
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE  JUNY 
 
Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents 
dies: 
Dimecres,  6 de juny  a ¼ de 9 de vespre 
Dimecres,  22 de juny a ¼ de 9 del vespre 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer 
Poeta Marquina (antics jutjats) de Figueres. 
 
XIII CONCERT DE MUNTANYA 
 
Aquest any el Concert de Muntanya el farem a l’ermita de Sant Miquel de 
Fontfreda (s.XII-XIII) al terme municipal de Maçanet de Cabrenys, serà a càrrec 
del Grup musical “Orgue de Gats” que està format per Laura Plasència que 
toca el violí i percussions i la Montse Casanova i en Perepau Jiménez que 
toquem els acordions diatònics. 
En aquesta formació musical el protagonista és l’acordió, aquest instrument, 
creat a Europa al s.XIX , es va estendre ràpidament per tot el món de la mà de 
mariners i viatjants. 
Amb dos acordions i una viola “Orgue de Gats” interpreta ritmes i cançons 
tradicionals la nostra terra, però també algunes versions d’arreu i composicions 
actuals. 
 

 
Recull d’itineraris. Una travessa  del Cap de Creus(2a part) 
La resta d’aquest itinerari, que va publicar-se a la circular de Maig, sortirà a la 
del mes de juliol, ja que per raons d’espai ens ha estat impossible fer-ho en 
aquesta tal com era la nostra intenció. 
 

 
 

Com podeu veure aquí us adjuntem un adhesiu  on hi figura l’any 2007. 
Aquest adhesiu acredita que heu fet efectiva la vostra quota de soci corresponent a 
aquest any. 
Heu de treure l’adhesiu  (amb paciència, ja que costa una miqueta) i enganxar-lo a 
darrera del vostre carnet de soci en el lloc corresponent a l’any 2007. 
Els que sigueu socis familiars en el sobre hi trobareu a més a més una enganxina de 
l’esmentat any 2006 per a cada un dels socis de la vostra família. 
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ACTIVITATS PER AL MES DE JUNY DE 2007 
 

1 
juny 
 
 
3 
juny 
 
3 
juny 
 
 
9 
juny 
 
 
17 
juny 
 
 
 
 
 
 

AUDIOVISUAL. EL SAHEL: DEL GROC AL VERD  
A càrrec de Josep Puigbert 
A les 9 del vespre. A la Sala Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc 
 
SORTIDA EN FAMÍLIA. EXCURSIÓ A SANT ANIOL D’AGUJA 
Informació:  Tel. 686 77 74 25 (Carme) 
 
TRAVESSA VALLTER  - PORTELLA DE MANTET – COSTABONA 
CAMÍ DELS CARBONERS - SETCASES 
Informació: Tel. 972 50 48 47 (Jaume) 
 
 
EXCURSIÓ AL CARLIT PEL CASTEL ISARD 
Informació: Tel. 696 96 94 16  (Juanjo) 
 
 
XXIII CONCERT A MUNTANYA 
SANT MIQUEL DE FONTFREDA (s.XII.XIII)  
Terme de Maçanet de Cabrenys. 
A càrrec del Grup Musical: “Orgue de Gats”.  A les 6 de la tarda . 
Els que estigueu interessats a anar-hi en bici de muntanya la sortida 
serà a 2/4 de 5 de la tarda del pàrquing de Maçanet de Cabrenys. 
 
 
 

PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 
 
 
 

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) 

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



 
 
 

CHAMONIX – ZERMATT AMB ESQUÍS  (MAIG 2007) 
 
Enguany no era el millor any per emprendre aquesta aventura, no havíem pogut 
entrenar, ni tan sols havíem pogut fer el Bastiments, als Alps la neu també escassejava.  
Tot i això, ens trobem quatre companys tossuts que sortim un dissabte al matí i cinc més 
que sortiran el diumenge al mati i que,  fent l’esforç d’ajuntar dues etapes en una, ens 
trobarem tots plegats al refugi Monfort. 
Els del dissabte dormim al pàrquing del telefèric de Grand Montets ,l’endemà a primera 
hora l’agafem i ens porta fins l’Agulla de Grand Montets  de 3.295 m i per unes escales 
metàl·liques baixem a un coll amb panoràmiques fantàstiques: del Dru, del Mont Blanc, 
Agulla Chardonnet, Agulla d’Argentiere. D’aquí, i ja amb els esquís als peus baixem cap 
al Glaciar d’Argentiere, fem primer un lleu flanqueig cap a la dreta, per encarar-nos tot 
seguit cap a la glacera de Chardonnet, la qual pugem una part amb els esquís a 
l’esquena ja que la neu esta molt endurida i el pendent és dret. 
Al arribar al coll de Chardonnet, ja ens adonem que aquest any és diferent, hi ha poca 
neu i el pas obliga a carregar els esquís i muntar, en el nostre cas degut a la llargària de 
les cordes que portem ( 2 de 30 mts.) dos rappels per poder arribar a una zona amb 
menys pendent i poder saltar la rimaia. 
Una lleugera baixada amb mig flanqueig per la glacera de Saleina i tornem a posar pells 
per accedir al característic coll de la Fenetre de Saleina (3.261 m), d’aquí amb una 
lleugera baixada per l’immens plateau du Trient, on fins i tot hi aterren avionetes, ens 
portarà fins l’acollidora i moderna Cabanne du Trient (3.170 m).  
L’endemà ens espera una curta etapa de transició, comencem baixant en direcció nord 
per la glacera de Trient fins trobar un pas que ens permet passar per una zona amb 
moltes esquerdes i que amb un flanqueig a la dreta ens permet arribar a la base del coll 
d’Encandies el qual remuntarem a peu. Des d’aquí ja només ens queda una llarga 
baixada, al principi amb neu endurida i més tard neu primavera fins arribar a l’estació 
d’esquí de Champex on agafem un bus regular que passa a les 10,20 puntual com un 
rellotge suís i que ens porta fins al pàrking del telecabina de Le Chable, per enlairar-nos 
amb un moment fins la Cabanne de Monfort (2.457 m) 
La Cabanne Monfort disposa de totes les comoditats, pel fet d’estar situada enmig de les 
pistes de l’estació d’esquí de Verbier, pels volts de les sis de la tarda arriben els altres 
cinc companys, que han aconseguit enllaçar les dues etapes. 
L’endemà sortim a les 5 del matí, ens espera una de les etapes més dures, remuntem 
primer, amb el frontal, el coll de la Chaux (2.940 m), amb les primeres llums del dia 
baixem per una valleta on hi ha un petit llac, per tot seguit tornar a remuntar cap el coll 
de Momin (3.003 m) d’ aquí podem veure com el primers raigs de llum il·luminen el Mont 
Blanc i les Grandes Jorasses, entrem a la gelera del Grand Dessert, la qual remuntem 
fins dalt del pic de Rosablanche (3.336 m), parada i vistes esplèndides del massís del 
Gran Combin. 
Baixem per l’aresta sud, amb els esquís a l’esquena fins arribar a un coll, d’aquí ens 
deixem anar ja amb els esquís als peus per la gelera de Mourti, al final de la qual 
tombarem cap a la dreta per anar a fer un llarg flanqueig d’uns 4 kms. per sobre el llac 
de Dix, enguany i degut a la poca neu i a la calor es va convertir en un llarg “via crucis”, 
quan arribem al pas anomenat du Chat (2.386 m) sembla com si ja tinguéssim la feina 
feta, que errats que estàvem! Encara ens queden uns 600 m de desnivell i gairebé 3 km. 
de distancia per arribar al refugi de Dix (2.928 m), hi arribem amb la gola seca, tot i que 

tots portàvem gairebé dos litres d’aigua a les cantimplores. Per sort aquest refugi 
disposa d’una dutxa ben original, es tracta d’un tub que capta l’aigua en una part 
elevada de la glacera per sobre el refugi, a l’anar a l’aire lliure penjat, el tub, amb les 
calors d’aquests dies l’aigua en surt fins i tot calenta, i la dutxa a l’aire lliure amb vistes 
esplèndides està construïda amb palets de la construcció, tot un luxe en aquelles 
alçades. 
L’endemà ens despertem a les 5 del matí amb el brogit d’un helicòpter, aquests suïssos 
ens porten el pa calent per esmorzar..., doncs no, un alpinista s’ha trobat malament i 
l’han vingut a recollir. 
Baixem al plateau del davant del refugi i tot seguit comencem a pujar per la gelera de 
Chelion, tot i que avui l’etapa és curta no ens encantem, ja que els companys s’estimem 
més passar pel Mur de la Serpentine sense haver de fer cua, ja que ens han comentat 
que és un pas que pot comportar dificultats si està molt glaçat; un cop superat sense 
problemes ens dirigim cap el coll de Brenay (3.639 mt) i d’aquí en suau pujada arribem 
dalt del Pigne d’Arolla (3.796 m.). Des d’aquí dalt ja podem intuir l’etapa de l’endemà i 
veure el Cerví, la Dent d’Herens, la Dent Blanche, el Weishorn, el massís del Mont 
Rosa, etc.  
Sense entretenir-nos gaire, ja que entren unes boires que ens podrien complicar la ja de 
per si complicada baixada degut a seracs i alguna zona rocosa, baixem cap al refugi de 
Vignettes ( 3.158 mts.), al qual arribem a les onze del matí. 
Tenim tot el dia per poder assaborir l’encant d’aquest refugi penjat al buit i amb unes 
vistes impressionants. Així com delectar-nos amb un esplèndid dinar a base d’una 
espècie de truita amb patates, ous ferrats i “bacon”. 
L’últim dia promet ser dur, s’acumula de tot: distancia i desnivell. Comencem baixant fins 
al coll de Chermotane amb frontal, i tot seguit remuntem per la gelera del Mont Collon 
fins arribar al Coll de l’Eveque (3.392 m), des d’on amb una neu esplèndida baixem fins 
a sobrepassar un esperó rocós que se l’anomena La Vierge. 
A la cota 2.900 tornem a posar pells i travessem la gelera d’Arolla per arribar a 
l’esquerra d’aquesta al coll de Mont Brulé (3.213 m), al qual hi accedim amb els esquís a 
l’esquena. 
Un curt flanqueig cap a l’esquerra ens deixa al damunt de la gelera de Tsan de Tsan, 
altre cop amb pells pugem fins al coll de Valpelline (3.568 m). 
Ara ja només ens queda baixar, cal però estar amatents ja que la traça de baixada 
gairebé no es veu degut a una lleu nevada del dia anterior i nosaltres som els primers de 
baixar per l’esquerdada glacera de Stockjigletscher. Baixem primer pel costat esquerra i 
un cop passada la cota 3.200, girem totalment a dreta, en arribar a un plateau intermedi, 
just per sota la cota 3.000, girem cap a l’esquerra. 
Durant tota la baixada tenim la vista impressionant de la Dent d’Hérens i del Matterhorn. 
Quan arribem a la glacera Zmuttglestscher anem pel costat dret sota la base nord del 
Matterhorn, aviat però, a la cota 2.600  ens hem de carregar els esquís a l’esquena, i 
arribar així fins a  Zermatt. 
Un cop a Zermatt, ens espera una furgoneta que ja havíem llogat des del refugi de 
Vignettes, que ens porta fins a Argentiere. 
En resum podríem comentar que aquesta Alta Ruta, bàsicament el que requereix es 
tenir bon temps, un mínim de nivell d’esquí i estar acostumat a llargues jornades d’anar 
passant colls. Totalment recomanable i amb un paisatge esplèndid. 

Narcís Blavi 
 
 
Components: Marc Reixach, Pere Planagumà, Gerard Pairó, Xavi Laporta, Miquel Pujol  
                       Martí Pararols, Juanjo Montes , Jordi Casals i Narcís Blavi.  


