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La Sara dalt de la cresta d’en Ferran. Setembre 2007.
Aquest pot ser com un símbol desprès d’aconseguir acabar el
trasllat a la nova seu social.

La magnífica Bretxa de Roland per damunt la glacera

Guilleries

Dalt del Puig del Far
El cercle de Gavarnie
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Moviment de socis del mes de gener
ALTES
Marta Parada Mas
Nera Velle Parada
Silvia Mas Bachs
Isabel García Rolania
Nale Parada Mas
Eivar Vilariño
Josep Soler Valldeoriola
Pol Soler Alsina
Maria Josefa Larraz
Edit Giró Larraz

Maximiliano Giro Larraz
Tomas Giro Larraz
Javier Jara Martinez
Felix Lopez Castro
Oscar Merino Juez
Jordi Muchart Ribas

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

Llibre d’activitats any 2008
Es recorda l’existència d’un llibre-registre a disposició de tots els
socis per anotar-hi totes les activitats realitzades des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2007 (actes socials, sortides culturals,
sortides de senderisme, de muntanya, d’alpinisme, d’escalada,
d’espeleologia, de BTT, d’esquí, etc.). En el mateix llibre hi figuren
les bases per accedir a guanyar els premis de CONSTÀNCIA,
DESNIVELL i ESCALADA
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Editorial

M

oltes coses i molt importants estan passant a l’Agrupació
en aquests darrers dies i mesos. De tots és conegut el
gran esforç i desplegament humà que s’ha fet i encara s’està
fent, pel canvi de Seu Social però com es diu...... ja li tenim el
peu al coll. A tots els que d’una manera ho altra han col·laborat i
col·laboren, gràcies.
En el darrer butlletí us anunciàvem la inauguració oficial del
nou local el dia 13 de març, però això no ho hem pogut lligar i
ara sí, us anunciem que la data d’inauguració serà el proper
DIJOUS 27 DE MARÇ
amb la presència confirmada de la Regidora del Districte de
l’Eixample i d’altres personalitats a les que els hi farem arribar
la corresponent invitació.
També ha passat quelcom d’important per l’Agrupació, tot i
que no requereix del nostre esforç físic com en el cas del canvi
de local, sí que requereix la nostra comprensió i agraïment i és
el canvi de secretària administrativa de l’Entitat. Doncs sí, la Maria Antònia ens deixa com a secretària que no pas com a sòcia,
col·laboradora, companya i amiga i esperem que per molts anys.
Fa ja uns quants anys, quan jo era també president, vaig tenir el
gran encert de proposar-la per secretària de l’Agrupació i ara, al
cap del anys, li he de donar les gràcies per haver acceptat.
La Maria Antònia ha esperat pacient a que trobéssim algú
per substituir-la i ara hem de donar la benvinguda com a secretari administratiu de l’Entitat al soci i amic Xavier Sánchez, al
qual li hem proposat aquest repte i ha acceptat.
Maria Antònia, repeteixo, gràcies en nom propi, de tota la
junta directiva i de tots el socis que estic segur que tindran i tindrem un bon record del teu pas per la secretaria de l’Agrupació
i, també volem agrair al Xavi que hagi acceptat aquesta tasca i
esperem que s’hi trobi a gust.
Jep Tapias
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Durant aquesta pila d’anys he tingut contacte personal amb quasi
tots els socis, aconseguint fins i tot,
trobar bons amics.
He col·laborat en el transcurs
de la meva vida professional a
l’Agrupació, amb tres presidents i
les seves juntes corresponents.
Amb tots ells, he passat moments
molt gratificants i he donat, dins de
les meves possibilitats, tot el suport
incondicional per tirar endavant la
nostra Entitat.
He de reconèixer tanmateix,
que degut a les variades personalitats de cada un dels que han format els diferents col·lectius de les
juntes, no hi han mancat les petites
picabaralles que han servit per enfortir més les nostres relacions.
Apreciats socis de l’Agrupació
Excursionista Catalunya, deixo de ser la secretària de l'Agrupació i ha
arribat el moment de acomiadar-me de tots vosaltres; m’agradaria poder-ho fer personalment de cada un de vosaltres, però això serà impossible de realitzar, per tant aprofito aquestes ratlles per desitjar-vos molta
felicitat i salut, a més de agrair-vos de tot cor, el suport que he rebut per
poder desenvolupar la meva feina.
M’agradaria molt que em recordéssiu sempre. Jo també us tindré en
el meu cor.
Gràcies per les vivències que m’heu donat però ara és el moment de
dir-vos adéu.
Vull que compteu amb mi i amb la meva amistat en qualsevol moment.
MOLTS PETONS!!!
Mª Antònia Civit Solé

cim, gira direcció sud-oest, per tal d’arribar de flanc al pic.
3 hores i 10 minuts. Cim del Taillon (3144 m.). Pedregós, allargassat,
ampli amb unes petites pedres protectores del vent. Bones vistes en totes
direccions. Val la pena atansar-se a la banda de ponent del cim, per tal de
contemplar, enfonsada, la glacera del Gabietus, una de les millors conservades, de les poques que ja resten en aquesta regió. Baixada recomanable pel
mateix camí.
4.- HORARI
La pujada, sense comptar aturades, que força en farem, ens costarà 3 hores
i 1/4. La baixada la farem en dues hores i mitja.
5.- DESNIVELL
El desnivell acumulat en tot el recorregut és de 1.150 metres de pujada i
1.150 de baixada.
6.- ÈPOCA ACONSELLABLE PER A FER L’ASCENSIÓ
Aquesta ruta es fa tot l’any. Des de que s’assenten les primeres nevades
fins al maig és recomanable amb esquís. Tota la temporada d’hivern i primavera s’han de dur grampons i piolet, mentre que per anar-hi sense estris,
com a molt bastons d’esquí, es recomana de darrers de juliol fins les primeres nevades. Si podeu, fugiu del més d’agost, dons la ruta resta atapeïda i
envaïda de turistes. Impressionants les corrues de gent.
7.- PUNTS D’INTERÉS
Tot el recorregut té un gran interès per la seves característiques geològiques, morfològiques, orogràfiques, de relleus i de la singularitat dels estatges, alpí i nival. Les vistes son magnífiques i van des dels Infiernos i las Argualas a ponent, juntament amb altres cims de relleu com el Vignemale, fins
el massís del Neuvielle, a llevant, passant per tot els cims del Cercle (Mont
perdut, Marboré, Cilindre, la Tour o le Casque, entre molts altres).
8.- CLIMA I VEGETACIÓ
El clima és alpí amb influències atlàntiques. Força neu a partir d’octubre que
s’allarga fins el mes de juliol/agost. Llavors sols resten blanques les poques i
reduïdes glaceres que queden a les bandes nord. A l’hivern el clima és extrem i a l’estiu els dies són de moderada calor, acompanyats de dies rúfols,
ventosos i amb fred. És habitual que el vent de nord arrossegui núvols que
queden enganxats a les bandes nord durant dies. També sovintegen les
tempestes de ràpida formació i que són dures en aquest indret. Al pic de
l’estiu poden haver-hi nevades de relleu, que es fonen en pocs dies.
La vegetació és minsa i tan sols podem trobar herba de prat i de tartera a
les parts baixes del recorregut. Passat el refugi no hi ha vegetació.
9.- EQUIPAMENT
A més del que es diu a la nota preliminar, a l’estiu és necessari motxilla,
gorra o barret, ulleres, crema solar, roba d’abric i protectora del vent i bastons de tresc. El calçat ha de ser també de tresc. D’aigua tan sols en trobarem fins el refugi i a més pobre de sals, així que convé dur-ne.
Jordi Pino
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Comiat
més de 28 anys que sóc sòcia de l’Agrupació i 15 que m’ocupo de
J alafasecretaria
administrativa de l'Entitat, fent-ho tan bé com he sabut.
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fins el port de Boucharo, aquí torna enrere (direcció llevant) per l’altre
costat de la vall, per tal d’enfilar-se al coll de Serradets, on trobarem
un refugi, D’aquí seguirem direcció sud fins la Bretxa de Roland, on girarem
a ponent per arribar fins el cim.
Les referències més importants i horaris sense comptar parades son:
0 minuts.- Coll de Tantes (2210 m.) Seguim a peu la carretera asfaltada,
però intransitable per l’acumulació de rocs de despreniments que hi ha hagut. La direcció és sud-oest, anem planers i a estones fem lleugeres baixades (-30 m).
20 minuts.- Port de Boucharo (2250 m.) Hi ha un pal indicador. Girem a la
nostre esquerra per tal de tornar enrere per l’altra banda de la vall de Tourettes. Anem direcció llevant, seguint un GR (el H.R.P.) per l’ample camí.
Terreny desarbrat, herba de prat i rocs que baixen de les parets, primer dels
Gabietus i després del propi Taillon. El camí és planer, amb lleugeres pujades i baixades (-30m), fins que a l’alçada del cim del Taillon comença a girar
a sud per entrar en pujada més forta, a una petita vall, la de la glacera del
Taillon.
1 hora i 5 minuts.- Enllaç. (2390 m.) De la nostra esquerra arriba un petit
camí que prové de Gavarnie pel fons de la vall dels Tourettes. Aquí la pujada és més forta i per passar el riu que baixa de la glacera del Taillon, trobem
unes cadenes de ferro que en èpoques de desglaç ajuden a travessar
aquest indret. Ens dirigim cap al coll de Serradets.
1 hora i 30 minuts.- Coll de Serradets (2620 m.) Davant nostre el refugi, on
hi arribem fent una petita baixada (-10 m) i una lleugera pujada de flanc.
1 hora i 35 minuts.- (2620 m.) Refugi de Serradets o de la Bretxa de Roland (2620 m.) Prenem direcció sud cap a la Bretxa, sense cap mena de
vegetació. Pugem fort per camí sobre una morrena glacial de greda menuda, fins un replà on antigament hi havia la glacera de la Brêche i ara queden
restes de neu.
2 hores. Glacera (2720 m.) Davant nostre la impressionant Bretxa de Roland, un tall curiós de 40 metres d’ampla i uns 100 d’alçada entre els pics
del Casc i de Bazillac. La llegenda diu que aquesta bretxa va estar feta per
l’espasa de Roland la nit de Roncesvalles. Hi arribarem trepitjant una mica
de neu.
2 hores i 10 minuts.- Bretxa de Roland (2804 m.) La travessem i girem direcció ponent, cap a la nostra dreta, passant pel vessant sud de la muntanya. Direcció sud, al fons, veiem un marcat enfonsament en el terreny en
forma de vall, que és la vall d’Ordesa. El camí fa pujades i baixades (-30 m)
per sota de les verticals parets del pic de Bazillac. Compte, en èpoques de
gelades doncs es poden desprendre gels de la paret.
2 hores i 35 minuts.- Falsa Bretxa i Dit. (2.945 m) Just acabar les parets
del Bazillac, trobem una carena amb vistes a dues bandes, és la falsa bretxa. En sota, a la dreta, les restes de la glacera del Taillon. També trobem el
dit, una penya singular d’uns 25 metres, molt erosionada i sembla que estigui en estat precari, a punt de caure. Passem el dit pel vessant nord, el Occità, i enfilem direcció ponent, per camí, una pala de greda, que prop del
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Inauguració de la nova Seu
El 27 de març tindrà lloc la INAUGURACIÓ OFICIAL

DE LA NOVA SEU.
Esperem la teva presència en aquest important esdeveniment de la nostra Associació! No hi faltis!!!

Excursió travessa:
Plaça del Pi a Sagrada Família
Dia 2 de febrer
Dificultat: fàcil (cal vigilar els semàfors.
Al final: ... hi ha una curta grimpada )
s la diada de la Can-

É delera. Quan toquen

les 9 a l’església del Pi,
mentre l’escom-briaire
buida les papereres dels
carrers, ens anem aplegant fins a una dotzena
de socis de l’Agrupació.
Pugem a la que ha estat
casa nostra fins avui mateix, sortim al balcó del Pi
i al balcó de St. Josep
Oriol i en prenem comiat.
L’antiga sala d’actes ben plena de records
Ara sí, ara és la darrera
vegada de passar per aquestes sales, on avui hi regna l’eco que ens retorna les nostres veus des de les vetustes parets. Baixem tota la colla i en
Jep despenja la senyera que recollim els dos socis més antics, presents
en el moment. No hi manquen les fotografies. Comencem la travessa Ciutat Vella – Sagrada Família.
La primera parada la fem al Palau de la Música i a sota mateix del grup
escultòric “La cançó popular”, ens hi aturem i fem memòria dels fundadors
de la nostra Agrupació, dins d’aquest edifici/monument, uns quants cantaires de l’Orfeó, afeccionats a l’excursionisme, van crear, aviat farà cent
anys, l’Agrupació Excursionista Catalunya. Seguim camí, les converses són amables, els records dolços i el camí és agradable sota els plàpàgina 5
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tans esfullats. Ara, a sota l’ombra del monument a Rafael Casanova, el pensament
vola cap els herois que tostemps han defensat, fins i tot arribant al sacrifici, la nostra dissortada pàtria. El camí s’eixampla i
travessem pel davant del monument a
l’honest alcalde Dr. Robert. Hem fet un bon
tros de la travessa. Passeig de St. Joan
amunt i enfilem el carrer Mallorca ja talaiem la fita que assenyala el final d’aquesta
travessa, les agulles de la Sagrada Família
ens saluden i esperonen a fer el darrer esforç. Fem la darrera reunió al peu d’un fanal de la plaça i avancem ben decidits, fins
a Padilla 255. Fins aquí hem fet una pujada d’uns 15 m i ara ens queda només
l’assalt final, que superem amb uns quants
L’arribada al nou local dels
passos fàcils, però atlètics i assolim el cim:
representants de la Secció
EL NOU LOCAL ! La senyera que ha estat
Infantil i Juvenil
recollida pels veterans, ara és entronitzada
a l’Agrupació pels dos més joves de la colla. Un cop tota la cordada reunida, ens deslliguem i cadascú, segons les seves aptituds, ens dediquem a
endreçar mínimament l’estatge social.
Mentre escric aquest testimoni d’una data transcendental per
l’Agrupació, tinc fe que tots els que hi hem participat hem tingut sensacions contraposades, d’enyor i de confiança en un futur esplèndid.
Com és que avui només n’hem sigut dotze?
Jordi Romagosa
Soci 1224

Butlletí
Estem de canvis en el butlletí, sempre a millor, és clar. Veiem
com queda i en tornem a parlar, això sí, també cal que entre tots
fem i millorem el contingut.
Esperem les vostres aportacions i col·laboracions.
Per cert, si algú està interessat en ser el responsable del butlletí
(cap de redacció) i practicar així el “periodisme”, que ens ho faci
saber.
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Excursió al Pic de Tailloin (3.144 m)
des de Gavarnie
0.- NOTA PRELIMINAR
Hom comunica que, degut a que cada dia hi ha més gent moltonejada,
més lletrats aprofitats i les lleis interpretades com penells, per seguir aquesta ressenya és obligatori dur un mòbil, saber-lo fer anar i saber trucar al telèfon d’emergències 112. També és obligatori dur un mapa que sigui de la
regió i una brúixola que sigui per orientar-se a la muntanya. És indispensable saber interpretar i fer anar aquests aparells, al igual que s’ha d’entendre i
conèixer les tècniques d’anar per la muntanya.
1.- RESUM
Dels cims de més de 3.000 metres que hi ha als Pirineus, el Taillon és
potser juntament amb el Neuvielle i el Petit Vignemale, un dels de més fàcil
accés a l’estiu, tant pel seu no excessiu recorregut i desnivell, com per
l’absència de dificultats tècniques.
El cim està situat a la carena fronterera entre Occitània i l’Aragó, uns metres a ponent del Cercle de Gavarnie, indret impressionant dins del Parc
National des Pyrenées i del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. Gavarnie
ocupa la banda nord de la muntanya i és aquí on l’erosió del període glacial,
ha modelat una muralla circular força vertical de més de 1600 metres de
desnivell, que baixa espectacularment dels cims de 3.000 metres fins a la
planura de la vall. Les dretes parets de pedra calcària deixen neu, gel, pedra
i nombroses cascades d’aigua, una d’elles, amb 423 metres d’alçada, diuen
és la més alta d’Europa.
Tota la ruta es fa per camí i tan sols a principis d’estiu podem tenir alguna dificultat amb la neu. A partir de darrers de juliol i fins les primeres nevades de tardor, tan sols trepitjarem una mica de neu, en un breu pas sobre
l’antic i ara ja pràcticament desapareguda glacera de la Bretxa de Roland i
que superarem per ampli camí fet damunt del glaç, pel pas de la gent. La
bellesa de l’entorn no és pas descriptible: s’ha de veure.
2.- ACCES PER CARRETERA
Amb automòbil ens hem de dirigir fins a Gavarnie. Des de Barcelona ho
tenim complicat, doncs qualsevol ruta ens ocuparà unes 7 hores. Es pot
anar per Sabiñanigo (Osca) pel port del Pourtalet i col d’Aubisque, pel Túnel
de Bielsa i el col du Tourmalet, per la Vall d’Aran i el Portillón i Aspen, per
Andorra o Puigcerdà per Foix i Tarbes, etc., el cert és que s’ha d’anar Luz
St-Sauveur i d’aquí a Gedre i Gavarnie.
En arribar a aquest darrer poble s’ha de prendre una carretera que, just
abans d’entrar a les cases de la vila, munta a ma dreta cap a el Col de Tantes, pistes d’esquí de les Espécières i port de Boucharo (Bujaruelo) o de
Gavarnie. Seguim la carretera fins un ampli aparcament que hi ha en un coll,
el de Tantes. La carretera antigament continuava fins el port de Boucharo.
3.- RECORREGUT
El nostre itinerari fa una gran sifonada Segueix la carretera direcció SO.
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Pujada cap al Serrat Gros, amb les serres de
Sant Joan i de Boumort al fons

d’aquesta vistosa roca.
Un cop a dalt, podem
admirar el Montsent de Pallars, la cara sud d’Andorra i
la Cerdanya, on encara es
veu prou neu. Seguim per
aquella mateixa pista, ara
molt més benevolent (els
primers 800 m de desnivell
es fan en molt poca distància), fins a la Collada de cal
Penya, que ens dóna accés
al Serrat Gros, on dinem. Els
núvols van creixent, però de

moment ens respecten.
Seguim cap al Coll Durau, on deixem un moment la bici per anar a veure el dolmen que hi ha al bony del cantó nord. Baixem cap al Coll de la
Maçana, i d’aquí
pugem
suaument
fins al Coll de la
Nou. La curta baixada no ha compensat
les pujades llarguíssimes del matí,
quan toca pujar de
nou, cap al Coll
d’Ares.
Un cop allà,
tirem avall per la
pista, amb la intenció de desviar-nos a
la dreta a un trencall
Pujada al Catllaràs desprès de Sant Julià de
que hauria de coinCerdanyola.
cidir amb el primer
Al fons: Pedraforca, Serra de Gisclareny i Cadi
revolt
pronunciat.
No el trobem i seguim avall. Tornem enrere per mirar si realment existia la
pista que marca el mapa (en aquest punt es trenca la cadena de la Núria i
l’arreglem) i trobem una antiga traça d’explotació forestal amb pins de 2 m
al bell mig i un pendent d’un 30%. Com que l’alternativa és baixar fins a
Ossera i afegir 300 m de desnivell a l’etapa, ja prou dura, decidim aventurar-nos per aquell corriol. Es pot baixar amb bici, a base d’esquivar pins.
El pes de les alforges ens ajuda a no bolcar endavant. (continuarà)
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Sortida a la Mola d’Estats
(Muntanyes de Prades - Alt Camp)
DIUMENGE 9 de MARÇ
Lloc de trobada:

Palau de la Reina. Diagonal cantonada Tinent Coronel Valenzuela
Hora de sortida: 07:30 del matí
Transport:
Vehicle particular
Intendència:
Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de cotxe.
Equipament:
Cal portar roba d’abric i protectora del vent. S’han
de dur botes de tresc. Cal portar aigua.
Dificultat:
Excursió fàcil i còmoda al cim més alt de la comarca de l’Alt Camp.
Desnivell:
400 metres.
Durada:
Per pujar al cim tardarem prop de 2 hores, sense
comptar parades. Baixada en 1 hora i 1/2.

Resum de la sortida:
Per autopista ens desplaçarem fins a Montblanc, on prendrem
una carretera que ens portarà fins a la vila de Rojals. D’aquí encara
seguirem un tros per pista forestal fins el bonic bosc de la muntanya de Sant Joan, on aparca-rem els vehicles. D’aquí seguirem a
peu per pista i tot seguit prendrem un corriol que ens aproparà a un
coll prop del cim.
Per pista seguirem
fins aquesta Mola,
tam-bé anomenada
Mo-la dels Quatre
Termes, doncs hi
conflueixen els de
Prades,
Rojals,
Mont-Ral i Vimbodí.
De tornada ens
aproparem al singular refugi dels
Cogullons, per tot
seguit desfer el camí de pujada.
La Mola d’Estats
pàgina 7
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Aquesta Mola ha estat distingida i per tant escollida per la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en el catàleg del “Repte dels 100 cims”, una prova que proposa l’ascensió
al 100 cims més significatius d’arreu del país.
Cal ser puntual amb l’horari de sortida, doncs s’ha previst començar l’excursió, després d’esmorzar, a les 10 hores, per tal de
poder dinar al voltant de 2/4 de tres i poder estar a Barcelona al
voltant de les 6 de la tarda per facilitar el dret d’anar a votar.
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 6 de Març. Vocals Pino i Cata.
Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707. Vocals de reserva: Rico i
Carolina 93.210.06.89 i 619.624.937.

Excursió - Calçotada
a les Terres de l’Ebre
Dissabte 29 i diumenge 30 de març
Dintre del programa d’activitats que hem proposat per aquest any
2008 varem incloure aquesta oferta que vol unir la cultura, l’esport i
la gastronomia en una sortida. És una activitat oberta a tothom i sobretot pensada per venir amb la família.
Programa d’activitats:
Dissabte 29 de març
• Arribarem a Rasquera a la casa de Colònies de “Ca Manxol”
durant el matí de dissabte.
• A les 11 iniciarem una petita excursió per la Serra de Cardó i
dinarem del que portem cadascú.
• Per la tarda, a les 17 hores, anirem a visitar la Cova
“Meravelles” a Benifallet i el Sindicat d’aquest poble i provarem les olives, el vi i l’oli.
• Farem nit a Ca Manxol a on soparem, farem xerinola i dormirem.
Diumenge dia 30 de març
• Esmorzarem a les 8 i marxarem a peu, passant en barca el riu
Ebre, arribant fins a Miravet a on visitarem la població i el Castell.
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SECCIÓ DE MUNTANYA
Trobem la carretera asfaltada que ve
de Sant Salvador de Toló
i la seguim fins al Coll de
Comiols. L’Ori tira avall
cap al vessant del Pallars,
li falten més de quaranta
quilòmetres per recuperar
el cotxe, que l’espera a
Cellers. La Roser, la Núria
i en Cesc baixem una mica en sentit sud, fins a Cal
Garramitxo, on girem a
El Segre
l’esquerra, seguint la traça
de tres línies d’alta tensió en paral·lel. La pista s’enfila suaument cap a la
carena però sense arribar-hi; fa un flanqueig llarguíssim, enmig del qual
comença el segon ruixat del dia, que va salvant valls i esperons successivament. En Bernat ens truca. Ja ha arribat a Organyà. Al final ha hagut
d’anar fins a Balaguer amb el tren (que no seguia amunt) i seguir per carretera cap a Artesa, Ponts i Organyà. Ha tingut força sort amb la pluja i
ara es dedicarà a cercar lloc per dormir.
Passada una casa coneguda com la Gavarnera, iniciem una nova pujada que es farà llarga per l’estat llastimós en què ens està deixant la pluja.
Ja no hi pot res ni el Gore-Tex. El paisatge, però és molt bonic. No hi ha
ningú més fora de nosaltres. Un cop al Cimadal, punt culminant de la Serra de la Conca, baixem cap al Coll d’Espina, i d’aquí cap al Coll de Faidella, on entrem a la Serra de Carrànima. Un rètol adverteix que els següents 26 km d’aquella carretereta són de revolts constants.
Baixem fins a Bóixols, on truquem en Bernat per dir-li que no podem
seguir. Estem rebentats i hem trobat un edifici en construcció on podrem
dormir prou confortablement. A més, es fa de nit. Tornem a trucar en Bernat. Hem canviat d’opinió: seguirem fins a Organyà per la carretera, deixant estar la baixada per Montanissell. Pugem fins al Coll de Bóixols i fem
la baixada, llarguíssima, fins a Coll de Nargó a la llum dels frontals. Des
d’allà ja només cal fer uns 5 km de carretera principal fins a Organyà, on
en Bernat ens espera per sopar cuscús amb samfaina. Dormim a l’alberg
de Santa Fe. La millor notícia és que l’habitació és a la planta baixa i que
no hem de pujar escales.
Cap a les deu sortim, amb les forces renovades. Creuem el Segre i pugem cap a Fígols, d’on sortim en direcció cap a Voloriu. Al cap de poc,
deixem l’asfalt per prendre la pista que porta cap a Forn. La seguim fins a
situar-nos a la cara nord de la muntanya, sota la Roca de Peguera, on
trobem un trencall d’una pista que s’enfila cap al coll que hi ha al sud
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La travessa dels Quatre Rius en BTT
Noguera Pallaresa – Segre – Llobregat – Ter
Participants: Bernat Sabater, Roser Monmany, Oriol Grau, Núria
Monmany i Cesc Grau
Aquesta travessa recorre en quatre etapes entre les serres prepirinenques que hi ha entre la Noguera Pallaresa i el Ter: Montsec d’Ares, Serra
de Cucuc, de Comiols, de Benavent, de la Conca, de Carrànima, de Carreu, Serrat Gros, Serra de la Guàrdia, Port del Comte, Serra del Verd, el
Pedraforca, Serra d’Ensija, el Catllaràs, Serra de Fajabranca, els Rasos
de Tubau i el Serrat de l’Auró.
L’Ori arriba al refugi de l’estació de Cellers quan ja hem esmorzat. Hem
parlat amb en Bernat i ens ha explicat que ha perdut el tren de la Pobla a
Lleida. Ha sortit just quan ell hi arribava amb el Talgo del matí. No han
servit de res les queixes i quedem que mirarà la manera d’arribar avui a
Organyà.
Ens acabem de preparar i sortim de l’alberg de Cellers per la carretera
C-13, que baixa cap al Doll. Creuem la Noguera pel pont que duu cap a
Llimiana i un cop passat el Barranc de la Barcedana prenem la pista a la
dreta. Al cap d’uns quilòmetres ens toca creuar aquest torrent, que baixa
força ple. Hem de fer alguns equilibris per no sucar-hi els peus.
Després de resseguir la falda del Montsec d’Ares, i passat l’Hostal
Roig, deixem a mà dreta la carretera que baixa cap a Vilanova de Meià i
girem cap al nord. Al cap de ben poc, al límit d’un camp, surt una pista
cap a la dreta. La seguim fins dalt de la Serra del Cucuc. A l’altura de la
línia d’alta tensió tombem a l’esquerra per una pista pedregosa que cada
cop té un pendent més fort. Hi ha alguna marca mig esborrada de GR.
S’acaba a uns prats agradables, on decidim dinar una mica.
Per sortir d’aquella vall prenem una pista que fa unes giragonses que
no es corresponen amb cap dels camins que marca el mapa, si bé té una
direcció semblant a la que el mapa marca pel GR. Després d’un tram curt
però dur, el pendent se suavitza, baixa una mica i va a parar a una pista
en millor estat que ve del coll que hi ha a l’oest del Cinglo Alt. De seguida
arribem a Bonrepòs, on ens visita el que serà una companyia fidel però no
volguda al llarg de la travessa: la pluja.
Sempre comença igual: un xim-xim suau que poc a poc va a més, fins
que ja no hi ha cap dubte que cal tapar-se amb l’impermeable. El ruixat
fort dura entre tres quarts i una hora i llavors para. Per sort o per una mena de cinisme, entre ruixat i ruixat hi ha temps suficient per assecar-se, bé
per l’esforç de la pujada, bé pel corrent d’aire de la baixada.
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•
•

• A les 12 hores baixarem a buscar els cotxes i anirem fins a
Pinell del Brai a visitar la Cooperativa i l’edifici de Cèsar Martinell.
A les 13,30 hores arribarem a Ca Manxol per preparar la calçotada i farem el dinar entre tots.
A les 17 hores acabarem les activitats per tornar cap a Barcelona.

Els preus per aquesta sortida són. Socis: 60€. Socis online: 65€. No
socis: 70€.
Per menors de 14 anys els preus són: Socis: 40€. No socis: 50€.
Aquests preus inclouen: les excursions, el pas de la barca, l’entrada
a la cova Meravelles a Benifallet, la visita comentada a Miravet, el
sopar de dissabte, l’esmorzar de diumenge i la calçotada de diumenge. No està inclòs el dinar de dissabte.
Cal portar el sac de dormir i els estris personals de neteja. Sortida
en cotxes particulars.
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SECCIÓ DE MUNTANYA
Senderisme 2008
Ruta del Cister

E

l dia 23 de febrer varem començar aquesta ruta amb 32 persones
socis i amics de l’Agrupa.

Segona jornada:

SECCIÓ INFANTIL i JUVENIL
Activitat del mes de gener

A

mb satisfacció afegim aquesta col·laboració de la secció infantil i juvenil. Us animen a continuar aquesta magnifica ressenya.
Crònica de la sortida de gener dels treking

15 de març de Forès a Montbrió de la Marca. 9 Km. Aquesta és una
etapa de transició cap a la més muntanyenca que serà la tercera. Desprès de tornar a donar un cop d’ull a les magnífiques vistes des de Forès i
dels seus edificis començarem a baixar per una pista que ens porta fins a
Rocafort de Queralt a on farem la primera aturada per gaudir l’edifici del
Sindicat Agrícola fet per en Cèsar Martinell. Només ens restarà arribar a
Montbrió de la Marca llogarret dalt d‘un turó.
Dinarem a Sarral i per la tarda visitarem el carrer dels jueus,l’esglèsia de
Sant Cosme i Damià i les caves del Portell que l’any passat va celebrar el
seu centenari.
L’arribada a Barcelona es preveu cap a les 7 del vespre parant als mateixos llocs que els de la sortida.

El Sindicat de Rocafort de Queralt
pàgina 10

El dissabte vam
començar la sortida.
Vàrem sortir del tren
a Campdevànol amb
les motxilles carregades a l’esquena.
Després d’esmorzar
a
la
plaça
de
l’església i menjar
uns
quants
festucs/pistatxos,
Va
començar l’excursió
pròpiament dita. Al
cap de caminar una
estona per la carretera. Vam agafar un
desviament cap a l’esquerra, ens vam endinsar en un bosc tot seguint un
GR. Un cop ja havíem sortit del bosc, el camí va començar a pujar cap
amunt. En un principi, teníem pensat fer un cim abans d’anar al refugi.
Però no el vam fer perquè el sol començava a pondre’s. I finalment quan
el sol s’estava ponent. Vam arribar al refugi poètic. El refugi estava dividit
en dues habitacions. Una amb llum i llar de foc, que estava ocupada i una
altre sense llum ni llar de foc. El refugi no tenia matalassos i no era massa
gran, per tant vam dormir bastant apretats.
El diumenge ens vam llevar a les set del matí, amb la sortida del sol.
Vam començar a plegar els sacs i les màrfegues, que per cert alguns vam
perdre les gomes, després recuperades. Un cop esmorzats i amb les
motxilles a l’esquena vam començar a enfilar cap al cim del Taga. les vistes eren realment impressionants, es veia un gran mar de boira. un cop
dalt del cim es podia veure el mar de boira amb Montserrat sortint com si
fos una illa. Després de fer-nos la foto a la creu vam començar a baixar
per una baixada on hi havia força gel a les parts ombrívoles. Després de
baixar alguns més ràpid que altres, ja es veia Ribes a prop. Vam baixar
per una pista ampla i còmoda i vam veure un bunker segurament de la
guerra civil, a la dreta. Al cap d’una estona ja érem a Ribes.
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Calendari
podem oferir el calendari de sortides d’aquesta entusiasta secció,
J aperusaquest
any 2008. Hi sou convidats a participar i gaudir dels recorreguts que ens proposen i del seu tarannà aventurer i de constant descoberta.
Calendari de la secció de caiac 2008
3 de febrer
21-24 de març (Setmana Santa)
5-6 d’abril
19-20 d’abril
1-4 de maig
10-12 de maig
31–1 de juny

Costa Brava
Delta de l’Ebre
Camarasa (Lluna Plena)
Camarasa (iniciació)
Ebre alt
Gorges del Tarn Ardeich
Curs d’iniciació al mar (I)

7-8 de juny

Curs d’iniciació al mar (II)

21-24 de juny
13 de juliol
26-27 de juliol
2a Quincena d’agost
18-18 d’octubre

Illes Balears
Costa Daurada
Costa Brava
Finlandia - Bàltic
Costa Brava

8-9 de novembre

Camarasa

6-8 de desembre

El Grado

Rocafort de Queralt

Hora de sortida puntualment a les 7,30 del matí des del carrer Provença
cantonada Sardenya (Metro Sagrada Família L2 i L5). A les 7,45 des del
Palau Reial. Diagonal cantonada Tinent Valenzuela. (Metro Palau Reial
L3).
Preu de la sortida amb autocar i dinar: Socis:35€. Socis online 37. No socis: 39€.
Tots els pagament es poden fer per transferència bancària.
Inscripcions fins el dia 10 de març.
Et recordem la resta del calendari
• 26 d’abril De Montbrió de la Marca a Pont d’Armentera.
• 17 de maig DE Pont D’Armentera a Figuerola del Camp.
• 27 de setembre De Figuerola del Camp a Montblanc. Visita a Montblanc.
• 25 d’octubre De Montblanc a l’Espluga de Francolí. Visitarem el Monestir de Poblet.
• 20 de novembre. De l’Espluga de Francolí a Vallbona de les Monges.
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CALENDARI

CALENDARI
MARÇ

ABRIL

Dia 1 i 2
ESQUI M.

Inauguració oficial de la nova seu.

Dia 1
JUNTA
Reunió
Dia 3
CULTURA
Passejada per Ciutat Vella
Dia 5 i 6
MUNTANYA Dia 5. Via Ferrada. Baumes Corcades
Dia 6. Sortida al Taga.
CAIAC
Dies 5 i 6. Camarasa en Lluna Plena
Dia 12 i 13
MUNTANYA Via Ferrata. Regina o Oliana
ESQUI M.
Dies 12 i 13. Ens anem a pujar a l’Aneto.
Dies 19 i 20
INFANTIL
Sortida de dos dies
CAIAC
Dies 19 i 20. Camarasa. Iniciació
Dies 26 i 27
MUNTANYA Dia 26. Ruta del Cister: Montbrió de la Marca a Pont
d’Armentera
Dies 26 i 27.Barranquisme. Barrancs al Canigó francès.

29 i 30: Anirem a les Terres de l’Ebre (coves, cooperatives i castells) amb gran Calçotada. Dormirem en
casa de colònies.

Totes les activitats les trobaràs més detallades a: www.aec.cat
Si vols rebre la informació i recordatori de les activitats envia’ns el teu
e-mail a: aec@aec.cat

Sortida a Tuc de Marimanya

Dia 3
JUNTA

Reunió

Dia 6
MUNTANYA

Preparació sortides cap de setmana

Dia 8 i 9
MUNTANYA

Dia 9: Sortida a la Serra de Prades. Mola d’Estats.

Dies 15 i 16
INFANTIL

Sortida de dos dies

MUNTANYA

Dia 15:Ruta del Cister. De Forès a Pont d’Armentera

ESQUÍ M.

Posets per Eriste.

Dies 21 i 24
CAIAC

Del 21 al 24 Delta de l’Ebre. Aigües tranquil·les,
aventura i acampada

Dia 27
LOCAL
Dies 29 i 30
MUNTANYA

ASSEGURANCES
Problemes, dubtes, consultes...

TRUCA’NS
TELF. 93 319 06 72

PINO I CATA

De franc per a tots els socis de l’AEC

Bitllets avió, tren, vaixell.
Reserves hotels, apartaments i albergs.
Viatges de grups, a mida i organitzats.
Viatges d’aventura i trekking.
Lloguers d’autocars, cotxes, furgonetes.
Especialitat en turisme fluvial
etc...
Av. Madrid 118 Telf: 93 491 16 91 Fax: 93 491 16 07 e-mail: ramon.canyelles@atbe-viatges.com

ATENCIÓ ESPECIAL PER ALS SOCIS DE L’A.E.C.
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SECCIÓ DE MUNTANYA
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Montbrió de la Marca llogarret dalt d‘un turó.
Dinarem a Sarral i per la tarda visitarem el carrer dels jueus,l’esglèsia de
Sant Cosme i Damià i les caves del Portell que l’any passat va celebrar el
seu centenari.
L’arribada a Barcelona es preveu cap a les 7 del vespre parant als mateixos llocs que els de la sortida.

El Sindicat de Rocafort de Queralt
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El dissabte vam
començar la sortida.
Vàrem sortir del tren
a Campdevànol amb
les motxilles carregades a l’esquena.
Després d’esmorzar
a
la
plaça
de
l’església i menjar
uns
quants
festucs/pistatxos,
Va
començar l’excursió
pròpiament dita. Al
cap de caminar una
estona per la carretera. Vam agafar un
desviament cap a l’esquerra, ens vam endinsar en un bosc tot seguint un
GR. Un cop ja havíem sortit del bosc, el camí va començar a pujar cap
amunt. En un principi, teníem pensat fer un cim abans d’anar al refugi.
Però no el vam fer perquè el sol començava a pondre’s. I finalment quan
el sol s’estava ponent. Vam arribar al refugi poètic. El refugi estava dividit
en dues habitacions. Una amb llum i llar de foc, que estava ocupada i una
altre sense llum ni llar de foc. El refugi no tenia matalassos i no era massa
gran, per tant vam dormir bastant apretats.
El diumenge ens vam llevar a les set del matí, amb la sortida del sol.
Vam començar a plegar els sacs i les màrfegues, que per cert alguns vam
perdre les gomes, després recuperades. Un cop esmorzats i amb les
motxilles a l’esquena vam començar a enfilar cap al cim del Taga. les vistes eren realment impressionants, es veia un gran mar de boira. un cop
dalt del cim es podia veure el mar de boira amb Montserrat sortint com si
fos una illa. Després de fer-nos la foto a la creu vam començar a baixar
per una baixada on hi havia força gel a les parts ombrívoles. Després de
baixar alguns més ràpid que altres, ja es veia Ribes a prop. Vam baixar
per una pista ampla i còmoda i vam veure un bunker segurament de la
guerra civil, a la dreta. Al cap d’una estona ja érem a Ribes.
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Lleida. Ha sortit just quan ell hi arribava amb el Talgo del matí. No han
servit de res les queixes i quedem que mirarà la manera d’arribar avui a
Organyà.
Ens acabem de preparar i sortim de l’alberg de Cellers per la carretera
C-13, que baixa cap al Doll. Creuem la Noguera pel pont que duu cap a
Llimiana i un cop passat el Barranc de la Barcedana prenem la pista a la
dreta. Al cap d’uns quilòmetres ens toca creuar aquest torrent, que baixa
força ple. Hem de fer alguns equilibris per no sucar-hi els peus.
Després de resseguir la falda del Montsec d’Ares, i passat l’Hostal
Roig, deixem a mà dreta la carretera que baixa cap a Vilanova de Meià i
girem cap al nord. Al cap de ben poc, al límit d’un camp, surt una pista
cap a la dreta. La seguim fins dalt de la Serra del Cucuc. A l’altura de la
línia d’alta tensió tombem a l’esquerra per una pista pedregosa que cada
cop té un pendent més fort. Hi ha alguna marca mig esborrada de GR.
S’acaba a uns prats agradables, on decidim dinar una mica.
Per sortir d’aquella vall prenem una pista que fa unes giragonses que
no es corresponen amb cap dels camins que marca el mapa, si bé té una
direcció semblant a la que el mapa marca pel GR. Després d’un tram curt
però dur, el pendent se suavitza, baixa una mica i va a parar a una pista
en millor estat que ve del coll que hi ha a l’oest del Cinglo Alt. De seguida
arribem a Bonrepòs, on ens visita el que serà una companyia fidel però no
volguda al llarg de la travessa: la pluja.
Sempre comença igual: un xim-xim suau que poc a poc va a més, fins
que ja no hi ha cap dubte que cal tapar-se amb l’impermeable. El ruixat
fort dura entre tres quarts i una hora i llavors para. Per sort o per una mena de cinisme, entre ruixat i ruixat hi ha temps suficient per assecar-se, bé
per l’esforç de la pujada, bé pel corrent d’aire de la baixada.
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•
•

• A les 12 hores baixarem a buscar els cotxes i anirem fins a
Pinell del Brai a visitar la Cooperativa i l’edifici de Cèsar Martinell.
A les 13,30 hores arribarem a Ca Manxol per preparar la calçotada i farem el dinar entre tots.
A les 17 hores acabarem les activitats per tornar cap a Barcelona.

Els preus per aquesta sortida són. Socis: 60€. Socis online: 65€. No
socis: 70€.
Per menors de 14 anys els preus són: Socis: 40€. No socis: 50€.
Aquests preus inclouen: les excursions, el pas de la barca, l’entrada
a la cova Meravelles a Benifallet, la visita comentada a Miravet, el
sopar de dissabte, l’esmorzar de diumenge i la calçotada de diumenge. No està inclòs el dinar de dissabte.
Cal portar el sac de dormir i els estris personals de neteja. Sortida
en cotxes particulars.
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Aquesta Mola ha estat distingida i per tant escollida per la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en el catàleg del “Repte dels 100 cims”, una prova que proposa l’ascensió
al 100 cims més significatius d’arreu del país.
Cal ser puntual amb l’horari de sortida, doncs s’ha previst començar l’excursió, després d’esmorzar, a les 10 hores, per tal de
poder dinar al voltant de 2/4 de tres i poder estar a Barcelona al
voltant de les 6 de la tarda per facilitar el dret d’anar a votar.
Detalls: A l’Agrupació el dijous dia 6 de Març. Vocals Pino i Cata.
Telèfons. 93.319.06. 72 i 656.322.707. Vocals de reserva: Rico i
Carolina 93.210.06.89 i 619.624.937.

Excursió - Calçotada
a les Terres de l’Ebre
Dissabte 29 i diumenge 30 de març
Dintre del programa d’activitats que hem proposat per aquest any
2008 varem incloure aquesta oferta que vol unir la cultura, l’esport i
la gastronomia en una sortida. És una activitat oberta a tothom i sobretot pensada per venir amb la família.
Programa d’activitats:
Dissabte 29 de març
• Arribarem a Rasquera a la casa de Colònies de “Ca Manxol”
durant el matí de dissabte.
• A les 11 iniciarem una petita excursió per la Serra de Cardó i
dinarem del que portem cadascú.
• Per la tarda, a les 17 hores, anirem a visitar la Cova
“Meravelles” a Benifallet i el Sindicat d’aquest poble i provarem les olives, el vi i l’oli.
• Farem nit a Ca Manxol a on soparem, farem xerinola i dormirem.
Diumenge dia 30 de març
• Esmorzarem a les 8 i marxarem a peu, passant en barca el riu
Ebre, arribant fins a Miravet a on visitarem la població i el Castell.
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Trobem la carretera asfaltada que ve
de Sant Salvador de Toló
i la seguim fins al Coll de
Comiols. L’Ori tira avall
cap al vessant del Pallars,
li falten més de quaranta
quilòmetres per recuperar
el cotxe, que l’espera a
Cellers. La Roser, la Núria
i en Cesc baixem una mica en sentit sud, fins a Cal
Garramitxo, on girem a
El Segre
l’esquerra, seguint la traça
de tres línies d’alta tensió en paral·lel. La pista s’enfila suaument cap a la
carena però sense arribar-hi; fa un flanqueig llarguíssim, enmig del qual
comença el segon ruixat del dia, que va salvant valls i esperons successivament. En Bernat ens truca. Ja ha arribat a Organyà. Al final ha hagut
d’anar fins a Balaguer amb el tren (que no seguia amunt) i seguir per carretera cap a Artesa, Ponts i Organyà. Ha tingut força sort amb la pluja i
ara es dedicarà a cercar lloc per dormir.
Passada una casa coneguda com la Gavarnera, iniciem una nova pujada que es farà llarga per l’estat llastimós en què ens està deixant la pluja.
Ja no hi pot res ni el Gore-Tex. El paisatge, però és molt bonic. No hi ha
ningú més fora de nosaltres. Un cop al Cimadal, punt culminant de la Serra de la Conca, baixem cap al Coll d’Espina, i d’aquí cap al Coll de Faidella, on entrem a la Serra de Carrànima. Un rètol adverteix que els següents 26 km d’aquella carretereta són de revolts constants.
Baixem fins a Bóixols, on truquem en Bernat per dir-li que no podem
seguir. Estem rebentats i hem trobat un edifici en construcció on podrem
dormir prou confortablement. A més, es fa de nit. Tornem a trucar en Bernat. Hem canviat d’opinió: seguirem fins a Organyà per la carretera, deixant estar la baixada per Montanissell. Pugem fins al Coll de Bóixols i fem
la baixada, llarguíssima, fins a Coll de Nargó a la llum dels frontals. Des
d’allà ja només cal fer uns 5 km de carretera principal fins a Organyà, on
en Bernat ens espera per sopar cuscús amb samfaina. Dormim a l’alberg
de Santa Fe. La millor notícia és que l’habitació és a la planta baixa i que
no hem de pujar escales.
Cap a les deu sortim, amb les forces renovades. Creuem el Segre i pugem cap a Fígols, d’on sortim en direcció cap a Voloriu. Al cap de poc,
deixem l’asfalt per prendre la pista que porta cap a Forn. La seguim fins a
situar-nos a la cara nord de la muntanya, sota la Roca de Peguera, on
trobem un trencall d’una pista que s’enfila cap al coll que hi ha al sud
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Pujada cap al Serrat Gros, amb les serres de
Sant Joan i de Boumort al fons

d’aquesta vistosa roca.
Un cop a dalt, podem
admirar el Montsent de Pallars, la cara sud d’Andorra i
la Cerdanya, on encara es
veu prou neu. Seguim per
aquella mateixa pista, ara
molt més benevolent (els
primers 800 m de desnivell
es fan en molt poca distància), fins a la Collada de cal
Penya, que ens dóna accés
al Serrat Gros, on dinem. Els
núvols van creixent, però de

moment ens respecten.
Seguim cap al Coll Durau, on deixem un moment la bici per anar a veure el dolmen que hi ha al bony del cantó nord. Baixem cap al Coll de la
Maçana, i d’aquí
pugem
suaument
fins al Coll de la
Nou. La curta baixada no ha compensat
les pujades llarguíssimes del matí,
quan toca pujar de
nou, cap al Coll
d’Ares.
Un cop allà,
tirem avall per la
pista, amb la intenció de desviar-nos a
la dreta a un trencall
Pujada al Catllaràs desprès de Sant Julià de
que hauria de coinCerdanyola.
cidir amb el primer
Al fons: Pedraforca, Serra de Gisclareny i Cadi
revolt
pronunciat.
No el trobem i seguim avall. Tornem enrere per mirar si realment existia la
pista que marca el mapa (en aquest punt es trenca la cadena de la Núria i
l’arreglem) i trobem una antiga traça d’explotació forestal amb pins de 2 m
al bell mig i un pendent d’un 30%. Com que l’alternativa és baixar fins a
Ossera i afegir 300 m de desnivell a l’etapa, ja prou dura, decidim aventurar-nos per aquell corriol. Es pot baixar amb bici, a base d’esquivar pins.
El pes de les alforges ens ajuda a no bolcar endavant. (continuarà)
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Sortida a la Mola d’Estats
(Muntanyes de Prades - Alt Camp)
DIUMENGE 9 de MARÇ
Lloc de trobada:

Palau de la Reina. Diagonal cantonada Tinent Coronel Valenzuela
Hora de sortida: 07:30 del matí
Transport:
Vehicle particular
Intendència:
Cal portar esmorzar i dinar. Menjarem a peu de cotxe.
Equipament:
Cal portar roba d’abric i protectora del vent. S’han
de dur botes de tresc. Cal portar aigua.
Dificultat:
Excursió fàcil i còmoda al cim més alt de la comarca de l’Alt Camp.
Desnivell:
400 metres.
Durada:
Per pujar al cim tardarem prop de 2 hores, sense
comptar parades. Baixada en 1 hora i 1/2.

Resum de la sortida:
Per autopista ens desplaçarem fins a Montblanc, on prendrem
una carretera que ens portarà fins a la vila de Rojals. D’aquí encara
seguirem un tros per pista forestal fins el bonic bosc de la muntanya de Sant Joan, on aparca-rem els vehicles. D’aquí seguirem a
peu per pista i tot seguit prendrem un corriol que ens aproparà a un
coll prop del cim.
Per pista seguirem
fins aquesta Mola,
tam-bé anomenada
Mo-la dels Quatre
Termes, doncs hi
conflueixen els de
Prades,
Rojals,
Mont-Ral i Vimbodí.
De tornada ens
aproparem al singular refugi dels
Cogullons, per tot
seguit desfer el camí de pujada.
La Mola d’Estats
pàgina 7
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tans esfullats. Ara, a sota l’ombra del monument a Rafael Casanova, el pensament
vola cap els herois que tostemps han defensat, fins i tot arribant al sacrifici, la nostra dissortada pàtria. El camí s’eixampla i
travessem pel davant del monument a
l’honest alcalde Dr. Robert. Hem fet un bon
tros de la travessa. Passeig de St. Joan
amunt i enfilem el carrer Mallorca ja talaiem la fita que assenyala el final d’aquesta
travessa, les agulles de la Sagrada Família
ens saluden i esperonen a fer el darrer esforç. Fem la darrera reunió al peu d’un fanal de la plaça i avancem ben decidits, fins
a Padilla 255. Fins aquí hem fet una pujada d’uns 15 m i ara ens queda només
l’assalt final, que superem amb uns quants
L’arribada al nou local dels
passos fàcils, però atlètics i assolim el cim:
representants de la Secció
EL NOU LOCAL ! La senyera que ha estat
Infantil i Juvenil
recollida pels veterans, ara és entronitzada
a l’Agrupació pels dos més joves de la colla. Un cop tota la cordada reunida, ens deslliguem i cadascú, segons les seves aptituds, ens dediquem a
endreçar mínimament l’estatge social.
Mentre escric aquest testimoni d’una data transcendental per
l’Agrupació, tinc fe que tots els que hi hem participat hem tingut sensacions contraposades, d’enyor i de confiança en un futur esplèndid.
Com és que avui només n’hem sigut dotze?
Jordi Romagosa
Soci 1224

Butlletí
Estem de canvis en el butlletí, sempre a millor, és clar. Veiem
com queda i en tornem a parlar, això sí, també cal que entre tots
fem i millorem el contingut.
Esperem les vostres aportacions i col·laboracions.
Per cert, si algú està interessat en ser el responsable del butlletí
(cap de redacció) i practicar així el “periodisme”, que ens ho faci
saber.
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Excursió al Pic de Tailloin (3.144 m)
des de Gavarnie
0.- NOTA PRELIMINAR
Hom comunica que, degut a que cada dia hi ha més gent moltonejada,
més lletrats aprofitats i les lleis interpretades com penells, per seguir aquesta ressenya és obligatori dur un mòbil, saber-lo fer anar i saber trucar al telèfon d’emergències 112. També és obligatori dur un mapa que sigui de la
regió i una brúixola que sigui per orientar-se a la muntanya. És indispensable saber interpretar i fer anar aquests aparells, al igual que s’ha d’entendre i
conèixer les tècniques d’anar per la muntanya.
1.- RESUM
Dels cims de més de 3.000 metres que hi ha als Pirineus, el Taillon és
potser juntament amb el Neuvielle i el Petit Vignemale, un dels de més fàcil
accés a l’estiu, tant pel seu no excessiu recorregut i desnivell, com per
l’absència de dificultats tècniques.
El cim està situat a la carena fronterera entre Occitània i l’Aragó, uns metres a ponent del Cercle de Gavarnie, indret impressionant dins del Parc
National des Pyrenées i del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut. Gavarnie
ocupa la banda nord de la muntanya i és aquí on l’erosió del període glacial,
ha modelat una muralla circular força vertical de més de 1600 metres de
desnivell, que baixa espectacularment dels cims de 3.000 metres fins a la
planura de la vall. Les dretes parets de pedra calcària deixen neu, gel, pedra
i nombroses cascades d’aigua, una d’elles, amb 423 metres d’alçada, diuen
és la més alta d’Europa.
Tota la ruta es fa per camí i tan sols a principis d’estiu podem tenir alguna dificultat amb la neu. A partir de darrers de juliol i fins les primeres nevades de tardor, tan sols trepitjarem una mica de neu, en un breu pas sobre
l’antic i ara ja pràcticament desapareguda glacera de la Bretxa de Roland i
que superarem per ampli camí fet damunt del glaç, pel pas de la gent. La
bellesa de l’entorn no és pas descriptible: s’ha de veure.
2.- ACCES PER CARRETERA
Amb automòbil ens hem de dirigir fins a Gavarnie. Des de Barcelona ho
tenim complicat, doncs qualsevol ruta ens ocuparà unes 7 hores. Es pot
anar per Sabiñanigo (Osca) pel port del Pourtalet i col d’Aubisque, pel Túnel
de Bielsa i el col du Tourmalet, per la Vall d’Aran i el Portillón i Aspen, per
Andorra o Puigcerdà per Foix i Tarbes, etc., el cert és que s’ha d’anar Luz
St-Sauveur i d’aquí a Gedre i Gavarnie.
En arribar a aquest darrer poble s’ha de prendre una carretera que, just
abans d’entrar a les cases de la vila, munta a ma dreta cap a el Col de Tantes, pistes d’esquí de les Espécières i port de Boucharo (Bujaruelo) o de
Gavarnie. Seguim la carretera fins un ampli aparcament que hi ha en un coll,
el de Tantes. La carretera antigament continuava fins el port de Boucharo.
3.- RECORREGUT
El nostre itinerari fa una gran sifonada Segueix la carretera direcció SO.
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fins el port de Boucharo, aquí torna enrere (direcció llevant) per l’altre
costat de la vall, per tal d’enfilar-se al coll de Serradets, on trobarem
un refugi, D’aquí seguirem direcció sud fins la Bretxa de Roland, on girarem
a ponent per arribar fins el cim.
Les referències més importants i horaris sense comptar parades son:
0 minuts.- Coll de Tantes (2210 m.) Seguim a peu la carretera asfaltada,
però intransitable per l’acumulació de rocs de despreniments que hi ha hagut. La direcció és sud-oest, anem planers i a estones fem lleugeres baixades (-30 m).
20 minuts.- Port de Boucharo (2250 m.) Hi ha un pal indicador. Girem a la
nostre esquerra per tal de tornar enrere per l’altra banda de la vall de Tourettes. Anem direcció llevant, seguint un GR (el H.R.P.) per l’ample camí.
Terreny desarbrat, herba de prat i rocs que baixen de les parets, primer dels
Gabietus i després del propi Taillon. El camí és planer, amb lleugeres pujades i baixades (-30m), fins que a l’alçada del cim del Taillon comença a girar
a sud per entrar en pujada més forta, a una petita vall, la de la glacera del
Taillon.
1 hora i 5 minuts.- Enllaç. (2390 m.) De la nostra esquerra arriba un petit
camí que prové de Gavarnie pel fons de la vall dels Tourettes. Aquí la pujada és més forta i per passar el riu que baixa de la glacera del Taillon, trobem
unes cadenes de ferro que en èpoques de desglaç ajuden a travessar
aquest indret. Ens dirigim cap al coll de Serradets.
1 hora i 30 minuts.- Coll de Serradets (2620 m.) Davant nostre el refugi, on
hi arribem fent una petita baixada (-10 m) i una lleugera pujada de flanc.
1 hora i 35 minuts.- (2620 m.) Refugi de Serradets o de la Bretxa de Roland (2620 m.) Prenem direcció sud cap a la Bretxa, sense cap mena de
vegetació. Pugem fort per camí sobre una morrena glacial de greda menuda, fins un replà on antigament hi havia la glacera de la Brêche i ara queden
restes de neu.
2 hores. Glacera (2720 m.) Davant nostre la impressionant Bretxa de Roland, un tall curiós de 40 metres d’ampla i uns 100 d’alçada entre els pics
del Casc i de Bazillac. La llegenda diu que aquesta bretxa va estar feta per
l’espasa de Roland la nit de Roncesvalles. Hi arribarem trepitjant una mica
de neu.
2 hores i 10 minuts.- Bretxa de Roland (2804 m.) La travessem i girem direcció ponent, cap a la nostra dreta, passant pel vessant sud de la muntanya. Direcció sud, al fons, veiem un marcat enfonsament en el terreny en
forma de vall, que és la vall d’Ordesa. El camí fa pujades i baixades (-30 m)
per sota de les verticals parets del pic de Bazillac. Compte, en èpoques de
gelades doncs es poden desprendre gels de la paret.
2 hores i 35 minuts.- Falsa Bretxa i Dit. (2.945 m) Just acabar les parets
del Bazillac, trobem una carena amb vistes a dues bandes, és la falsa bretxa. En sota, a la dreta, les restes de la glacera del Taillon. També trobem el
dit, una penya singular d’uns 25 metres, molt erosionada i sembla que estigui en estat precari, a punt de caure. Passem el dit pel vessant nord, el Occità, i enfilem direcció ponent, per camí, una pala de greda, que prop del
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Inauguració de la nova Seu
El 27 de març tindrà lloc la INAUGURACIÓ OFICIAL

DE LA NOVA SEU.
Esperem la teva presència en aquest important esdeveniment de la nostra Associació! No hi faltis!!!

Excursió travessa:
Plaça del Pi a Sagrada Família
Dia 2 de febrer
Dificultat: fàcil (cal vigilar els semàfors.
Al final: ... hi ha una curta grimpada )
s la diada de la Can-

É delera. Quan toquen

les 9 a l’església del Pi,
mentre l’escom-briaire
buida les papereres dels
carrers, ens anem aplegant fins a una dotzena
de socis de l’Agrupació.
Pugem a la que ha estat
casa nostra fins avui mateix, sortim al balcó del Pi
i al balcó de St. Josep
Oriol i en prenem comiat.
L’antiga sala d’actes ben plena de records
Ara sí, ara és la darrera
vegada de passar per aquestes sales, on avui hi regna l’eco que ens retorna les nostres veus des de les vetustes parets. Baixem tota la colla i en
Jep despenja la senyera que recollim els dos socis més antics, presents
en el moment. No hi manquen les fotografies. Comencem la travessa Ciutat Vella – Sagrada Família.
La primera parada la fem al Palau de la Música i a sota mateix del grup
escultòric “La cançó popular”, ens hi aturem i fem memòria dels fundadors
de la nostra Agrupació, dins d’aquest edifici/monument, uns quants cantaires de l’Orfeó, afeccionats a l’excursionisme, van crear, aviat farà cent
anys, l’Agrupació Excursionista Catalunya. Seguim camí, les converses són amables, els records dolços i el camí és agradable sota els plàpàgina 5
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Durant aquesta pila d’anys he tingut contacte personal amb quasi
tots els socis, aconseguint fins i tot,
trobar bons amics.
He col·laborat en el transcurs
de la meva vida professional a
l’Agrupació, amb tres presidents i
les seves juntes corresponents.
Amb tots ells, he passat moments
molt gratificants i he donat, dins de
les meves possibilitats, tot el suport
incondicional per tirar endavant la
nostra Entitat.
He de reconèixer tanmateix,
que degut a les variades personalitats de cada un dels que han format els diferents col·lectius de les
juntes, no hi han mancat les petites
picabaralles que han servit per enfortir més les nostres relacions.
Apreciats socis de l’Agrupació
Excursionista Catalunya, deixo de ser la secretària de l'Agrupació i ha
arribat el moment de acomiadar-me de tots vosaltres; m’agradaria poder-ho fer personalment de cada un de vosaltres, però això serà impossible de realitzar, per tant aprofito aquestes ratlles per desitjar-vos molta
felicitat i salut, a més de agrair-vos de tot cor, el suport que he rebut per
poder desenvolupar la meva feina.
M’agradaria molt que em recordéssiu sempre. Jo també us tindré en
el meu cor.
Gràcies per les vivències que m’heu donat però ara és el moment de
dir-vos adéu.
Vull que compteu amb mi i amb la meva amistat en qualsevol moment.
MOLTS PETONS!!!
Mª Antònia Civit Solé

cim, gira direcció sud-oest, per tal d’arribar de flanc al pic.
3 hores i 10 minuts. Cim del Taillon (3144 m.). Pedregós, allargassat,
ampli amb unes petites pedres protectores del vent. Bones vistes en totes
direccions. Val la pena atansar-se a la banda de ponent del cim, per tal de
contemplar, enfonsada, la glacera del Gabietus, una de les millors conservades, de les poques que ja resten en aquesta regió. Baixada recomanable pel
mateix camí.
4.- HORARI
La pujada, sense comptar aturades, que força en farem, ens costarà 3 hores
i 1/4. La baixada la farem en dues hores i mitja.
5.- DESNIVELL
El desnivell acumulat en tot el recorregut és de 1.150 metres de pujada i
1.150 de baixada.
6.- ÈPOCA ACONSELLABLE PER A FER L’ASCENSIÓ
Aquesta ruta es fa tot l’any. Des de que s’assenten les primeres nevades
fins al maig és recomanable amb esquís. Tota la temporada d’hivern i primavera s’han de dur grampons i piolet, mentre que per anar-hi sense estris,
com a molt bastons d’esquí, es recomana de darrers de juliol fins les primeres nevades. Si podeu, fugiu del més d’agost, dons la ruta resta atapeïda i
envaïda de turistes. Impressionants les corrues de gent.
7.- PUNTS D’INTERÉS
Tot el recorregut té un gran interès per la seves característiques geològiques, morfològiques, orogràfiques, de relleus i de la singularitat dels estatges, alpí i nival. Les vistes son magnífiques i van des dels Infiernos i las Argualas a ponent, juntament amb altres cims de relleu com el Vignemale, fins
el massís del Neuvielle, a llevant, passant per tot els cims del Cercle (Mont
perdut, Marboré, Cilindre, la Tour o le Casque, entre molts altres).
8.- CLIMA I VEGETACIÓ
El clima és alpí amb influències atlàntiques. Força neu a partir d’octubre que
s’allarga fins el mes de juliol/agost. Llavors sols resten blanques les poques i
reduïdes glaceres que queden a les bandes nord. A l’hivern el clima és extrem i a l’estiu els dies són de moderada calor, acompanyats de dies rúfols,
ventosos i amb fred. És habitual que el vent de nord arrossegui núvols que
queden enganxats a les bandes nord durant dies. També sovintegen les
tempestes de ràpida formació i que són dures en aquest indret. Al pic de
l’estiu poden haver-hi nevades de relleu, que es fonen en pocs dies.
La vegetació és minsa i tan sols podem trobar herba de prat i de tartera a
les parts baixes del recorregut. Passat el refugi no hi ha vegetació.
9.- EQUIPAMENT
A més del que es diu a la nota preliminar, a l’estiu és necessari motxilla,
gorra o barret, ulleres, crema solar, roba d’abric i protectora del vent i bastons de tresc. El calçat ha de ser també de tresc. D’aigua tan sols en trobarem fins el refugi i a més pobre de sals, així que convé dur-ne.
Jordi Pino
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Comiat
més de 28 anys que sóc sòcia de l’Agrupació i 15 que m’ocupo de
J alafasecretaria
administrativa de l'Entitat, fent-ho tan bé com he sabut.

AGRUPACIÓ

AGRUPACIÓ

Moviment de socis del mes de gener
ALTES
Marta Parada Mas
Nera Velle Parada
Silvia Mas Bachs
Isabel García Rolania
Nale Parada Mas
Eivar Vilariño
Josep Soler Valldeoriola
Pol Soler Alsina
Maria Josefa Larraz
Edit Giró Larraz

Maximiliano Giro Larraz
Tomas Giro Larraz
Javier Jara Martinez
Felix Lopez Castro
Oscar Merino Juez
Jordi Muchart Ribas

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

Llibre d’activitats any 2008
Es recorda l’existència d’un llibre-registre a disposició de tots els
socis per anotar-hi totes les activitats realitzades des de l’1 de gener al 31 de desembre del 2007 (actes socials, sortides culturals,
sortides de senderisme, de muntanya, d’alpinisme, d’escalada,
d’espeleologia, de BTT, d’esquí, etc.). En el mateix llibre hi figuren
les bases per accedir a guanyar els premis de CONSTÀNCIA,
DESNIVELL i ESCALADA
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Editorial

M

oltes coses i molt importants estan passant a l’Agrupació
en aquests darrers dies i mesos. De tots és conegut el
gran esforç i desplegament humà que s’ha fet i encara s’està
fent, pel canvi de Seu Social però com es diu...... ja li tenim el
peu al coll. A tots els que d’una manera ho altra han col·laborat i
col·laboren, gràcies.
En el darrer butlletí us anunciàvem la inauguració oficial del
nou local el dia 13 de març, però això no ho hem pogut lligar i
ara sí, us anunciem que la data d’inauguració serà el proper
DIJOUS 27 DE MARÇ
amb la presència confirmada de la Regidora del Districte de
l’Eixample i d’altres personalitats a les que els hi farem arribar
la corresponent invitació.
També ha passat quelcom d’important per l’Agrupació, tot i
que no requereix del nostre esforç físic com en el cas del canvi
de local, sí que requereix la nostra comprensió i agraïment i és
el canvi de secretària administrativa de l’Entitat. Doncs sí, la Maria Antònia ens deixa com a secretària que no pas com a sòcia,
col·laboradora, companya i amiga i esperem que per molts anys.
Fa ja uns quants anys, quan jo era també president, vaig tenir el
gran encert de proposar-la per secretària de l’Agrupació i ara, al
cap del anys, li he de donar les gràcies per haver acceptat.
La Maria Antònia ha esperat pacient a que trobéssim algú
per substituir-la i ara hem de donar la benvinguda com a secretari administratiu de l’Entitat al soci i amic Xavier Sánchez, al
qual li hem proposat aquest repte i ha acceptat.
Maria Antònia, repeteixo, gràcies en nom propi, de tota la
junta directiva i de tots el socis que estic segur que tindran i tindrem un bon record del teu pas per la secretaria de l’Agrupació
i, també volem agrair al Xavi que hagi acceptat aquesta tasca i
esperem que s’hi trobi a gust.
Jep Tapias
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La magnífica Bretxa de Roland per damunt la glacera

Guilleries

Dalt del Puig del Far
El cercle de Gavarnie
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Butlletí Informatiu Març 2008
Padilla 255, cantonada Provença , planta primera
08013 Barcelona
Tel. 933024529
E-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

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

PUBLICACIÓ
PERIÒDICA

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA “CATALUNYA”

Padilla 255, cantonada Provença , planta primera
08013 Barcelona
Tel. 93 302 45 29
E-mail: aec@aec.cat
web: www.aec.cat

La Sara dalt de la cresta d’en Ferran. Setembre 2007.
Aquest pot ser com un símbol desprès d’aconseguir acabar el
trasllat a la nova seu social.

