
 També es comentà que el Concert de Muntanya es celebrarà a Sant Miquel de 
Fontfreda (Maçanet) a primers de juny i que es té previst tenir parada de llibres i roses 
per Sant Jordi. També es comentà que el grup infantil té greus problemes de 
funcionament i s’acordà que gent amb més experiència assessori els monitors en les 
seves tasques. En concret, s’acordà que l’Anton Bardera fos el tutor dels Saltamarges, 
en Lluís Vila dels Saltacingles i en Jaume Delclòs dels Saltacims. Es comentà que de 
cares a aquestes fires no es farà barraca. També es comentà que socis de l’entitat estan 
preparant una expedició al Trango i el Centre vehicularà la demanda de subvenció a 
l’Ajuntament. També es comenta que properament es projectaran audiovisuals de 
l’Everest, per una banda, i de viatges d’aventura realitzats per en Josep M. Puigvert, per 
l’altra. 

 
                    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, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) A continuació, es procedí a l’elecció de la nova junta, on pràcticament no hi hagueren 

canvis. La nova junta està formada per la Carme Delclòs (presidenta), l’Anna Pérez 
(tresorera), en Jaume Margall, l’Esteve Juanola, l’Anton Bardera (secretaris), la Roser 
Planella, en David Garriga, en Cesc Gironella, en Carles Velasco, en Xavi Clotas, en 
Juanjo Montes, en Xavi Burgas, en Narcís Blavi, en Sebastià Delclós, l’Àlex Casadevall, 
l’Adrià Illa, en Lluís Sayó  i l’Alfons Grau. 

(seu provisional)  secretaria@cexcursionistaempordanes.org   http://www.cexcursionistaempordanes.org
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AUDIOVISUAL ACTIVITATS PER AL MES DE MARÇ DE 2007 
CIMS PARAL·LELS. EVEREST  2006 COMARQUES GIRONINES SORTIDA AL BASSEGODA 10-11 
 Informació:  Tel. 686 77 74 25 (Carme Delclós) març 
El 17 de maig de 2006 l’Expedició Pirineu de Girona – Everest 2006 va fer el cim de la 
muntanya més alta de la terra, l’Everest (8848 m).  En Joan Cardona va ser l’encarregat 
de complir l’objectiu, però l’èxit el comparteixen també la resta d’alpinistes de 
l’expedició: en Jordi Servosa, l’Arnau Julià, en Rafel Fuentes, en Jordi Cañigueral i en 
Lluís Julià. Tots sis han dedicat dos anys de la seva vida i molts d’esforços per fer realitat 
el somni d’escalar l’Everest. Ara recullen els fruits de la feina ben feta. 

  
SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 18 
Saltamarges: Bicicletada (Ruta pel Manol) T. 637 50 50 04 (Júlia) març 
Saltacingles: Bicicletada. Informació: 616 62 74 80 (Carles)  
Saltacims Comanegra. Informació:  655 86 16 21 (Àlex) 17-18 
(Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional març 
del Casino Menestral Figuerenc, al c. Poeta Marquina de Figueres) Tot això es troba narrat en 38 minuts a l'audiovisual Cims paral·lels que el Centre ha 

programat per al pròxim dia 30 de març a les 9 del vespre al Casino Sport. El 
documental està plantejat com una narració en paral·lel centrada en les vivències dels 
alpinistes, però també en les dels seus familiars i amics, que, en alguns casos, viuen 
l'expedició amb una intensitat inusual. 

 
  
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 18 
CUSTOJA – PINCARÓ - CUSTOJA març 
Sortida: A les 9 del matí aparcament de Custoja  
Informació: Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós)  La direcció és a càrrec de Jordi Canyigueral; el guió, Carles Brucet i Jordi Canyigueral; el 
  muntatge,  Jordi Canyigueral; la producció,  Filmut; la imatge, Marc Flos, Jordi 

Canyigueral, Oriol Durà, Lluís Hereu, Ferran Gasau, Joan Rius, Ricard Moreno, Josep 
Puigvert, Quim Turón i Charles Brucet; 

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 18 
Saltamarges: Bicicletada (Ruta pel Manol) T. 666 66 20 95 (Marta)  les entrevistes, Carles Brucet, Gemma Esteve i 

Marc Salgas; 
març 

(Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional el grafisme,  Eduard Anglada i Xevi Forroy, i la música, Xevi Vallès, el 
Disop & A.R.S. i Mazoni

 
del Casino Menestral Figuerenc, al c. Poeta Marquina de Figueres .  
 El documental promet. Per tant, us hi esperem a tots. 18 
EXCURSIÓ DE BTT. VOLTA PER BOADELLA  març Confirmar assistència  T.972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE  MARÇ - ABRIL   30  AUDIOVISUAL. EVEREST 2006 COMARQUES GIRONINES març Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: CIMS PARAL.LELS   A les 9 del vespre  Dimecres, 7 de març a ¼ de 9 del vespre A la Sala Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc  Divendres, 23 de març a ¼ de 9 del vespre  31 març Dimecres,  4 d’abril a ¼ de 9 de vespre EXCURSIÓ AL PIC MULLERES 

1 abril Dimecres,  29  d’abril a ¼ de 9 del vespre Confirmar assistència. Tel. 696 969 416 (Juanjo) 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer Poeta 
Marquina (antics jutjats) de Figueres. 

 
PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

mailto:secretaria@cexcursionistaempordanes.org
http://www.cexcursionistaempordanes.org/


RECULL D’ITINERARIS 
 

Itinerari 4: De Massanet de Cabrenys 
a Tapis i a la zona de La Gavarra 
 
Comencem a caminar al pàrking on hi ha l’oficina de turisme i els jardins de la Font d’en 
Xampi. Al costat d’aquests hi ha un carrer estret i emporlanat que s’enfila al Raval del 
Grié. 
Abans de 3 minuts, trobarem una bifurcació a l’esquerra i s’acabarà l’emporlanat. 
Nosaltres anirem a la dreta i, després de la darrera  casa, girarem a l’esquerra per pujar. 
El caminot va a parar a una casa en un parell de minuts (5’). Girarem a la dreta i 
trobarem els senyal de l’Itinerari de BTT número 5 que seguirem una estona. 
Arribarem al dipòsit de l’aigua (7’)i buscarem un sender al límit dels camps que hi ha per 
sobre d’aquest. 
El seguirem, tot deixant una casa a l’esquerra, fins que ens meni a una pista amb un 
cadenat. El sender la travessa i s’enfila per un turonet boscós fins a desembocar a una 
pista (13’) que seguirem cap a l’esquerra. Veurem dos masos davant nostre. Són els 
Masos de la Costa i els senyals del BTT 5 ens portaran fins al de més amunt. El nostre 
camí arribarà a una pista tot passant pel costat del mas (20’). La seguirem cap a la dreta 
per un indret on hi ha diversos suros de considerables dimensions. A un minut del mas, 
trobarem una bifurcació, on triarem el camí de l’esquerra, que, tot acompanyat d’uns 
plataners, voreja uns prats. Aquí deixem el BTT 5. 
Al cap de dos minuts (23’), travessarem el rec del Clot de Rieroles i començarem a 
trobar els senyals del BTT 2. 
Set minuts més tard (30’), trobarem una bifurcació. Aquí deixem un camí balisat en groc, 
que s’enfila per la dreta, i la pista principal, per prendre un camí, a l’esquerra,  amb el 
BTT 2.  
Set minuts més (37’) i el camí, que s’ha eixamplat per assemblar-se més a una pista, 
arriba a una bifurcació on en deixarem un altre a la dreta. Caminarem quatre-cents 
metres per arribar a una altra bifurcació. Girarem a la dreta, sempre per la principal. La 
pista, cada cop més escorrancada, ens portarà, després de fer uns cinc-cents metres i 
de travessar un petit rec, a la carretera de Tapis (50’). 
Farem uns 250 metres en direcció a Tapis i buscarem,  uns metres després del revolt, 
un caminet, a mà esquerra, que baixa cap a la vall de l’Arnera (54’). Convé fixar-s’hi 
perquè, uns 50 metres abans que aquest, al mateix revolt, hi ha un altre de camí que 
també baixa cap a la riera. Som a uns 2 quilòmetres i mig de Massanet. El camí és clar i 
no ens hem de deixar entabanar pels corriols dels boscatants per moltes marques 
vermelles que tinguin. Ens portarà fins a la riera que travessarem per un sorprenent, per 
inesperat, pont de pedra (1,01’).  Aquest bonic camí, avançarà uns minuts en paral·lel a 
la riera i després se’n separarà per enfilar-se i anar a parar a una pista de desemboscar, 
creuada per una línia elèctrica. Pujarem per una castanyeda, girarem a l’esquerra quan 
trobem una bifurcació i arribarem a un encreuament (1,16’). La pista de la dreta, va a la 
carretera de Tapis i ens permetria arribar al veïnat en un quart d’hora. Agafarem la del 
mig per baixar primer cap al Mas Sabarrés (1,22’) i després cap a la riera dels Horts que 
travessarem per un gual (1,24’).Som al Bac de Tapis. Girarem a la dreta. Seguirem la 
pista tot deixant alguns trencalls a ma esquerra. Quan la pista principal s’aparti de la 
riera (1,32’), nosaltres seguirem, en paral·lel a aquesta, per una pista desdibuixada i 
coberta d’herba juntament amb les senyals del circuit 2 de BTT. Travessarem un rec i 
veurem, sobre nostre, la pista que s’enfila cap a la de La Gavarra (1,36’). Si seguíssim la 
pista cap a la dreta, aniríem cap als dos masos habitats que es poden entreveure a 

l’altre costat de la riera (Cal Cabrer i Cal Ridorter) i que són ben bé a sota del veïnat de 
Tapis  girarem a l’esquerra tot seguint la pista. Al cap d’uns deu minuts, travessarem la 
riera i, immediatament, un afluent per acabar trobant, a la nostra esquerra, una drecera 
(1,37’).Pujarem fent ziga-zagues per un camí força envaït per la vegetació i que ens 
permetrà estalviar-nos l’arc que descriu la pista. La tornarem a trobar en un punt on 
aquesta fa un canvi de direcció molt pronunciat (1,47’).Som a mil tres-cents metres de la 
fi de l’itinerari i la pista, en mal estat, continuarà enfilant-se fins arribar a la que va a La 
Gavarra. Al costat de la bifurcació, hi ha una placeta que serveix de pàrking i, pocs 
metres més endavant, el trencant de la pista de Sant Cristòfol dels Horts i la carretera de 
Tapis a Costoja (2,07’). Des d’aquest punt, ja podem enllaçar amb els itineraris 
precedents. 

Pep Gou 
 

 
ASSEMBLEA DE SOCIS 
 
El passat dia 23 de febrer es va celebrar l’assemblea general de socis de l’entitat on hi 
van assistir 19 persones. Com és habitual, es començà amb la lectura de l’acta de l’any 
anterior i es va aprovar sense cap esmena. Seguidament, es va fer un repàs a totes les 
activitats que ha organitzat les diferents vocalies del Centre al llarg del passat 2006. Es 
va començar pel grup infantil del que la principal novetat és el canvi d’edats en els grups. 
Tot seguit la vocalia d’alta muntanya comentà les seves sortides mensuals i un curs 
d’orientació i GPS que tingué molt d’èxit de participants i organització. També la vocalia 
de bicicleta de muntanya comentà que s’han fet sortides mensuals i la ruta dels refugis. 
El Concert de Muntanya també funcionà molt bé, tant els músics com el lloc i el 
piscolabis. La Mostra de Cinema també sembla una activitat plenament consolidada i es 
remarcà que aquest any tant la vessant econòmica com la tècnica van funcionat molt bé, 
però que potser faltaven més projeccions de pel·lícules. De cares a l’any que bé es 
preveu centrar-ho en la Patagònia. També es va repassar l’estat dels refugis i es va 
informar de les obres que s’han estat fent al refugi de Bassegoda, que des del mes de 
maig està guardat. S’aprovà demanar al guarda que en comptes de tenir-lo tancat, el 
deixi obert i passi a cobrar al vespre, així com penjar-hi un cartell amb la normativa i els 
preus. De la resta de refugis, el de les Salines i el de Coll de Banyuls estan en bon estat, 
mentre que el de Requesens no. També es recordà la pedalada contra la MAT que fou 
un èxit de participació amb unes 25 persones. També es comentà que l’any 2006 es van 
tramitar 205 targes de la federació. Un altra fet que es remarcà fou l’alta afluència al 
rocòdrom i que això ha fet que molta gent es fes sòcia.  
Tot seguit es procedí a la revisió de l’estat de comptes, que el 2006 ha resultat ser 
positiu amb un superàvit d’uns 8000€. Es remarcà l’esforç que s’està fent al refugi de 
Bassegoda, així com els beneficis que ha aportat l’edició del llibre de Carles Bosch de la 
Trinxeria. 
També es plantejà la necessitat de realitzar una memòria on hi apareguessin totes les 
activitats del Centre. S’acordà que el vocal de cada secció aniria actualitzant la seva 
part i al final la Carme Delclòs seria la responsable de muntar-ho. 
Per acabar l’assemblea es passà un vídeo realitzat per Carles Arteaga amb imatges de 
les diferents activitats de l’entitat. S’acabà l’assemblea a les 23:55h. 
També es presentaren les activitats que s’estan organitzant de cares a aquest any. Pel 
que fa a l’Alberada, que se celebrarà el 21 d’octubre, recorrerà la zona de Selva de Mar. 
Es comentà que ha sortit en el recull de marxes de la FEEC. La Festa de Bassegoda se 
celebrarà a les Salines amb motiu del 40è aniversari del refugi.  
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