
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE JUNY 

Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dijous , 9 de juny a ¼ de 9 del vespre.  
Dijous,  30 de juny  a ¼ de 9 del vespre.  
 
40 ANYS 40 MUNTANYES (ABRIL - MAIG) 

03 28/03/05 Pastuira   (2.675 m) 2 components 
22 13/03/05 Puig Caçador ( 1.050 m) 60 components 
23 03/04/05 Mönch (4.099 m) 4 components 
24 04/04/05 Gross Fiescherhon (4.049 m) 4 components 
25 04/04/05 Hinter  Fiescherhon (4.025 m) 4 components 
26 06/04/05 Finsteraarhon (4.274 m) 4 components 
27 06/04/05 Junfrau (4.158 m) 4 components 
28 14/04/05 Balaitus (3.131 m) 4 components 
29 24/04/05 Badia Góra (Polònia)  (1.725 m) 4 components 
30 01/05/05 Costabona (2.465 m) 2 components 
31 07/05/05 Aneto (3.404 m) 2 components 
32 16/05/05 Cim de Solterra o Formigues (1.207 m) 5 components  

LA MATEMÀTICA  DDEE  LLAA  HH IISSTTÒÒRRIIAA  
El passat dimecres dia 20 de maig a les 8 del vespre al Museu del Joguet, a Figueres,  
es va presentar el IXè i últim volum de “La Matemàtica de la història”, que amb el títol 
“Les cultures irano-sumèria-caldea,  hitita i egípcia” havia escrit l’insigne investigador 
Alexandre Deulofeu. 
El nostre homenatge a Deulofeu va començar ara farà 2 anys amb motiu del concert 
de muntanya que es va celebrar a Sant Nicolau (Ordis), al costat del mas on ell havia 
passat tantes i tantes hores escrivint, treballant i gaudint de la vida. 
El mes de desembre de 2003 vàrem col·locar una placa a la façana de la farmàcia on 
havia viscut d’ençà dels 9 anys, quan va arribar amb el seu pare provinent de la seva 
Armentera, on havia nascut. A continuació vàrem anar a l’Ajuntament de Figueres on 
es va fer un parlament i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà va tocar diferents peces 
tot recordant l’apotecari de la plaça de la Palmera. 
Normalment, a casa nostra les coses haurien d’haver acabat aquí,  però Deulofeu, que 
havia escrit 30 llibres i n’havia publicat 27, en tenia, com podeu veure, 3 per publicar, i 
el CEE de la mà de l‘APNACC i de diferents institucions i particulars va endegar la 
publicació de l’obra inèdita de Deulofeu. 
Així si trobeu interessant aquesta iniciativa, perquè tingui èxit caldrà vendre els llibres i 
la millor manera de fer-ho és que cada soci en compri un, i si pot ser que en regali un 
altre. Els trobareu a Les Bones Herbes, Carrer Besalú, 9 de Figueres. De la venda 
d’aquest volum depèn que  puguem publicar els altres dos.  Si així ho fem la història, 
la cultura, la pau al món i el país (potser) un dia ens ho agrairan. 
                            

 
 
 

 
 

Circular per als socis núm. 398 
 

ACTIVITATS PER AL MES DE JUNY 2005 
  

5 
juny 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
18-19 
juny 
 
 
 
25-26-27 
juny 
 
 
 
 
 
 
   

CURSA D’ORIENTACIÓ 40 ANYS CEE 
LLERS – AVINYONET DE PUIGVENTÓS 
Inscripcions:  ½ h. abans de la sortida 
Sortida: A les 10 del matí. Trencant Ctra. Llers a Avinyonet 
Informació: Tel. 645 988 425 (Carles Moreno) 
 
XXI CONCERT DE MUNTANYA  
A SANT QUIRZE D’OMELLS (LLERS) 
GRUP DE FLAUTES DE BEC 
A les 7 de la tarda.  Pàrquing a 700 m de l’ermita. 
(Vegeu programa adjunt) 
 
XI TRAVESSA LA MOLINA – FIGUERES  EN BTT 
Places limitades 
 (Més informació tríptic adjunt) 
 
ESTADA D’ESTIU GRUP INFANTIL A VILAMANISCLE 
Per a nens i nenes de 6 a 9 anys. 
A la casa de colònies la Tramuntana de Vilamaniscle. Es 
farà una  sortida d’un dia per l’entorn i la resta serà per 
gaudir d’activitats (tallers, jocs, gimcanes...) a la mateixa 
casa. 
Inscripcions i informació: Tel. 655 86 16 21  (Àlex) 
  
 
 

C E N T R E 
E X C U R S I O N I S T A 
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 



 
                                                              

PER L’OBERLAND AMB ESQUIS 

 
Quatre dies i cinc quatre mils molt alpins 
 
Vàrem sortir a les nou del vespre del dissabte 2 d’abril, pels vols de les 3 de la 
matinada i a les portes de Suïssa, aturem el cotxe i dormim a l’ hotel de les mil 
estrelles. L’endemà ens arribem fins Grindelwald, poble abastament conegut pels 
muntanyencs per estar sota la mítica paret de l’Eiger. Agafem el tren turístic i car, que 
ens porta fins a Junfraujoch a 3.454 m. Si no aneu preparats compte amb el mal de 
cap, nosaltres ens havíem preparat... Ens dirigim cap el refugi Mönchsjochütte, abans 
d’arribar-hi, però veient que ens trobem bé, ens dirigim, deixant els esquís i pes, cap al 
cim del Mönch de 4.099 m., hi arribem al cap d’unes dues hores de carena amb algun 
pas de roca i cornises a la part final. Arribem al refugi a dos quarts de vuit amb bronca 
del guarda del refugi que va disfressat de xef de cuina a qui, durant tota l’excursió, 
recordarem, per la seva antipatia. 
L’ endemà després d’haver intentat dormir enmig de ronquets i persones amb mal 
d’alçada, baixem per la gelera d’ Ewigschneefäld, cap a la cota 3.300 ens decantem 
cap a l’esquerra per remuntar altre cop amb pells, aquí vàrem tenir problemes amb la 
cola de les pells pel fred que feia, fins a sota la bretxa de Fieschersattel on ens 
col.loquem els crampons i amb els esquís a l’esquena superem uns 100 metres de 
desnivell i uns 50º d’inclinació fins a arribar a la bretxa de 3.923 m. Aquí tombem a 
l’esquerra i ens n’anem a fer el Gross Fiescherhorn  de 4.049 m, es tracta d’una 
aresta de neu i roca. 
Retornats al collet i altra vegada amb esquís ens dirigim fins a sota el Hinter 
Fiescherhorn de 4.025 m abans d’arribar-hi però, ens cal superar, amb piolet i 
crampons, un tros força dret d’uns 30 m amb neu pols a sobre i gel molt dur a sota. A 
la baixada un petit ensurt en una esquerda, posa emoció a l’història. Ja amb els 
esquís als peus baixem per la gelera Walliser Fiescherfirn, seguint les traces que hi 
ha, ja que  al tram més dret cal fer una mena de Z, de dreta a esquerra i d’esquerra a 
dreta per superar uns passos de seracs i esquerdes, desprès la gelera ja s’aplana i 
es converteix en un llarg passeig fins a sota el refugi de Fisteraarhornhütte. 
A l’hora de sopar, una xerrada amb uns francesos ens posa al dia de l’ascensió per 
l’endemà al Finsteraarhorn. 
Al matí sortim dels primers cap al cim,-  mira que ens ho havien dit els francesos –  
“toute l’ascension avec couteau “ - , nosaltres tossuts no els fem cas, al cap de poca 
estona a posar ganivetes, amb el somriure sorneguer d’algun guia. Sense més 
entrebancs arribem fins a un collet anomenat Frühstücksplatz, ens traiem els esquís 
per superar-lo, i ens situem a una gelera penjada que seguirem fins a  l’aresta de neu 
al lloc anomenat Hugisattel (4.088 m.). Ens encordem piolet i crampons i a fer els 200 
m d’aresta que ens resten fins al cim, hi ha bona traça i els passos no són difícils, 
arribem al cim del Finsteraarhorn de 4.274 m sols, sort perquè no hi ha gaire espai 
per fer filigranes, la foto i cap avall, ens creuem amb les altres cordades que pugen, 

quin merder!. A Hugisattel ens posem els esquís i avall, però quina neu! No deien que 
als Alps la neu sempre era bona, gairebé ens cansem més baixant que pujant. 
Arribem al refugi força tocats, però és força aviat – què fem ? ens avorrirem – demanen 
a la guarda si ens pot fer quelcom per dinar, dit i fet ja tenim un plat de macarrons i 
unes “birres” a la taula exterior i així ja no ens hem de treure ni les botes. 
Havent dinat ni becaina ni res, pells de foca i cap a l coll de Grünhornlücke, amb 
menys de dues hores ja hi som. Vinga cap al descens que les guies diuen que 
sempre hi ha bona neu en aquesta vessant, aquest cop també s’han equivocat amb 
mitges cunyes, cunyes senceres i com podem arribem al sota el refugi de 
Konkordiahütte que està situat 100 m per damunt de la gelera, que són els metres que 
la gelera ha retrocedit des que es va construir el refugi, en aquest lloc anomenat 
Konkordiaplatz és on s’ajunten les glaceres de Jungfraufirn, d’Aletschfirn i 
d’Aletschgletscher. Per pujar al refugi cal fer un via crucis per unes escales 
metàl·liques. 
La rebuda és de primera, te de benvinguda i uns macarrons amb compota de poma 
per llepar-se els  dits. 
Al matí després de baixar els graons de les escales, ens calcem els esquís i ens 
disposem a remuntar la glacera de Junfraufirh d’uns 7 km. de llargària i sense gaire 
desnivell. Quan arribem a la cota 3.000, ens desviem cap a l’esquerra i per pendents 
cada vegada més drets arribem a sota la rimaia, on ens descalcem els esquís i 
retornem a les eines d’alpinisme, per travessar la rimaia ens cal el component més alt 
de la cordada , equipar-lo amb dos piolets tècnics i tocar-li el cul! Un cop a dalt i amb 
l’ajut de la corda els altres ho anem superant, només ens cal seguir per uns pendents 
de gel i neu dura força drets fins a arribar dalt del Junfrau de 4.158 m. La baixada la 
fem amb molt de compte i amb ràpel inclòs, menys l’últim component que per no 
deixar rastres a la muntanya baixa penjat dels piolets i ajudes al cul . Com que ja 
veiem que perdérem l’últim tren de baixada que surt a les 16,45, ens agafem el 
descens amb tranquil·litat, la neu tampoc és bona, i decidim que haurem d’anar altra 
vegada al primer refugi de la travessa. Remuntem doncs fins al refugi Mönchsjochütte, 
i per sorpresa nostra han canviat el guarda, hi ha una parella encantadora, que ens 
convida a treure el mal gust de boca del primer dia. 
L’endemà i enmig d’una ventada i nevada considerable fins i tot s’acomiaden de 
nosaltres des de la terrassa, arribem seguint uns pals d’orientació fins a l’estació de 
Junfraujoch, visitem en solitari, tot el sofisticat muntatge turístic que hi ha aquí dalt a 
3.454 m.  
Un altra vegada a Grindelwald, només ens resta acomiadar-nos del  guarda del 
pàrking, i fer els 900 km fins a Figueres. 
 
Components: Quim Peralba, Guillem Peralba, Alfons Grau i Narcís Blavi.    
 


