
 C E N T R E 
EXCURS IONIS TA AUDIOVISUAL 

 

CERRO TORRE: SOTA ELS VENTS AUSTRALS E M P O R D A N È S   
Tal com anunciem en la circular aquesta projecció en format DVD de 43 minuts de 
durada i presentada per Elies Coll, serà el dia 9 de febrer a 2/4 de 10 del vespre al 
Cercle Sport Figuerenc. 

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

(seu provisional)  El Cerro Torre és un monòlit de granit de 3.102 m d’altura, amb parets de 1.200 m de 
desnivell per totes les seves cares. 

secretaria@cexcursionistaempordanes.org   http://www.cexcursionistaempordanes.org
Coronant el cim, hi ha un bolet de gel de formes capritxoses, diferents cada any, 
depenent de com bufin els terribles vents australs.  

Circular per als socis núm. 415 Aquestes característiques permeten definir el Cerro Torre com una de les muntanyes 
més belles del planeta. 

ACTIVITATS PER AL MES DE FEBRER DE 2007 35 anys després de la 1a ascensió, aquesta agulla encara captiva alpinistes de tot el 
món, i converteix la seva escalada en una empresa arriscada i a la vegada annelada. 

EXCURSIÓ AL PIC DE LA CARBASSA (CERDANYA) 4 En aquest documental es narra l’ascensió de Santi Padrós i Elies Coll per la ruta del 
compressor, una espectacular escalada de 1.100 m de dificultat i vertigen. Confirmar assistència. Tel. 972 50 57 29 (Lluís) febrer 

  
 AUDIOVISUAL. ASCENSIÓ AL CERRO TORRE 9 

A càrrec d’Elies Coll. A 2/4 de 10 del vespre. febrer ASSEMBLEA DE SOCIS A la Sala Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc.  
   L’Assemblea anual ordinària de socis serà el 23 de Febrer, com ja s’anuncia a la 
programació d’activitats, a 2/4 de 10 del vespre en primera convocatòria i a les 10 del 
vespre en segona convocatòria amb el següent ordre del dia: 

SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL 10-11 
Saltacims: Sortida a la neu. Informació:  655 86 16 21 (Àlex) febrer 
(Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional  Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior del Casino Menestral Figuerenc, al c. Poeta Marquina de Figueres)  Estat de comptes  11 Memòria d’activitats EXCURSIÓ AL PIC DE L’INFERN. febrer Precs i preguntes. Confirmar assistència. Tel. 696 969 416 (Juanjo)     CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE FEBRER - MARÇ EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA 18 
“CHATEAU” D’AUBÉRY-ST.JOAN PLA DE CORTS.CERET  febrer 
Sortida: A les 9 del matí del Celler “Chateau d’Aubéry” Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies:  Informació: Tel. 972 50 50 98 (Sebastià Delclós) Dimecres,  7 de febrer a ¼ de 9 de vespre   Dimecres,  21  de febrer a ¼ de 9 del vespre  SORTIDA DELS GRUPS INFANTIL I JUVENIL Dimecres, 7 de març a ¼ de 9 del vespre 18 febrer Saltamarges:Sta.Magdalena(Salut de Terrades). T. 666 66 20 95 (Marta) Divendres, 23 de març a ¼ de 9 del vespre 17-18 feb. Saltacingles: Puig Neulós. Informació: 635 48 74 18 (Adrià) Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer Poeta 

Marquina (antics jutjats) de Figueres. 
 (Més informació i inscripcions al cartell exposat a la seu provisional  del Casino Menestral Figuerenc, al c. Poeta Marquina de Figueres)    LLICÈNCIA  FEEC 23 ASSEMBLEA DE SOCIS  febrer A les 10 del vespre. Al Casino Menestral Figuerenc. Tal com ja vam anunciar en l’anterior circular ja podeu sol·licitar l’assegurança 

Federativa per email a secretaria@cexcursionistaempordanes.org o bé passant per les 
Bones Herbes C. Besalú, 7 de Figueres, telèfon 972 67 41 35. Els que vulgueu tramitar 
la llicència per als menors de 17 anys cal presentar, a més a més de les dades 
identificatives i bancàries, el número de la tarja sanitària del menor. 

  
25 EXCURSIÓ DE BTT. VOLTA A LA MARE DE DÉU DEL MONT. 
febrer Confirmar assistència  T.972 50 62 90 (Xavi) – 606 87 57 44 (Carles) 

 
                     PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

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


 
RECULL D’ITINERARIS 
 
 
ITINERARI 3: De la pista de La Gavarra 
a la carena de Bac Grillera i al Mas de La Fillola 
 
Seguim la carretera de Tapis a Costoja fins que en un revolt trobem, a mà 
esquerra, la pista que va a Sant Cristòfol dels Horts. 
Al cap de pocs metres, trobem una bifurcació. Prendrem la pista de l’esquerra i 
aparcarem en una clariana que trobarem, immediatament,  just abans d’una 
nova bifurcació. 
Començarem a caminar per la pista de la dreta (la que va al Mas de La 
Gavarra) i, al cap de 5’, trobarem, al marge dret, un corriol amb marques 
vermelles. 
Arribarem a una pista que és la que puja des de La Gavarra (15’).  A pocs 
metres a la dreta, veurem una cadena que hem de travessar. Som a la Collada 
Verda i hem de seguir la pista uns 200 metres.  
Trobarem, a la dreta, una primera clariana i un camí amb balises blaves. Allà 
mateix, la pista comença a baixar i trobem, immediatament i a l’esquerra, una 
altra clariana on comença  un altra corriol amb marques grogues i també 
blaves. El camí planeja i, al cap d’uns 6’,  es bifurca.  
Un dels camins,  amb marques grogues, girarà cap al sud abans de començar 
a pujar decididament. Al cap de 28 ‘ arribarem al cim on hi ha un vèrtex 
geodèsic. Les marques grogues seguiran la carena cap a Bac Grillera, El Fau i 
La Trilla. Som a l’itinerari que va de Sant Llorenç de Cerdans a Sant Llorenç de 
la Muga, descrit a L’Albera d’en Pitruc i Companyia. L’altra camí baixa cap al 
Mas de la Fillola, que veiem sota nostra.  
Al mas neixen diversos camins. El primer d’ells, ens permetria anar fins al Coll 
del Fau, tot flanquejant la Serra de Bac Grillera,  sense assolir la carena; és a 
dir, passant per sota del que acabem de descriure. 
Un altre camí és el que va de La Fillola al Castell d’Arget. Si volem anar cap a 
Albanyà o cap al Bassegoda per La Figa, ens caldrà deixar-lo al Coll de Sa 
Bassa i agafar el camí descrit als Itineraris 1 i 2 . Sortint de La Fillola cap a 
ponent, trobarem, també marcat en groc, el camí que mena a Sant Cristòfol 
dels Horts i, des d’allà, a la pista de la Gavarra, molt a prop d’on hem començat 
a caminar. 
Des de la collada Verda es pot tornar a la pista de la Gavarra per una altre 
camí. Per això ens cal prendre una antiga pista de desemboscar, a mà 
esquerra, que baixa cap al fondal i que té marques blaves. La pista tendeix a 
desaparèixer i, als 6’, arribarem a una bifurcació on cal anar a la dreta. Als 14’ 
tornarem a ser a la pista inicial a 30 metres d’on hem deixat el cotxe. 
Sigui quin sigui el camí de tornada, anirem de La Fillola a la pista de La 
Gavarra en una mitja hora. 
 
 

 
Una vegada exposades les diverses opcions que tenim des de l’estratègica 
zona de La Fillola, dedicarem els propers itineraris en explicar com anar des 
d’aquí a Tapis i Maçanet; a Costoja i a la carena del Roc de Frausa i també a 
Pincaró i Can Coll. Amb tota aquesta informació podreu, no només bastir 
algunes petites excursions, sinó també una autèntica travessa que relligui la 
zona de Maçanet amb la del Bassegoda. Que vagi de gust. 

Pep Gou 
 
 
CONCURS LITERARI 
 
VII  CONCURS DE NARRATIVA DE MUNTANYA I DE VIATGES 

NARCÍS PUIGDEVALL 
 
La Colla Excursionista Cassanenca, ens fa arribar les bases del VII Concurs de 
Narrativa de Muntanya i de viatges Narcís Puigdevall, que transcrivim a 
continuació per  si esteu interessats a participar-hi: 
 
BASES 
Quant al treball 
 Ha de ser una narració o un conjunt de narracions. 
 Ha de tenir com a tema una experiència a muntanya (excursionisme, 

muntanyisme, alpinisme, escalada, esquí de muntanya, expedicions...) o un 
viatge. 

 Ha de tenir una clara intenció literària. 
 Ha de ser inèdit (no hi podran participar obres guardonades en altres 

concursos). 
 Ha de ser escrit en català i per una sola persona (es desqualificaran els 

treballs col·lectius). 
 Ha de tenir una extensió mínima de 50 folis. 
 S’ha de presentar per quadruplicat, imprès o mecanografiat i a dos espais. 

Quant a l’autor 
 Haurà d’identificar-se presentant una plica que contingui el seu nom, la 

seva adreça, número de telèfon i una fotocòpia del seu DNI. 
JURAT 
Estarà format per: Miquel Pairolí (escriptor), Ramon Estiu (alpinista), Jordi Bosch 
“Barraca” (alpinista) i Carles Malagrida (secretari de l’entitat). 
PREMI 
Primer premi de 1.200 euros. Es publicarà l’obra guanyadora. El lliurament del premi 
tindrà lloca el dia 21 d’abril de 2007, en el decurs de la festa dels XLI Premis Literaris de 
Cassà. 
PRESENTACIÓ D'ORIGINALS 
Abans del 28 de febrer de 2007 a: Colla Excursionista Cassanenca. Carrer dels Dolors, 
12 – Apartat de Correus 74 17244 Cassà de la Selva. Adreça electrònica: 
lacolla@girona.com   // www.lacolla.girona.com 
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