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ValZs va néixer a Z'abric deZs torrent8 que Telor,aven Za 8e"a
pTotecció en qualitat de mUTaUe8 naturaZ8.

Dibuix de Pau Mercadé. ValZs vÍ8t de8 deZ8 MoZin8.
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Editorial. ..

LES QUOTES

El nostre Grup té avui en dia 85 socis. Aixo fa que siguem una entitat
petita. Tenim, pero, for9a activitats internes i la nostra vitalitat es
projecta amb camins de muntanya, cursets i marxes cap a I'entorn de la
vegueria on pertanyem dintre de la Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya .

Fins ara, el manteniment económic de la nostra entitat, amb unes quotes
gairebé simbóliques, ha pogut sostenir-se gracies al voluntarisme i ganes

de treballar d'uns quants socis.

Arriba un moment, tanmateix, en que causes externes ens obliguen a

pujar la quota de soci a 1.200 pts/any. Aquesta modesta quantitat ens

és totalment necess8ria per tal de ter tront a una serie de despeses

ineludibles.

Totes les entitats paguem una quota anual a la Federació que enguany
ha sofert un augment del 50%. La lIei ens obliga també a disposar d'una
asseguran9a de responsabilitat civil i danys a tercers que ha de cobrir
quantitats de desenes de milions. Finalment, les despeses administratives
que ens permeten donar un servei als socis s'han d'afrontar amb

garantia.

Tot i que la nava quota queda ben per sota de les que paguen els sacis
d'altres entitats similars, esperem la vostra comprensió i acceptació. El
nostre grup ha estat des del primer moment un grup d'amics units per
I'amor a la muntanya i esperem que aquest esperit continu.j com fins ara.
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Notícies.

Resum de notícies rebudes a Secretaria

Enguany, la tramitació de les Ilicencies s'ha endarrerit unes
setmanes degut a un conflicte entre les tederacions catalana i espanyola,
precisament ara que un cata la preside ix la tederació estatal. La mediaci6
del director general de l'Esport de la Generalitat ha posat ti a un
vergonyós espectacle que ha arribat a les entitats amb notes i contra-
notes desautoritzan-se mútuament. La normalitat sembla que ha tornat
als aters tederatius.

Cadascú de vosaltres que hagi demanat la Ilicencia federativa, la rebrB
acompanyada d'uns tuJJs explicatius sobre les prestacions de la polissa
d'asseguran<;:a i el que cal ter en cas d'accident. Heu de Ilegir atentarrient
la intormació i desar-Ia en un Iloc adient per si J'arribeu a necessitar .

Fent un breu resum, les, novetats més importants són les següents:

1- Es pot treure la Ilicencia de la tederació catalana (FEEC) sense que
sigui obligatori treure-Ia al mate ix temps de la tederació
espanyola. Conseqüentment. la tarja de la FEEC habilita només
per participar en activitats i ter servir instal.lacions i retugis de

Catalunya.

2- Per participar en activitats i ter servir retugis de tora de Catalunya
cal disposar de /'habilitació de la tederació espanyola (FEDME),que inclou la reciprocitat mundial de la UIAA. .

3- Totes les Ilicencies que nosaltres subministrem estan habilitades
per la FEDME. Seria absurd no poder anar a retugis del Pirineu
aragones o deis Alps. El cost d'aquesta habilitació és de 1.200
pts pels adults. Oui vulgui la Ilicencia només per Catalunya que ho
taci saber a .Secretaria en el moment de ter la sol.licitud.

4- La Ilicencia de la FEEC la distribuim nosaltres després de tramitar-
la a Barcelona. La Ilicencia de la FEDME arribara per correu
individualment al domicili de cada sol.licitant.
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5- Pel que fa a l'asseguran9a d'accidents, es pot triar entre dues

opcions: la Commercial Union i la Mútua General Esportiva.
L 'asseguran9a de Commercial Union cobre ix tot el món i té dos

nivells: normal i especial. L 'especial és imprescindible per

participar en competicions oficials. L 'asseguran9a de la Mútua

General Esportiva té com a novetat CINC nivells d'assistencia: A,

8-1, 8-2, 8-3 i EXP.

6- A continuació reproduim fotocopiada la Ilista de preus de cada
modalitat. Si voleu més detalls sobre les diferents prestacions, les
podeu demanar a Secretaria.

J:.~
4 1{ "

411 I)
.FE.C FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA

Rambla 61, Ir.- Tel. 93/41207 77.- Fax. 93/412 63 53.-08002 BARCELONA

.
Barcelona, 2 de gener de 1996

PREUS DE LA LLICENCIA ESPORTIV A DE LA FEEC

1996

Ulcencla (amb asseguran~a Commerclal Unlon)

NORMAL

Grans ( 18 .75 anys) 8.400,- ptes
Juvenlls ( 14- 17.anys) 8.250,- ptes I
Jnfantlls ( 6 .13 anys) .7.300,- I;!tes

ESPECIAL

I Grans ( 18 .75 anys) 14.300,- ptes
Juvenlls (14.17 anys) 14.100,- ptes
Infandls ( 6. 13 anys) 13.200,- ptes
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.licencia (amb asseguran<;a MGD)

Versló A (prestacions basiques)
(solament Estat espanyol)

3.900,- ptes
3.800," ptes
-1,Z2~~=--~-

Grans -rrs. 75 anys)
)uvenlls (14.17 anys)
Infantlls ( 6 ; 13 anys)

Versió B -I (prestdcions basiques + prestdcions éspecials)
(solament Estat espanyol)

Grans ( 18 .75 anys) 6.550,- ptes
Juvenils ( 14. 17 anys) 6.450,~ ptes
Infantils 6 .13 an s 2.800 .tes

Versl6 B -2 (prestacions basiQues + prestacions especials)
(Estat espanyol, Europa I Maj"roc)

Grans ( 18- 75 anys) 9.550,- ptes
Juvenlls (14- 17 anys) 9.450,- ptes
Infantlls ( 6 -13 an s) 8.050 ,. tes

Versi6 B -3 (prestacions basiques + prestacions especials)
(tot el m6n)

Grans ( 18 -75 anys) 12.500,- ptes
Juvenils ( 14 .17 anys) 12.400,- ptés
Infantils ( 6 -13 an s) 11.050.- tes

Versió B .Exp + 7.000 metres

Grans ( 18 .75 anys) 37 ;~50,. ptes
)uvenlls ( 14 .I 7 anys) 37.450,- ptes
Infantils ( 6 -13 an s) 36.050 -tes
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Col.laboracions. ..

L I ARGENTERIA

Joan Marques i Griñó

Gener 1996

Oedicat al nostre company Argentó (Pep Miquel)

Ag és el símbol qurmic de la plata, ja que a I' edat mitjana se li dona el

nom d'argent a aquest metal! de reflexos aquosos.

El nom de I' Argenteria probablement prové doncs deis retlexos que

desprenen els rierols i degotalls que, Ifquids a I'estiu i gla<;ats a I'hivern,

cobreixen la part del congost de Collegats i que relliscant poc a poc tan cap la

Noguera Pallaresa.

Que no sabeu on es troba I' Argentería?

Que mai no I'heu vist?

Ja ho entenc, doncs anys enrera la carretera hi passava arrans, ara hi
ha un tllnel, que també rep el mate ix nom, pero que al passar-hi ja no es veu el

congost.

Us diré com arribar-hi, encara que no és difícil

Quan aneu cap el Pirineu, (Pica d'Estats, Monteixo, Tavascan, o
Lladorre), entre La Pobla de Segur i Gerri de la Sal, trobareu fins a tres túnels.
Just abans de passar el segon, veureu a ma dreta un senyal de "Vista
panoramica". Tot seguint-Ia (es pot arribar en cotxe, ja que la carretera vella no
ha estat malmesa, i després es pot seguir per la sortida del túnel per I' altra
banda) hi arribareu en pocs minuts i veureu que no és cap perdua de temps, tot
al contrari, pendreu temps a I'anada d'excursió al cim per tal d'apreciar en tata
la seva be\lesa i esplendorositat la meravella d'aquest caprici de la mare natura.

Un advertiment. Ellloc és molt ombrrvol i fresc. És convenient dur roba
d' abric i un trrpode. La roba és per vosaltres i el trrpode per la camera, és ciar ,

per tal de fer bones fotografies.

El millor temps per anar-hi és just quan glac;a i, com que sou al Pallars
Sobira, visiteu també de pas Gerri de la Sal. Us agradara molt.
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EXCURSIO Al PIC DE l 'ESPINA

Josep Miquel Argentó i Zaragoza

Gener 1996

Recorregut:

Alfara de Caries -Barranc del Llop -Coll d' Alfara -L' Espina -Masia del

Marraco -Serra de l'Espasa -Refugi de les Clotes -Coll de Carabasses -Font del

Bosc Negre -Toscar -Alfara de Caries.

El refugi de les Clotes no té sostre, tan sois hi resten quatre parets

exteriors.

El recarregut del GR- 7-6, des del Tascar fins Alfara passa per carretera
asfaltada.

Horaris:

Temps
Total

Temps
Parcial Referencia

o,

0,

0,

1,

1,

0,

1,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

Ramaderia. Mur .

CorraldelNei 0,25

Pedra indicadora (L'Espina, Eis Bassis, Alfara) ..1,00

Colld'Alfara ,..2,10

Refugi de les Clotes 3,55

Coll de les Carabasses 4,08

Mas del Sisquet 5,33

ErmitadeSantJulia 5,49

Ermita de Santa Llúcia I fabrica de paper 6,05

Basses (criador de truites) 6,07

GranjaCustodio 6,15

Indicador Alfara-Roquetes 6,23

Km 2 6,35

Ramaderia. Mur. 6,49

Total del recorregut: 18,5 km.

Refugi de les Clotes

Massís deIs Ports
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ACTIVIT A TS ESPELEOLOGIQUES

En aquest per{ode, el grup d'espeleo ha fet diverses sortides. Dues
d'aquestes sortides van ser populars per iniciar gent nova a I'espeleologia.
Primer vc1rem baixar a I'avenc del Pla, de 75 metres de profunditat, on els
"nous" van poder coneixer les tecniques de baixar i pujar que es fan servir a

I'espeleologia. Arribc1rem a una sala que ens va meravellar a tots per les
increibles formacions. Finalment no vc1rem arribar al fons de la cavitat, doncs
I'últim pou de 30 metres és molt estret i complicat, inadequat pel carc1cter
d'aprenentatge de la sortida.

També varem anar a I'avenc del Cudó, de 45 metres de profunditat.
Destacarem els tres assistents més joves, el Jorqi Mariné, el Sergi López i I' Alba
Col', que van gaudir de I'experiencia. No vam poder arribar al fons de la cova ja
que una petita sala que havfem de travessar esta va habitada per milers de
rat-penats. En les moltes baíxades que he fet a aquest avenc, mai no havia víst
una poblaci6 tant gran. Per no provocar una mortaldat d'aquests inofensius
animalons, vam decidir deixar l'exploraci6 en aquest punt, després de
reflectir-ho en fotografíes.

Dos mempres del Grup varem anar a Montserrat a baixar als Panetons
d~ les Agulles, de 125 metres de profunditat. Gracies a la pluja caiguda aquest
hivern, gaudirem d'un espectacle de salts d' aigua preciosos a I'interior de la
cavitat, destacant una baixada en rappel que es fa pel centre d'una cascada de
25 m~tres. Arribarem al final on tota I'aigua desapareix en el subsol.

Das membres del Grup, el Juan Luis Benítez i el Pep Fabregas, han
realitzat un curs d' espelealagia, fent diverses sartides a caves del Pirineu i del
Garraf amb els campanys de I' AAEET de Valls.

Equip de redacció i disseny del butlletí informatiu "EL CIM":
* Ramon Bosch

* Toni Coll

* Lluís Díaz

CoJ,Jaboradors:

Josep Argentó
Llufs Ofaz

Joan Marques

Antoni Saura
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ECOS I STEMES QUE ES PERDEN

'---"

~

/7?J~

I

,.~' /r. ~;) r1

NI

.~
\J l

8' b

eí
rJ

6
'1-

~

\
,

,
dí

/

I

ti

~

b'e f /

~~\;\\\\""(fIJ) 1/ --" ~

~~~l.~\~;,
;,...!' ,$ .J

1

~L~.~ /0',,-'\1 ./

-,

".--'?

I

:r~-

~.

~'' '.~~

.i,,'-.
~

('"'-'I
\i,

~

-

,. "

'

:1.'1,

~i..; ",:.J ,J

~

~
~' 1 uI.

"j

'! ,,;
;~1;!.

.~;.

1¡ 'i¡

~
",:. I.'.
~: ,ti

11

9Grup Excursionista del Camp de T arragona

\

,~r:f.", ~..",
,jy/,..:"



Reflexió
Lluís Díaz

Febrer 1996

La plaga deis incendis forestals es va apropant als nostres indrets
més estimats. La serra de Cardó, Vespella de Gaia, la serra de Llaveria,
les muntanyes de Tivissa. Tots anem veient esparverats com a poc a poc
el foc crema els nostres boscos. Encara que la tasca recuperad ora sigui
intensiva, trigarem uns quants anys en poder gaudir d'un entorn semblant
al que hi havia abans.

Voldria no ser pessimista, pero ens trobarem qualsevol dia la serra
de Montsant o les muntanyes de Prades convertits en cendra. El toc ha
mossegat ja un bon tros del Montsant entre I' Aiguabarreig i I'ermita de
Sant Bartomeu de Fraguerau. La baixada del bonic Camí de VentBdors
s'ha de ter ara entre bosc cremat. Sabem que les mesures oticials de
prevenció i protecció no poden competir amb el foc, sigui intencionat o
p~ovocat per causes fortu'jtes.

El toc no és I'única causa de la degradació deis espais naturals.
Eis aiguats d'octubre del 1994 van ter malbé molts camins i rieres. Hem
pogut veure arreu els seus etectes: el procés erosiu canvia el paisatge i
deixa cicatrius visibles, com les esllavissades que es poden veure algrau
del Llop o el camí de les Pletes.

Un altre factor d'amena<;:a és I'agressió humana. Ca<;:adors,
boletaires, turistes de diumenge, motorístes i 'també els excursionístes
menys conscienciats són responsables de la constant degradació del
medí natural. La facilitat en les comunicacions fa que molta més gent del
que seria aconsellable envaeíxí literalment alguns racons de natura,
portant amb ells el pitjor de la cultura urbana. Aquests "urbanites" sense
gaire civisme fan servir mitjans cada día més sofisticats: cotxes tot
terreny, motos de tríal, radio-cassettes potents, barbacoes port8tils,
escopetes de repetíció i altres estris semblants que incideixen
desfavorablement en I'entorn natural del que presumiblement volen
gaudir. Tots sabem d'ermites, 8rees d'esbarjo i Ilocs determinats que fa
temps que van perdre I'encís que els va fer famosos. Les deíxalles
s'acumulen, I'erosíó es va menjant els camins í la flora i fauna defugen
del fum i el soroll.
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La Ilei sobre accés motorizat al medi rural vol posar fre a aquestes

agressions, pero ja podem sospitar que no es poden vigilar tots els
boscos, ni els ajuntaments afectats són diligents en I'aplicació estricta de

la normativa. Les sancions exemplars que es van posar les primeres

setmanes formaven part d'una política d'aparador que em temo no

continu"j"

Que hi podem ter nosaltres com a excursionistes, amants de la

natura o simplement ciutadans?

A nivell individual, procurem ser escrupolosos en les sortides. No
hem de deixar rastre del.nostre pas. Avui no valla vella idea de que els
residus orgBnics es desfan amb el temps. Sabeu quan triga en
desapareixer una resta de fruita? Mentrestant anem convertint els Ilocs
de parada en femers. Si volem que els que vinguin al darrera, la setmana
següent, ho trobin com nosaltres, no hi deixem absolutament res. No
costa gaire esforc;: emportar-se les deixalles. No cal ni parlar de Ilaunes o
plBstics: soterrar-los és enganyar la natura.

A nivell social la nostra entitat pot actuar defensant la natura
sense entrar en I'ecologisme polític. Intentar pujar l'esc8s nivel' de
consciencia ciutadana envers la natura en qüestions concretes, com
I'agressió flagrant del motorisme de muntanya que té Iloc cada cap de
setmana. Fer xerrades, publicar articles i influir en accions puntuals en
aquest sentit, denunciant i proposant solucions podria ser una veu més
a tenir en compte.

Tenim I'obligació de deixar als nostres fills un entorn respirable,
una natura neta i un món habitable. L 'educació ecologica del nostres
familiars, amics i coneguts, del jovent del Grup, animant-Ios a compartir
amb nosaltres el goig de la natura i educant-Ios amb el nostre exemple,
sera el gra de sorra que ens pertoca en la indefugible tasca d'intentar
conservar el nostre entorn natural més proper .

(~
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Calendarí. ..

DATA ACTIVIT A T ORGANITZA

24 i 25
febrer

Ruta deis monestirs Santes Creus-Poblet-
Tallat-Vallbona de les Monges

25 febrer GR Coll de la Rimbalda-Mediona Vegueria

2 mar<;: Pedraforca per la canal del Verdet

9 mar<;: GECTExcursió pel Montsant

17 mary Dia de I'arbre de muntanya a Cardó AEC Reus

23i24

mar9

GECTCampament d'iglús a Núria
Ascensió al Puigmal amb esquís

24 mar<;: GR Mediona-Pierola Vegueria

13 abril Festa de Puigpelat. Camí de I'aigua
Presentació projecte Aconcagua 97
Projecció "Montsant tridimensional" de
Joan Marques

GECT

27i 28
abril

Esquí infantil al Pirineu GECT

28 abril GR Pierola-Montserrat Vegueria

1 2 maig UESabadel133a Festa de la Can9ó de muntanya

26 maig Camí de muntanya Regió IV Vila-seca

Marxa de veterans de Catalunya a

Sant Joan de les Abadesses

2 juny

9 juny Peonada Valls-Miramar AAET Valls
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