
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES D’OCTUBRE I  NOVEMBRE C E N T R E Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dimecres, 4 d’octubre  a ¼  de 9 del vespre 

EXCURS IONIS TA Divendres, 20 d’octubre a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres, 25 d’octubre  a ¼  de 9 del vespre 

E M P O R D A N È S  Divendres, 10 de Novembre a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres,  22 de Novembre a ¼ de 9 del vespre 
Es reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figueres, Carrer Poeta 
Marquina (antics jutjats) de Figueres. CASINO MENESTRAL FIGUERENC   C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà)   (seu provisional) 

secretaria@cexcursionistaempordanes.org

 

  http://www.cexcursionistaempordanes.org

XXII ALBERADA                    Circular per als socis núm. 412 
 

              ACTIVITATS PER AL MES D’OCTUBRE DE 2006 DDIIUUMMEENNGGEE  2222  DD’’OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22000066  
SORTIDA DE SALTACINCLES. CAMÍ DE RONDA 7-8 ITINERARI: Colera – Molinàs – Cova del Mané (Barbes del Boc) – 

Coll de les Artigues- Sant Miquel de Colera – Puig d’Esquers – Dolmen 
del Mas Patiràs – Coll de Sant Antoni – Punta dels Canons – Colera. 

Informació: Tel. 635 48 74 18 (Adrià Illa) Octubre (Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional   del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Poeta Marquina de Figueres)    EXCURSIÓ DE BTT. PUIG D’ESQUERS. Hores de marxa efectiva 6 o 7 hores 8 Informació: Tel 972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles)  Octubre  
Sortida: A les 8 del matí del platja de Colera  EXCURSIÓ A L’ANETO 

13-14-15  Informació: Tel. 972 56 93 10 (Jordi) vespres 
octubre Cal apuntar-s’hi abans del dia 7 d’octubre Inscripcions: De 7 a 8 del matí, mateix dia i lloc de la sortida       SORTIDA DE SALTAMARGES. SANT ONOFRE (PALAU)  

Preu:  No socis: 6 €   /  socis: 4 € 14 Informació: Tel. 661 34 54 23 (Júlia Tejeda) 
octubre (inclou esmorzar, avituallament durant la marxa i el llibret de la XXII 

Alberada amb descripció i informació de les dades d’interès de la zona per 
on transcorre l’itinerari) 

(Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional  
   del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Poeta Marquina de Figueres) 
  
 EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 
15 BANYULS DE LA MARENDA – VOLTA MADELOC 
octubre Sortida: A les 9 del matí de l’estació de tren (SNCF) ITINERARIS  Informació: Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) 

   
Aquest mes, per manca d’espai, no publiquem cap intinerari com us vàrem anunciar, 
però a la pròxima circular continuarem fent-ho. Parlant d’itineraris a la nostra pàgina web  

 SORTIDA DE SALTACIMS. VALLTER-NÚRIA 
21-22 Informació: Tel. 655 86 16 21 (Àlex) 

http://www.cexcursionistaempordanes.org,  trobareu el que ens han fet arribar 
un grup de socis  és una travessa del Cap de Creus del Far a Cala Tamariua. 

octubre (Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional  
 del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Poeta Marquina de Figueres) 

   
 20 AUDIOVISUAL. DEL CANADÀ A ALASKA EN BICICLETA.(5000 KM) 

                   

octubre A càrrec de Ruth Frings. A les 10 del vespre al Casino Menestral. 
  
22 XXII ALBERADA 
octubre Programa en aquesta circular.   PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

 

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


 

Col·laboren: 

                                                                                                   

UN RECORREGUT PEL PIRINEU EXPLICAT PELS PETITS PROTAGONISTES 
 
Ens vàrem aixeca cap a les 7 del matí, varem carregar les motxilles al cotxe i ens varem 
troba tots a la rodona de Can Padrosa . 
Vam marxa cap a França. Vam trigar unes 4 o 5 hores. Vam arribar a Port d’ Espanya 
cap a l’ hora de dinar. Al pàrquing on havíem de deixar el cotxe i hi vam dinar , però ens 
van atacar les formigues, i la Marina espantada va caure el riu que hi havia al costat. 
Quan ja teníem la panxa plena vam agafar les motxilles i vam començar a caminar. 
Anàvem al refugi del Wallon. Teníem unes  3 hores de camí. Quan vam arribar al refugi 
ens vam haver de treure les sabates i  ficar-nos uns esclops de color verd fosc que ens 
anaven gegants, menys els Garriga que portaven xancletes de casa. A les 7 vam sopar, 
vam buscar la nostra taula i s’havien equivocat perquè havien escrit “ Flapi” en comptes 
de Blavi. El menú per sopar era: una sopa de pela de llenties (que l’hi faltava sal) i de 
segon arròs bullit amb carn i prunes (que no ens va agradar perquè era dolça). Desprès 
ens van portar formatges i de postres una mena de flam de llimona amb gominoles al 
cim. Quan vam haver acabat de sopar nosaltres vam estar jugant al domino i els grans 
(que eren uns cotorres) no paraven de xerrar. Cap a les 10 vam anar a dormir. Ens vam 
aixecar cap a les 7. Vam anar baixant cap a esmorzar. Hi havia “xocolat” (que no era 
molt bo) magdalenes, pa... Desprès d’esmorzar vam agafar les motxilles i vam començar 
a caminar cap al proper refugi: el d’Olettes de Gaube. Aquell dia ens varen dir que 
havíem de caminar 6 hores. Mentre caminàvem jugàvem a caçar vaques Muuuu! El 
primer que vam trobar van ser uns estanys on hi havia peixos (i els hi tiràvem palotes i 
peles de pistatxo i s’ho menjaven tot!). Ens vam mullar els peus, i vam trobar una basa 
on hi havia cap grossos i la Marina en va agafar un, però el va tornar a deixar i en Sisu 
es posava les mans al cul per tenir-les calentes perquè feia molta fred! Vam continuar 
caminant fins al coll d’Arretille. Abans però vam trobar una altre estany. Hi havia neu i 
l’Isarn volia esquiar per la neu però va fer vam i va caure. Desprès vam construir fites. 
Per fi varem arribar al coll d’Arretille on hi feia moltíssim fred. Desprès vam anar 
carenejant per la muntanya fins arribar al Coll de Mulets de més amunt. Llavors ja 
només va ser qüestió de baixar, però es va posar a ploure una mica i vam haver de ficar-
nos les capelines. Més tard vam trobar un crani i una pedra que semblava una cadira i 
en s’hi vam asseure. Al cap de poc ja vam arribar al refugi de d’Olettes. Aquest refugi 
era més guay però feia molta pudor a peus quan entraves. El primer dia vam dormir en 
una habitació amb molta gent i les lliteres eren de 3 pisos. El menjar era molt més bo i 
n’hi havia més! Vam anar a investigar a la cuina i els cuiners eren asiàtics i ens parlaven 
en anglès i no l’enteníem i ens va dir :”yu spick inglish?” 
Quan vam acabar de sopar vam jugar a la briska i al domino. I a les 10 vam anar a 
dormir. L’endemà ens vam aixecar a 2/4 de 7. Vam anar a esmorzar, desprès ens vam 
posar les botes i vam començar a caminar cap al Petit Vignamale. Però la Maria es va 
quedar perquè des que vam marxar que no es trobava del tot bé i la Roser va quedar-se 
per fer-li companyia. Vam pujar i quan vam estar a dalt es veia una vista impressionant. 
El nostre primer TRES MIL!!! Quan vam baixar vam anar a un altre refugi, el de 
Ballsalance a dinar i aquell refugi era molt més guay. Mentre els pares menjaven 
nosaltres vam fer uns vídeos amb la màquina d’en Joan que feien molt de riure. Quan ja 

baixàvem cap al refugi 
els hi vam fer una broma 
a les mares. Els hi vam 
dir que volíem pujar un 
altre coll i que en teníem 
per uns 30 minuts, però 
les mares ens van dir 
que nosaltres ja hi 
podíem anar però que 
elles se n’anaven cap al 
refugi. Però els hi vam dir 
que o hi anàvem tots o 
ningú. Però al final  vam 
dir que era una broma. 
Desprès ja vam arribar al 
refugi i vam trobar a la 
Maria que ja es trobava 
més bé. A sota el refugi 
hi havia uns rius i vam 
construir unes passeres. 
Més tard ens van 
ensenyar la nova 
habitació on estàvem. 
Era molt xula. Aquell dia 
per sopar ens van portar 
uns pastissos de 
verdures molt elaborats 
que a nosaltres no ens 
van agradar gaire. Com 
que era cap de setmana 
hi havia molta gent al  
refugi. 

Els petits protagonistes  pujant al coll d’Arretille 

L’endemà ja només ens 
va faltar fer el camí de baixada, passant pel llac Gaube. Vàrem veure molts isards, que 
no són “Isarns” i en Joan va fer un bingo veien marmotes. Poc abans d’ arribar al llac 
varem poder parlar amb en David que no va poder venir a l’excursió i la Maria va rebre 
una molt bona notícia que la va animar molt i per uns moments fins i tot es va  trobar 
més bé. El camí era molt bonic i només fèiem que trobar gent que pujava, però nosaltres 
estàvem molt contents perquè no ens vàrem cansar gaire. 
Bé arribats de nou al cotxe, deixem les motxilles i  ens canviem la roba que feia tres dies 
que portàvem més o menys la mateixa. Nets i polits ens parem a Cauterets  a dinar: 
aquest cop sí que ens l’encerten: pasta i pizzes!!!. 
Ens ho vàrem passar molt bé i esperem fer-ne una altra l’ any que ve. 

                                                                                               Marina, Isarn i Joan 
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