
 

 

 

 

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

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
Pompeu Fabra, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

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

CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE MARÇ  
 
Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dijous, 7 d’abril a ¼ de 9 del vespre.  
Dijous,  21 d’abril  a ¼ de 9 del vespre.  
Com ja sabeu aquestes reunions són obertes a tothom i les farem, com sempre, 
a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc C/ Pompeu Fabra, 5 de 
Figueres. 

 
 4400  AANNYYSS  4400  MMUUNNTTAANNYYEESS  ((MMAARRÇÇ))   
  

ACTIVITATS PER AL MES D‘ABRIL 2005   A continuació relacionem els pics que s’han fet  durant el mes de març, dins 
dels actes de  la commemoració del 40 anys del Centre:  

9-10 
abril 
 
 
 
 
17 
abril 
 
 
 
17  
abril 
 
 
 
 
 
22 
abril 
 
 
23 
abril 
 
 
24 
abril 
 
 

SALTACIMS  EXCURSIO EN BICICLETA 
Informació: Tel. 639 51 01 32 (Àlex) 
 (Més informació i inscripcions, com sempre, al cartell exposat  
a la seu provisional del Casino Menestral, al Carrer Pompeu 
Fabra, 5 de Figueres) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
DE LES ILLES A LES ILLES 
Sortida: A les 9 del matí de l’Hostal de les Illes 
Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) 
 
SORTIDES DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
SALTAMARGES. EXCURSIÓ A SADERNES 
Informació:  Tel. 650 11 18 70  (Marta Fita) 
SALTACINCLES.  ESCALADA 
Informació: Tel. 609 09 74 14 (Júlia Bardera) 
(Més informació com sempre al cartell del Casino Menestral) 
 
AUDIOVISUAL. ESCALANT PER CALIFORNIA 
A càrrec de Moisés Lladó. A les 10 del vespre. 
Al Casino Menestral Figuerenc. C/Pompeu Fabra,5 
 
DIADA DE SANT JORDI 
VENDA DE LLIBRES I ROSES A LA RAMBLA 
 
 
EXCURSIÓ A LA ZONA DEL PUIGSACALM 
Sortida: a 8 del matí de la Pl. del Sol de Figueres 
Tel. 972 50 57 29 (Lluís) 

 
09  02/01/05 Puig de Bassegoda  (1.373 m) 1 component 
15 19/03/05 Matagalls (1.696 m) 2 components 
16 19/03/05 Vignemale pel Couloir de Gaube (3.289 m) 2 comp. 
17 20/03/05 El Talló (1.276 m) 15 components 
18 20/03/05 Puig d’Ou (1.299 m) 15 components 
19 26/03/05 Cap du Carmil (1.617 m) 12 components 
20 27/03/05 Pico Culivillas (2.538 m) 2 components 
21 27/03/05 Pic de Tretzevents (2.731 m) 2 components 

 
Recordeu que perquè el pic assolit sigui vàlid per la campanya 40 anys 40 
muntanyes, heu d’haver fet la corresponent fotografia a dalt del cim amb la 
banderola  commemorativa del CEE, que com ja sabeu la podeu recollir a Les 
Bones Herbes Carrer Besalú, 5 de Figueres o al Casino Menestral. I no oblideu 
omplir la fitxa i fer-nos-la arribar, juntament amb la fotografia. 

CCOONNFFEERRÈÈNNCCIIAA  DD’’AALLFFRREEDD  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  PPIICCÓÓ  
 
El passat dia 18 de març el meteoròleg Alfred R. Picó va fer una interessant 
conferència sobre la meteorologia i l’excursionisme. Va facilitar-nos dues 
pàgines web on els amants i interessats en la meteorologia podreu consultar  
des de mapes dels temps, el satèlit meteosat, fins a infinitat de dades 
meteorològiques properes i d’anys enrera. Tot això doncs, ho podeu consultar 
a:  http://www.infomet.fcr.es i http://www.wetterzentrale.de 
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Corredor de Gaube al Vignemale 
  
Aprofitant que encara som estudiants, el dimecres 16 de març ens en vam anar 
amb en Marc Busquets a fer el corredor de Gaube al Vignemale. 
Vam sortir a mig matí amb el cotxe, i després de passar per Andorra a comprar 
material i cargols de gel que necessitàvem per pujar, ens vam aturar per dormir 
una mica mes enllà de Lourdes. 
  

L'endemà, vam acabar d'arribar fins a Pont d'Espagne amb el cotxe i vam 
preparar els armaris que ens enduríem amunt, amb el sac, la tenda, el material 
d'escalada i menjar per a dies. Més o menys cap a les dotze i mitja enfilàvem el 
camí d'aproximació cap a Oulettes de Gaube. Fins al llac de Gaube no vam 
tenir cap problema, però a partir d'aquí la cosa empitjorava, calia obrir traça i hi 
havia neu crosta de manera que cada tres passes t'enfonsaves fins a mitja 
cama. Les motxilles no ajudaven gaire en aquest aspecte, així que vam arribar 

al refugi ben baldats, al cap de cinc hores i mitja de caminar quan en principi 
són tres hores. Després de recuperar-nos, vam muntar la tenda davant mateix 
del refugi (on ens va indicar el guarda), a primera fila del Vignemale. 
El divendres, seguint les recomanacions del guarda, vam obrir traça fins on 
comença el ramal del corredor de la Y, on vam fer un dipòsit de material. 
La resta del dia el vam dedicar a endrapar, descansar i assecar el material. 
Finalment el dissabte vam tirar per amunt (ja era hora!). El corredor, estava amb 
neu sense transformar, i a més, n'hi havia molt poca, de manera que ens 
vam trobar amb un parell de ressalts de roca i tres de gel on en principi hi hauria 
d'haver una pendent de neu. A sobre no arribàvem a les reunions que hi han 
muntades perquè les teníem 3 m més amunt (et jugaves el físic per arribar-
hi!!!) i no hi ha gaires possibilitats d'assegurar-te. Després de passar amb peus 
de plom per els petits ressalts et trobes amb la cascada de gel final, és una 
passada veure com s'acosta a poc a poc fins que al final sembla que t'hagi de 
caure a sobre. Comparat amb les fotos que havia vist tenia poc gel, però la 
dificultat no varia gaire. La vam pujar amb dos llargs per la dreta (amb gel 
plàstic i xorrejant per tots costats) però es pot fer perfectament fins a dalt de tot 
amb un sol llarg de corda. 
Un cop a dalt vam estendre tot el material (que estava tot recobert d'una capa 
de gel molt curiosa) i vam reunir forces per pujar fins al cim del Vignemale i 
tornar cap al refugi, amb un parell d'encigalades incloses (no poden faltar en 
una ruta així). 
En total van ser unes 17 hores d'activitat: 1 hora fins a la rimaia, unes 8 pel 
corredor (ens vam encantar una mica), més 2 per fer el cim i 6 per tornar (ens 
vam equivocar un parell de cops i vam fer alguna volta per evitar algunes 
plaques de neu sospitoses).  
Per fer-la ens caldran uns 8 cargols de gel i 4 o 5 claus (sobretot plans). 
Nosaltres dúiem més material, sobretot de roca, però no tens on posar-lo. 
Cansats però satisfets, el diumenge vam desfer la paradeta i vam baixar cap a 
Pont d'Espagne, aquesta vegada ben d'hora, per evitar enfonsar-nos. Amb dues 
horetes érem a baix, a punt per agafar el cotxe que ens duria cap a l'escalforeta 
i les comoditats de casa, que ja començàvem a trobar a faltar!! 
Diuen que és la muntanya més alpina dels Pirineus, conec poc els Pirineus, 
però caràcter alpí no n'hi falta. Quan la veus aparèixer al fons de la vall 
d'Oulettes...impressiona. Com més t'apropes, més gran es fa i tu més petit. 
Encara que sigui per la ruta normal, el Vignemale és un massís imponent, que 
no deixarà a  ningú indiferent, i que, sens dubte, val la pena de visitar alguna 
vegada. 

Lluc Valldosera 
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