales i tot el rosari
de cims de la Garrotxa i part del Ripollès, des dels nevats Costabona, Pic de
l’infern, Montfalgars i Comanegre. A
sota mateix del cim, al nord, el petit nucli
de Talaixà sembla a cop de pedra, però
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Arribant a Talaixà (foto: Mar Cardona)

caldrà baixar força metres.
ornem enrere fins agafar el baixant del
cim de Ferran. Després d’una giragonsa, ja per sota la cinglera (equipat amb un
cable) el camí emprèn una davallada decidida, pel dret, amb arbres on agafar-se
i ja sense més dificultats arribem a Talaixà
on aprofitem per dinar uns al sol i altres a
l’ombra.
esprés de dinar només ens queda seguir el bonic camí del Pont de Valentí
i després ja per pista fins a Sadernes on
arribem cap a les 5 de la tarda i ja tenim
l’autocar esperant-nos.
em pogut gaudir d’un bon dia amb
forces estones de calor, tot i les previsions, i duna excursió força variada com
no podia ser d’altra manera a la Garrotxa.
Moltes gràcies per la vostra companyia.
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muntanya

Dimecres al sol

VOLTA DE LES ERMITES
DE PONTONS
15-1-2020

Per: Rosa M. Soler

Aquest "dimecres al sol" ens ha permès de conèixer els voltants
del poble de Pontons en una ruta per paratges ben bonics
i unes ermites situades en indrets espectaculars.
una estona sortim del bosc i eixamplem la
visió amb unes vinyes en primer terme.
és o menys planejant anem fent,
fins a arribar a Sant Joan de la
Muntanya, que ens apareix de sobte. S'hi
arriba per una zona plana, que no deixa
endevinar que en realitat l'edifici està
penjat en una zona rocosa, que domina
la vall per on transcorre la Riera de Pontons. Aviat però ens en fem el càrrec, a
l'apropar-nos a l'absis.
er continuar, cal pujar uns altíssims
graons que volten l'ermita per la dreta per poder arribar a la porta d'entrada
(tancada) i a un petit mirador sobre la vall,
amb Montserrat al fons. A les cingleres
de l'altre costat de la vall, sorprèn la penjada ermita de Sant Salvador, on hem d'anar
seguint la ruta.
esprés de fer fotos i admirar les vistes,
emprenem la baixada, que comença
amb fort pendent, que més avall es va suavitzant. Passem vora unes granges i arribem
al fons de la vall, on creuem la carretera
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Sortint de Pontons (foto: Miquel Budi)

ns trobem a l'Agrupa 10 persones i
repartits en dos cotxes, marxem cap a
Torrelles de Foix, on parem a esmorzar. Al bar hi trobem en Lluís que hi ha anat
amb moto i que, a base de cafès amb llet,
s'intenta recuperar del fred que ha passat.
a amb la panxa plena, seguim ruta fins
a Pontons, molt proper, on aparquem
els vehicles i a quarts d'onze (com els senyors) comencem la nostra caminada.
ust a la sortida del poble trobem el cartell indicador per anar cap a Sant Joan
de la Muntanya, el nostre primer objectiu.
Anem pujant primer per un camí bastant
ample, a estones amb força pujada i d'altres
més planer, fins arribar a la carena, on per
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Tota la colla a st. Salvador (foto: Pere Mansilla)

ment resseguint la carena. Passem pel costat del Roc de la Senyera, on hi oneja una
estelada i veiem als nostres peus la casa de
Penyafort, per on hem passat abans.
nem baixant fins a a arribar a un camí
cimentat, que va per una banda a
Pontons i per l'altra a la casa de Penyafort.
Els xofers ofereixen la possibilitat, si algú
ho vol, d'anar fins la casa de colònies,
més propera i que ens recullin amb els cotxes. Ens hi apuntem quatre, que ja en
tenim prou per avui...
algrat tot, el camí fins a la casa s'ens
fa més llarg del que esperàvem i un
pèl pesat al ser tota l'estona de ciment. Però
tot arriba i després de passar per la casa fem
cap a la cruïlla de la carretera on busquem
un punt amb sol, per esperar els companys.
viat arriben, i cap a Torrelles falta
gent, a dinar. Ho fem al mateix bar
on hem esmorzat i gaudim d'un àpat sorprenentment bo i barat. Un fantàstic final
per aquest dia tan ben aprofitat.
Fins la propera!

per on hem arribat a Pontons, i prenem un
trencall que baixa a creuar la riera i porta a
la gran casa de colònies de Penyafort.
i passem per davant i seguim per un
camí-pista cimentat, que al cap de poc
cal deixar, per seguir un tros més planer, fins
que trobem un trencall que indica "St. Salvador". Aquí sí que no s'hi van matar gaire a
pensar el camí: recte i amunt, sense manies.
La pujada és de les que es recorden, i en
alguns punts ens cal ajudar-nos amb les mans
i/o alguna arrel providencial.
oc a por i amb mes o menys esbufecs,
tots anem fent cap a l'ermita. Es tracta
d'una construcció molt curiosa, adossada
completament a la paret de roca i amb
unes arcades a les parts baixes. L'entrada,
sense porta, queda a cantó contrari de
per on s'arriba i queda penjada a la roca.
Per poder-hi accedir, cal fer un parell de
passos grimpant, que només s'anima a fer
en Lluís. Descansem una mica i fem quatre fotos, abans d'emprendre el camí de
tornada cap al poble, que va baixant suau-
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grup jove

GRA DE FAJOL

(2.714 m)

Primera sortida de l’any amb èxit!
Per: Sònia Gené

El passat diumenge, 19 de gener, el grup jove es desplaçava
cap a la vall de Vallter a fer la seva primera sortida d’Alpinisme
amb més integrants novells que veterans.
Tot i que pels amants de la neu la primera intenció era
anar a fer esquí de muntanya, la falta de neu ens va fer substituir
els esquís per piolets i grampons.
Així doncs, un cop trobats tots al pàrquing i havent fet un esmorzar
ràpid mentre alguns ens preparàvem,
comencem a caminar cap al Gra de Fajol.

A

yar als que s’hi iniciaven com funcionaven.
ns quants metres més endavant
l’Amat dóna una petita explicació
i pràctica de com utilitzar el piolet per
les autodetencions, molt important i
que per sort ningú el va haver d’utilitzar.
Ah no! Mentida! Com sempre, al Roger que tant li agrada fer metres amunt
i avall, va anar darrere d’un guant que

pocs metres del refugi
d’Ulldeter, ja veiem que el gel
comença a estar present i alguns
comencen a fer petites relliscades i trompades, pel que decidim parar i posar-nos
els grampons a l’ombra, no fos cas que
ens fonguéssim pas al Sol! Tardem un
quants minuts ajudant-nos uns als altres a
col·locar-nos bé aquestes punxes i ensenfebrer
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va començar anar a baix de la vall i li va
tocar fer servir el piolet!
a neu estava perfecta per anar amb
grampons, en fila índia, començàvem
a pujar per la cara nord entre els dos Gra
de Fajols. Quin dia aquell! Semblaven les
rambles de Vallter amb tanta gent! Nosaltres ja n'érem un bon grapat!
n cop arribats al coll, va tocar fer una
altra parada per treure’ns els grampons. La cara sud del Gra de Fajol Gran
quedava buida de neu fins a pocs metres
del cim on va tocar tornar-nos-els ha posar.
rribats tots als cim i havent passat la
primera prova d'ascensió amb grampons, vam decidir fer parada de cara al sol
ben calentets i a dinar! Les vistes eren espectaculars i amb la màgica nova aplicació
de World Summits que ens va ensenyar la
Núria, vam poder identificar tots els cims
del nostre voltant.
mb la panxa ben plena, ens fem una
foto de grup i comencem a baixar.
Des del cim fins al Coll de la Marrana una
bona ventada ens acompanyava i ens feia

voler baixar ràpid ràpid. Vam aprofitar uns
metres més avall per reagrupar-nos i fer més
fotos, n’hi ha un que ens la feia des de
l’aire i tot! Qui serà aquest que pot volar?
ecidim continuar baixant i anar directes cap al pàrquing. Tots contents i
feliços havent aprofitat de bona manera un
diumenge, pugem als cotxes i fem parada
de birra ràpida i braves a Setcases.
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activitats FEBRER

CALENDARI FEBRER
DATA
1 ds
4 dm
8i9
ds i dg
9 dg
13 dj
15 ds

SECCIÓ
LLOC O ACTIVITAT
SEAM
Alòs de Balaguer
AEC
Reunió Junta directiva
SEM
Cerler - (Sortida conjunta
Grup Jove
SEM-Grup Jove)
Muntanya Exc. Familiars: Castell de Burriac
AEC
Reunió de Veterans
BTT
Lloc a concretar
Semprepodem: Raquetes (Lloc
15 ds
Muntanya
a determinar en funció de la neu)
Tossal del Rei (encesa de la
16 dg
AEC
Flama de la llengua catalana)
15 i 16 ds i dg
SIJ
Sortida
Dimecres al sol: La Talaia del
19 dc
Muntanya
Montmell (dinar de calçotada)
22 ds

Muntanya

Senderisme: Llafranc-Tamariu

Tots els
dimecres

AEC

Labors

VOCAL
Josep Emili Ferrer
Junta
Roger Sant
Isabel Carvajal
Frederic Planas
Carles Danón
Yolanda Soto
Pino i Cata i Manuel Cabanillas
SIJ
Pere Mansilla
Miquel Budí
i Mari Guillén
Núria Gómez
i Mari Guillén

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 •
febrer
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activitats FEBRER

RAQUETES DE NEU

Categoria: RAQUETES DE NEU
Data: Dissabte, 15 de febrer 2020
Destinataris: Muntanya per a sòcies i socis
Lloc de Trobada: 6:30h a l'Agrupa – 6:45h a Fabra i Puig
Transport: autocar. Si no s'arriba a un mínim de persones anirem en cotxes particulars.
Inscripcions: fins dijous 13 de febrer a les 8 del vespre.
Places limitades a la capacitat del bus.
Preus: socis 29€, socis, on-line 39€ . Cal ingressar l'import corresponent al compte
de l'Agrupa (Caixa Enginyers, IBAN ES72 3025 0017 4114 0003 1058)
Desnivell: 400 / 700 m.
Recorregut: 12 / 7 km aprox
Horari: 5,30 h aprox.
Dificultat: fàcil o moderada.
Material: motxilla, barret, roba de protecció pel vent, pluja i neu, crema solar, ulleres
de sol, calçat de muntanya adequat per a la neu i raquetes, aigua i menjar per tot el dia,
Raquetes, Recomanable bastons, paraneus, guants i opcional grampons. L’AEC disposa
de raquetes en lloguer si algú en necessita, reserveu-les a secretaria.
Vocal: Yolanda Soto / Xavier Soriano
Apunts de l'Excursió: Estigueu atents a les noticies per saber l’itinerari que farem,
adjuntem algunes opcions no vinculants. Els vocals es reserven el dret de modificar la
ruta/itinerari i d’altres característiques segons criteri i en funció de la neu.
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. Per
a aquesta activitat els inscrits han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, és
OBLIGATORI ESTAR EN POSSESSIÓ DE LLICÈNCIA FEDERATIVA QUE COBREIXI L’ACTIVITAT DE RAQUETES (FEEC MODALITAT C o D , FCEspeleologia Modalitat Plus , A, B o B+), poseu-vos en contacte amb secretaria per tramitar una
llicència temporal si la vostra llicència és inferior. Cadascú és responsable de si mateix,
del que pugui fer, o del que pugui passar.
Possibles itineraris no vinculants:
Estany de l'Orri / Tossa Plana Lles (+forfait 5€ aprox), Roca Colom, Prat de Cadi,
Cambra d'Ase , Altres
febrer
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16 DE FEBRER DE 2020

TOSSAL DEL REI

(1.349,8 m)
Sortida per l'encesa de la Flama de la Llengua Catalana amb motiu del
51è aniversari de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana,
acompanyarem al Centre Excursionista els Blaus al cim del Tossal del Rei
Cal portar: Esmorzar i dinar. (Hi ha la
possibilitat de dinar a un restaurant de La
Pobla de Benifassà com els darrers anys o
arribar dissabte (*)
Informació de la sortida: Dijous, 14 de
febrer a les 8 del vespre a la seu de l'AEC.
Vocals: Pino i Cata. Tel 933 190 672 i
636 413 608 o Manuel Cabanillas Tel
617 584 527

Tipus d'activitat: Muntanya
Dia: Diumenge, 16 de febrer de 2020
Lloc de Trobada: Palau Reial. Diagonal cantonada Tinent Coronel Valenzuela
(ara John M. Keynes).
Hora de trobada: 6:30 h del matí
(puntualitat).
Itinerari: De Fredes al cim a peu
per la pista forestal del HYPERLINK
"http://cimsdelspaisoscatalans.blogspot.
com/2009/07/tossal-del-rei-1356-m.
html"coll de Tombadors o pel HYPERLINK "/C:/Users/Manel/Downloads/
http://cimsdelspaisoscatalans.blogspot.
com/2016/02/tossal-del-rei-13498-m-desde-fredes.html"GR el camí clàssic.
Opcional: Si algú ho desitja, pot arribar
al cim sense pràcticament caminar, seguint
La Flama que serà portada amb automòbil
per la pista.
Desnivell: 464 metres de pujada i 465
de baixada.
Horari: 3 h (1:30 h + 1:30 h)
Dificultat: baixa.
Transport: Vehicles particulars.
Material: Roba protectora pel fred, el
vent i la pluja o neu.
febrer

(*) MOLT IMPORTANT: Fins al 2 de
febrer s'ha de confirmar si voleu dinar al restaurant per facilitar als companys de Castelló la
reserva. Cost del dinar 15 euros.
També els que vulguin sortir dissabte al matí i fer
nit a l'Alberg Font de Lluny. Companys del Centre
Excursionista de Castelló guiarien una excursió
al matí de dissabte. El cost de l'estada a l'Alberg
amb sopar i esmorzar en habitació doble 37€
per habitacions de 3 o més places 34€.
Una altra informació: És obligat llegir
les Normes Generals de les sortides de l'AEC i
el fet d'apuntar-se a aquesta sortida, comporta
l'acceptació automàtica de les mateixes •
HYPERLINK "http://cimsdelspaisoscatalans.blogspot.com/2009/07/tossal-del-rei1356-m.html"http://cimsdelspaisoscatalans.
blogspot.com/2009/07/tossal-del-rei-1356-m.
html
http://cimsdelspaisoscatalans.blogspot.
com/2016/02/tossal-del-rei-13498-m-des-defredes.html
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activitats FEBRER

DIMECRES AL SOL
19-2-20

La Talàia del Montmell
La Juncosa del Montmell

Sortida carrer Padilla a les 07.00h (cotxes particulars)
Distància: 8.5 km
Desnivell: 360 m. aprox.
Temps: 3 ½ aprox.
Dinar: calçotada al restaurant Mas Les Planes (La Bisbal del Penedès)
Vocal: Pere Mansilla (601 11 02 87)
Animeu-vos i reserveu el dia 19/02/2020 per poder encarregar els CALÇOTS.
Itinerari: A l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell, on es pot deixar el cotxe, visitem
l’església nova de St. Miquel i iniciem l'ascens a l'ermita de St. Miquel del Montmell (*).
Seguidament pugem al castell del Montmell, en dies clars es pot divisar una esplèndida
panoràmica des dels Pirineus al mar Mediterrani. Pugem també a la creu del Cap de la
Serra i anem seguint per tota la carena fins arribar al Puig de la Talaia del Montmell, aquest
es el punt més alt de tot el recorregut, 861.
(*) La petita església romànica d'influències llombardes fou dedicada al culte fins a finals
del segle XVI. Llavors fou traslladada a un altre temple, uns metres més avall en la mateixa
serra. Està construïda sobre les roques i dedicada a Sant Miquel.
Es creu que el temple és anterior a l'últim terç del segle XII, doncs encara que el castell
sigui datat del 976, no tenim cap document que ens parli d'una església propera a la fortalesa. Es creu que fou construïda després de la invasió almoràvit del Penedès i d'iniciar
l'ofensiva cristiana que permeté la reconstrucció de castells i la reconquesta de Tortosa,
Lleida i les muntanyes de Prades, Més tard, en anys successius (1157-1158) l'església
barcelonina intentà recuperar la jurisdicció sobre aquest territori, cosa que aconseguí
l'any 1181. Fou possiblement per aquests temps quan fou consagrada l'església romànica.
Normativa: és obligat llegir les Normes generals de les sortides de l’AEC; el fet d’apuntarse a aquesta sortida, comporta l’acceptació automàtica de les mateixes. Els/les inscrits/es
han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obligatori contractar una
assegurança per la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del que pugui fer o del
que li pugui passar
febrer
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activitats FEBRER

SENDERISME

DE LLAFRANC A TAMARIU
Activitat: Excursió de muntanya per a socis i sòcies
Dia: dissabte 22 de febrer de 2020
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: ATENCIÓ!! fins DIMARTS dia 18 de febrer a les 20h. (cal saberho amb temps pel restaurant)
Preu: socis 40, socis on-line 50. Inclou autocar i dinar. Cal ingressar l’import corresponent al compte de l’Agrupa: Caixa d’Enginyers: 0072 3025 0017 4114 0003 1058,
indicant nom i “Llafranc - Tamariu”.
Distància: 7 km.
Desnivell: 250 m.
Horari: aprox 4h.
Dificultat: fàcil.
Itinerari: Sortirem des del far de St. Sebastià, a sobre de Llafranc i seguint més o menys
el GR-92 , que alterna costa amb interior, anirem fins a Tamariu visitant diverses cales
(Cala Gens, Cala Pedrosa...), amb boniques i variades vistes.
Dinar: de restaurant a Vall-llobrega
Material: Motxilla, barret, roba d'abric protectora del vent i pluja, calçat de muntanya,
aigua i esmorzar. Aconsellable dur bastons de muntanya.
Vocal: Miquelet Budí i Mari Guillén (692050922)
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. Els/
les inscrits/es han de tenir el carnet federatiu de la FEEC en vigor, si no, és obligatori
contractar una assegurança per la sortida. Cadascú és responsable de si mateix, del que
pugui fer o del que li pugui passar .
febrer
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activitats previstes

SECCIÓ DE MUNTANYA
SEMPREPODEM

DATA

LLOC

VOCAL

15 febrer

RAQUETES

Yolanda Soto

21 març

SERRA DE CURULL

Mar Cardona
Toni Puigventós

18 abril

EMPEDRATS / MOIXERÓ

Jordi Serra

16 maig

PUIG MOSCÓS, SISTRA I AGUDA

Toni Ensenyat
Pep Molinos

13 juny

VALL DE MANTET
PIC DE LA DONA

Xavier Domènech

20-21 juny

LA RIBALERA

4 juliol

PUIGMAL

Salvador Monpeat
Àngel Porras

CALENDARI INFANTIL-JUVENIL

		
		

FEBRER: 15-16

MAIG: 16-17

MARÇ: 14-15

JUNY: 6-7

ABRIL: 18-19

JULIOL: campaments

CALENDARI 2019-2020
EXCURSIONS FAMILIARS
9 febrer 		
26 abril		

22 març			
14 juny

Si us interessa venir dirigir-vos a Bernat Ruiz (bernatrs@gmail.com ).
febrer
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activitats previstes

SECCIÓ DE MUNTANYA
SENDERISME

DATA

LLOC

VOCAL

22 febrer

CAMI DE RONDA
LLAFRANC - TAMARIU

Miquel Budi
Mari Guillén

28 març

RASOS DE PEGUERA

Yolanda Soto

25 abril

ELS EMPRIUS
OBAC

Domènec Palau

23 maig

PLA BAGUET
LA MOLINA

Rosa Maria Soler

20-21 juny

LA RIBALERA

28 juny

SORTIDA A EIVISSA I FORMENTERA

V

DEL 21 AL 26 DE MARÇ

iatge en avió, estància de 6 dies en
un hotel de 2* a Eivissa capital,
amb mitja pensió, habitació per 2 persones, sopar i esmorzar. El dia que es fa la excursió a Formentera inclou el ferri i el dinar.
Es faran 3 grups, el primer grup de senderisme faran de 8 a 13 km diaris amb
un desnivell màxim d'uns 500 m. El segon grup caminaran de 5 a 10 km amb un
desnivell d'uns 300m aproximadament i el
tercer grup faran visites dels llocs turístics
Cada grup anirà acompanyat d'un guia
oficial catalano-parlant.
S'inclou el transport des de l'hotel al punt
inicial i del punt final de la caminada al hotel.
febrer

Els detalls de les excursions i tota la
programació us la faré arribar tan aviat
com pugui.
El cost total per persona amb habitació
doble serà de 600 € aproximadament.
Els vols a Eivissa es fan amb Vueling.
Dia 21 de març sortida de Barcelona a les
9:20h. i tornada d’Eivissa el dia 27 de
març a les 18:35h.
Els que estigueu interessats truqueu, envieu un whatsapp o un e-mail a en JOSEP BOU, que us dirà com podeu confirmar la reserva.
Tel 687731276
e-mail: boutorrent@gmail.com.
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activitats previstes

CALENDARI GRUP JOVE A.E.C.
2019-2020
DATA

VOCALS

ACTIVITATS

Febrer 8, 9

Pau C, Roger + SEM

Skimo iniciació / Raquetes /
Caminar

Març 14, 15

Mikel, Miguel, Jordi M.

Calçotada + Rogaine
+ Caminar (Costabona?)

Abril 25, 26

Toni, Joan A.

Caiac

Maig 9, 10

Jordi M, Bria, Marcel

Barranquisme / Rafting

Juny 20, 21

Amat

Cursa La Ribalera (Tírvia)

*** Els vocals convocaran les reunionsprèvies de cada sortida entre una o dues setmanes
abans de la realització d’aquesta, via grup de mail (grupjoveaec@googlegroups.com) i
via WhatsApp.

febrer
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activitats previstes

CALENDARI BTT CURS 2019-20
DATA

ZONA

VOCAL

15 febrer

A concretar

Carles Danón

18 i 19 abril

Montsant

Miquel Insausti

23 i 24 maig

Cerdanya

Pere Mansilla

CALENDARI SEAM 2019-2020
DATA

LLOC

VOCAL

1 de febrer

Alòs de Balaguer

Josep Emili

7 i 8 de març

Cadí

Roger Sant

30 de maig

Malanyeu

Josep Emili

Les sortides de 1 dia es fan en dissabte,
però, si hi ha qui ho desitja així, es podran estendre al cap de setmana sencer.

Robert Navarro i M. Llum Arias recollint la panera (foto: Domènec Palau)
febrer
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activitats previstes

CALENDARI DE SORTIDES
D'ESQUÍ DE MUNTANYA 2020
DATA

SORTIDA

VOCAL

8/9 febrer

Cerler (amb Grup Jove)

Roger (33almogaver@gmail.com)

22/23 febrer

Travessa Cerdanya

David (davidenergy@msn.com)

7/8 març

Cadí (amb la SEAM)

Roger (33almogaver@gmail.com)

21/22 març

Pic de la Cabaneta

Jordi (jkalafell@gmail.com)

1/3 maig

Culfreda

Roger (33almogaver@gmail.com)

16/17 maig

Travessa Posets

David (davidenergy@msn.com)

30 maig/1 juny

Maladetes

Pol (polbaselga@gmail.com)

13/14 juny

Tapou

Rafa (alalbos@yahoo.es)

T

ambé organitzarem un campament hivernal als Alps per Setmana Santa amb activitats de tot tipus.
Ja us anirem informant.
Engresqueu-vos, que com més serem més riurem!!
Per aquells que comenceu, o que ja teniu una colla d'anys i esquiades a les cames, a les sortides més
tècniques s'intentarà oferir alternatives més tranquil·les per la mateixa zona.
Recordem que per poder assistir a les sortides cal disposar d’ARVA, pala i sonda i que a l’Agrupa en
tenim per llogar (15€ el cap de setmana + 30€ de fiança).

VOCALIA D’ESQUÍ DE MUNTANYA
febrer
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glacera

UNA ESCALA AL CEL

Piz Bernina, 4.047m Biancograt
(Aresta blanca) AD +
Per: Javier Aznar

Recordo fa ja molts anys en una revista del GEDE,
un article de A. Faus sobre l'ascensió al Piz Bernina per l'Aresta
blanca, i em vaig prometre que algun any aniria a aquesta zona
de l'Engadina suïssa per escalar-la.

V

an passar els anys i aquest record
va perdurar, potser relacionant
amb la crema Piz Buin, i amb una
altra muntanya el Piz Palü que es troba a
la mateixa zona (veure butlletí de març
2017), fins que un any, ja havia entrat
a l'ECAM , vam coincidir amb aquesta
idea, amb el meu amic Paco Morán.
ant el Piz Bernina com el Piz Palü, van
formar part d'unes excel·lents vacances.
l viatge en cotxe recordo que se'ns va
fer etern, Barcelona, Ginebra, Friburg,
Zuric, St.Moritz i Pontresina. En aquells
temps viatjar amb nens petits ens obligava
a fer-ho en dues etapes. Avui dia aquesta

L

T
E

febrer

ruta és més curta utilitzant les autopistes
del nord d'Itàlia, passant per Milà.
'accés al Refugi Tschierva, és ben curiós, des de l'estació de tren una carretera s'endinsa per la vall de Roseg, i finalitza al pàrquing d'un hotel a 1.999m, està
prohibida la circulació de vehicles, i només
s'utilitzen uns carros tirats per cavalls.
rribant a la Fuorcla Prievlusa, i crestejant un terreny rocós, apareix una
aresta molt perfilada i llarga, amb ondulacions que ens porta fins al Piz Bernina.
Està considerada per molts com una de
les arestes de neu més bella dels Alps.
Logística de suport: Càmping Plauns

A
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a Morteratsch a uns 3 km de Pontresina
en direcció a la frontera amb Itàlia. Refugi
Tschierva, (2583m) des del Pàrquing de
l'Hotel Roseg, forta pujada seguint les balises indicadores al llarg d'un sender molt
marcat, comptar 4h.
Itinerari: Aconsellable sortir molt
aviat del refugi, el desnivell i la longitud
de l'itinerari és considerable, des del
refugi, la Fuorcla Prievlusa (3.430m) és
molt visible, és un coll molt marcat al
peu d'una aresta de roca, és en aquest
punt on s'acostumen, en condicions
normals, a equipar-se totes les cordades, aquesta cresta presenta passos de
III i III +, està equipada amb parabolts
actualment, quan la cresta és gairebé
horitzontal, prestar atenció a la nostra
esq. Instal·lació d'un ràpel de 20m que
ens deixa a la neu, s'envolta un gendarme i comença l'aresta, senzilla amb
moltes empremtes, a trams gel, però
no passa de 40 o 45º, espectacular en
tota la longitud, el final de l'aresta és
el Piz Bianco, un cim secundari a partir
d'aquest punt el cim sembla molt complicat visualment, un terreny de cresta
amb dos grans gendarmes a superar i
cada un amb ràpels donen accés al cim
final, per rampes de neu.
Descens: Des del cim continuar la carena
per neu molt esmolada direcció SE cap
a Li Spedla (4.020m) molt aeri seguir
descendint per neu, acostuma haver molt
febrer

rastre ja que és la via normal des d'Itàlia, i
mitjançant tres ràpels equipats vam arribar
a un gran coll per pendents fàcils, si mirem
cap el vessant italià tenim a pocs metres el
refugi Marco i Rosa, que podem utilitzar
si arribem molt cansats o molt tard. Des
del coll ja només ens quedarà baixar per
la glacera de Morteratsch, fins al mateix
càmping.
Horari: Comptar de 6 a 7 h del Refugi
Tschierva a el Refugi Marco i Rosa, el descens de la glacera de Morteratsch és llarg i
a cap el final cal prestar molta atenció a les
esquerdes, de 3 a 4 h.
Material: Casc, arnés, 1 piolet, grampons, 4 ó 5 cintes exprés d'anell de Dyneema, tascons, Aliens (semàfor) anells
per abandonar, anell per reunió, cordinos, frontal i recanvi de piles o bateries,
la corda per a una cordada de dos amb
les d'ús simple per a alpinisme actuals és
suficient el ràpel més llarg és de 25 m,
mosquetons de seguretat i assegurador /
descensor ATC, Revers, etc...
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biologia

BESTIOLES QUE JA NO ES VEUEN

LES CUQUES DE LLUM
Per: Jordi Pino

Nom en català: Cuca de Llum, lluerna, llumeta
i diferents varietats de noms semblants.
Nom científic: Lampyridae noctiluca o HYPERLINK "https://
ca.wikipedia.org/wiki/Nyctophila_reichii"Nyctophila reichii.
php?title=Lampyris_noctiluca&action=e
dit&redlink=1"Lampyradae noctiluca i la
HYPERLINK "https://ca.wikipedia.org/
wiki/Nyctophila_reichii"Nyctophila reichii.
Alimentació: El seu àpat preferit són
els cargols i els llimacs, fins i tot diuen
que una larva de cuca de llum pot arribar
a menjar-se més de seixanta caragolins en
un sol dia.
Reproducció: Les femelles que
no poden volar, emeten amb finalitats
d’aparellament, un tipus de llum freda de
color verd intens, que surt de la part posterior del seu abdomen. Aquesta lluminositat que es coneix com a HYPERLINK
"https://ca.wikipedia.org/wiki/Biolumines
cència"bioluminescència, permet que els
mascles que solen volar junts després de
la posta del sol, detectin les femelles i les
fecundin. Segons el clima de cada indret,
l’aparellament sol fer-se en el mes de juny
i juliol. Un cop fet l’aparellament, les femelles fan l’aposta dels ous i en 30 dies ja
naixen les larves.

Família: Són insectes de l’ordre dels
HYPERLINK "https://ca.wikipedia.org/
wiki/Coleòpters"coleòpters, altrament dit
escarabats, i pertanyen a la família dels
lampírids. Se’n coneixen més de 2.000
HYPERLINK
"https://ca.wikipedia.
org/wiki/Espècies"espècies, la major
part HYPERLINK "https://ca.wikipedia.
org/wiki/Tropical"tropicals i a Catalunya les més freqüents són la HYPERLINK "https://ca.wikipedia.org/w/index.
febrer
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Característiques: Apart de l’efecte
que fa a les nits veure el terra ple de puntets lluminosos per la bioluminescència,
un altre característica d’aquests insectes,
és la diferencia notable entre els mascles i
les femelles, doncs mentre els primers just
arriben als 1,5 cm, les segones solen mesurar uns 3 cm. Les cuques hibernen i solen
fer-ho a terra o en murs de pedra seca.
Amenaces: És una espècie que al
nostre país està molt minvada. Si fa 50
anys era corrent veure en qualsevol indret aquestes llumenetes en plena foscor,
avui en dia és molt difícil veure colònies
d’aquest insecte. Se’n veuen però no en
grups. Personalment puc dir que recenment n’he vist una a la serralada litoral
del Baix Penedès, però feia anys que no
n’havia vist cap. Són vulnerables als canvis
en el medi on viuen, entre ells els canvis
globals de temperatura, la contaminació
lumínica, la urbanització del sol, etc. Els
plaguicides són un altre problema per la
febrer

seva supervivència i hi ha qui diu, fins i tot,
que els llumets solars de jardí que molts
urbanites posen per fer bonic, despisten
als mascles a l’hora de l’aparellament.
On es poden veure: No tinc ni idea
on avui en dia es poden trobar aquests
coleòpters, si bé informacions periodístiques afirmen que a La Garrotxa s’han vist
unes cuques de llum invasores que sembla
provenen d’Amèrica. Els hi agrada volar
per damunt dels camps de blat de moro.
Ho podeu provar visitant aquesta comarca
i pel que sembla els terrenys sembrats de
panís. Recordeu que només fan llum als
mesos d’aparellament, maig, juny i juliol.
Una història molt antiga amb
Lluernes: El primer cop que en vaig
veure una, bé de fet va ser un munt, fou
cap als anys 60 en un bosquet de pins
que hi havia a Parets del Vallès. Els diumenges amb els pares anàvem a la muntanya -llavors els dissabtes es pencava-, i
això no volia dir anar d’excursió, sinó que
el pare amb un cotxe d’època de color
negre, tot grinyolant ens duia cap el migdia, a dinar al bosc. No calia fer gaires
quilòmetres, a qualsevol poblet prop de
Barcelona n’hi havia molts.
Com que llavors encara no es coneixia ni
el plàstic ni el duralex, dúiem a la baca
de l’auto una maleta de vímet amb tota la
vaixella de porcellana, les estovalles i una
senalla de llata amb el menjar, el mam i el
cafè. També hi enquibien, no sé com, una
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taula i cadires de fusta. Per escalfar el dinar
i també nosaltres quan la sortida era fora
de l’estiu, fèiem un gran foc envoltat de
rocs que impedien la sortida de brases o
guspires, encara que manxes el vent.
Llavors no hi havia restriccions, ni 112, ni
salvadors de boscos; de fet, no hi havia
ni gent que fes aquest tipus de dinar.
Tampoc hi havia incendis i si se’n declarava esporàdicament algun, l’apagaven els
pagesos, sense que la notícia arribes a la
premsa. Tampoc es carregava el mort al
foc adormit que ara diuen pot revifar fins al
cap de 15 dies. En marxar nosaltres amb aigua apagàvem el foc i es comprovava que
no hi quedes cap brasa encesa.
Solien acompanyar-nos uns parents i, tots
plegats, després de l’àpat, feien una sobretaula de xerrera i dominó que s’allargava
fins que gaire bé era fosc. Tot plegat per
mi era molt avorrit, però t’entretenies segons l’època, cercant flors, herbes, bolets
o escoltant la xerrera dels majors. També
sempre trobaves algun corriol per on fer
un vol i gaudir de la natura i el silenci i fins i
tot en èpoques hivernals, fer alguna correguda per traure’t el fred de sobre, doncs
era costum del moment que tot el jovent
ben bé fins els 12/13 anys anés sempre
vestit amb calça curta.
Un d’aquests diumenges a l’hora de plegar, l’automòbil no va engegar ni donant-li
fort a la maneta, estri que aquells cotxes
encara tenien per a casos en que el sistefebrer

ma d’arrencada no funcionés.
Sort dels parents que duien un altre vehicle
semblant al nostre que van poder anar a
cercar ajut a Parets. En aquells anys, sense
que s’hagués inventat la grua d’assistència
i amb uns automòbils que s’espatllaven
contínuament, era habitual que en tots els
pobles hi haguessin tallers, on l’amo vivia
sobre el propi negoci i els diumenges et
podia atendre a qualsevol hora.
Així que mentre esperàvem l’assistència
es va fer ben fosc i va ser llavors quan tot
el terra, de sobte, va quedar ple de petits
llumets. N’hi havia un munt i a més ocupaven una gran extensió. La mare m’explicà
que eren les cuques de llum que jo ja coneixia per un conte de l’època, que parlava d’uns senyors que es quedaren sense
fanals al vehicle i amb les cuques en el lloc
de les bombetes, varen poder il·luminar
el camí.
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s.e.m.

DOS DIES, DOS “TAGUES”,
DOS GOSSOS
Per: Amat Botines

Després de la llevantada (Glòria per alguns, infern per uns altres),
disposem de neu a cims del Prepirineu, on normalment no n’hi ha.
des del poble de Bruguera: a l’arribar-hi,
uns veïns ens reben fent la matança del
porc, i uns «domingueros» embarrancant
el seu cotxe i trucant la grua. Seguim pujant per la pista nevada, hi ha boira i cau
aiguaneu… Arribem a la carena i ja no
es veu res de res. La neu és dura, només han passat 3 dies de la nevada i ja
ha transformat tota: donem les gràcies al
canvi climàtic. Fem cim i baixem cap a Coll
de Jou, la neu és ben escassa i cal anar
esquivant tota mena de pedretes i plantes.
En arribar a la pista de nou, un gos se’ns
uneix i ens escorta fins a Bruguera, sempre
vol anar el primer i al córrer ens tira neu a
la cara. Cap al cotxe i fins demà.
entrestant, uns altres nou integrants
de la SEM fan cap al càmping de
Pardines, on fan nit tots en un sol bungalou.
l diumenge dia 26, a les 8:30 ens trobem tots els integrants de l’expedició
(13 en total) al càmping de Pardines. Tan
sols començar a pujar, un gos diferent al
d’ahir, ens veu i es posa molt content: ens
acompanyarà fins a dalt. Després de 5-10
minuts de carregar els esquís, ja hi ha neu
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Tercer grup a la Creu (foto: Amat Botines)

a Secció d’Esquí de Muntanya
tenia programada l’ascensió al Pic
del Canigó pel cap de setmana del
25 i 26 de gener, però l’elevat risc d’allau
(4 sobre 5) i altres motius, ens fan optar
per fer la sortida al Taga el diumenge 26.
e totes maneres, el dissabte dia 25,
quatre impacients ja pugem al Taga

D
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Gentada al cim (foto: Amat Botines)

a la pista i anem progressant, esquivant
alguns arbres que ha tirat la Srta Glòria.
Ens separem en 2-3 grups, ja que n’hii
ha alguns que tenen pressa (el gos, evidentment selecciona el primer grup). Al
cap d’una estona la pista surt del bosc, i
més amunt la deixem per incorporar-nos
a la carena, per on ascendim els últims
100 metres dels 800 metres totals de
l’excursió. Al cim ens trobem una munió
de gent (ben bé 30-40 persones). Avui
hi ha molta millor visibilitat i condicions

febrer

que no pas ahir, i la baixada per la cara
nord té més neu: tot i que també és dura
permet esquiar molt bé, saltar i gaudir de
la baixada.
bans de les 13h, el primer grup ja és
al Pardines: el Bernat fa anys avui i
ha de tornar d’hora a casa : PER MOLTS
ANYS!!!
em unes torrades i mentrestant van
arribant els altres grupets, coincidim en
que la sortida ha estat molt profitosa.
Fins la propera!!!
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Pujant per la pista (foto: Bernat Ruiz)
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a.e.c.

ALTES DEL MES DE DESEMBRE
Pere Moncàs Miralles

Alícia Nadal Solà

Immaculada Romano López

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

•

Variada excursió per Sant Llorenç

Com a continuació de l’escrit del passat butlletí, us posem l’enllaç de la ruta penjada al
Wikiloc pel l’amic Xavi Domènech:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-coll-destanalles-a-matadepera-laltre-cara-delmontcau-44648416#wp-44648418
Gràcies, Xavier !!!

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

El proper dia 19 de març es celebrarà l'assemblea ordinària anual de la nostra entitat.
Oportunament us farem arribar detalls (convocatòria, ordre del dia, etc.)
De moment, reserveu-vos la data!!

PAGAMENTS

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 •

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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Grup Jove: Tot pujant al Gra de Fajol

Piz Bernina, 4.047m Biancograt (foto: Javier Aznar)

Dimecres al sol: Sant Joan de la Muntanya (foto: Rosa M. Soler)

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
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Padilla, 255-263, primera planta
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