
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES D’OCTUBRE 

Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dimecres  19 d’octubre a ¼ de 9 del vespre.  
Divendres,  28 d’octubre a ¼ de 9 del vespre 
Les reunions seran a la nova seu provisional del Casino Menestral als antics jutjats al Carrer 
Poeta Marquina i com podeu observar s’ha canviat ara el dia, que serà el 2n dimecres de cada 
mes i l’últim divendres de cada mes. 
 
40 ANYS 40 MUNTANYES (JULIOL-AGOST-SETEMBRE) 

61 03/07/05 Gran Fatxa (3.005 M) 7 components 
62 23/07/05 Pic de l’Infern (2.869 m) 5 components 
63 23/07/05 Pic de Fresser (2.835 m)  5 components 
64 31/08/05 Mont Valier (Ariège) (2838 m) 3 components 
65 14/08(05 Pedraforca (2.597 m) 7 components 
66 28/08/05 Okabe (1.466 m) 7 components 
67 29/08/05 Lindus (1221 m.) 7 components 
68 18/09/95 Spallone dei Massodi (Dolomites) (3.004 m) 3 components 

 

FESTA DE BASSEGODA A SANT CRISTÒFOL DELS HORTS 

Una altra festa  i, com cada any, ens vàrem tornar a trobar amb companys i coneguts per 
passar un agradable dia en contacte amb la natura.  Enguany  el lloc on es feia la festa era els 
voltants de l’ermita romànica de Sant Cristòfol dels Horts, on vàrem poder comprovar l’estat de 
deteriorament a què a arribat, per això s’ha programat per al dia 18 de desembre una jornada 
de treball, els interessats podeu trucar en Pitruc al telèfon 972 50 50 98 per posar-vos d’acord 
de com anar-hi. 
Aquest any també es va aprofitar de fer la festa en un lloc per on pot passar la MAT. Va fer el 
pregó en Joan Planas membre del col·lectiu “non  a la THT”, que va animar tothom a fer 
oposició a la polèmica línia. 
També com ja sabeu i entre els actes de commemoració dels 40 anys del CEE, hem fet una 
reedició del llibre de Carles Bosch de la Trinxeria “Memòries d’un excursionista” i a la festa 
també se’n va fer la presentació, així  la Neus Aragonès, que és qui ha fet el pròleg del llibre, 
ens va parlar a bastament de la figura de Bosch de la Trinxeria 
Si esteu interessat a comprar el llibre el podeu trobar, a més a més, de totes les  llibreries a Les 
Bones Herbes al Carrer Besalú, 9 de Figueres al preu de 15 €. També hi haurà una nova 
presentació a Figueres a la seu provisional del Casino el pròxim dia 18 de novembre, ja us 
informarem de l’hora a la pròxima circular. 
 
 

                         

 
 
 

 
Circular per als socis núm. 401 

ACTIVITATS PER AL MES  D’OCTUBRE  2005 
  

8-9 
octubre 
 
 
 
 
16 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-23 
octubre 
 
 
 
 
 
 

SORTIDA DE SALTACIMS A CAP DE CREUS 
Informació Tel. 972 50 71 08/ 655 86 16 21 (Alex) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat 
a la seu provisional del Casino Menestral, ara, al Carrer 
Poeta Marquina, antics jutjats, de Figueres)   
 
SORTIDA DE SALTAMARGES 
RUTA DEL DÒLMENS (ELS ESTANYS) 
Informació Tel. 650 40 03 33 (Albert) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat 
a la seu provisional del Casino Menestral, ara, al Carrer 
Poeta Marquina, antics jutjats, de Figueres)  
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
DE PORTBOU AL PORT DE LA SELVA 
Sortida: A les 9 del matí de la Platja de Portbou 
Informació Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós)  
 
EXCURSIÓ TARDORAL AL MONTSENY 
Sortida: a les 7 del matí de la Pl. del Sol de Figueres 
Informació: Tel. 972 50 48 47 (Jaume) 
 
SORTIDA DE SALTACINGLES 
PALAU-SAVERDERA -VILAJUÏGA 
Informació Tel. 659 89 48 76 (Sergi) 
(Més informació i inscripcions com sempre al cartell exposat 
a la seu provisional del Casino Menestral, ara, al Carrer 
Poeta Marquina, antics jutjats, de Figueres) 
 
 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina  -  17600 Figueres (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

mailto:secretaria@cexcursionistaempordanes.org


Col·laboren: 

                                                                       

23 
Octubre 

JORNADA DE TREBALL AL REFUGI DE BASSEGODA 
Sortida: A les 9 del matí de la Plaça del sol de Figueres 
Informació Tel. 972 50 40 32 (Cesc) 
   

 
 
Els joves del Centre també participen a fer pujar el nivell i la quantitat de la campanya  
40 anys 40 muntanyes que aquest any com sabeu s’ha organitzat per commemorar 
els 40 anys del CEE. Així en aquest línia en Lluc Valldosera i en Marc Busquets el 
mes de març van pujar al Vignamale pel Couloir de Gobe; després el mes de juny 
seguint per aquesta línia de dificultat, aquest dos escaladors juntament en amb 
Jaume Delclós, en Miquel López i en Jordi Vilà, van afer el cim de l’Aneto per la 
Cresta de Salenques;  diuen, a la fitxa de l’ascensió, que la seva intenció era de fer, 
en dos dies, la integral de l’Aneto, és a dir unir les crestes de Salenques, del Mig, de 
la Maladeta i de l’Alba, però el temps dubtós i el cansament els va fer desdir un cop 
van ésser al cim de l’Aneto, ja que portaven ja 8 hores escalant fins al cim tot passant 
pel pic de Margalida, Tempestats i Llom de l’Aneto, no està malament. Però com 
podeu comprovar en aquest escrit que ens fa arribar en Lluc, la cosa no va quedar 
aquí i aquest mes d’agost  van organitzar un “viatge d’escalada” als Picos d’Europa i, 
dos dels components del grup, van assolir, ni més ni menys, que la cara O. del Picu 
Urriellu o Narajo de Bulnes per la Via Murciana.  

VVIIAA  MMUURRCCIIAANNAA  AA  LLAA  CCAARRAA  OOEESSTT  DDEELL  PPIICCUU  UURRRRIIEELLLLUU  
 
Aquests últims dies ha fet molt mal temps, portem quatre dies esperant que la cosa 
millori per poder enfilar l’aproximació cap al Picu Urriellu i la moral del viatge ha 
començat a caure en picat. 
Finalment, sembla que hi ha possibilitat de tenir algun dia de bon temps i decidim 
tirar cap amunt. En Marc Busquets i jo pugem la tenda i menjar per a quatre dies, de 
manera que tindrem una mica de marge per esperar que el temps millori, mentre que 
en Miquel Lopes i l’Albert Ayerbe decideixen jugar-s’ho a una sola carta i pujaran al 
refugi per quedar-se una sola nit. 
El dia de l’aproximació fa força bon temps, i en poc més d’un parell d’hores ens 
plantem davant del refugi de Vega Urriellu, que es troba al peu mateix de la imponent 
cara Oest del Naranjo de Bulnes. La intenció és pujar per la via Murciana (500m, 
EDinf 6a/A1+), que amb una dificultat semblant a la Rabadà-Navarro presenta una 
línia molt més atractiva, que discorre pràcticament pel centre de la cara Oest. 

L’endemà al matí el temps és força desesperant, fa de tot; boires i clarianes amb 
ruixats dispersos. No obstant això decidim amb en Miquel d’intentar-ho, encara que 
al segon llarg baixem perquè la paret és ben molla. Després d’aquesta petita 
temptativa, en Miquel i l’Albert se’n tornen cap al cotxe i ens quedem amb en 
Busquets. 

Al matí següent la cosa 
és ben diferent, quan 
ens llevem fa un dia 
esplèndid i tirem amunt 
sense pensar-ho. Fem 
el primer llarg. El segon 
és un 6a que li toca a en 
Busquets però quan 
arriba a la reunió fa cara 
de no estar gaire 
convençut i decideixo 
tirar de primer, no és 
qüestió de desanimar el 
personal! El tercer i 
quart llargs són els 
d’artificial i la cordada 
que portem davant s’hi 
entretén força, és 

bastant desesperant però posem  paciència i quan ens n’adonem ja som a mitja 
paret. L’horari que portem és força bo i el temps sembla que es manté, de manera 
que decidim fer un mos abans d’afrontar l’últim llarg difícil. És un 6a una mica 
exposat, però que es deixa fer. D’aquí fins al cim ja queden només cinc llargs de 
cinquè i quart força perdedors, on aquesta vegada ens ajuda molt que la cordada 
que tenim al davant vagi trobant el camí. Finalment arribem al cim a les sis de la 
tarda després de nou hores d’escalada. 
Després de fer les fotos de rigor amb la banderola del centre, emprenem els ràpels 
de descens per la ruta normal de la cara sud i en una hora i mitja ens plantem al 
refugi, on tot assaborint unes cerveses acabem d’assimilar el que acabem de fer, una 
de les rutes més boniques de la Península, que de ben segur recordarem durant molt 
de temps. 

      Lluc Valldosera 
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