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LA SAS AL BUTLLETI 1 A L'ARESTA 

Ja s'ha parlat abans de les circulars de la SAS com a eina de contacte amb 
els membres de la Secció. 

Cal suposar que el conducte ideal de comunicació hauria estat el butlleltí del 
Centre que - cal recordar-ho - en la seva primera pagina sempre hi deia: 
"Circular exclusivament per als senyors socis" (ara en diriem senyores i senyors 
socis .. . ) . Pero la dinamica de confecció del butlletí, i després també de 
l'ARESfA, ha fet convenient I'existencia de les circulars de la SAS, tant pel 
volum puntual d'informació com pel poc temps que s'acostuma a disposar per a 
comunicar-la als membres de la Seccló. Sempre a correcuita. 

Aixo, no hi ha dubte, no ha afavorit un adequat coneixement de la dinamica 
de la SAS per part deis altres socis del Centre que 5015 rebeien el butlletí, la 
circular de tots. 

Una adequada combinació de mitjans és probablement la millor solució a les 
necessitats de contactar, comunicar i divulgar amb efectiva agilitat. Pero els 
mitjans freqüentment són limitats i la capacitat de dedicació sempre ha estat, a 
més de limitada, IIigada a les vicissituts deis que se n'encarreguen. Cal 
reconeixer I'esfore; deis socis del Centre que amb IIur treball han fet possible la 
periodica publicació del butlletí i de l'ARESfA. No 5015 als col.laboradors que 
aporten els escrits, sino també, i en especial, als qui ultimen el ~producte" per 
al seu "consum" en optimes condicions. 

Sabent que les persones som també animals de costums és logic que si de 
patac s'aturessin les circulars de la SAS vessant el seus continguts en l'ARESfA, 
i donada la periodicitat de la mateixa, forc;a membres de la SAS anirien més que 
despistats. Rebre una circular uns quants dies abans sempre refresca la 
memoria envers les properes activitats. És cert. Pero, és possible, i desitjable, 
que aquest procés pugui evolucionar. 

Ja fa un parell d'anys, o més, que el Centre publica quadrimestralment els 
calendaris d'activitats - integrals - amb els actes de tot el Centre (amb totes les 
Seccions). Aquests calendaris, que no s'han adjuntat al present recull, 
indiquen un esfore; de programació significatiu que la SAS poques vegades ha 
pogut assolir. 
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Sapiguem, doncs, que el que fou publicat al butlletí del Centre, i 
posteriorment a I'ARESTA i als Calendaris d'Activitats, és el que el soci del 
Centre n'ha pogut saber de la SAS i de les activitats deis seu s membres, a més 
del que hagués pogut lIegir a la premsa, escoltar a la radio (la SAS ha estat en 
antena en nombrases ocosions), o vist a la tele (referencies de betlems, 
viatges, actes, etc.). 

Cal entendre que entre les circulars i els continguts publicats al butlletí i 
I'ARESTA hi ha moltes vegades una complementarietat que es pot observar tot 
seguint la cronologia a dues bandes. És a dir, que tant el butlletí com la revista 
han fet en ocasions de circular de la SAS. 

Continguts diversos conformen els escrits publicats. Escrits narratius, tecnis, 
divulgatius... Des de la ressenya d'uo lIibre fins I'elaborat article d'un viatge a . 
les Kimbambes; des d'una convocatoria d'assemblea fins la il.lusionada 
descripció d'una sortida, coLlectiva o de dos companys .. . 

Tot i que en alguns escrits es reclama la col.laboració deis membres de la 
SAS per tal que s'engresquessin a escriure envers les seves vivencies i sortides 
subaquatiques cal reconeixer que fou minsa la resposta a I'arenga. 

Josep Ma i Blai, Blai i Josep Ma, monopolitzaren el butlletí fins que l'Antoni 
Laplana s'hi afegí, a més deis escrits signats per la SAS o la Junta. A I'ARESTA: 
Josep Ma, Blai, Quim i Magda & Kike, J.Ma Freixa, i darrerament Joan Arauna / 
Lluís Bordes, i el Felip; a més deis escrits i notes de la nova Junta presidida per 
la Mina Corbella. També s'adjunten al recull alguns escrits o referencies que 
fan al.lusió a la SAS signats pel CEL, la Redacció o d'altres. 

Des d'ací cal aprafitar per a encoratjar els de la SAS per tal que inverteixin 
en tinta perque I'ARESTA, notari de les áctivitats del Centre i la seva gent (i la 
SAS és Centre!), precisa de lIurs aportacions. 

Les reproduccions deis escrits deis butlletins del CEL d'aquest recull s'han 
ampliat 1:11 fotocopiar-los per a ocupar més espai dins el DIN A4. El format 
original era un xic més gran del DIN AS. El butlletí de la II época (fins a 
desembre de 1987) tenia les tapes d'un color crema amb les lIetres i escut del 
CEL en marró. Al gener de 1988 s'enceta la III época del butlletí que a la tapa, 
o coberta, repradu"ia una foto en B/N. La IV época ja és de I'ARESTA. El color, 
al menys en portada, i les fotos als articles, colpeixen el desitg d'arrivar a tenir 
una veritable revista. Els escrits de I'ARESTA han estat redu"its una mica als 
efectes de composició, al igual que les circulars. 
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Partit de Futbol 

El darrer 20 de novembre es va celebrar el renyit partit anual 
entre Espeleólegs i Escaladors, arbitrat, com sempre, pel bon amic 
Pep Qui. Com cada vegada, l'encontre es realitza al cam de Camarasa, 
on es va repetir la tradicional alegria. La victOria fou a favor deIs 
espeleolegs per 7 a 6. 

Tarja Federació 

Ja podeu passar a demanar les targes per l'any 84 de les federa
cions d'esquí, muntanya, espeleologia i camping. En principi els preus 
seran similars a l'any passat. 

Tothom sap que . és molt convenient federar-se d'aquell esport 
que es practica habitualment. 

Nova secció al Centre 
Estem fent els tramits per crear una nova secció al Centre Ex

cursionista de Lleida. Es tracta d'Activitats Subaquatiques. La Sec
ció pot comengar a funcionar amb 25 persones. Quan estigui tot en 
mar.xa hom podra federar-setambé d'aquest interessant esport. 

La majoria de les entitatsexcursionistes tenen seccions de dife
rent caire que amplíen el cercle: d'activitats, perque hi han moltes 
coses que Podenc complementar la idea excursionista. 
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Secretari: Plaga a cobrir provisionalment per algún membre de 
la Junta. 

Tresorer: Rafael Guijarro i Ordóñez. 
Estatge Social: Ramon Manuel iRos. 
Material: Antoni Massot i Castelló. 
Biblioteca: Carme Casals i Argilés. 
Espeleologia: Josep Maria Molgó i Orrit. 
Deleg. Pardinyes: Jacinto Pernia. 
Camping: Sr. Terrer. 
Esquí: Jesús Forcada i Ratés. 
Veterans: Angel Gazquez. 
Activitats Subaqüatiques: Blai Montserrat. 
Escalada: Pendent de la reunió deIs membres. 
Circular: Josep R. Massot i Castelló. 
Després d'ésser aprovat el calendari d'activitats per enguany que 

va sortir a la pass ada circular, s'aixeca la Sessió. 

A. vis pels esc.aladors 
L'Assemblea General Ordinaria de Socis, en vista de la falta d'in

terés deIs escaladors en nombrar Un vocal de la Secció, va decidir con
vocar-los a una reunió per proper 29 de marg a les 19'30 per tal d'or
ganitzar la Secció i participar en les activitats del Centre. Si no s'arri
bés a cap acord en aquesta reunió la Secció d'Escalada i Alta Munta
nya quedaria en suspens fins que es tornés a activar. 

La Guia del Montsec 
Ja hem vist les galerades i pro ves d'impremta pels gravats per 

aquest llibre que fa tant de temps que tenim en projecte. Sembla que 
ara definitivament podra sortir al carrer. Si és possible, per Sant Jor
di comengariem a distribuir aquestes guies. Si no, per Festa Major 
serfm al carrero 

L 'únic manual, escrit en la "llenyua de 
Cervantes», que I'ajudara a convertir-se 
en un perfecte caravanista. Tot el que 
cal saber sobre aquesta manera apas-

sionant de viatjar! 

De venda a la Impremta MARIANA - C/. Templaris, 11. 
També el trabara al Centre. 
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UNA NOVA SECCIO DINS DEL CENTRE 

EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

LA S A S Secció d"'Ac1"ivi1"a1"s 
. . . §ubaqUa1"iques 

La SAS-CELL ha estat promoguda per un petit nombre de prac
ticants d'algunes de les especialitats de les activitats subaqü:),tiques, 
principalment bussadors amb escafandre autonom (altrament dits 
submarinistes) . 

Fa molt de temps que es volía fer un club de submarinistes i simi
lars a Lleida, pero aixó no era facil. Erem pocs i per fer tot un club 
és bastant complexe i massa complícat el seu manteniment amb els 
pocs recursos que podiem tenir. 

Alguns contactes previs , durant un parell d'anys i finalment 
una col.1aboració amb el GELL al Forat de l'Or, foren els motius que 
ens varen decidir a sol.licitar el fer una Secció Sub dintre del ~; CELL 
al mateix temps la mateixa idea ens era proposada pel GELL. 

Bé. Varem iniciar els contactes ,amb la FCAS i amb altres bussa
dors de Lleida i rodalíes, i de tot alló esdevingué la definitiva cons
titució de la SAS. 

e 
Mitjangant la SAS~LL es preten aconseguir aquí, terra endins, 

la divulga ció de les activitats subaqüatiques, perque aigua en tenim, 
encara que la mar és a 100 Km. i més, pero moltes les especialitats 
d'aquestes activitats i segur que molta gent les practicaria de co
neixer-les. 

I prou: Més informació la podeu rebre al Local del Centre, i pe
riodicament en aquest butlletí. 

N ota de la Biblioteca 

Mercés a les donacions de la Josefina Sans, vídua d'en Jordi Si
rera, també d'en Jesús Forcada i d'en Rafael Guijarro, s'ha aconseguit 
la col.1ecció complerta de la revista "Vértex", editada per la FEEC, a 
tots els quals agralm la seva importantíssima donació per al Centre. 
(Aquesta revista no esta disponible degut a que en aquests moments 
és a l'enquadernador). 

Així mateix agralm la donació de la col.1ecció complerta de la 
revista GEO y BIO KARST, per la Josefina Sanso 
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Centre Excursaonista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 
Camping Caravaning Lleida 

CIRCULAR EXGLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS JUNY 1984 
Dlposlt Legal L - 39-19S8 

SAS - CELL 

~~cciD D'~ctivitats ~u~a~uati~u~s ~~I ~~ntr~ h, ~~ lI~i~a 
L 'J\CTI\lITAT SUDAQUATlCA: POSAn-S( (1\1 n(MULL 

Qué cal fer per a iniciar-se en el món subaquatic? Evidentment 
posar-se a l'aigua. Pero cal proveir-se d'un mínim de material i acce-

, sOl'is per tal de treure-hi un bon profit a la remullada. 
Per poder veure-hi sota l'aigua cal posar-se unes ulleres, especials 

per a la visió subaquiüica, i per no ten ir que treure el cap de l'aigua 
per a respirar cada moment utilitzarem un tub respirador, en forma 
de J, que ens permetra observar el fons amb continultat i més relaxa
dament. Completarem aquest elemental equip amb les ale tes (peus 
d'imec), normalment de goma, que ens ajuden a desplac;ar-nos i a 
evolucionar sota l'aigua. 

Amb ulleres, tub i aletes, ja podem fer les primeres capbussades 
i pasejos per superficies, escrutan els fons del mar, riu, llac, piscina 
o banyera. Comenc;ant així s'adquirira l'aquaticitat que permetra 
paulatinament, si no el domini, sí la coexistencia amb el món sub
aquatic. 

Pero no cregueu que es així de senzill. Tampoc que sigui massa 
difícil. Simplement cal coneixer els aspectes físics del medi subaqua
tic així com els efectes fisiologics de l'inmersió. Dominant aquestos 
coneixements no dubteu que el fet de capbusar-se sota l'aigua no té 
més risc que el degut a !'imprudencia. 

Ara que s'apropa l'estiu, proveiu-vos d'unes ulleres i un tub, i si 
podeu també d'unes aletes, i atreviu-vos a contemplar qué hi ha des
sota l'aigua. 

Si voleu aclarir algun dubte, o potser un consell, la SAS, recor
deu, és oberta a tothom. 

BLAI MONTSERRAT 
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»e Cadaquis a Cap de Creas 
(CalHiH. sota l'aigua) 

Tot aprofitant el seguit de fes tes de la Setmana Santa, ens varem 
despla~ar dos membres de la Secció d'Activitats Subaquatiques del 
CELL a les costes gironines i més concretament als voltants del Cap 
de Creus i Cadaqués. Amb unes temperatures suavitzades, temps va
riable i una mar arrissada amb vent del sud excepte el darrer dia, es 
varen fer quatre immersions amb una visibilitat escasa i aigües a 11-13 
graus, un xic fredes. Els fons assolits, ho foren en un maxim de -32 
me tres a l'iJla de Massina (dues immersions) i específicament al que 
s'anomena Passet del Moro (pas entre illots). 

A la mateixa iJla, lpero, en un altre indret (Port de Tramontana) 
observarem la presencia ja coneguda d'un peci modern, possiblement 
de primers de segle, del qual es recolliren alguns objectes caracte
rÍstics. 

Les altres dues immersions es feren a l'llla d'en Jonquet i a 
l'iJlot del Portaló, aquesta més amunt del Cap de Creus. 

Es fa difícil la descripció d'aquests fons mediterranis tan acciden
tats i plens de vida, muts testimonis de la nostra historia, pero, que 
quedi com amostra grafica l'exposició de diapositives que en Blai 
Montserrat exposara als locals del Centre, que si bé no reflecteixen 
la real sensació, almenys ens fan recordar el que visquerem i que vol
driem contagiar-vos. 

Per Blai Montserrat i Josep Maria Castellvi. 

J. M. CASTELLVI, 
S.A.S. - C.E.LL. 

UCAnA\lARlJ\S Y CAnA\lJ\~ISTJ\S" 
L'únic manual, escrit en la ,<llengua de 
Cervantes», que I'ajudara a convertir·se 
en un perfecte caravanista. Tot el que 
cal saber sobre aquesta manera apas· 

sionant de viatjar! 

De venda a la Impremta MARIANA· C/. Templaris, 11. 
També el trobara al Centre. 
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Centre Excursionista 
deLleida 

Club di Esquí de Lleida 
Camping Caravaning Lleida 

CIRGULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOGIS JULlOl • A60ST 1984 
Dlposlt Legal L..-S9·19S8 

Concurs d' 1mblema de lasas - ClLL 
L'objecte d'aquest concurs és el de provelr a la Secció d'Activitats 

Subaqliatiques del Centre Excursionista de Lleida d'un es cut que 
l'identifiqui adientment. Per aixó es solicita la col.laboració de tots 
els socis membres del CELL i públic en general, per que hi participin 
amb la seva idea, confeccionant el corresponent disseny original, 
d'acord amb les següents 

BASES: 

1. Podra participar-hi al concurs tothom que ho desitgi, indicant 
el seu nom i domicili complerts. 

2. Els treballs seran tramesos sense limita ció de quantitat en el 
nombre d'originals per cada concursant, directament a la Se
cretaria del CELL, Plaga Paeria, 13, Le" Lleida. 

3. Els origimils seran presentats en cartolina blanca mat, mida 
DIN A 4. Els dissenys deuran de poder esser gravats, sobre 
qualsevol superficie i poder-se reprodulr graficament a tot 
color, en cartells, pegatines, targes, etc., així com sobre fusta, 
plastic i qualsevol tipus de metall. 

4. Els originals que es presentin ho seran a dos o tres colors, 
i tindran com a condició en el seus dissenys el contenir la 
llegenda: SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA, o bé utilitzant les 
formes abreujades SAS-CELL. La paraula LLEIDA és de con
tingut imprescindible. Igualment sera de contingut necessa
ri dibuix o grafisme al.legóric a les activitats subaquatiques 
o a alguna d'elles. 

5. Els participants, al presentar els treballs en aquest concurs, 
accepten les presents bases i es someten al veredicte del jurat, 
renunciant de manera express a i absoluta a qualsevol acció 
posterior. 
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6. L'original que resulti el.legit pel jurat quedara en propietat 
de la SAS-CELL, éssent aquesta la titular de tots els drets 
sobre el mateix. . . 

7. El jurat estara format per tots els membres de la SAS-CELL, 
que vulguin assistir el dia que per aquest motiu seran convo
cats, i que mitjanc;ant votacions per majoria i un sistema de 
eliminatories, designara el disseny guanyador. El seu vere
dicte sera inapelable, encara en el cas de que el premi quedi 
dessert. La Junta de la SAS-CELL, es reserva el dret de possi
bIes retocs a l'original si s'escau. 

8. A l'autor de l'original guanyador li sera concedit un premi 
cbnsistent en un equip lleuger de cabussament (ulleres, tub 
i aletes) o bé optar per un premi de 5.000 pessetes (cinc mil), 
en metalic. 

9. El termini d'admisió d'originals finalitza el dia 30 de setem-
bre de 1984, a les 21 hores. . 

SAS-CELL. 

... prop deIs amics La Palma, 3 
i de les muntanyes T elef. 27 38 24 

LLEIDA 
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DIVULGAR EL "SUB,,: 

Els dijous subaquatics 
de la SAS - CELL 

Durant els mesos de juliol i agost, i cada dijous, a les 8'30 del 
vespre, tindra lloc a la sala de projeccions del local social, unes ses
sions divulgatives de les activitats subaquatiques, amb pel.lícules, 
diapositives, informació i res postes pels que vulguin saber quelcom 
d'aquestes activitats. 

Ens podeu creure si us diem que anar per sota i sobre l'aigua pot 
esser poc coneguda vessant de l'excusionisme. Els camins també poden 
esser subaquatics. 

Quan de vegades hem parlat amb altres membres de la gran 
"família sub" de l'estranger (Alemanys, italians, francesos ... ) és re
frendada la nostra intuició de que l'activitat subaquatica és molt més 
amplia que no soIs bussar al mar. 

El món "sub" és tan ampli com de vegades inimaginable. En no
saltres esta descobrir-ho. Podem: escrutar els fons marins, contemplar 
la vida subaquatica, conviure amb ella, acompanyar l'aigua deIs rius 
en el seu viatge, accedir al "més enlla" deIs espeleolegs, tastar els freds 
llacs muntanyencs o bé esplaiar-nos en els embassaments artificials, 
conquerir les profunditats de les piscines, nedar a gran velocitat amb 
unes aletes ... 

Sabem que hi ha gent que aixó li agradaria. Per aixó cal divulgar 
l'activitat subaquatica. "Els dijous subaquatics de la SAS-CELL" són 
per' tothom. Les sessions són també obertes pels no socis del CELL, i, 
és cIar, de franco 

Des deIs infants als més grans hi sou tots convidats. 

Recordeu: juliol i agost, els dijous a les 20'30 hores. 

BLAI MONTSERRAT - SAS-CELL 
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§ec:c:ió d~Ac:-tivi-tDrts 
SLlbaqLlo-tiques (SAS - CEL1) 

L' Arqueologia 
i la Tecnica Subaquatica 

Organitzat pel CRIS de Barcelona i la Societat Catalana d' Ar~ 

queologia amb la colaboració del Museu Marítim de Barcelona i la 
Federació Catalana d' Activitats Subaquatiques s'ha dut a terme du~ 

rant el proppasat mes de maig en el marc de l'Auditorium del Museu 
Marítim de Barcelona un Curset d'aproximació a l'arqueologia sub~ 
aquatica. 

EIs temes de que es tracta foren els següents: 

1. El Comer<; Naval Antic, Prof. Ricard Pascual. 

2. La Construcció Naval. Antiga, Sr. Frederic Foester. 

3. Les anfores. Prof. Jordi Miró. 

4. Les tecniques d'excavació submarina, Prof. F. Xavier Nieto. 

5. La navegació a la prehistoria, Sr. Laurea Carbonell. 

6. Les ceramiques significatives, Prof. Ricard Pascual. 

Al curset hi assistiren tres membres de la Secció d'Activitats Sub~ 
aquatiques del Centre que rebran un diploma d'assist€mcia al mateix. 

No cal dir que per les personalitats que es feren carrec del desen~ 
volupament de les classes, aquestes foren d'un gran valor pedagogic 
en la materia. En aquest butlletí i els propers intentaré resumir si 
més no alguns aspectes interessants del que es parla. 

Es posa en coneixement deIs socis que s'ha fet una gravació en 
cassettes de totes les conferencies i que estan a la vostra disposició 
posant~vos en contacte amb el que signa. 

Josep M.a CASTELLVI VILADEGUT 
(SAS~CELL) - Tel. 24 18 18 
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Secció d'Aclh/itals Subaqualiques del C. fe H. 
Consideracions a l' Arqueologia Submarina 

Igual que l'excursionista que cerca indrets nous, el cabussador 
es pot trobar en qualsevol moment amb les restes arqueologiques que 
ningú coneixía. Tan aterra com a l'aigua s'ha de distinguir llavors 
entre la simple recuperació d'objectes (amb finalitats morals o econó
miques) i el treball arqueologic en el quall'objecte trobat no és la fina
litat de l'excavació sino el coneixement del me di antic del que era 
part i coneixer així més a l'home de l'antiguitat. . 

Quina actitut prendra aquest escafandrista que sense pensar-ho 
es troba ficat enfront de 2.000 anys d'historia? Desgraciadament la 
manca de cultura y cada cop més sovint d'escrúpols fa que les restes 
siguin rapidament expoliades i el que és més greu sense donar ni dei
xar referencies que permetin un posterior estudi o datació. 

Quina seria l'actitut correcta? Bé, si ho mirem des d'una óptica 
cíyjca i moral col.lectiva s'hauria de deixar intacte i avisar el més 
rapit possible a les autoritats de Marina o al Servei Corresponent de 
la Generalitat (a Catalunya). L'explicació és que tots els objectes són 
consecuencia d'una voluntat i que igual que estudiem l'objecte en si, 
estudiarem la seva colocació espacial, la qual juntament amb altres 
factors deductius i empírics ens .permetran arribar (o no) a unes con
sequencies de can'tcter historie que es una de les fites principals de 
l'arqueologia. 

Desmitifiquem així l'anfora i altres restes codiciades per l'esno
bisme i deixem que primer sigui la ciencia la que disposi de les tro
balles, no per un privilegi elitista sino com un medi de recuperació 
de identitat coiJectiva. Després deIs estudis i exprimits en el possible, 
els objectes perden ja el seu valor científic pur i entren en el camp de 
la curiositat més o menys interesant o del coleccionisme o la transac
ció, en aixó, pero, el cabussador entés com a tal ja no hi compta. 

JOSEP M.a CASTELLVI I VILADEGUT 
(Extret de la conferencia del Prof. X. Nieto al Curs 

d'Iniciació a l'Arqueologia Subaquatica) 

"CAnA \lAI\IAS y CAn A \1 AN I SI AS" 
L'únic manual, escrit en la -lIengua de 
Cervantes>, que I'ajudara a convertir-se 
en un perfecte ca-ravanista. Tot el que 
cal saber sobre aquesta manera apas-

sionant de viatjar! 

De venda a la Impremta MARIANA· C/. Templaris, 11. 
També el trobara al Centre. 
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de que' se ens acabat l'aigua, l'última pujada a l'agulla de Midi (3.842 
m.), es agotadora, a l'arribada, uns turistes ens fan una foto, per en
duir-se un record d'aquells paratjes, són les 4'30 h. de la tarda. 

Després, d'una bona estona de fer cua, agafem el teleferic que 
ens baixara a Chamoix, tenim molta set i estem cansats, pero ens 
sentim molt orgullosos i contents pel que em feto 

JESUS MARTINEZ 

Lea Caves Submarines 
de les IlIes Medas 

Els dies 22, 23 i 24 de juny ens vam desplac;ar a l'Estardit (Costa 
Brava) els membres de la S.A.S., Raimond Serra, Ricard Roselló i 
Josep M.a Castellví. Les Illes Medes amb el seu encant i atractiu ens 
acompanyaren en les dues immersions que vam fer. El bon temps 
predomina en tot moment i la temperatura de l'aigua no baixava deIs 
18°. La profunditat maxima que assolirem fou de -24 me tres i la 
visibilitat relativament bona (uns 12 metres). 

Un "incident tecnic" ens obliga a dormir com aqueH que diu al 
ras sense la tenda i soIs protegits per la lona de la coberta calorosa
ment festejats pels nos tres amics inseparables: els mosquits i l'autan. 

Després de les immersions, cap el tard, era l'hora de trobar-nos en 
el Bar Neptuno amb els companys d'Euskadi i altres indrets de l'Estat 
i tota la fauna internacional d'escafrandistes que ,per allí voltaven. 
Era el moment de compartir les experi€mcies viscudes i visionar pel
lícules fe tes pels allí presents. 

La primera immersió ens porta a la Cova del Dofí situada a l'Illa 
Meda Petita a la seva cara de fora la mar. Aquesta cova es caracte
ritza per una figura de bronze que hom pot veure a una entrada de la 
cova a -17 metres. La forma de la galeria és de "L" suaument corvada 
amb una longitut de 150 me tres aproximadament i tres accesos per 
mar i un per terra. Per mar s'hi accedeix pels dos extrems o per uns 
forats a la corva central. Es pot considerar com una petita catedral 
submarina i es fa realment impressionant la sensació des del centre 
de la galeria amb els reflexes de la Hum dels forats d'accés. Al sostre 
s'hi troben süons a l'exterior i escletxes que s'endinsen fins a nivell 
zero, pero, practicament inaccesibles per a l'home. La fauna que hi 
viu és la corrent de la cova mediterrania; crancs, llagostes, espiró-
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grafs etc. tot pinzellat del color de les formacions coralines. Aquell 
dia pero, l'estat de la mar no era garre acollidor i el moviment de la 
barca feu trontollar la moral (i altres coses) deIs tripulants de tal 
manera ens obliga a desistir de repetir per la tarda. 

L'endema la mar s'asserena i ens deixa fer una excelent immersió 
a la Meda Gran, concretament a les Coves de la Vaca i de la Reina. 

La primera és un seguit de forats i túnels comunicats entre sí a 
l'extrem Nord-Est de l'Illa a una profunditat entre - 10 i -22 metres, 
els quals presenten un gran atractiu per la seva complexitat i raresa. 
Com a curiositat i amb una mica de paciencia hom pot veure el Nero 
(Mero en castella) que viu en un deIs forats i que ja fa anys que porta 
clavat un ham de pescador a la boca. Es difícil acostar-s'hi doncs a 
la mínima pressencia s'endinsa pel forat per racons inaccessiBles pel 
cabussador tot i que el seu volum es considerable. 

En una xemeneia superior (una de tantes) vam trobar un gran 
congre que amb la boca oberta ens avisaba pacífica, pero efectivament 
de que entravem en el seu territorio 

En cortir d'aquesta cova vam acostar-nos a la de la Reina a uns 
100 metres en direcció al sud de l'Illa i a uns -17 metres. Es un forat 
colpidor pel fosc i estret el qual es fa poc acollidor aIs no habituats. 
Té varíes galeries, una d'elles presidida endins per una estalagmita 
de bones proporcions (50 cm. d'amplada i 2 me tres d'algada). Seguint 
per la part superior d'aquesta agulla hom troba un túnel que ens dura, 
després de giravoltar sovint, a nivell zero en una bombolla d'aire a 
sota de la Meda, a partir d'aquí accedim a la prolongació del túnel 
que ensporta a l'altre costat de l'illa, pero, amb una sortida dificul
tosa que pot obligar a despendre's deis diposits d'aire i passar per 
etapes. 

Aquest cop la manca d'aire i la poca llum disponible ens aconse-
11a no passar de l'estalacmita i tornar enrrera tranquilament, esperant 
repetir el creuar l'illa en millor ocasió i explorar algunes galeries que 
per l'apariencia es presenten forga interéssants. 

En sortir fora, els crits de les gavines i la remor de l'aigua ens 
torna a la realitat deixant-nos com sempre una veu interior que ens 
diu que tornarem. 

Josep M.a CASTELLVI i VILADEGUT 
S.A.S. 
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(SAS - CELL) Sec:c:ió d..oAc:1"ivi1"o"fs 
§LlboqLlo1-iqLles 

-' 

Cantinuem divulgant 
"Els dijous subaquatics de la SAS-CELL" finalitzaren amb el dar

rer dijous d'agost. Vora d'una vintena de pelJÍcules i més de due-cen
tes diapositives han il.lustrat les nou sessions que durant els mesos 
de juliol i agost s'han constituit en plataforma divulgativa de les acti
vitats subaquatiques a les terres de Lleida. 

Per la SAS-CELL el balang ha estat forga positiu, tenint en comp
te el poc conegut que encara som i que cal reconElÍxer que el fet d'és
ser un xic lluny del mar fa que molts pensin que aixó de les activitats 
sub ací no té futuro Els que aixÍ pensen ens fan un mal favor. Hem 
d'insistir novament en que la practica del cabussament en general, 
aixÍ com la natació amb aletes i altres especialitats subaquatiques, no 
soIs es poden practicar al mar. Hi han modalitats que nosaltres podem 
activar i promocionar terra endins, a les nos tres aigües. 

Hem bussat en rius, llacs, estanys ... nedat als corrents deIs rius 
i remullat en algún sifó deIs espeleolegs, i tot aixó ens fa veure-hi un 
futur forga entusiasmant per la nostra activitat subaquatica. 

No vol dir aixó que no es vol potenciar la immersió submarina, si 
no que cal impulsar al mateix temps les opcions que les aigües con
tinentals ens ofereixen. 

L'ignorancia de la gent sobre el que són les activitats subaquati
ques és forga justificable. Es ben cert, que per molta gent, sentir par
lar del món subaquatic els fa recordar els docume;ntals d'En Costeau, 
i prou, d'altres, un xic més ilJustrats, creuen que és cosa d'uns privi-

. legiats de la costa. Són ben pocs els que de debó saben de que va aixo 
de les activitats sub. 

La SAS-CELL vol fer sentir parlar d'aquestes activitats, d'aquest 
esport, que sigui una cosa normal i que a ningú li soni com qualse
vulla cosa estranya. 

Per aixo, la tasca divulgativa de la SAS-CELL vol ésser constant 
i obrir-se a tothom. 

Vosaltres també podeu colJaborar amb la SAS-CELL en aquesta 
divulgació recordant-vos d'aquestes ratlles i adregant-vos als possi
bIes interessats. 

BLAI MONTSERRAT 
SAS-CELL 
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(SAS - (ILL) §ec:c:ió el" Ac"tivi"tca"ts 
§LlbClqLlo"tiqLles 

CULIP IV 
Un jaciment extraardinari per 

l'Arquealagia Subaquatica 
Recentment els medis de comunicació s'han fet ressó de la tro

baIla d'un naufragi d'una nau romana al Cap de Creus a través del 
servei d'Arqueologia Submarina de la Generalitat. Dins del grup de 
cabussadors del Servei esmentat s'hi troben dos membres de la 
S.A.S. - C.E.LL, els quals varen romandre treballant durant el mes de 
setembre i part d'octubre en la recerca, estudi i recuperació del dere
licte. 

Les notícies més sensacionalistes apuntaven la possibilitat de que 
el vaixell restés intacte al castig del temps, mancant tant soIs d'asse
gurar la presencia al pont, del capita de la nau. Si bé tot i amb aixo 
no ha deixat de ser una divertida fantasia, s'ha de reconeixer que la 
troballa esdevé veritablement un · cas gairebé únic pel material i per 
les dades que pot donar a coneixer d'un temps difícil de documentar. 

La zona de treball va estar al Cap de Creu i més concretament la 
Cala Culip, ja coneguda per l'aparició de diferents naufragis a les 
seves rodálies (el místic Cousteau va "parlar" literalment el primer 
jaciment pels voltants deIs anys 50-60). És una cala oberta al Nord 
i una veritable trampa en cas de Tramontana, la qual pot apareixer 
en cinc minuts amb tota la seva potencia; així s'expHca la gran quan
titat de naufragis localitzats (sis) en una extensió d'uns 300 metres 
de diametre que fa la cala. Si a la Tramontana li afegim l'escabrós del 
terreny que converteix cada pedra a flor d'aigua en una afilada 
punxa, ens queda el gran camp d'estudi en que s'ha convertit . 

. En jornades de vuit hores i treballant en torns de quatre perso
nes a -8 me tres de fons van apareixer després de molts die s d'exca
vació les primeres capes arqueologiques. Les descobertes confirma ven 
la primera teoria de que el vaixell era del segle 1 de C. i que duia un 
carregament de ceramica d'ús comú de luxe del tipus Sigilata feta a la 
Surgalica. Va sorprendre el seu excel.lent estat de conserva ció, apa
reixent en formes de gots, bols, plats i altres formes més complexes, 
aquestes pero, més fragmentades. Juntament aparegueren fragments 
de ceramica de l'ús de la tripulació i altres de "Parets Fines" així 
com alguns restes d'amfores del tipus "Dressel 20." 
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També s'extragué una part de la fusta de la nau i més concreta
ment una quaderna (part arquejada que reforga la quilla o base de 
la nau). Com a curiositat aparegué un joc fet de roca de vidre, con
sistent en unes fitxetes de la grandaria de l'ungla del dit, de colors 
blanques unes, i negres les altres amb una semblanga a les nostres 
"dames". És de destacar l'aparició d'uns llums d'oli amb formes 
d'animals. 

Els motius decoratius de les peces extretes eren d'una gran varie
tat igual que els segells de fabricant de la ceramica. Formen vegetals, 
escenes de caga, figures d'animals, geometriques, mitologiques, etc ... 
s'anaven classificant per al seu ulterior estudi. 

El temps i l'economia feren, pero, que la campanya s'acabés quan 
tot just comengava a donar resultats. Tot i amb aixo es calcula que 
es necessitaran 4 ó 5 campanyes més per poder donar per acabada 
l'excavació, doncs soIs s'ha excavat 1/ 4 ó 1/ 5 part del jaciment. 

Ara a l'hivern, ve la feina d'investigació i la formula ció i respos
ta deIs interrogants que s'originin. El poble de Cadaqués i les Auto
ritats catalanes s'han responsabilitzat de la vigilancia del jaciment 
durant els mesos d'hivern per tal d'evitar els acostumats "pirates." 

Voldria fer menció deIs materials emprats en l'excavació perta
nyents a la Diputació de Girona i la Generalitat. Aquest material 
destaca en primer lloc per la seva lleugeresa; els cabussadors no tre
baIlen amb diposits d'aire sinó que reben l'aire a través d'un tub con
nectat a un compresor que assegura aire constant, les manegues de 
succió de sorra són petites i facilment despla<;;ables, al mateix temps 
el grup disposa d'un remolc habilitat com magatzem i laboratori am
bulant amb tots els serveis necessaris per treballar d'aquesta mena. 
S'ha de dir, que tot aixo fou elogiat pels diferents professionals d'al
tres palsos que ho visitaren. 

Certament s'obra un període d'ampliació de coneixements del 
nostre passat, i la Carta Arqueologica Subaquatica de Catalunya en 
pot ser un bon paso Amb tot aixó Catalunya es posa a l'altura deIs 
palsos capdavanters en aquesta materia. Ara soIs cal esperar que duri. 

Us recordem que pels interessats la nostra Secció disposa d'una 
vocalia d'Arqueologia Subaquatica portada per en Ricardo Roselló 
per si necessiteu qualsevol cosa. 

JOSEP M.a CASTELLVI i VILADEGUT 
S. A. S. - C. E. LL. 
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/fI/. CELL 

JIC'iÚO 

Secció d'Activitofs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

LA SAS - CELL JA TE EL SEU EMBLEMA 
El quatre d'octubre passat va realitzar-se l'elecció de l'emblema 

de la SAS-CELL d'acord amb el punt 7 de les Bases del concurs (pu
blicades al butlletí de juliol-agost passat). 

DeIs sis disenys presentats el guanyador fou el d'en Blai Mont
serrat, membre de dita Secció. 

Encara que pels membres de la Secció el contingut del diseny 
és forga cIar i al.lusiu a la tasca de la SAS, pot ser interesant pels 
demés un comentari del contingut de dit emblema. El mateix Blai 
ens ho explica: 

... EI missatje central podria ésser: l'home i el peix coexistint sota 
l'aigua. Aquesta idea és molt amplia i pot matitzar-se de moltes for
mes. El peix ve a representar l'ecosistema subaquatic; i l'home una 

. mena d'intrús que amb la seva llanterna cerca nouscamins i expe
riencies mitjangant les técniques subaquatiques ... 

... Qui hagi vist moltes "pegatines" deIs diferents indrets i clubs 
sub, s'adonara que ja no és quelcom imprescindible en un disseny 
d'aquest ti pus l'existencia d'uns típics peus danec (aletes), d'una am
fora, ni de cap cosa en concreto De vegades pass a que a la visió del 
grafisme soIs es veu una forma, un dibuix que representa quelcom 
normalment massa vist, cosa de la que he volgut fugir, trobant en 
aquest diseny quel com més suggerent, al menys per mí, i per alguns 
d'altres segur que també ... 

... No vol ser un reclam publicitari ni un producte comercial, sino 
un disseny que per molts deIs fundadors de la SAS-CELL evoca les 
primeres experiEmcies subaquatiques a les aigües deIs nostres rius ... 

... De fet, el bussador i el peix del dibuix són reals en una diapo
sitiva que vaig obtenir al Noguera Ribagorgana; el bussador és en 
Josep M.a Castellví, i el peix és "el Morenet", un lluci amb el que vam 
gaudir durant bastants mesos, fins la seva mort per malaltia. Fou 
una historia molt tendra i algun dia caldria contar-la al butlletí 
del CELL ... 

.. . .. El lluci (Esox Lucius) no és de sempre un peix autocton de les 
nostres aigües. Fou aclimatat a final s de segle passat i principisde 
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l'actuál (igual que alguns ciprinits) a diferents indrets de la penín
sula. A Banyoles, per exemple, ho fou al 1945. És a dir, el lluci no hi 
ha estat sempre allí, i nosaltres, els sub de Lleida, també som quel
com llucis, dones hem aparegut com a nova fauna importada ... 

... També, a la part baixa del diseny, hi figura la silueta de la Seu 
Vella, quelcom tant nostre ... 

... 1 el conjunt és ambientat amb les línies ondulades que sugge
reixen quelcom aquatic ... 

AGRAIMENT 
La Junta de la SAS - CELL, vol agrair especialment na OIga 

Rubinat la part.icipació amb els deus dissenys, els quals feren treba
llar una bona estona al jurat. 

SAS-CELL 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
" , , " 
OPERACIO MONCORTES 

El proper 21 de mar¡;; i a 2/ 4 de 9 del vespre, es fara la presenta
ció del Projecte "Operació Moncortés." 

Es projectara unes diapositives i un minimetratje subaquatic 
per tal de donar una idea més gratica del que hi ha sota les aigües 
de l'estany. 

Amb aquesta presentació es pretén cercar la col.1aboració deIs 
interessats i donar a coneixer a tothom aquesta activitat de la 
SAS - CELL. 

BLA1 MONTSERRAT 
ACTIVITATS PEL 85: 

.. Per comenc;al' diguem que sentint-ho molt la SAS - CELL no po-
dra realitzar aquest any un curset per a bussadors esportius de 2.a, 
i no és massa segur tampoc per l'any vinent (encara hi ha alguna 
esperanc;a). Contactes amb la FECAS i una reunió a Barcelona amb el 
Delegat Territorial de la ENBAD (Escuela Nacional de Buceo Autó
nomo Deportivo) ens ha fet prendre aquesta decisió. Els motius són 
un xic variats: económics (en general massa car pels cursetistes), de 
personal docent (fer venir un instructor i monitors encareix també 
el curset), de material (caldria llogar botelles, reguladors, etc.), i, pot 
ésser el més essencial, manca de suport huma suficient pel nombre de 
socis de la SAS - CELL que hara hi som, dones no es veu manera d'a
conseguir un mínim de 10 ó 12 persones qualificades que són precises 
pelo desenvolupament del curset (sense comptar instructors i moni
tors), que hi siguin durant tots els caps de setmana que durés el 
curset. 1 com podreu entendre els quatre de sempre no són prous. 

CURSET DE CABUSSAMENT EN APNEA (buceig a pulmó lliure) 
És molt probable que sí pugui realitzar-se un curset d'iniciació a 

l'activitat subaquatica, i concretament d'immerció en apnea; seria 
un curs homologat per l'ENBAD, encara que el fet d'obtenir el certi
ficat d'aptitud, o el diploma, no confereix cap aVS¡lltatge especial a 
l'hora de fer un curs d'escafandrer, pero s'haura adquirit l'aquatici-
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tat que permetra afrontar un curs d'escafandrer sense cap problema. 
CURSET DE RECICLATGE 1 DE PROMOCló PER ASCENDIR 
DE CATEGORIA SUB 

Si s'escau, es realitzara un curset per renovellar els coneixements 
que no hem d'oblidar, referents a les qüestions de la física, fisiopato
logia, etc ... , relatives a l'immersió amb escafandra autónoma, així 
com cercar el domini en el calcul exacte de les descompressions, im
mersions succesives, llacs de muntanya, etc. 

Molt convenient seria aixó pels que volguessin fer l'examen per 
Primera o Monitor, ja que la part teórica és forga forta. 
OPERACló "MONCOR'Í'ÉS" 

Més endavant sera presentada oficialment aquesta activitat con
sistent en l'estudi i l'observació de l'estany de Moncortés (a prop de 
Gerri de la Sal) i que pot arrivar a durar alguns mesos. Sera tot un 
repte per la SAS - CELL. 
ELS DIJOUS SUBAQUATICS - 85 

Amb l'experÍl~ncia obtinguda amb els Dijous Subaquatics - 84 la 
SAS - CELL projecta una nova edició pel 85, amb algunes variacions 
respecte al sistema del 84. Les sessions tindran un caire essencialment 
divulgatiu, que confiem mereixi la vostra col.laboració. 

SORTIDES COLECTIVES 
Estan projectades dues sortides "institucionals" a la Costa Brava, 

una per Setmana Santa i l'altra pel setembre. 
Esta en fasse d'estudi alguna sortida a "l'aigua dolga" a més a 

més de les de Moncortés. 
També esta previst un possible descens per les aigües d'un sector 

d'algún riu. 
D'ALTRES ACTIVITATS 

A títol informatiu, i perque recolseu les que més us interessin: 
Projeccions a diferents entitas. 
Col.laboració a la Setmana d'Arqueologia S)lbaquatica a ce
lebrar a Lleida per la Universitat. 
Instal.lació del Betlem per Nadal. 

SAS - CELL La Junta 

"CAnA~ANAS V CAn A \1 A~ I ST"S" 
L'únic manual, escrit en la .lIengua de 
Cervantes>, que I'ajudara a convertir-se 
en un perfecte caravanista. Tot el que 
cal saber sobre aquesta manera apas-

sionant de viatjarl 

De venda a la Impremta MARIANA· C/. Templaris, 11: 
També el trobara al Centre. 
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(SAS - CELL) §ec:c:ió cI~Ac:"'ivi"'a"'s 
!!!iubaqua1"iques 

Iniciació a les activitats subaquatiques: 
I.er Curset d/lmmersió a Pulmó Lliure 

El mes de juliolla SAS-CELL realitzara el primer curset d'immer
sió (buceig, bussada, cabussament ... dieu-li com vulgueu) de la histo
ria esportiva lleidatana. 

Sera un curset d'immersió a pulmó !liure (en apnea, aguantant 
la respiració) . No és un curset d'immersió amb escafandra autonoma; 
que ningú es confongui. En passades circulars ja va reflectir-se el 
perque encara no podem desenvolupar aquest tipus de curset, fins 
un futur que confiem proper. 

Pero, ara, pot ésser més interessant un curset com el que es 
desenvolupara que no pas un de superior i més complexe. 

El que volem fer és senzillament, fent un paral.lelisme, ensenyar 
a anar en bicicleta. Després, pel qui ho vulgui, ja li sera forga facil 
poder anal' en moto. És a dir: aprenent a bussar en apnea, nedant 
amb aletes, s'adquirira l'aquaticitat, subaquaticitat, que permetra 
iniciar-se en la immersió amb l'escafandra autónoma amb un mínim 
d'esforg i amb gran seguretat . . 

El domini elemental de l'immersió a pulmó lliure és quelcom con
venient per a tothom. El fet de poder fer petites bussades i estar-se 
uns segons sota l'aigua permet gaudir d'una dimensió normalment 
oblidada. Unes ulleres, un tub, unes ale tes i una mica de plom, ens 
permetran anar descobrint als nostres ulls i als deIs demés una nova 
visió d'un mateix indret, el qual poc abans soIs coneixem des de dalt . . 

Si bé és cert que els bussadors de les Terre~ de Ponent bussen 
quasi sempre a la Meditarrania, ja som uns quants els qui comencem 
a gaudir del món subaquatic interior. Estem encetant una nova ves
sant, a les nos tres terres, de l'excursionisme, i fins i tot, del munta
nyisme. Allí on hi hagi aigua on poder-s'hi remullar, si el nostre ma
terial ens ho permet i el fred no és massa cruel, la SAS-CELL hi ha 
de posar el peu (o millor .. . les aletes). ConeiXer nous indrets, i els que 
tots ja coneixeu, veurels també per allí on mai els hem visto 

De segur, la majoria deIs bussadors, ja els practicants com els 
que ara s'iniciaran, continuaran majoritariament éssent submarinis
tes més que "subaquaticistes", pero cal confiar que el temps recolgara 
la segona accepció al menys fins anivellar-la un xic amb la primera. 

Tornant al curset, cal dir que ha estat plantejat en un sentit 
economic pels cursetistes, i també s'ha buscat una fórmula concen
trada per tal d'escursar-lo al maxim, gaudin, pero, de totes les garan
ties de qualitat. 
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Teariques: 

Piscina: . 

CALENDARI SESSIONS CURSET: JULIOL 1985: 
Dies 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
Hora: de 8 a 9'30 vespre . . 
Lloc: CELL. 
Dies: 8, 9, 10, 11 i 12. 
Hora: de 7'30 a 9 vespre. 
Lloc: Les Basses (l'Olímpica). 

Mar: Dies: 13, dissabte, per la tarda. 21, diumenge, 
pel matí. 28, diumenge, pel matí. 
Lloc: Salou. 

INFORMACIó 1 INSCRIPCIONS 
Lloc: Secretaria del CELL. Telefon 242329. 
De dilluns a divendres, de 8 a 9'30 vespre. 

PREINSCRIPCIO OBLIGATORIA ABANS DEL DIA 21 DE JUNY 
PREU$ Preinscripció 2.°" plac; Total 

Socis CELL 1.000 1.500 2.500 
Socis SAS - CELL 500 500 
NO SOCIS. . . 1.000 2.500 3.500 

INFORMEU-VOS-HI 

BLAI MONTSERRAT - SAS-CELL 

••• J)I'OIJ deis amics 
i de les muntanyes 

La Palma, 3 
Telet. 27 3824 

L LE. D Aj' 
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/n/. CELL 

Secció d'Activitofs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

De cara a la temporada estiuenca, la nostra secció es plau en pre
sentar-vos un seguit d'activitats adients amb l'epoca en que es desen
volupen i amb l'esperit de la nostra afició. 

EIs primers dies de juliol s'inicia el 1.er curset de pUlmó lliure de 
les Terres de Ponent del qual ja us varem parlar en l'anterior butlletí. 
No cal dir l'il.lusió amb que tots els integrants de la secció estem tirant 
endavant els preparatius previs al curset. Si algún membre del Cen
tre esta interessat en introduir-se en el món "sub" encara hi és a 
temps, i sera benvingut. 

També durant els mesos d'estiu de juliol i agost pensem oferir els 
"Dijous Subaquatics", cada dijous a partir de les 20'30 hores del ves
pre, amb projeccions de cinema, xarrades, diapositives i tot alIó que 
tingui interés per l'afeccionat a l'activitat subaquatica. Ens plauria 
de comptar amb la vostra participació. 

SAS - CELL 

Secció d'Escalada • 
I Alta NJuntanya 

Aetivitats realitzades 

Dia 5 abril 85. VERDON. Darrer llarg al "Tope Rock", en les 
Dalles Grises. Vies de 5 supo i 6.°. Per Pere X. Porta, Mónica Serentill 
i el company Juan Carlos de Tarragona. 

Dia 7 abril 85. TERRADETS. Color de Rosa, pels companys Mó
nica Serentill, Pere X. Porta i Juan Carlos, de Tarragona. 

Dia 13 abril 85. MONTSERRAT. "Polvora en los dedos" i la "Piti", 
per Mónica Serentill i Tonet Pifarré. 

Dia 14 abril 85. MONTSERRAT. "Brown Sugar", a la Momia. Pri
mera femenina, per Miriam (Pamplona) i Mónica Serentill. 

Dia 20 abril 85: TERRADETS. "Colores" i "Txaco". Primera nacio
nal femenina, per Miriam (Pamplona) i Mónica Serentill. Tot lliure. 
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. Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SP,S - CELL) 

l.tI' curset d'immersió Il pulmó liiure, 
inicia ció a . les tlctivitllts su6aquatiquel 

Durant el mes de juliol s'ha estat realitzant aquest primer curset 
d'iniciació a les activitats subaquatiques de la SAS. 

L'organització del curset esta satisfeta per l'exit del mateix. La 
inscripció fou de setze cursetistes deIs quals alguns han tingut que 
deixar-ho per qüestions de feina o salut. 

Les sessions teoriques, les més feixugues, ensems les més impor
tants, van ésser realitzades a l'estatge social. Les sessions de piscina, 
més distretes i refrescants, gracies a la col.laboració de La Paeria, es 
desenvoluparen sense cap mena de problema a l'Olímpica de Les Ba
ses. Cal agrair a la Creu Roj a els serveis del socorrista que ens hi va 
acompanyar aquells dies. 1 les darreres sessions, les de mar, s'han 
estat realitzant al Racó de Salou (Port Pirata per alguns) amb una 
mar bastant acceptable. ' 

En Blai Montserrat fou el director del Curset. Rom creu que ha 
estat sorprenent el rapid aprenentatge per la gran majoria deIs cur
setistes, i els que no han pogut, de moment, aconseguir el nivell gene
ral ho compensen amb un gran entusiasme que els permetra, ben 
aviat, el domini basic de les técniques a poc que les practiquin. Cal 
indicar, pero, que els que més s'hi han sorpres han estat els mateixos 
cursetistes, doncs molts eren el que no creien poder fer mai les im
mersions que han estat fent. 

La realització d'aquest Curset no hauria estat tampoc possible si 
no fos per la col.laboració directa i voluntaria d'alguns membres de 
la Secció que han regirat al seu temps més o menys lliure buscant uns 
minuts . per tal de poder participar tant a la piscina com al mar: 
Josep M.a Abadía, Jaume Colom, Ricard Roselló. Josep M.a Castell
vi, Raimon Serra ... 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club di Esquí de Lleida 
Camping Caravaning Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS OCTUBRE 1985 
Olposlt Legal L-39 - 195B 

1. 8 marxa excursionista infantil 
de regularitat de Lleida 

Es va celebrar a La Mitjana, el dia 28 de setembre, amb una gran 
participació de nens i de controls. 

Es van produir les típiques embussades a la sortida i el desen
volupament de la prova es va fer amb tota normalitat. 

El punt més emocionant va ésser el punt de travessar el riu Segre, 
que es va fer amb barques (Zodiacs amb motor). Era tot un espectacle. 

Es de destacar la bona voluiltat i ganes de fer-ho bé de tots els 
controls, deIs mestres de les es coles i deIs bombers, de la Creu Roja, 
de Protecció Civil, de la Guardia Urbana i del Departament de Joven
tut i Esplai de la nostra Paeria. 

DADES TECNIQUES 

204 parelles. 
41 controls: 31 del Centre i 10 simpatitzants. 
21 Escoles participant-hi. 
1 Unitat de bombers amb barca. 
1 barca del S.A.S. del nostre Centre. ..::j--1--

2 unitats mobils de Protecció Civil. 
1 unitat mobil de la Creu Roja. 
4 guardles urbans. 
Sortida: A l'aflorament del canal, al cami de Granyena. 

Recorregut per la Mitjana i Pardinyes. 
Arribada a la Paeria. 
Temps de caminar: 1 hora i mitja. 
Primer sortir: 2/4 de 10 del matí. 
Últim arribar: 2 del migdia. 
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Secció di Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(8,1),8 - CELL) 

Assemblea general 

El proper dia 13 de desembre, tindra lloc l' Assemblea General de 
la SAS-CELL, a les 8 del vespre en primera convocatoria i a les 8'30 
en segona, a l'Estatge Social i amb el següent 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l' Assemblea an-
terior. 

2. Memoria activítats 1985. 
3. Informe rr:resoreria. Quotes 86. 
4. Projecte activitats 1986. 
5. Elecció per cobrir carrecs de la Junta de la SAS vacants. 
6. Precs i preguntes. 

Es prega als membres de la SAS-CELL que tinguin present la 
data de l'assemblea. E~ demana puntual assisrencia. 

Secció d'Escalada i Alta Muntanya 

A.etivitat. :realitzades 

. 26-8-85: Tossal del Mallo, vía Ranier. 
38-8-85: Fraucata, vía Mandragora. 
31--85: Gallinero, vía Rabada i Navarro, per Quique Puyuelo i 

Elias Bielsa. 
27-10-85: Pica d'Estats. En 2 hores i 50 minuts. Des del final de 

la pista d~ la Vall Ferrera, i també Sotllo i Montcalm. Per Lluís Simó 
i Maxim Biela. 
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(SAS - (ILL) Sec:c:ió d"Ac:1"ivi1"o1"s 
SubClqua1"iques 

Instal.lació del Pessebre de la S.A.S. 
De forma que esperem es converteixi en tradicional, la Secció 

d'Activitats Subaquatiques del CELL va procedir a instal.lar un ar
tistic pessebre de ceramica artesanal durant les passades fes tes Nada
lenques. 

Ellloc escollit, havia d'ésser, pero, escaient a les activitats propies 
de la Secció. Després d'una amistosa discusió es va optar per situar
ho sota el Pont de Camarasa, de caracter romanic (s'. XIII) a uns dos 
metres de profunditat, aprofitant el refugi que ofereixen les pedres 
a la vora d'un deIs bassaments sumergits. 

No cal dir que els participants en la col.locació varem cantar unes 
aigualides nadales per celebrar la festa, les quals serviren alhora per 
escalfar l'ambient gelid de les aigües del Segre que ens castigaven amb 
els seus 7-8 graus. 

Un cop acabat el cerimonial i feta la fotografia de reglament, 
s'aprofita l'ocasió per rendir visita a les historiques pedres, dell'ender
rocat pont, per una part tan poc freqüentada com ho és la summergida. 
Uns grans barbs i lluci es varen creuar amb els pessebristes així com 
un tumultuós banc de madrilles que talment semblava un paissatge 
Costabravenc de tan peix que se'n veia. (Hem de suposar que atretes 
a contemplar el nostre Neixement). 

Quan el cos ja sen's estava ficant blau en relació a la frescor de 
les aigües, varem emmergir transportant el pessebre en' un flotador 
pneumatic fins a la ribera. El sol del migdia, una bona foguera, sand
witxos i un explossiu "cremat" de rom varen reviure els nos tres con-
gelats organismes. ' . 

Tot plegat una bonica festa sense més pretensions que unir, un 
cop més, els membres i simpatitzants de la S.A.S. entorn la nostra 
activitat preferida. 

JOSEP M.a CASTELLVI VILADEGUT 

LA SAS-CELL A MONTCORTES 

"L'Operació Montcortes" ja és encetada. Els membres de la SAS, 
el cap de setmana 12 i 13 d'octubre de 1985 es reunien a l'estany de 
Montcortes. L'acampada fou una realitat vora un bon foc i un espec
tacular rom cremat. 

Pels que no coneixen l'indret de Montcortes, us farem uná com
posició delUoe. 
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El paratge . es sitúa a les serralades interiors del Pre-Pirineu, al 
Baix Pallars amb una algada de 1.065 metres . 

. .. Cap al Nord predomina la vegetació arbustiva, mentre que per 
.la part sud-oest els arbres atapelts ens envolten, i quan i quan des
cansem la vista ens sorprén un petit poblat anomenat Cabestany. Fet 
i fet, és un conjunt de diferents unitats constructives pirinenques 
habitat per sis o set persones. 

Tornant al pla, passejant una mica i en direcció nord, ens apro
pem al poble de Montcortes de Pallars, petit pero amb identitat. L'es
glésia redulda esta formada per uns murs de pissarra i estucats, la 
torre té pretensions pero és esquifida. L'altra institució, també a l'ex
terior del poble, l'escola, es manté isolada i molt alta segons les alga
des predominants. És una construcció deIs anys seixanta, que avui 
sembla abandonada. El nucli de cases és molt petit. Algunes són re
habilitades. Endinsant-nos en el poble, ens introdulm a la carretera 
que va a Gerri de la Sal, ara asfaltada. 

L'Estany de Montcortes és d'una forma quasi circular. Esta envol
tat d'uns canyissos i les aigües són forga netes i transparents. Manté 
un volum constant d'aigua. De la zona nord rep l'aigua d'una petita 
font, que no significa ni molt menys que aquesta sigui la seva alirnen
tació de cabdal. 

Les nostres activitats d'immersió a l'estany foren diverses. Per la 
tarda del dia 12 va realitzar-se una irnmersió col.lectiva a pulmó lliu
re on també s'hi cabusaren alguns deIs que participaven al juliol pas
sat al curset d'immersió en apnea de la SAS-CELL. 

Per la nit, immersió nocturna que ens va permetre veure algunes 
truites de repoblació, forga crancs de riu i gaudir de l'espectacle mis
teriós de les irnmersions nocturnes. 

El dia següent, a migdia, un altre cop a l'aigua per observar amb 
el sol ben alt el curiós paissatge aquatic de l'estany. L'aigua caldejada 
pel sol estiuenc ens oferia 17° C en els seus 10 primers metres, pero 
dessota els 12-15 hi havien soIs 4° C, tot un gel! 

Amb l'ecosonda grafica de que disposava l'expedició, instal.lada 
a sobre d'una de les embarcacions pneumatiques que hi havien, es va 
perfilar els fans, assolint-hi com a cota maxima uns 30 metres, si bé 
els que més baixaren en irnmersió aquells dies ha feren fins a 22 me
tres, . doncs el fred no permitia baixar més. També varen · obtenir-se 
interessants fotografies subaquatiques, pot-ser de les prirneres. 

A partir d'ara la SAS programara un seguit de sortides periOdi
ques a l'estany per poder-hi fer observacions i proves que permetin 
d'obtenir dades i documents grafics, que ens donaran una idea forga 
exacta de com pot ésser l'estany per sota . 

. Us tindrem assabentats. 

SAS-CELL 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del (entre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

jnici oJiciaf de fes immersions de fa temporada J986 
La S.A.S. va organitzar per a l'nici de la temporada 1986 una 

sortida de 4 dies a les Illes Medes (Baix Emporda). El bon estat de la 
mar i del clíma ens va permetre gaudir d'unes excel.lents immersions 
que ens permeteren assolír unes profunditats que oscil.laren entre els 
-23 i -33 metres. 

S'aprofita per fer un exhaustiu recorregut pels túnels de la Meda 
Gran i la Meda Xica, veritables .laberints summergits, forc;;a cone
guts pels afeccionats i amb racons sorprenents. Allí hi podem trobar 
grans cavernes, sifons amb bóvedes i cavitats a nivell cero que perllon
guen el seu recorregut per l'interior de les illes ja en sec (aquesta ves
sant li deixem al GELL). És de destacar, també, la presencia de forma
cions d'estalagmites, a l'interior deIs esmentats túnels summergits, 
testimonis del des gel de la darrera glaciació i la conseqüent pujada 
de les aigües marines ara ja fa 12.000-13.000 anys. 

El fet de trobar l'aigua terbola amb poca visibili:tat ens obliga a 
prendre mesures de seguretat i a no iniciar recorreguts per galeries 
desconegudes que tinguessin manca de Hum. 

La característica de que les Medes siguin espai protegit esta 
permetent una visible recuperació deIs sistemes biologics fins al punt 
que varem observar la presencia de forc;;a corall vermell a soIs -12 
metres de profunditat, cosa impossible feia pocs anys. 

La prima vera dóna una coloració especial a la vegetació subma
rina. EIs colors més inversamblants omplíen les parets de roca calísa 
plenes d'algues, esponges, gorgonies i formacions coral.lines. Tot 1 

. aquesta bonica combinació de colors, la presencia del Nero (especie 
reina per excel.lencia deIs fons de les illes) entre les cavitats interiors 
de les coves és el que va provocar més l'atenció deIs cabussadors de la 
S.A.8.durant les 4 irnmersions. El Nero és un animal forc;;a desconfiat 
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que es refugia en els racons més inversemblants malgrat el seu ta~ 
many que pot passar deIs 20 Kg. i 1 metre. La seva presencia és ma
jestuosa i impressionant tant pel tamany com pel seu desplagament 
elegant, estant actualment en perill d'extinció a les nostres costes. 

Durant aquests dies va ésser observada per la zona la presencia 
de dos exemplars de "Gats" parents de la família deIs taurons, sembla 
ésser que eren d'un tamany d'un metre aproximadament en una 
típica actitud de descans sobre els fons d'unes coves. Nosaltres hem 
de reconeixer que no els varem saber trobar i ens haguérem de con
formar . amb sentir les explicacions deIs afortunats observadors. 

JOSEP M.' CASTELLVI VILADEGUT - SAS-CELL. 

• 
I bivacs per Excursions 

veure el cometa Halley 
a 

Tal com ja es deia en un article aparegut a la Circular del mes 
de febrer, entre els dies 9 i 23 de marg era quan hi havia les maximes 
possibilitats per a veure bé el Cometa Halley, aquest visitant de l'espai 
que s'apropa a la Terra cada tres quarts de segle. per retornar després, 
altra volta, a les llunyanies, més enlla de Neptú. Tothom que em co
neix sap que, a més de les muntanyes, m'interessen també les belleses 
del cel estelat, i no volía pas deixar passar l'avinentesa. 1, de fet, l'ob
.servació del cometa em permetia conjuminar aquestes dues aficions 
meves. 

Com que el cometa era visible de matinada, i calia veure'l des 
d'un lloc enlairat, amb cel pur i sense il.luminació (per tant més o 
menys lluny de Lleida), havia de prescindir deIs dies feiners, limitant
me només a les matinades deIs diumenges. Així, dones, el dissabte dia 
8 de marg marxavem de Lleida per la tarda en Pepito Cots, el meu 
fill Albert, l'amic d'aquest Lluís Larios i jo mateix, amb destí a les 
balmes del Perotis, prop de Prades. En un reconeixement preví, havia 
escollit aquest lloc, gairebé al cim de la Moleta, el punt més alt de les 
muntanyes de Prades, perque gaudeix d'un horitzó desembarassatcap 
al S.E. De fet, les muntanyes de Prades, tan a prop del mar, no sóri 
massa favorables. Pero com que l'endema ens haviem de trobar amb 
en KildciCarreté al Fraguerau, per escalar els Tres Jurats, per raons 
de proximitat vaig' decidir d'establir el punt d'observació a les dites 
balmes del Perotis. 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

SOTA.. L' A..IGlJA..: 
I Cicle Divulgatiu de les Activitats Subaquatiques 

LLEIDA, DEL 20 AL 24 D'OCTUBRE 1986 
SALA D'ACTES DE "LA CADCA", C/ . BISBE TORRES, 2, A LES 20 H. 

SOTA L'AIGUA. .. 

Fou a finaLs de l'any 1983, quan es va promoure dins del Centre 
Excursionista de Lleida, la creació d'una Secció d' Activitats Subaqua
tiques, pionera a Lleida. DeIs objectius basics d'aquesta Secció hi des
taca la tasca divulgativa de l'esport subaquatic. 

Amb "EIs dijous subaquatics de la SAS-CELL", s'oferiren durant 
els mesos d'estiu del 84 i 85 un seguit de projeccions i sessisions infor
matives de les diverses especialitats i aplicacions de les tecniques sub
aquatiques, les quals gaudiren d'una molt bona acceptació. També, dos 
Cursets d'iniciació a les activitats sub / Immersió a pulmó lliure, han 
demostrat l'interes per aquestes activitats a les comarques de Lleida. 

Amb el present cicle es vol refermar l'acció divulgativa de la SAS
CELL, tot donant a coneixer el món "sub" apropantlo a les nostres 
comarques, oferint una ferma referencia per tal de que eLs interassats 
en practicar l'esport subaquatic puguin fer-ho, · sigui partint de zero, 
sigui perfeccionant-se, o bé especialitzant-se. 

PROGRAMA 

DILLUNS, DIA 20: 

Presentació del cicle. 
Conferencia i diapositives, a carrec de Frederic Malagelada iBeh
apres, sota el títol: "Historia submarina deIs espanyols". Una in-
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teressant aproximació a la historia subaquatica i la seva evolució 
al llarg del temps, de la ma d'un deIs més ben documentats ex
perts en aquesta materia. 

DIMARTS, DIA 21: 
Conferencia de Francesc Fraile, amb el tema: "Introducció a la 
imatge subaquatica: Foto-cinema sub". Presentació d'aquest 
món, de l'encís de captar imatges sota l'aigua, la tecnica i els 
aparells. Francesc Fraile, és un expert del foto-cinema sub, tan
mateix director d'aquest departa,ment de la FEDAS. 
Projecció de la pel.lícula "Los jardines de la reina", de Francesc 
Fraile i Daniel Escrig. 

DIMECRES, DIA 22: 
"L'Activitat sub a Ponent", audiovisual i comentaris de Blai 
Montserrat, foto-sub lleidata, que reflecteix una mostra de la tas
ca subaquatica, desenvolupada pels membres de la SAS-CELL. 
Les aigües interiors ofereixen gran possibilitats per a l'esport 
subaquatic. Si bé al mar és on més immersió es practica, cal donar 
el protagonisme que també es mereixen els rius, els llacs, etc., 
per tal de gaudir de llurs espais subaquatics. 

DIJOUS, DIA 23: 

"Cercadors del passat". Sota les aigües, i especialment al mar, la 
historia deIs homes esta escrita amb les restes, pecis i vestigis, 
que bussadors i arqueOlegs subaquatics van descobrint i investi
gant. Una aproxima ció cap a aquesta vessant de l'ambit submarí 
de la ma de Josep Lluís Cubells i Joan Canals, amb projecció de 
diapossitives i de 11ur pel.lícula "Cercadors del passat". 

DIVENDRES, DIA 24: 

"En les entranyes d'un món a part, anomenat mar". Audiovisual 
que ens permetra gaudir d'un viatge pels fons de diferents mars, 
tot observant la vida, els paissatges i la natura d'aquest "altre 
món." 
Obra d'un equip d'importants foto-subs catalans: Xavier Safont, 
Maria Alba Catnprubí i Lluís Puighibet. 
Cloenda del cicle. 

No cal pas dir que els membres del CELL, hi són especialment 
convidats a cadasquna de les sessions d'aquest 1 Cicle divulgatiu. 

De segur que us ho passareu forga bé i distrets, doncs els contin
guts i les imatges que s'hi oferiran seran d'allo més ben plantat. 

No hi falteu ... 
SAS-CELL 
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. Durant les dues primeres setmanes de juliol, la S.A.S., ha orga
mtzat el 2.n curset d'iniciació a les activitats subaquatiques i immer
sió a pulmó lliure, que han tingut per marc de desevolupament els 
locals del Centre, per a les classes teoriques, i la piscina "Olímpica" 
de les basses, per a les practiques. La Secció s'ha apuntat un nou 
éxit d'afluencia de públic al inscriure 23 nous cursetistes, assolint en 
llur majoria un grau forga elevat d'aprofitament de les materies 
que els hi foren ensenyades pel monitor del Club, en Blai Montserrat, 
recolgat per la resta de cabussadors de la Secció. 

Aquestes ensenyanges comengaren per unes classes de caire teo
ric, on s'estudia les característiques del material, lleis físiques i fisio
logiques de l'immersió, salvament i socorrisme, perills del medi, tec
ni ca, etc ... Un cop introduits en aquests coneixements elementals, els 
curse tistes varen portar-ho a terme practic de forma progresiva, en 
quant a la dificultat fins arribar al darrer dia en que assoliren salvar 
obstacles sota l'aigua i practicaren el salt des de la barca i la pujada a 
la mateixa. Per no perdre les bones costums, la festa s'acaba amb un 
sopar que va produir alguna "indigestió" al final del mateix. Esperem 
que aquesta introducció al me di aquatic per aquests cursetistes es 
tradueixi en un futur perfeccionament i especialització esportiva i que 
continuin vinculats, com a socis o simpatitzants, al nostre Centre. 

Lamentem no haver pogut informar d'aquest curset a través de 
les pagines d'aquest Butlletí, al retrasar-se l'entrega de la nota cor
responent. 

Des d'aquí ens fem el proposit de que no torni a passar mai més. 

La Secció també esta de celebració, doncs compta amb 4 nous 
cabussadors escafandristes de 2.a categoria, que podran gaudir d'unes 
perllongades estancies sota l'aigua amb la titulació adequada; ens 
estem referint a en Xavier Guiu, en Josep Maria Freixa, en Enric 
Jucla i la Gemma Viera, (els tres primers pel SIRP, de Tarragona, i la 
darrera pel CRIS, de Terrassa). 

També comptem amb dos nous "primeres", per que s'afonin més 
si s'atreveixen, en Faust Justribó i en Josep Maria Castellví, que supe
raren els examens celebrats a Tarragona isobrevisqueren malgrat tot. 
La nostra felicitació a tots els aprovats, desitjant sort als queper una 
o altra causa no pugueren arribar al finaL 

Recordem a tothom que la S.A.S. té com a dia de reunió i prepa
ració de sortides els dijous de cada setmana de 20'30 en endavant. 

S. A. S. - C. E.LL. 
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Els coral.lers catalans 
El corall ha estat des de els orígens de la civilització un producte 

forga apreciat en raó del seu aprofitament artesa i ornamental. El més 
preuat, el vermell, conegut popularment per "Sangre de Toro", es dóna 
en comptats indrets de la Mediterrania i molt especialment a la nos
tra Costa Brava. 

EIs cabussadors encarregats d'extreure'l són professionals, legal
ment reconeguts per la Generalitat, que han d'afrontar cada dia i'TI
mersions que oscil.len entre els -40 i -90 me tres de profunditat, 
éssent la mitja de recollida cada cop més fonda. 

EIs coral.lers acostumen a sortir per parelles en barca propia. 
Dins de l'aigua, pero, baixem d'un en un a fi efecte de no estorbar-se 
mutuament. Un cop el coral.ler arriba al fons, equipat amb un equip 
d'aire comprimit convencional, es dedica a picar les parets rocoses, 
previament localitzades des de la barca amb aparells de deteccÍó. Amb 
un pic extreu i recullles branques del preuat producte, tot guardant
les en una cistella penjada del coll. Tot aixo en un temps que oscil.la 
entre els 5 i 10 minuts, depenent de la fondaria assolida. 

Aquestes constants permanencies a grans profunditats els obli
guen a fer unes llargues descompresions que poden passar de l'hora, 
a fi de reduir llur saturació de nitrogen. 

Quan el coral.ler surt a superfície li toca el torn al company de 
la barca. En una jornada poden arribar a recollir al voltant de 3/ 4 ó 
1 % Kg. de producte, el qual equival a unes 75.000 pessetes. Aquest 
corall servir a per a la venda, l'estock o l'ús artesanal, per part d'ells 
mateixos. Per contra la nu.la visibilitat de les aigües, les baixes te m
peratures i el sotmetiment a les invariables lleis físiques (amb perills 
de descompresió, sobrepresió, narcosi, descalcificació, etc .. ), deixen 
una historia plena d'accidents que combina el professionalisme amb 
l'idealisme a venturero 

El seu valor l'esta, pagant el corall que cada dia resta més inac
cesible en les profundes aigües del Cap de Creus i que ha vist perdre 
en poc temps tamany i color, fins al punt d'alterar als mateixos pro
fessionals que l'esgoten. 

Podra el corall vermell sobreviure a la tenacitat humana? 
Josep Maria Castellví i Viladegut - S. A. S. - C. E. LL. 

LOTERIA DE "'ADA.L 

-'6.402 
La pode u comprar, enguany en participacions de 100 ó 500 ptes. 
al Local del Centre, i també als establiments: Esports Ricart -

La Tenda - Rellotgeria Corber6 - Electromain, S. A. 
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· Calellda,.i d'activitat. 1981 

15 de febrer: 

22 de febrer: 

1 de marc;:: 

8 al 29 de mar<;: 

14 de juny: 

21 de juny: 

1-3 i 6-10 de juliol: 

5 de juliol: 

6 de setembre: 

13 de setembre: 

18 d'octubre: 

1- 22 novembre: 

2 -7 de novembre: 

29 de novembre: 

PROVA D'ESQUI ALPI. 

RENOVACIO DE LA FLAMA DE LA LLENGUA 
CATALANA. 

SORTIDA DE L' ARBRE. 

CURS D'ESQUI DE MUNTANYA. 

PARTICIPACIO A LA MARXA GENERAL DE 
CATALUNYA. 

APLEC DE SANT BERNAT. 

CURS D'APNEA (S.A.S.) . 

RALLY D'ALTA MUNTANYA (SEAM). · 

DESCENS DEL RIU VERO. 

CURS D'ESCALADA (SEAM). 

MARXA DE REGULARITAT INFANTIL. 

CURS D'ESPELEOLOGIA (GELL). 

JORNADES DE DIVULGACIO SUBAQUATICA 
(S.A.S.). 

MARXA DE REGULARITAT 
TERRES DE LLEIDA. 
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DE L 'EBRE, DE SILURS J D' AL TRES FLUVIALlTATS 
. Aprofitant l'existEmcia d'uns peixos de proporcions poc habituals 

com són els silurs, en les aigües properes a l'embassament de Mequi
nenga, la SAS esta duent a terme un seguit de prospeccions per la 
zona a fi d'obtenir imatges grafiques deIs esmentats exemplars. No 
cal dir que previament s'ha obtingut informació de pescadors, velns 

.. ' .. .. ' .. ,' .. ' 2.:;".: .: ; . : .~. ~~ ,. , i estudiosos del tema 
'Ii'\~i .' . .• ... . " ,.~. __ .. _":~:" \\ j: /, .. ',., el qual ens ha per-
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'. "~) < '. ~~"J! '.' i~!Sp~~~:i~i~~c~~ 

(=__ ~¿.:~,~'~~~f~ ~~::~::~i:~ id::::' 
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r .¡ . ' .. : \ ... ;- .. ",-!.' :.'. ~, t \ 'v \ '- •. :, . . . 'J ' .' uns 200 m. per sota 

de la presa de Mequinen~a, just quan s/acaba el mur lateral varem fer 
la primera cabusada a la "caga fotografica del silur". Les notícies de 
l'existencia deIs peixos es centra ven molt més avall d'aquesta zona 
i els situaven eh la confluencia de l'Ebre-Cinca-Segre. Aquests llocs 
pero presenten serios os problemes tecnics éssent el principal la brutí
cia de les aigües del Segre i Cinca que formen una densa xocolata 
amb nul.les possibilitats de filmació. Optarem, com ja he dit, per les 
aigües de l'Ebre aprofitant el filtre que efectua la presa i la mode
rada corrent que es forma al peu de la mateixa. 

He de confesar que la nostra "presa fotografica" no va apareixer 
en cap moment en la primera immersió. Les característiques d'habi
tat d'aquest curiós peix no s'adiuen gaire amb alIó que nosaltres va
rem trobar. Acostumen a reposar en fons de fang, mitg colgats, i en 
la nostra immersió ens trobarem amb fons de codol i roca. De les 
característiques deIs silurs, pero, ja en parlarem en altres butlletins. 
Ara és pot-ser més interesant parlar del que va ésser una profitosa im
mersió fluvial a pessar de la absEmcia del protagonista, el sr. siluro 

Dividits en 2 equips, l'un va deixar-se portar seguint el curs del 
riu i l'altre va creuar l'Ebre. En el primer grup en Faust Justribó, en 
Josep Maria Abadia i en Jordi Bergua; en el segon l'Angel Aguirre 
i en Josep Maria Castellví. 

De les dades obtingudes d'ambdós grups s'observa una gran pro
fusió de vida que es concentra . especialment en les zones properes a 
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les vores del riuo El peix més abundós és el barb i la carpa, tots ells 
de ' gran tamany que en algún cas podrien arribar a pessar els seus 
4 Kgo També constatem la press€mcia deIs populars "gaburros" parents 
llunyants deIs silurs pero molt més llunyants en quan a proporcions, 
car els gaburros no acostumen a mesurar més de dos pams i els que 
nosaltres varem veure ens cabien a les palmes de la ma amb una doci
litat que mai ens hauriem imaginato SoIs si sel's apretava emprenien 
una tímida fugida topant de cara amb totes les pedres que trobaven, 
el . qual demostra el poc desenvolupats que tenen els organs de la 
vissióo 

Les carpes i barbs es mostraven més esquius i fugissers, tot i que 
en un moment determinat et podies trobar envoltat per un banc 
d'aquestes especies que t'observaven curiosament i, cosa curiosa, sem
blaven ten ir especial predilecció per acostar-se a les aletes deIs peus 
com aquell qui observa el darrer model de cotxe esportiu i ho com
para amb el seu utilitari. Fins i tot varem intentar donar-los de men
jar molla de pa que duiem a l'efecte, pero si bé al principi van acos-
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tar-se a un parell de pams, a la fi va puguer més la desconfian<;a 
envers aquells desconeguts amb ale tes tan semblants a aquells que 
plantaven canyes de pescar en la superficie. 

En quant al paissatge, i sortint d'enfront del magatzem abando
nat de l'ENHER, trobem unes vores del riu pI enes d'enderrocs de quan 
laconstrucció de la presa que arriben fins als5 me tres i, aten ció als 
banyistes, aixo no és progressiu sino que entrant a l'aigua el fons 
cau en picato Les aigües presenten una tonalitat verdosa, típica deIs 
sistemes fluvials, d'orígen biologic. La visibilitat arriba a uns 3 metres 
el qual feia un xic fantasmall'aparició i fugida deIs peixos que cons
tantment ens acompanyareno A partir del fons de 5 metres i anant 
ja en direcció a l'altre costat de riu, aquest baixa fins a 7 metres amb 
codols i roques naturals fins arribar a un desnivell que s'enfonsa en 
el que fou l'antic curs del riu abans de la construcció de la presa i que 
arriba fins els 13 metres de profunditat amb el natural obscuri
ment de les aigües en quant a tonalitato Certament fou el moment 
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més emocionant de l'immersió dons des de el nivell de 7 metres de 
profunditat on ens trobavem no veiem el fons del desnivell i aixo, 
juntament a la tensió de la recerca deIs silurs i les vibracions que pro
duia la central electrica propera, ens produia un morbós neguit. La 
decisió de baixar fou encertada i poguerem gaudir de la major con
centració de peix de riu que havíem visto 

En un fons de codol de riu barbs i carpes barrejats ens envoltaven 
completament. La part més fonda del Hit, pero, apareixia comple
tament buida de vida. A l'altre costat del desnivellla profunditat dis
minuia fins a 7 metres de forma tan sobtada com al comenc,;ar. A par
tir d'aquí les runes i pedres provinents de la construcció de la central 
ens indicaven que estaven a punt de sortir a l'altra banda de l'Ebre, 
després de 150 metres de recorregut subaquatic. Es important recal
car l'importancia de la bruixola per puguer avanc,;ar en línia recta 
dons l'existencia de corrents de direcció contraria pels efectes deIs 
remolins, i la manca de visibilitat del reflexe del sol, provoquen ver ita
bIes embolics d'orientació facilment corretgibles merces a la bruixola. 

De moment els silurs no han aparegut per a ésser filmats, pero 
ens han permés coneixer uns que mai ens hauríem imaginat. Si asso
lim el fer-ho o no ho assolim no fara que restem merits a aquestes 
vivencies en aigües interiors. 

JOSEP MARIA CASTELL VI 

... prop deIs amics 
i de les rlluntanycs 

SAS - CELL. 

La Palma, 3 

Telet. 27 3824 

LLEIDA. 
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L' Espeleanauta 
De vegades l'espeleoleg ha de finalitzar l'exploració d'una cavitat 

quan l'aigua Ji talla el pas de forma tal que per poder continuar soIs 
hi queda el recurs d'aplicar-hi les tecniques subaquatiques. 

L'espelooleg que vulgui penetrar en aquest més enlla sapiguí que 
ha d'esdevenir espeleosub, espeleoleg subaquatic, altrament dit espe
leonauta. 

1 com és fa aixo? 
L'espeleoleg que vulgui bussar dins les coves cal que realitzi un 

curs de cabussador esportiu de 2.& classe, al menys, que l'autorítzara 
afer irnmersions fins a -25 metres. Si més endavant es fa cabussador 
esportiu de 1.& classe podra assolir la cota maxima autorítzada per als 
esportistes.: -60 metres. També pot fer-se bus o cabussador professio
nal. 1 al inrevés: el subaquatic que vulguí fer espeleosub cal que s'ini
cii a l'espeleologia i es faci també espeleoleg. 

Aleshores, espeleonauta tant ho pot ser l'espeleoleg cabussador 
com el cabussador espeleoleg. . 

Bussar a les coves pot ésser forga perillós si es practica sense 
tenir l'equip, els coneixements i l'entrenament adient. Pero, emprant 
les tecniques i procediments de seguretat específics per l'espeleosub 
el risc gairebé desapareix. 

Tot seguit s'exposa, d'una forma resumida i més o menys sistema
tica, el que en podríem dir "l'abc de l'espeleonauta." 

REQUISITS PER AFER ESPELEOSUB 
1. Tenir formació espeleologíca í coneixements basics de geolo

gia, í deIs aspectes característics deIs aqüífers i les aigües soterrfmies. 
2. Coneixer a fons els procediments de seguretat i tenir sufi- . 

cient experiencia en l'immersió profunda, amb aigües rerboles, i noc
turna. 

3. Gaudir d'una excelent condició física i mental, absolut auto
control, sentit comú -seny- i disciplina. 

4. Tenir tot l'equipament apropiat. 
5. Caldra adaptar-se mentalment als següents aspectes propis 

de l'immersió espeleQlogica, diferents deIs tradicionals d'aigües ober
tes: 

És un ambient confinat i sense Hum natural. 
- No hi ha possibilitat d'un ascens d'emergencia. 
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L'EQUIP 

Una més gran dependencia de l'equip mecanic. 
Possible risc de perdre's. 
Canvi repentí de visibilitat, de bona a zero, si per ignorancia 
o accident es remou el sedimento 

UIleres, tub, aletes, vestit de neopré, ploms, ampolles d'aire com
primit, reguladors, armilla hidrostatica, manómetres, llums, cable 
guia, mosquetons, etc., formen part de l'equip basic. 

L'equip ha d'estar en óptimes condicions. Ha d'ésser fiable, de 
qualitat i cal familiaritzar-se amb el mateix. 

Les ulleres han de tenir maxim angle de visió. El túb no és precís 
dins la cavitat. En cas d'utilitzar-Io no el fixeu a les ulleres, guardeu
lo en un altre lloc per tal d'evitar s'enganxi al cable guia o en qual
sevol obstacle que pugués desprendre-nos les ulleres. 

EIs instruments de medició han d'ésser precisos, tenir caratules 
o esferes lluminoses, facils de llegir. Han de calibrar-se per l'ús en l'ai
gua dolc;a, salada, en altitud, segons cada caso Rellotge i profundíme
tre cal col.locar-Ios preferentment a l'avantbrac; esquerre i la brúi
xola al dret. El manómetre mesurador de la pressió d'aire de les am
polles millor sota el brac; esquerre. 

El ganivet ha d'ésser petit i ben afilat, situat en lloc accesible 
i al mateix temps protejit per tal d'evitar que s'enganxi amb el cable 
guia. 

L'armilla hidrostatica cal situar-la el més aprop del centre de 
gravetat del bussador per tal de poder nedar horitzontalment o domi
minar millor la posició del coso Són recomanables les armilles hidros
tatiques montades al "back-pac" de les ampolles. El subministre 
d'aire a l'armilla és millor que sigui des de les ampolles, doncs s'evita 
el risc d'inflada involuntaria en cas de dur capsul~ de CQ' o mini
ampolla a l'armilla. 

La capacitat de les ampolles, en general, ha d'ésser d'uns 20 
litres a 200 atmosferes (4.000 litres d'aire), com a mínim, amb aixetes 
de doble sortida per installar-hi al menys dos reguladors. Si la cavitat 
ho requereix pot acoplar-se un altra ampolla sobre el conjunt basic, 
ambo un altre regulador, per més autonomia o pels casos d'emergi:mcia. 
Cada conjunt d'ampolles ha de dur el seu manómetre indicador de 
pressió. 

EIs reguladors · han d'ésser de baixa ressistencia a la respiració, 
i cal que sigui de tipus "octopus" si l'ampolla té una aixeta d'una 
sola sortida, doncs permetra connectar-hi un segon regulador i l'ar
milla hidrostatica. 

És obligatori dur més d'un llum: llenternes i focus en perefecte 
estat; piles o bateries ben carregades; estanqueitat comprovada i au
tonomia més que suficient. Cal saber il.luminar sense enlluernar. Per 
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marcar zones s'utilitzen, si el pressupost ho permet, llums químiques 
(llum freda) . 

El cable guia, amb el seu rodet o. bobina, és pega fonamental de 
l'equip. Senzill, fort i ressistent, practic i flotabilitat neutra han 
d'ésser les característiques essencials. 

Les ale tes (peus d'anec) millor que siguin de tipus llarg que curt, 
doncs amb menys moviments permeten un millor desplagament i es 
remouran menys sediments. 

El vestit de neopré tindra un gruix de 3 a 8 mm segons la tempe
ratura de l'aigua. A més de protegir-nos de la pérdua calórica ens 
protegira de possibles talls i esgarrapades. 

Cal dur les tables de descompressió, o descompressímetre rectifi
cat per altitud i aigua dolga, així com d'altres accessoris o aparells 
que completin l'equip segons la tasca a desenvolupar dins la cavitat. · 

Si l'estructura de la cavitat (sifó, borsa d'aigua, etc.) ho permet, 
és bo proveir-se d'un torpede o "scooter" subaquatic, que ens remol
cara, reduint l'esforg i el consum d'aire. També ens il.luminara el 
camí si du un focus incorporat. 

PROCEDIMENTS DE SEGURETAT 

Assegurar la tornada, és, potser, el punt més important per l'es
peleonauta. 

El cable guia és lúnica forma d'assegurar el retorn a la superfí
cie. El seu correcte ús és forga important. La Unia no ha de flotar per 
tal d'evitar nedar per sota d'ella i enredar-se amb els · reguladors i ai
xetes de les ampolles, sino que ha de quedar estesa alllarg de la cavi
tat, assegurant-Ia cada 20 ó 30 metres, o cada cop que canvii la direc
ció. Ha d'ésser d'un material adient per l'ús que li pertoca. La seva 
llargada ha de respondre a la distancia que es vulgui penetrar. El rodet 
sera suficientment gran i de qualitat, allotjant tot el cable guia d'una 
pega. Cal mantenir sempre el contacte amb el fil i no penetrar mai 
més enlla de la seva longitud. Una ansa al rodet facilitara l'estesa 
permetent dur una llenterna a la mateixa ma. El cable guia ha 
d'ésser afermat amb total seguretat a l'entrada de la cavitat inunda
da abans d'iniciar l'immersió. Cal avane;ar paral.lel a la vora del fil, 
tenint-Io sempre ama, sense apartar-s'hi mai. 

La distancia de penetració dins la cavitat anira en funció del 
consum d'aire i de la capacitat de les ampolles. S'ha de seguir la regla 
classica deIs tergos: un tere; de l'aire per l'anada, un altre tere; per la 
tornada i l'altre terg de reserva per si de cas hi ha alguna emergencia. 
Si a la cavitat sumergida hi han corrents cal rectificar la regla deIs 
tergos tot incrementant la reserva. 

Les immersions a més de -40 m són especialmen t delicades, 
doncs es disparen els temps de descompressió i hi ha risc de narcosi 
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(intoxica ció per la pressió parcial del nitro gen del aire respirat a pres
sions de cinc i més atmósferes). 

A les cavitats amb sediments al fons cal ajustar la flotabilitat per 
tal de romandre aprop del sostre, o a una distancia suficient del fons 
si la cova és molt gran. No soIs amb les aletes s'embruta l'aigua; tots 
els nostres moviments del cos i bragos ajuden a crear petits corrents 
que lleven els sediments. Tanmateix les bombolles exhalades pel regu
lador van refregant-se pel sostre fins arrivar a la superfície o fins atu
rar-se en alguna eoncavitat. L'aigua un cop bruta pot tardar hores 
en sedimentar-se de nou; i fins i tot dies si es tracta de fangs col
loidals que al moures s'han dissolt a l'aigua, dones el proeés de pre
eipitaeió és més llarg que el de sedimentació. 

Per evitar llevar sediments i per tant la disminució, de vegades 
total, de la visibilitat, cal avangar, empenyent-se pel sostre, pels late
rals, i pitjant molt suaument els fons amb els dits de les mans sense 
vellugar gaire les aletes. El cos ha d'estar tot horitzontal o les ale tes 
lleugerament per sobre del nivell del cap. 

Pels calculs d'una possible deseompressió s'haura de prendre la 
maxima fondaria aconseguida. També, degut a la dificultat de man
tenir constant la velocitat d'aseens, s'ha de considerar el temps des de 
que es deixa la superfície fins la sortida, o fins la primera parada de 
descompressió si calgués. Les reetificacions per altitud a les tables 
i cotes de descompressió han de preveures abans de l'immersió. 

Els aparells d'il.luminaeió són fonamentals. Seran fiables i de 
qualitat, amb autonomia, al menys, del doble del temps previst d'im
mersió. Forga útils són les llanternes o focus instal.lades o bé integra
des al casco Permeten tenir més lliures les mans per dur una eina, un 
aparell fotografic, etc ... El casc protector ha d'ésser cómode i permetre 
al maxim els moviments de cap i coll. Cal dur dues llanternes de 
recan vi com a mínimo 

És imprescindible realitzar un pla detallat de l'immerssió, precís, 
i seguint els procediments de seguretat, formulant-Io d'acord amb la 
capacitat de l'espeleosub de menys experiencia. No s'han de sobrepas
sar els límits de la propia capacitat ni la deIs companys; és forga 
important coneixer-los bé. Cal forjar un veritable esperit d'equip, 
que permetra una millor coordinació icomunicació. Un equip de tres 
persones sota l'aigua acostuma a ésser el més practico No s'ha d'obli
dar que ha d'haver-hi un equip de recolgament que ajuda a portar 
el material fins la cavitat inundada, i supervisa des de fora l'evolució 
deIs espeleonaut~s~ . 

Cal estar ben segurs que dins la cavitat no hi hagin d'altres es
peleonautes en immersió abans d'iniciar la bussada. Val més no passar 
pels indrets on sigui difícil donar el tomb. 

Aconseguir bona informació de la cavitat a explorar és molt im
portant: topografies anteriors, dades de la configuraci!,>, sediments, , 
corrents, temperatures, difieultat per l'aceés amb el material, etc. 
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CONCLUSIONS 
Mitjanc;ant aquesta mena d'abc de l'espeleonauta, on s'ha parlat 

d'algunes tecniques basiques de l'irnmersió espeleologica, ens en podem 
adonar que aquesta activitat no es senzillament prendre una llenter
na estanca, possar-se unescafandre autOnom, agafar-se al eordiH 
i embotir-se dins la cavitat submergida. 

L'immersió espeleologica, o espeleologia subaquatica (com vul
gueu) és una activitat veritablement interessant, i sera segura en la 
mesura en que s'aculli a un pla i als procediments de seguretat. Defi
nitivament, no s'ha de realitzar si no es té l'equip i l'entrenament 
adient. 

Per un millor desenvolupament d'aquesta disciplina eIs espeleo
nautes experimentats (de les diferentes entitats, clubs i federacions) 
haurien d'encetar una seriosa tasca docent en aquest sentit, transfe
rint els seus coneixements d'experts per una més segura practica de 
l'espeleosub i la seva divulgació. 

Blai Montserrat i Calderó - SAS-CELL. 

HE. PINTAT EL CENTBE 
Els que veniu més o menys sovint ja ho haureu visto EIs altres 

ho podreu comprovar quan assistiu a l' Assemblea anyal. LÍ hem cam
viat la fesomia al nostre estatge social, netejant i pintant les parets. 
Caldrá, pero que aixo duri, que entre tots mirem d'allargar la propera 
pintada tant com sigui possible pel bé i la comoditat de tots. 

LOTERIA DE "'A.D-"L 
'17.7'10 

La podeu comprar, enguany en participacions de 100 pessetes 
al Local del Centre, i també als establiments: Esports Ricart -

La Tenda - Rellotgeria Corberó - Electromein, S.A. 

"CARAVANAS Y CARAVANISTAS" 
L'únic manual, escrit en la .!lengua de 
Cervarrtes-, que l'aJudara a convertÍlr-se 
en unperfeate caravanista. Tot el que 
cal saber soore aquesta manera apas-

sionallll: de viatjar! 

De venda a la Impremta MARIANA· C/. Templers, 11. 
També el trobata al Centre. 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS GENER 1988 
Diposit Legal L-39-1 958 

ANETO desde el Portilló de Baix 
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El codi de conducta de la C. M. A. s. 
La C.M.A.S., Confederació Mundial d'Activitats Subaquatiques, 

és la Federació Internacional per a les activitats sub. 
Fou fundada ellO de gener de 1959, a Mónaco, pels delegats de 

quinze pai'sos, éssent elegit Cousteau com a primer President de la 
Confedera ció. 

Desde la se va crea ció la C.M.A.S. ha conegut un espectacular 
desenvolupament, tant en els terrenys esportius i tecnics, com cientí
fics. Actualment agrupa prop de 70 federacions i associacions nacio
nals, d'uns 60 pai'sos. La C.M.A.S. és el Hac; que uneix els subaquátics 
de gairebé tot el món: més de tres milions. . 

Les actuals facilitats per viatjar arre u del món p.er tal de prac
ticar l'immersió fan que en molts indrets es visqui un ambient sub
aquatic veritablement cosmopolita. Des de la nostra Costa Brava fins 
a les paradisíaques Maldives de l'India, la companyonia entre gent 
de diferents nacionalitats és quelcom evident. 

Si entenem com a basic que la seguretat és qüestió fonamental 
en vers les activitats subaquatiques, és Hógic que la C.M.A.S. vulgui 
insistir en aquesta qüestió tot publicant una mena de butlletí adrec;at 
a tots els cabussadors del món, el qual tradui'm a continuació per ge
neral coneixement, dedicant-Io amb emfasi especial als membres de 
la SAS-CELL: 

CONSELLS PER A TOTS ELS CABUSSADORS DEL MóN 
Amics cabussadors, abans de submergir-vos sota l'aigua assegu-

reu-vos-en de que: 
Conegueu els mateixos signes d'immersió: senyals d'immer
sió C.M.A.S. 
EIs vostres coneixements tecnics són similars i que no es 
puguin prestar a cap mena de confusio: Codi internacional 
d'immersió. 
Tot l'equip esta en bones condicions i que no es pateixi cap 
contraindicació per a la immersió: prevenció. 
Les condicions climatológiques delUoc on es cabussara siguin 
prou favorables: cal documentar-se. 
La reglamentació en vigor al país corresponent no és prohi
bitiva: cal informar-se. 
Conegueu el número de socors i adrec;a de cada indret per un 
cas d'accident i urgent evacuació. 
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En immersió no actueu en el vostre ambient natural, per 
tant, sigueu prudents i escolteu els nostres consells. 
Bona immersió a tothom! 

CODI INTERNACIONAL D'IMMERSIÓ 
AIguns accidents deguts a la incomprensió poden succeir quan ca

bussadors de distintes nacionalitats o que hagin seguit sistemes d'en
senyament diferents, efectuen immersions conjuntament. 

La probabilitat d'aquesta mena d'accidents és encara més graI) 
dins deIs centres internacionals d'immersió, així com en alguns grups 
de les immersions científiques. 

La finalitat d'aquest Codi InternaCional és la de millorar la co
municació i la seguretat, al temps que minimitza els riscs a que s'es
posen els cabussadors. 

La seva adopció es recomana a tots aquells que vagin afer immer
sió a l'estraIJ.ger, o bé als 'qui acullen a cabussadors vinguts d'altres 
palsos. 

1. ELS SENY ALS 
Cada cabussador haura de conelXer perfectament els senyals 

C.M.A.s., i seran precisament els únics que s'hauran d'utilitzar en 
tot moment durant la immersió. Tot senyal adicional haura d'ésser 
clarament explicat a tots els participants. Caldrá insistir particular
ment en el fet de que tot senyal ha de rebre una resposta o la confir
mació de que esta ben entés. 

2. UTILITZACIÓ DE L'ARMILLA HIDROSTÁTICA 
2.1. Es recomana especialment que tots els cabussadors utilitzin 

l'armilla per procurar flotabilitat positiva tant en profunditat com a 
superfície, i que s'entrenin en l'ús d'aquest equipo ' 

2.2. Pels monitors responsables del grup és imperatiu el seu úS. 
2.3. L'aire o gas de l'ampolla de l'armilla soIs ha d'ésser utilitzat 

en cas d'ascens d'emergencia i no pas per compensar la flotabilitat. 

3. UTILITZACIó DE VESTITS ESTANCS 
3.1. Els equipats amb vestimenta estanca han d'assegurar-se'n 

que els demés membres del grup coneguin aquest tipus de vestit així 
com la seva utilització, per tal de remeiar qualsevol problema. 

3.2. Els qui portin vestit estanc no estan dispensats de respectar 
el punt 2.1. (entrenar-se en l'ús del vestit estanc-flotabilitat) . 

4. UTILITZACIó D'UN SEGON REGULADOR 
4.1. Tot cabussador o monitor equipat amb un segon regulador 

haura: d'explicar als seus companys d'immersió el funcionament i 
com accionar, en cas d'emergencia, aquest material de reserva. 
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4.2. S'haura previst que la utilització d 'aquest regulador sera 
conseqü€mcia del senyal "falta d'aire" donatpe:r; un membre del grupo 

4.3. Es recoman a especialment als monitors o guies de la immer
sió que sempre duguin un segon regulador. 

5. PROCEDIMENTS PER ASCENS D'URGENCIA 

5.1. Si el cabussador equipat amb segon regulador no és aprop, 
el cabussador amb problemes fara el senyal "falta d'aire" al company 
més proper, o en cas de dubte, al lllOnitor o cap de la immersió. 

5.2. El cabussador contactat respondra amb la presenta ció de la 
seva embocadura rapidament, i tot seguit, els dos cabussadors agafats 
l'un a l'altre es pass aran mútuament l'embocadura, respirant cadas
cún soIs dos cops per cicle. 

5.3. Quan s'hagi establert un ritme estable de respiració, tots 
dos cabussadors iniciaran normalment l'ascens. Fins que no s'arrivi 
a la superfície s'ha de mantenir la respiració compartida. 

5.4. Si el cabussador en destret és incapag de participar en l'as
cens, el cabussador qui l'ajudi podra obtenir certa flotabilitat tot 
inflant l'armilla hidrostatica del company en perill, pero mai la pro
pia. D'aquesta manera es controlara l'ascens amb l'ajut de l'armilla 
inflada, assegurant-se que duu al company ben agafat. 

6. EL "SISTEMA DEL COMPANY" 

6.1. El nombre mínim de cabussadors per la immersió és dos. Un 
d'ells fara de cap de la immersió i controlara el desenvolupament de 
la mateixa. 

6.2. En el cas d'un grup de dos, cada cabusador és responsable 
de la seguretat de l'altre, responsabilitat que s'assumira en cas d'e
mergencia. És l'anomenat "Sistema del Company." 

6.3. Quan la visibilitat és suficient el grup pot ampliar-se fins 
un cert maxim que permeti ésser controlat en bones condicions pel cap 
de la immersió o monitor. En aquest cas es recomana que cada membre 
del grup tingui asignat un company, i que cada parella actui d'acord 
amb el punt anterior. Si el grup comporta un nombre senar de mem
bres, sera el monitor o cap de la irnmersió qui no tingui parella. 

7. PROCEDIMENTS DE RECOLLIDA PER EMBARCACIONS 

7.1. Abans dedeixar l'embarcació, tots els cabussadors han d'és
ser advertits deIs procediments a seguir per tornar a: la mateixa iper 
pujar a bordo . 

7.2. S'estabUra si l'embarcació · queda anclada o lliure, i si la 
mateixa, o bé una llanxa pneumatica, restara disposable per l'ajut 
als cabussadors.En aquestca~, elsenyal dessignat per tal de demanar 
l'ajut l'hauran de coneixer tots. . 
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7.3. QualsevolgesticulaCió a superfície, o la falta de resposta 
d'un senyal, seran considerats com a petició urgent d'ajut. 

7.4. L'embarcació mai es deixara sense una tripulació capag de 
governar-Ia. . 

8. LA FI DE LA IMMERSló 

8.1. Abans de la immersió els membres del grup decidiran qué 
determinara la fi de la immersió: el temps, tenint en compte la des
compressió; la pressió de les ampolles, l'entrada en reserva, o qualse
vol altre factor previsible. Igualment, la immersió pot finalitzar en sor
gir un problema a qualsevol membre del grup, éssent en aquest cas 
imperatiu que tots dos cabussadors pugin junts a superfície. 

8.2. Si els membres d'una "parella" perden el contacte, no han 
de passar més de 30" abans de buscar al company pelsvoltants immé
diats. Passats aquest segons caldra pujar a superfície i establir con
tacte amb el company. Després de tal separació, sera el monitor o cap 
de la immersió qui decidira si la immersió ha de continuar o no. · 

8.3. Tota urgencia que impliqui la fi de la immersióhaura d.e 
tenir en compte les possibles parades a les cotes de descompressió. 

(Fins aquí signat per .M. BUSUTTILI). 

PREVENCIÓ 
Verifique u abans de qualsevol primera immersió en un lloc des

conegut, les possibilitats d'una eventual evacuació per accidento 
No efectueu la immersió si: 

No teniu ganes de fer-Ia. 
Us ressentiu de: 
• Un cansament anormal. 
• Picors, formigueijos. 
• Dolors articulars ijo toracics. 
• Pessigolleig de laringe. 
Teniu problemes ORL o una malaltia infecciosa en curso 
Heu absorbit alcohol o droga. . 
Teniu previst viatjar amb avió dins de les 12 hores següents. 

S'ha de coneixer la reglamentació del país on s'efectua la immer
sió, saber si hi han zones prohibides al públic, si és autoritzada la 
fotografiasubmarina, si és permesa la caga submarina, etc ... 

Per aixo cal informar-se prop de les autoritats marítimes de la 
regió on -es vulgui cabussar (Comandancies de Marina, Serveis marí
tims deIs AjuntamEmts, etc.). 

Cal coneixer les peculiaritats climatiques deIs llocs d'immersió; 
és forga important, i fins i tot vital! 

Abans de cabussar-se cal saber: 
Si l'aigua és calenta, fresca, o bé freda, per tal d'equipar-se 
adientment. 
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Si es poden trobar eorrents (fluixes, forts, perillosos, etc.). 
El tipus de flora i fauna delUoe. Si hi han animals verinosos 
i quin tipus d'antídot és adient. 
Si hi han eoves submarines. Si es volen visitar eal proveir-se 
deIs llums i llanternes en bon estat de funeionament (al 
menys 2 per persona). 

, ,Amies eabussadors,~ penseu en tots els detalls per la immersió 
abans d'efeetuar-la. Evitareu sorpreses desagradables i gaudireu 
millor del que deseobriu! 

UNA úLTIMA REeOMANAeIÓ 
Tingueu sempre a ma el número · i adre(,!a de la eamara Hiper

barica més propera: 
Barcelona: Hospital ereu Roja - e/. Dos de Maig, 301 - Telefons 

(93) 235 93 00 - 3187749 - 237 1112. 
Saragossa: Hospital Militar de Zaragoza - e/. V. de la Hispani-

dad, 4 - 5 - Telefon (976) 31 50 94. C. M. A. S. 

Traducció i complements: Blai Montserrat - SAS - CELL. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
, -

CLUB O'ESQUI OE LLEIOA 
Adherit a les Federacions d'Espeleologia, Activitats Subaquiltiques i Camping i Caravana 

PAERIA, 13, 1!' - Tel. 24 23 29 - Apartat 2422!5º~O LLEIDA 
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/n/. CELL 

Secció d'Activitofs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

1\1 Cursel d' ¡nlclacló a les acll\lilals 
subaquallques -Immersló a pulmó lliure 

" 

Durant la primera quinzena de juliol i organitzat per la SAS
CELL, es realitzara la quarta edició del Curset d'iniciació, Com d'al
tres anys, el Curset es compasa d'unes sessions teariques i d'altres de 
practiques. El que es pretén és l'ensenyament i diyulgació de les tec
niques subaquatiques elementals que permetran, amb una mica d'en
trenament, gaudir de gran quantitat d'espais subaquatics més o 
menys profunds, 

Una salut normal i ganes de passar-ho bé són els requisits basics 
per poder fer el curset. Ademés caldra assistir a les sessions de teoria, 
portar ulleres, tub i aletes i fer cas a les explicaCions deIs monitors 
del curset a la piscina. 

CALENDAR! DEL CURSET: 
Sessions teoriques: Dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. 
Sessions practiques: Dies 8, 11, 12, 13, 14 i 15 de juliol. 

Horari: 
Teariques: de 8 a 9'30 del vespre. Lloc: CELL. 
Practiques: de 7 a 9 del vespre, a l'Olímpica de Les Basses. 

Ademés i com a complement del Curset, es realitzaran, com l'any 
passat, les Sessions de Perfeccionament, cada divendres, de 7 a 9 del 
vespre a l'Olímpica, fins la fi de temporada a Les Basses. Són sessions 
obertes a tots el subaquatics de Lleida. 

Per inscripcions i més informació truqueu o passeu pel Centre, 
quaIsevol dijous, de 8 a 10, fins al 30 de juny. Preu aproximat 3.000 
pessetes, (llicencia federativa inclosa). Places limitades. 

SAS-CELL 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS SETEMBRE 1988 
Dipos it Lega l L - 39 - 1 95 8 

CASTELLSAPERA 
(Serra de l ' Obac) 
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/Fl/. CELL 

Secció d'Activitafs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

HE -111 una trista troballa 
Enfront de la platja llarga de Tarragona i mar endins, a una 

profunditat de -32 m. reposen les restes d'un avió alemany de la 
Legió Condor. L'aparell, un gros Heinkel 111 (HE 111) del tipus E, 
fou abatut a les acaballes de la guerra civil espanyola per les defen
ses antiaeries de Tarragona, sense que les investigacions que hem dut 
a terme ens hagin aclarit el dia exacte que aixó va passar. Sabem 
peró, que per testimonis oculars, l'avió va entrar bombardejant des 
del Sud, seguint la costa i va ésser tocat sobre la ciutat. Treient 
fum, l'aparell va girar a l'algada de la platja llarga en direcció a la 
propera base de Mallorca tot allunyant-se mar endins on va acabar 
estave11ant-se perdent-se a més de 200 metres de profunditat. Les 
barques deIs pescadors el varen anar arrastrant al llarg deIs anys 
amb llurs xarxes fins el seu emplagament actual. 

Les aigües brutes i les corrents forga habituals en la zona fan 
d'aquesta immersió una activitat dirigida a cabussadors Una mica 
entrenats, pero que en dies d'aigües netes i tranquiles pot fer les 
delícies deIs principiants. 

L'apare11 resta panxa enlaire. Ha perdut la cua i la proa de 
vidre deIs pilots. Les ales estan escapgades i els motors incomplerts. 
És pIe de xarxes que li donen un caire fantasmagórico Per la portella 
de les bombes s'observa parcialment l'interior de l'aparell. Un embo
lic dé cables i metalIs retorguts serveix de refugi a congres i llagos
tes de grans proporcions. Observant amb atenció hom pot veure 
instruments de navegació i control i els diposits d'oli deIs trens 
d'aterratge, deIs quals es pot contemplar uns immensos pneum:Hics 
de cautxú amb la marca encara impresa "CONTINENTAL - Made in 
Germany." 

Per sort no apareixen restes humans i l'identificació de l'apa
re11 ara pe!; ara és impossible al no trobar-se números de matrícula 
o de referencia. Si més endavant podem accedir a l'interior, tal 
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vegada trobem alguna dada més significativa que permeti coneixer 
quelcom més d'aquesta sinistra maquina. L'accés a l'interior, pero, 
és forga perillós per culpa de les xarxes, els cables i el metall que 
obstrueixen els accesos. La profunditat en la que es troba limita el 
temps d'estada a 25' sense descompressió. 

Quan surts a la superfície, no pots deixar de pensar en el trist 
record que apareIls com aquest i d'altres de semblants van deixar 
en ciutats com Tarragona o la mateixa Lleida durant la guerra civil. 
Certament és en el fons del mar i servint de vivers per als seus mora
dors, on aquests invents poden demostrar la seva utilitat. 

Josep Maria Castellví Viladegut 
S . A. S. 
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Aetivitats realitzades 

25 de juny: PIe DE LAS OLAS (3.002 metres), per Pineta. Aquell 
cap de setmana · varem voler · fugir de les cues del pas de Mahoma i 
les aglomeracions d'altres tres mUs més atraients pel públic en gene
ral, per descobrir un pic menys conegut i no per aixo menys bonico 
Varem anar per Pineta, una vaIl envoltada de parets molt tallades 
i amb nombroses cascades, una de les més espléndides que havia vist 
mai al Pirineu. 

Al no ésser un pic gaire visitat per la gent, la ruta no ens ve 
donada a manera d'autopista com posem per exemple l'Aneto, i ens 
hem d'espavilar per trobar la nostra ruta, lo que li dóna un caire més 
aventurer. Potser una mica massa aventurer i tot, ja que varem 
ten ir d'estar tres hores buscant el camí que porta al coll d'Añisclo, 
degut a un error de la nostra veIla amiga la guia Alpina, i és que de 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

«Dontcortes la nolt» 
(CRONJCA DEDICADA AL FOCUS D'EN FAUST. RIP) 

Baix Pallars. Estany de Montcortes. Dotze d'octubre de 1985. 

SoIs eren les set del vespre, peró la foscor era ja suficient. Encesa 
la foguera comengarem a equipar-nos. Ens mig despullarem vora el 
foc doncs, si bé no feia fred, s'agrala aquella escalfor. 

Un cop disfressats amb el vestit de neopre ens enfilarem cap a 
la vora de l'estany tot carregats amb les ampolles d'aire comprimit 
i la resta deIs aparells. 

Il.luminant-nos amb llanternes i fanals de gas acabarem d'equi
par-nos mentrealguns companys ens ajudaven i carregaven a l'em
barcació pneumatica els focus i d'altres estris. 

La temperatura era forga agradable, tant la de ' l'aire com la de 
l'aigua: 17° C a superfície. 

Anarem entrant a l'aigua fosca en mig d'un caliu de típica im
paciencia. Típica perque sempre que s'allarguen uns preparatius per 
posar-se a l'aigua i s'esta vestit de neopre hom té unes ganes ferot
ges c;le trobar-se submergit per oblidar la calor del vestit, el pes de 
l'equip i, si la barca es gronxa, llur moviment. Pero, en aquesta típica 
impaciencia hi col.labora el fet d'ésser, aquesta, una immersió noc
turna, i precisament a les aigües de Montcortés. Pot ser era la pri
mera allí realitzada, o al menys així ho volíem imaginar ... 

Erem sis a l'aigua. El Jaume i el Xavier que es cabussarien a 
pulmó lliure, el Ricardo, el Faust, el Josep M.a C. i el Blai, que ho 
feien amb l'escafandre autOnom. 

Deixant la vorera comenga el descenso L'embarcació ens acom
panyava per superfície. Ja a tres metres de fondaria ens varem sepa
rar en grups de dos per tal de no embrutar-nos massa l'aigua prope-
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ra al fons, i perque anar en un grup nombro~ tots plegats a les 
fosques no era en el nostre cas el millor sistema. Tot i així uns i al
tres ens trob:hem bastantes vegades o bé intuíem la situació de l'altra 
parella per la Hum deIs seus aparells, que de forma un xic fantasmal 
projectaven ombres i resaltaven figures que donaren la possibilitat 
de tastar i gaudir d'unes sensacions i visions de difícil descripció. 

Ben aviat varem perdre el contacte amb els apneistes, que bus
saven retenint l'alé, seguint en un comengament l'evolució deIs 
rellums deIs escafandrers i deIs bombolleig que despreneien. 

Des deIs dos o tres metres fins als dotze aproximadament els 
crancs eren l'atracció fonamental. N'hi havia de solitaris i també 
gregaris fent grupets de tres i més eIements, fins i tot d'una decena 
en tot just un metrecuadrat. Al nostre pas es desplagaven tot veHu
gant la "cua" de forma característica. AIguns fins i tot planta ven 
cara sentint-se segurs davant llurs "enemics" doncs gaudien d'unes 
voluminoses pinces que estrenyien amb forga quan hi posavem el 
dit. Evidentment no el posavem pas, nu, sino enfundat dins .d'un 
g-uant més o menys gruixut de goma o neopre, pero era notable la 

. forga de la prensió d'aquestes potes anteriors d'alguns d'aquells 
• crusctacis de Montcorres. . 

DeIs set als dotze me tres el pendent deIs fons, predominantment 
fangós, és bastant suau i contrasta amb les voreres, forga pendents, 
on el fons cau ben aviat a tres o cinc metres. En aquell nivell varem 
poder observar ben d'aprop unes quantes truites que reposades sobre 
el llum i soportant la claror del focus permeteren de mirar-les amb 
detall. No feien més d'un pam. En sentir-se prou setjades fugien 
d'una espernegada cap a la foscor, o de nassos contra el pendent. 
A les fosques, els peixos quan són enlluernats i sorpresos · pels raigs 
de llum deIs focus o llanternes generalment es queden com a cecs, 
i aixo permet d'apropar-se bastant, i fins i tot tocar-los. 

Passada ja una hora d'immersió i feta una cota maxima de di
vuit metres, la Han terna engrogeix la llum i el focus d'en Blai ja 
s'ha pansit, pero el d'en Faust, més nou i modern, encara enllumena 
de valent. Per moments, al mancar la Hum, perdeiem el contacte 
visual i una foscor aclaparadora envolta al bussador que soIs sent 
el soroll retirat de les bomboHes d'aire respira:«t que despren i el 
fluir de l'aire pel regulador des deJes ampolles que porta a l'esquena. 

Sense Hum cal finalitzar l'immersió i anem aflorant a superfície 
després d'una hora i quart de passeig subaquatic. L'embarcació és . 
aprop per ajudar-nos. :Vam deixar eIs aparells a la barca i tornarem 
al Hoc d'on havíem sortit, a uns cent me tres de distancia. Alguns hi 
vam tornar nedant per superfície. 

El cel era net i atapelt d'estels. Nedant panxa enlaire amb suaus 
moviments d'aletes, gaudint d'un silenci específic soIs trencat per la 
llunyana remor deIs tripulants de l'embarcació i del propi xapoteig 
ofegat de les aletes. Reposant una estona i treient-me les uHeres 
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d'iriunersió tot observant aquell cel, d'una duresa mineral com diría 
en Josep Pla, m'invaí una mena d'ancestral sensació. Em vaig sentir 
el que aleshores era: un ésser enfundat en neopre flotant en una 
gota líquida extraviada entre uns ciros, en la part fosca d'un planeta 
d'aquell univers ... 

Unes veus que em reclamaven em van despertar del meu em
badocamen t. 

Torna el ritmic aleteig que m'apropa als companys. Un cop fora 
l'aigua ens adrec;em cap al campament on vam descarregar, un xic 
desordenats, els nostres aparells. Vora la foguera ens canviarem i 
'comentarem tot el que havíem vist i fet sota l'aigua: que si el focus, 
que si la truita o bé els crancs, que si alló era un trog d'arbre obé 
els ossos d'un bou ... 

Pero quin cel tant estrellat ... ! 
BLAI MONTSERRAT 

NOTA 
EIs articles publicats a la Circular del Centre Excursionista de 

Lleida, expressen solament l'opinió de llurs autors. 
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Mo.'" bé! 

Secció d 'Activitats . Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Ja en tenim un altre. 
En Josep Maria Castellví i Viladegut, sots-president de la SAS

CELL, fa unes setmanes va aconseguirla titulació de Monitor Espor
tiu de Cabussament, després de superar un seriós examen teoric i 
unes feixugues proves practiques a la mar de Sant Feliu de Guixols, 
als examens efectuats per l'Escola Catalana de Cabussament, de la 
Federació Catalana d' Activitats Subaquatiques. 

Aprofitem, de pas, per fer una crida a tots els cabussadors titu
lats de 1.a i 2.a classe per tal de que es vagin preparant per afrontar 
els examens d'ascens de categoria, i als Monitors Blai i Josep Maria 
per que es projectin cap al títol maxim d'Instructor Esportiu de Ca
bussament. 

Endavant! 

LA GESTORIA 

VIRGILI PARDO 

uo cl.eoitja 

93011eo <;Jeoteo 

i <;Jeliy 041111 cnou 

Rambla Ferran, 43, 1.er 25007 LLEIDA 

266 
El reeull 



Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS ABRIL 1989 
Dipósit Legal L-39-1958 

'. -'.}'.~f:0j::{itrt~:: -~~~ ,:" \},~,. \ 1;' ' '," \,' r :~~r.:;1\J~1~i~~f~.~~' ·~~'1. i~~;~~ .. ", 

·· ~~~¡~~~' ~?;ti .~. ,:;fi:... . .......•. ;~ •.. 
.... : .... ~~;:~:.~ .. :.; 

.' ~ 

';." - '~:T , . , 

. ," 

Ermita del CASTELL de LLORENC 

261 
El recull 



/fl/. CELL 

_.' o 

CRONICA SUB: 

Secció d'Activitafs Subaquatiques 
del (entre fxcursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Immersió colJectiva SARC/SAS - CELL 10 - 88 
(ALTRAMENT DITA: "1 EL SILUR APARAGUE ... ") 

Fabastants mesos en aquestButlletí del CELL, el company Josep 
M.a Castellví ens parlava de les immersions a Mequinen¡;a, sota les 
aigües de l'Ebre, tot cercant els silurs, peix que tants pescadors que 
freqüenten aquells indrets tenen com a pe¡;a molt preuada. 

Des d'aleshores alguns membres de la SAS-CELL han fet nom
broses immersions nocturnes i tot, en aquella zona, tant a l'embas
sament de Mequinen¡;a com al de Ribaroja. Barbs, carpes, black-bas
sos, gaburros, petits gobis, alguna madrilla, clolsses d'aigua dol¡;a, 

' deixalles ... , pero de silurs, ni un! 

El passat setze d'octubre celebrarem una immersió col.lectiva 
membres de la SAS i membres del Centre Recreatiu d'Activítats Sub

. aquatiques (SARC) de Vilanova i la Geltrú. Fou un dia esplendida
ment gris mancat de claror, pero no per aixo minvaren les ganes 
de submergir-se a les nuvolosament enfosquides aigües de l'Ebre. 

Els companys del SARC de Vilanova amb qui feiem la immersió 
van venir a Ponent per tal de tastar el cabussament en aigües inte~ 
riors, pero ben segur que no s'esperaven posar-se en un espai sub
aquatic tan llobrec. I molts de la SAS tampoco 

Bé. Fem una breu pel.lícula de la trobada. 
Des de Lleida ens adre¡;arem cap a Fraga on ens reunírem amb 

els companys del SARC a la sortida de l'autopista per on virigueren. 268 
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A quarts de deu ens enfilarem cap a Mequinenga tot pregant perque 
la pluja s'esperés al vespre, dones amb els núvols ja en teniem prou. 

Després de creuar l'Ebre prop de la confluencia del Segre a Me
quinenga, varem pujar pel marge esquerre de l'Ebre, per la pista que 
apropa a la part de dalt de la presa, per accedir a l'embassament de 
Mequinenga. Amb cosa de quinze dies el nivell de l'embassament ha
vía davallat uns deu metres, i la mena de cala on s'havía previst pene
trar a l'aigua era prou concorreguda pels pescadors com per dessis
tir i haver d'anar a la zona alternativa prevista a l'efecte un cop, 
aixo si, admirat el grisós paisatge d'aquell encaixat mar d'Aragó. 

Descendirem per les pistes, encara entollades per la pluja del 
dia anterior fins aparcar vora la vella gravera que ben aprop del peu 
de la presa se'ns oferia com un bon indret per equipar-nos i accedir 
a l'aigua. 

Tot i la manca de sol la temperatura era agradable. El cerimo
nial de l'equipament deIs cabussadors s'inicia al temps que alguns 
companys transvassaven aire de llurs ampolles d'immersió a les dels 
que gairebé no en teniem (dones l'any 1988 pass ara a la historia sub
aquatica de Lleida com l'any sense compressor, i si no hi posem aviat 
remei també el 1989) . 

Un cop tots equipats varem entrar a l'aigua, amb alguna que 
altra relliscada que feu trontollar la integritat de més d'un esca
fandrer. AIguns pescadors de canya ens observaven amb una certa 
desconfianga. 

Els primers crits de joia, en especial deIs companys del SARC, 
deien més o menys aixo: pero .. . si no s'hi veu res!! Pauff!! Sempre 
és . '? alXl. 

Ja concienciats de la llobregositat de l'ambient subaquatic de 
l'indret els cabussadors comengaren a davallar, en grups, seguint 
l'orografia del fons de codols, roes i restes de les antigues instaJ.la-

. cions de les obres de la presa que, com a deixalles commemoratives, 
trenquen la monotonía de les formes naturals. 

EIs cabu3sadors que més devallaren ho feren fins a dotze metres, 
cota maxuna localitzada a l'antic llit del riu, on la foscor era ... dones 
francamEmt fosca. 

Tot i aixi, i amb l'ajut de llanternes i focus varem veure bas
tants de coses. 

Un delsgrups, format per dos companys del SARC i el Xavier 
i el Blai de la SAS, va ésser l'el.legit pel destí per tenir l'encontre que 
feia temps desitjaven molts deIs membres de la SAS. 
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Tot just iniciada l'irnmersió el grup anava pel fons cercant quel
com d'interes, procurant sempre de no perdre's de vista. Als pocs mi
nuts, i sobre un codolar a -6 metres, aparegué el serpentüorme cos 
d'una anguila que ja feia uns quants dies que havia mort. Manipu
lant-Ia per tal de fotografiar-la varem comprovar la seva l1argaria, 
uns vuitanta centímetres, sense veure-hi cap ferida en especial que 
denotés el motiu del seu óbito Potser ja era vella, cosa probable donat 
el seu color ja marronós. 

Després d'amortitzar-Ia, fotograficament p¡¡.rlant, la deixarem 
reposar de nou. De tant en quant, i al límit de la redllida visibilitat, 
veiem o intuíem la presencia d'alguns peixos, normalment carpes, 
que ben segur que ens anaven controlant a tots durant la temporal 
invasió de llur espai sub. ' 

Al cap d'una mitja hora, i després d'extraviar-nos i retrobar-nos 
uns i altres membres del grupet, fou quant en Blai distingí una mena 
de silueta ombrívola que arran del fons, d'uns -7 metres, anava ne
dant amb silúrica solemnitat. En poes segons, els gestos d'adverti
ment concentraren la total atenció deIs quatre cabussadors del grup 
envers un silur d'uns 50 cm. de llargaria: El silur, el primer silur de 
la SAS-CELL ( del SARC suposem que també ... ). 

Tot just foren vint segons de silur repartides de la següent ma
nera :. 

10" de descobriment del peix, advertiment als membres del grup 
i atabalament entusiastic. 

5" d'aproximació, envoltant-Io entre tots quatre, apropant-nos 
fins a un metre del silur, il.luminant-Io amb un focus, i amb dos es
clats de flash de dues fotos no gaire afavoridores. 

5" de silur que afluixa la marxa i reposa entre els cOdoIs. Aproxi
mació fins a 50 cm. i menys, i esclat del flash amb la tercera fotogra
fia (aquesta ben afavoridora per al silur). Acte seguit espernegada amb 
gir de 180 graus, amb precipitada fugida entre les carnes i aletes de 
dos deIs cabussadors, desapareixent dins la verdosa foscor. 

Un cop reacciona el personal davant tan escopetejada evasió 
en Xavier es llenga, gairebé, a sobre d'en Blai per tal d'abragar-Io, 
símptoma de la gran joia i alegria, que fou corresposta amb unes 
també entusiastiques gesticulacions per part del foto-sub BlaL 

Al cap d'un minut ascenguérem a superfície per cridar ben fort, 
procurant de no glopejar gaire aigua: Silur. .. silur ... n'hem vist un!! 
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Més assosegats devallarem un altre cop cap a la foscor, forgant la 
vista buscant-ne un altre ... que, logicament, no aparegué. 

Al cap d'una hora i quart d'immersió els cabussadors anaven 
aflorant, comengant a relatar les seves descobertes penumbroses. Uns 
havien vist barbs o carpes, d'altres exemplars vius o morts d'anodontes 
(clolsses d'aigua dolga), d'altres culleretes deIs pescadors, alguns un 
gaburrCL Pero el silur fou el nucli de les explicacions pels de la SAS. 
Potser alguns companys del SARC veien quelcom exagerada l'ani
mació que en alguns havia suscitat el silur, també gent de la SAS 
dubtava de la identificació correcta del peix, confonent-Io amb un ga~ 

burro deIs grans. 

Les fotografies en donaren fe: era un siluro 

Queixosos del cel ennuvolat, en un principi, potser fou aquest 
el nostre aliat en la topada amb el silur, doncs el silur, com d'altres 
éssers subaquatics, tenen una predominant activitat nocturna, · de 
vespres a matinades, i aquell temps potser l'eixerí a fer una passeja
deta. 

Ben cert que aquell Ebre era fosc. Per fer-vos una idea, a-lO 
metres la visibilitat amb llum de focus potent era d'uns dos me tres 
Sense llum de focus ens envoltava una negror verdosa que tot just 
ens permeté distingir els rocs i codols del fons o la silueta deIs com
panys. Les llanternas subaquatiques convencionals justament enllu
menaven el que es posava davant llurs bastons de l,lum . . 

Ja tots els cabussadors fora de l'aigua i a mig treure l'humida 
vestimenta de neopre, el tema de la conversa general deixa de ser el 
silur, i comenga a evolucionar cap a qüestions més gastriques. A Lleida 
ens hi esperava una cargolada i, tot i que només eren quarts d'una 
tant als del SARC com als de la SAS els budells els reclamaven 
gasteropodes a la llauna. Pero ja! 

Entretinguts mentrestant amb unes olives i unes patates fregides 
servides sobre el capó d'un cotxe, el servei d'intendencia de la SAS 
confirmava per telefon amb un restaurant de Lleida que a les dues 
arribaría l'expedició. 

A quarts de dues deixarem la vella gravera i ens enfilarem cap a 
Mequinenga - Fraga - Lleida. Viatge sense incidents, pero amb forga 
gana. 
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Un cop arribats, i aparcats, la taula ens esperava ja preparada. 
Erem trenta entre cabussadors i acompanyants,tots prou golafres 
com per cruspir-nos l'apat de banyuts en un instant. 

No faltaren durant el dinar les animoses converses de tema sub, 
i els comentaris de la jornada . . 

A l'hora del cafe la SAS feu entrega al SARC d'un codol com
memoratiu de la sortida conjunta. 

Una vegada fets fora del restaurant, dones ja eren quarts de sis, 
continua laxerrada, amb algunes fotos de l'esdeveniment, i amb la pro
posta del SARC de realitzar una xatonada amb la SAS a Vilanova, a 
més de l'immersió reglamentaria al mar del Garraf. La proposta fou 
aprovada d'immediat. 

1 després, petons, abragades, cap als cotxes i cap a caSa. 

Així fou el dia del primer silur de la SAS - CELL. 

Blai MONTSERRAT 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
CLUB O'ESQuí OE LLEIOA 

Adherit a les Federacions d'Espeleologia, Activitats SubaqUéiti.ques i Camping i Caravana 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS JUNY 1989 
Dipós it Leg al L-3 9 - 1 958 

Mont-Perdut a I'esquerra, Astazu al fons a la dreta, la Pta. Esparrets just a I'esquerra. de 
l'Astazu i la Pta. Rabada al mig del collet d'Esparrets, tot vist des de la Pta. Navarro. 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Ve Curset d'lmmersió 
a Pulmó Lliure 

CALENDARI SESSIONS CURSET: 
Juliol - Agost 1989 

TEORIQUES: 
Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol, de 8 a 10 del vespre, al CELL. 

PRACTIQUES: 
Dies 7, 10, 11 i 12 de juliol, de 8 a 9,30 del vespre a l'olímpica de les 

Basses. 

PERFECCIONAMENT: , 

Tots els divendres restants de juliol i agost, de 8 a 9,30 h. a l'olímpica 
de les Basses. 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ: 
Fins el dia 30 de juny. CELL PI. Paeria. 13 - Ir. Lleida . 

. Telefon 24 23 29, de 8 a 10 h. del vespre . 

. PREU: 
3.000 Ptes. (inclou text i llicencia federativa). Socis del Centre Excur

sionista de Lleida: 2.500 Ptes. 

MATERIAL NECESSARI: 
UUeres, tub i aletes. 

EDAT: 
A partir de 14 anys. Per edats inferiors consultar-ho. 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS GENER 1990 
Diposit Leg a l L-39 ~ 1 95 8 
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Massis del VIGNEMALE 
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Activitats realitzades 

- Via NORMAL, a la paret de la Formiguera (Sant Lloren9) Max. 
Dif. IV Per Anabel Ortíz i Jordi Martínez. 

-Via DEL SERGIO fins a la falsa feixa, 200 m Max. Dif. 6a, a Ter
radets. Per Ivan Calzada i Jordi Martínez. 

- Via SUPERTRAMP, 200 m Max. Dif. V+, a Terradets. Per Jesús 
Matheu, Ivan Calzada i Jordi Martínez. 

-CRESTA DELS BESIBERRIS fins al pas de Trescazes. Max. Dif. 
HIPer David Moret, Jordi Farré i Jordi Martínez. 

/fl/. CELL 

Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

JA TEN 1M UN ALTRE MONITOR 

L'Antoni Laplana Arasanz, membre de l,a SAS-CELL, ha obtingut la ti
tulació de Monitor Esportiu de Busseig després de superar les proves teori
ques i practiques del feixuc examen federatiu. 

Felicitats Antoni, i endavant!! 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esqui de Ueida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS MAR~ 1990 
Dip 6s it Lega l L ·3 9-' 958 

Estació de SANTA LlNYA 
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I S'INFORMA I 
Cicle projeccions 

Us comuniquem que el dia 20 de mar~ es torna a iniciar el cicle de projeccions 
quc té lIoc al Centre Excursionista de L1eida cada dimarts a 2/4 de nou de la nit. 
Pcr comen~ar tenim: 

1.- Dia 20 de mar~: AUSTRALIA, per Ramon Ricard. 

ORINOCO, per CarIes Masfret i Merce Gazquez. 2.- Dia 27 de mar~: 

3.- Dia 3 d'abril: 

4.- Dia 17 d 'abril: 

5.- Dia 24 d'abril: 

1 ANY MÉS FENT MUNTANYA, per Manel Cortés. 

ESPAIS SUBAQuATICS, per Blai Montserrat. 4--
AIGUA, FRED I FOSCOR, per J.L. Gazqucz i 
Jordi Clariana. 

Mont -Roig - Marimanya 
Els companys del C. Exc. Catalunya estan preparant una guia excursio

nista específica de l'Alta Vall d' Áneu, o sia, tot allo que hi ha aigües amunt 
de La Guingueta, a prop d'Esterri d' Áneu. 

Ens han demanat ajuda i referencies d'excursions d'aquesta zona. 
Concretament demanen una ressenya detallada de cada recorregut, amb 

I'itinerari cronometrat, croquis sobre un mapad'Alpina i, si n'hi ha, foto
grafies. 

Ells ja tenen bastant avan~at les zones deIs ports de Salau i d'Aula, i la 
deIs llacs de La Gola (el de les famoses "rures" habituals després del co
nill farcit d'Unarre), Airoto i del Rosari. Aquestes zones les esta fent en 
Francesc Mora, un bon pirineista amb molta experiencia i que ja no s'atre
veix a trescar per dalt deis cims. 

Li queda doncs pendent tota la zona d'alta muntanya del massís de Ma
rimanya i del Mont-roig. 1 espera que la joventut lIeidatana de les terres 
de ponent, o sia, nosaltres, li fem la resta. 

Diueil que no hi ha pas pressa i que no ve pas d'un .. ni d'un any. 
Esperem que tots els "Manel Cortés" i cia. de toro aportin totes les se

ves referencies i experiencies. 
I ens ho agraeixin per endavant. 
I que nevi for~a enguany. 
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_ .. 0 Secció d'Activitats Subaquatiques 

del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 
LLICENCIES FEDERATIVES 1990 

Per acord de la Junta de la SAS-CELL no s'ha realitzat la renovació de 
la llid:ncia federativa per a l'any 1990 als membres de la Secció que tenen 
quotes pendents deis anys anteriors. 

Si fos aquest el teu cas et preguem que regularitzis, així que puguis, aquesta 
situació per tal de tramitar ben aviat les llid:ncies pendents. 

Les llid:ncies ja tramitades podran ser recollides el mateix dia de 1 'As
semb\ea. Les no retirades aleshores seran enviades per correu. 

CARNET SAS-CELL 
La SAS esta preparant l'expedició d'un carnet que acrediti la coódició 

de membre de la Secció. És per aixo que si el voleu tenir caldra que apor
teu DUES fotografies de carnet. Ens les podeu fer arribar per correu o bé 
directament, entregant-les a la Secretaria del Centre. 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 1990 
Tot i que us sera comunicat amb més detalls, us avancem que la data 

sera el dissabte 17 de MAR<; 
Anoteu-ho a la vostra ocupada agenda. 

CONVALIDACIONS TITULACIONS CMAS 
Els qui gaudiu d'una titulació d'Escafandrer de 2a, la, Monitor o Ins

tructor, podeu encomanar-nos la tramitació de la convalidació amb l'equi
valent titulació de la «Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques», 
certificació de caire internacional de la vostra titulació de Sots-secretaria 
de Pesca. Les equivalencies són aquestes: 
Escafandrer de 2.a Classe .................... «Plongeuf» 2 estrelles 
Escafandrer de 1 a Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. «Plongeuf» 3 estrelles 
Monitor Esportiu de Busseig ................ «Moniteuf» 2 estrelles 
Instructor Esportiu de Busseig ............... «Moniteur» 3 estrelles 

Sois caldra que ens feu arribar fotocopia de la llicencia federativa de 1990 
i dues mil pessetes /2.000 ptes./ Com la comanda es convenient fer-la en 
blocs, la primera remesa de conv;:liidacions tindra com a termini de recep
ció, de fotocopia i diners, el dia 15 de mar~ de 1990. A. la Secretaria del 
Centre. 
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D'ALTRES CONVALIDACIONS 
Els interessats a obtenir titulacions PADl en forma d'assimilació/conva

lidació amb la titulació d'Escafandrer de 2a o la que tingueu, passeu els 
dijous per la SAS. Contacte: Josep M.a CasteIlvÍ. 

RENOVACIÓ DE TITULACIONS D'ESCAFANDRER DE LA «SOTS
SECRETARIA DE PESCA» 

A la SAS hi predominen dos tipus basics de socis: els qui tenen titulació 
i carnet, i els qui tenint la titulació no tenen encara el carnet. Si sou d'aquests 
últims, paciencia. 
Si fos el cas que sou deIs qui sí teniu carnet i llibreta d'activitats subaquati
ques, cal que mireu bé la data de caducitat (cada 5 anys cal renovar-ho) . 
Si ja el teniu caducat valla pena que contacteu amb la SAS per tal d'agili
tar els tramits de renovació. No us ho deixeu passar. 

ITINERARIS EXCURSIONISTES 

N.O 60 

L' Amorriador (1.791 m), cap de la serra del Cis 

A I'anterior itinerari, núm . 59, vaig descriure el Talló d'Aulet i les Cornasses, 
que s'alcen sobtadament damunt de la vall dc la Noguera Ribagon;ana . Avui par
larem del tossal Amorriador (els mapes oficials li posen el nom d'Amariedo), cim 
culminant de la important i poc freqüentada serra del Cis. Aquesta muntanya, que 
s'al<,:a espadada sobre la vall del riu Isabena, és formada per una corona de cingles 
de roca conglomerada, de vegades també calcaria, per damunt de la qual s'estén 
una carena suau, amplia i herbosa, d'al<;aria bastant regular, gaircbé scmpre per 
damunt deis 1.700 m. 

Al sud, la serra s'aixeca de manera sobtada sobre el coll del Vent, amb el tossal 
"i promontori del Brocoló (vegueu hin. núm. 54, a la Circular d'abril de 1989). 
Segueix, passat el coll del Grau, per la Roca Cirera i el tossal del Cis (hin . núm . 
52, a la Circular de maig de 1988), i es perllonga, després, pcr I'ampli csqucnall 
herbós deis tossals Amorriador i de Sant Marc, dcs d'on s'inicia la baixada cap 
al coll de la Creu de Belarta, per pujar altre cop als Cavallets, el Montalt, la Cucu
rulla, la Penya Roia i la Creu de Bonansa; ja damunt del poblet d'aquest nomo 
És, doncs, una muntanya important per les seves dimensions i desnivells, i per la 
seva excepcional panoramica devers el Pirineu. L'itinerari que segueix descriu I'ac
cés al cim més alt, pel costat de lIevant, i és fruit d'una excursió realitzada ainb 
en Xavier Sirera, el 4 de gener d'enguany. 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de L1eida 

~-~-~~ 
(SAS - CELL) 

Immersió al ((Marmoler)) 

No hi ha una sensació m~s colpidora, per a qualsevol capbussador, que la 
de trobar-se amb les restes d'un vaixell enfonsat. 

Aquesta sensació és més emotiva quan l'estat de conservació i el volum de 
les restes permeten apreciar clarament la forma i utilitat originals. 

Juntament amb la «Sección de Actividades Anfibias» de l'Academia de In
genieros de Zaragoza vaig tenir l'oportunitat de fer immersió en un deis pocs 
vaixells accessibles deis que podríem anomenar «sencers » de les nostres cos
tes. Aquest vaixell és conegut popularment pel «Marmolem tot i que el seu 
nom era «DIANA PRIMA«. Era un vaixell de carrega d'origen italia que es 
va enfonsar el 17 de maig de 1971 després de navegar des de 1947. Desplayava 
400 Tones i la seva eslora (llargada) és d'uns 40 metres. La boirai la mala mar 
el van deixar dret sobre un fons de fang, orientat la proa a N.O., a una profun
ditat que ronda els 40 metres i la seva alyada és d'uns 7 metres. Es troba situat 
entre L'Escala i L'Estartit a uns 100 metres de la costa pels voltants de Cala 
Montgó. ' 

No és una immersió qualsevol i aixo es comenya a notar per les dificultats 
de localització, que es fa necessari l'ús de sonars quan l'orientació visual fra
cassa. És un punt forya batut per vents i corrents tant de fons com superficials. 

Utilitzem un equip d'aire d'emergencia, per si fos necessaria una descom
pre~sió, penjat a -3 metres sota la pneumatica. 

Immersió 

Baixo amb una ampolla de 15 litres carregada a tope (200 bar), que em per
met disposar de 3.000 litres d'aire, combinada amb una armilla hidrostatica 
del ti pus «jacket» idos reguladors. No cal dir que en aquest tipus d'immer
sions es fa necessari 1 'ús del millor equip possible per evitar improvisacions. 
Es per aixo que al material esmentat s'ha d'afegir que utilitzarem tots el estris 
de seguretat complementaris com: brúixola, manometre, profundímetre, di s
compressímetre, etc ... que et garanteixen el bon curs de la immersió. 
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Acompanyat d'en Luciano Machiñena baixem molt de pressa seguint la corda 
de l'¡'mcora que ens condueix al fons. Volem aprofitar al maxim el poc temps 
de que disposem (15 minuts maxim) per no entrar en descompressió. 

El blau clar i lluminós deIs primers metres es va degradant i es va tornant 
fosc i monocromatic. 

la som al món blau. No veus el fons pero la corda t'assenyala la direcció. 
Tampoc veiem la superfície, tan soIs un canvi de tonalitat ens recorda d'on 
hem baixat. És el silenci del fons, trencat de tant en tant per la propia respira

. ció i 1 'expulsió de 1 'aire expirat. 
De sobte l'extrem de la nostra corda perd la verticalitat i es decanta horit

zontalment. Som a prop. 
Davant nostre apareix una imatge impressionant. L'afuada proa del «Mar

molet» d'uns 5 o 7 metres d'al¡;:ada es dibuixa com una aparició en la boira. 
La planxa coberta de rovell i incrustacions, quan t'hi acostes, apareix a dis
tanciacom la d'un ;vaixell en ús. Veiem una de les ancores, la de babord, pen
jada per la seva cadena i reposant en el fons. Tot seguit remuntem per la proa 
i un cop a sobre, el vaixell se'ns ofereix amb tota la seva eslora. Hi és tot. Esco
tilles, bites, cadenes ... Ens passegem per les passarel.les i «pugem» per les es
cales deIs ponts. 

El moment d'euforia no deixa, pero, que oblidem que estem sota els efectes 
del Nitrogen i que comen ce m a acusar símptomes de Narcosi. Els moviments 
es fan més lents i imprecisos i les idees no segueixen el ritme d'execuci6 mus
cular. Una sensació eteria ens envaeix i arriba el moment de provar la nostra 
capacitat de concentració. 

La fondaria no és extrema i superant el primer obstacle ens recreem en el 
que veiem. Ara planegem per sobre de les bodeguesi podem veure les 1I0ses 
de marbre dipositades ordenadament. Les escotilles i al tres obertures se'ns ofe
reixen temptadores perque accedim a espais prohibits. 

Hem de fer constants exercicis de concentració per no prendre actituds pre
cipitades i ens distreiein veient la fauna que és abundosa i de bon tamany. 

Aquí, pero, el principal protagonista és el vaixell amb els seus racons colpi
dorament buits i les seves petites histories quotidianes viscudes anys enrera. 

Tot mirant per sobre de la borda al fons de fang un té la sensació que és 
aigua tallada per la proa que colpeja el costat del vaixell. 

lmaginem massa i els 15 minuts que ens hem marcat han passat rapids. Hem 
de tornar a la realitat i iniciem lentament l'ascens per la corda fins a trobar 
la cota de -3 metres on ens aturem 3 minuts per prevenir qualsevol complicació. 

El color i la temperatura de l'aigua es van fent més familiars i acollidors 
fins que emergim. 

De tornada coincidim tots dos que ha estat com estar somniant. És ... el 
«Marmoler». 

Josep Ma. Caslellvi 

SAS-CELL 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS 

Dolmen de 
«LA CASA ENCANTADA .. 
(Corroncui- Alta Ribagorl;:a) 

Diposit Legal L - 39 - 1958 

IULIOL - AGOST 1990 
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(SAS - CELL) 

El que passa ... és que la gent de la SAS-CELL no és gaire afecciona
da a relatar literariament les seves sortides, immersions i alifares gas
tronomiques. Tot i que hi hem insistit quotidianament, els subaquatics 
de Lleidasemblen decidits a privar els lectors de la circular del CELL 
de les experiencies deIs membres de la Secció granota del Centre. Hi 
ha algunes excepcions, més o menys esporadiques, pero sembla ser que 
fins i tot l'intimisme d'aquests batracis arriba al punt que soIs descriuen 
les seves immersions en l'amagat recull del diari d'immersió que tot bon 
bussejador ha de dur al dia, contrastat amb la signatura deIs companys 
d'immersió. 

No vol aixo dir pas que la SAS-CELL sigui una secció tancada i poc 
vellugadissa. Els qui ens coneixeu sabeu que no és aixÍ. 

La SAS, aixo sí a la seva manera, és forc;:a activa. Ara mateix realitza 
la sisena edició del Curset d'iniciació a les Activitats Sub-immersió a 
pulmó lliure (mal anunciat com sempre, pero sempre pIe d'inscripcions), 
i també ha facilitat a nombroses persones l'accés a curset d'immersió 
amb escafandre autonom. 

Aixo de bussejar, ja ho hem dit d'altres vegades, no cregueu que si
gui quelcom misteriós i difícil. Una salut normal, uns coneixements 
adients, i el material adequat, a més d'un aprenentatge «chapeau» que 
us pot oferir la SAS, és el que cal tenir en compte. 

Si no us hi voleu dedicar seriosament, almenys proveu-ho. Podeu que
dar sorpresos de l'encís d'accedir en el medi humit. deIs espais suba
quatics. 

Els dijous al CELL. Continuara. 

SAS-CELL 

Blai Montserrat 
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Centre Excursionista 
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Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS, SOCIS SETEMBRE 1990 

Barranc de 
LAVANSA 
(I'AI! Urgell) 

Dipós it Lega l L - 39- 1 958 
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Secció d'ActivitatsSubaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Apnea a Calafat 

El passat catorze de juliol, membres de la SAS-CELL ens de~pla9arem a una petita cala 
de Calafat (l 'Ametlla de Mar) amb l'objectiu de complimentar unes practiques que comple
menten el sise Curset d'iniciació a les Activitats Sub-Immersió a pulmó lliure. 

Preteníem així canviar l'escenari de practiques i poder realitzar iminersió a pulmó lliure 
fora de les monotones parets de la piscina olímpica de Les Basses, i gaudir de la variada 
policromia deis fons marins de la nostra Mediterrania. 

La notícia apareguda als mitjans de comunicació envers una possible fuita radiactiva a 
la central nuclear de Vandellos 11 no suposa cap impediment per poder disfrutar de les vora' 
dues hores que duraren les nostres immersions a pulmó. 

AUDIO-VISIO 
Major, 76 - L L E IDA 

FOTO - CINE - COLOR . 
NIKON - CANON - PENTAX 

MINOLTA - YASHICA - FUJICA 

TV - COLOR 

I TT 

ALTA FIDELlTAT 

VIETA, MARANTZ, SONY, ROTEL. etc, 

Tot per a Paflcionat a Foto-cine i Música 
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Tots els de la SAS allí reunits, capitanejats pel Blai Montserrat -el nostre president-ens 
disposarem a entrar a l'aigu? després d'haver realitzat paulatinament tot el protocol de ves
timenta i preparació del material, tant individual coni elsaccessoris col.lectius. No faltaren 
les ca meres subaquatiques que permetrien deixar constancia de la immersió. 

Finalitzats els preparatius ens despla9arem per la cala fins contactar amb l'aigua del mar. 
Ven9ut el primer impacte de la temperatura i la salinitat de l'aigua, hi penetrem, supo so 
que amb el vist-i-plau d'en Neptú, que després d'haver analitzat les nos tres innocues inten
cions ens disposa una mar plana i cristal.lina, amb la qual cosa se'ns eleva a l'enesima po
tencia el gaudiment de la immersió. 

També vull destacar la fauna que varem contemplar a la zona, des de la mítica morena, 
les escórpores, els tords, alguna plaqueta (llenguado), les esponges i altres habitants ma
rins, com algun pop de poca talla que varem fer enfadar. Fins i tot, algun entes en fauna 
marina pogué visualitzar una cria de nero en un racó d'un cau. 

Com que per a nosaltres, embadalits amb les meravelles del mar, nO passava el temps, 
algú ens recorda que havíem de finalitzar les nostres apnees per tornar cap als cotxes i efec
tuar les tasques de desequipament i neteja del material amb aigua dol9a a les dutxes exis
tents a la cala. 

Acte seguit emprenguérem el reto m cap a les terres de ponent, pero, aixo sí, amb la grati
ficant experiencia d'haver gaudit d'un altre matí sub en aigua salada. 

Antoni Laplana 
SAS-CELL 

Crónica Sub: una d'espeleosub 

Eren les 15 h. d'un assolellat dissabte de desembre. EIs preparatius s'iniciaren d'imme
diat, sense presses, al temps que comentavem quins estris i equipaments utilitzaríem un 
cop assabentats de la dimensió de l'orifi d'accés i de les dimensions interiors de I'indret, 
que d'altres, amb menys d'aigua havien observat ja feia temps. 

:Varem comprovar la temperatura de l'aigua a l'interior: uns 23 graus; temperatura des a
costumada pel desembre, pero les característiques d'aquell espai sub eren excepcionals. 

El Josep M.a s'estima més posar-se els pantalons i la jaqueta de neopre de 3mm, mentre 
jo (amb més teixit adipós) creia suficient posar-me soIs la jaqueta de 3mm i unes genolleres. 

Calibrarem els ploms necessaris per a la tasca a Jealitzar, adaptarem les armilles hidros~ 
tatiques a les mono-botelles de 12 litres que utilitzaríem i connectarem els reguladors. 

L'equip que es quedaria a superfície per controlar la situació i per passar-nos per l'estreta 
entrada el material, les eines i accessoris, aconseguí una escala d 'alumini que ens permetria . 
davallar més controladament. Les llanternes OK, i el focus d'en Blai també. 

Intercanviades les instruccions basiques amb l'equip de superfície, que ens féu una últi
ma descripció aproximada del que hi trobaríem, decidírem introduir-nos-hi tot evocant un 
comentari estadísticament curiós: seríem els piimers que accedien en aquell indret amb I'es
cafandreautonom; i potser no seria l'última .vegada que hi penetraríem. 
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Havíem d'entrar d'un en un. Vaig baixar per I'estreta obertura respirant en la redulda. 
cambra d'aire del coll d'entrada. Em poso bé les ulleres i em calc;o les aletes. Encuriosit, 
i abans d'a~afar I'escafandre que ja em donaven, vaig encendre la lIanterna tot retenint I'ale . . 
El raig de lIum reflectia unes parets laterals, pero no es veia la fi d 'aquella mena de túnel 
ofegat d 'algues bastant ciares. 

Vaig deixar-me de lIums tOt recollint I'escafandre, buidant I'aire de I'armilla i posant
m'ho en immersió. Mentre m'ajustava I'armilla toco fons. Com suposavem, un fanguet fi
níssim cobria el fons i els núvols característics comenc;aren a formar-se excitats per les aletes . 
. El Josep M." em passa la seva botella amb I'armilla i davalla per I'escala d'alumini sub

mergida. S'equipa, em dóna el focus, inercanviem un OK subáquatic i iniciem la immersió. 
El focus, mentre I'aigua era clara, ens donava una visió general de l'indreLComprovem, 

per qüestions de seguretat, per un hipotetic ascens d 'emergencia, si hi havia alguna cambra 
d'aire al sostre de la cavitat. Sí, n'hi havia una d'uns 10 cm, pero no calia pensar que res 
greu pogués passar-nos. 
Tot i així duiem doble regulador i manometre submergible. El cable guia (tot i que el dúiem 
a la butxaca d'una armilla) no el varem utilitzar. Tampoc dúiem la brúixula ni des compres
símetre ni les taules de descompressió. SoIs el rellotge i quatre eines. Aquesta vegada, en 
funció de la finalitat de la immersió, vaig renunciar a endur-me la meya inseparable Nikonos. 

El fons fangós ja ens enfosquia els lIums i comenc;arem a actuar a palpentes. Les direc
trius de I'equip de superfície eren ciares, pero I'objectiu no era exactament on ens havien 
dit; pero ellocalitzarem ben aviat. Era allí, visible, ja que el fanguet encara era assolat. 
Calia actuar de pressa perque els lIums ja de poca cosa ens servien en pic I'aigua s'embrutava. 

Les incrustacions marronoses que cobrien la tótalitat de I'objecte tenien quelcom d'ana
logia calcaria estalactítica, i s'esgrunaven al tacte. Ja feia 30 minuts que hi érem, la fonda
ria era de 3 metres. No hi havia problema d'aire, ens en quedava bastant. 

Posats d'acord i amb el ganivet a la ma comenc;arem la nostra missió. D'alguna forma 
·es resistia, pero localitzarem el principal moti u de la nostra insospitada immersió. Ho re
passarem amb els ganivets i comprovarem · que allo semblava prou enllestit. Caldria que 
I'equip de superfície ho provés. 

Tornant cap al forat d'entrada tanquem els lIums i la foscor total es torna lentament en 
penombrosa a prop de I'escala que ens duu a superfície després de 50 minuts d'immersió. 

Una mica atapelts traiem tots dos el cap fora I'aigua per I'obertura d'accés i diem que 
allo sembla ja enllestit; i fem lliurament del que justifica el nostre optimisme: unes ulleres 
de bany, una gran esponja, gomes pel cabell, un barret de bany, trossos de plastic, i d'altres 

. restes menors . . 
L'equip de superfície ho prova i ens diu que ja va tot bé. 
Missió com¡:ilida: hem aconseguit desembussar la pinya de la bomba d'una cisterna de 

la · piscina deIs Camps Elisis. 
En pocs minuts la cisterna ja és buida, nosaltres canviats, I'equip empaquetat, i I'encar

regat de la piscina tranquil.litzat. 
A reveure, espeleosub insolita. , 

81ai Montserrat 
SAS·CELL 
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AMETLLA, Eduardo 

Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

- -

(SAS - CELL) 

«La llamada de las profundidades» . 
Ed. Juventud, S.A. Barcelona, 1961. Col. Z, núm. 71. 208 pags. 

Aquest Ilibre ja fa temps que és al Centre, pero fa pocs mesos que me'n vaig 
adonar. 

Fou als anys quaranta i especialment als cinquanta quan s'introduí a Catalunya 
i a Espanya l'ús de l'escafandre autonom. AIguns pescadors submarins d'alesho
res esdevingueren uns deIs primers escafandrers autonoms de la nostra recent his
toria subaquatica. 

L'Eduard Ametlla, amb un caire especial propi d'un romantitzat pioner, ens des
criu des del seu bateig subaquatic fins el seu record a -100 m, amb l'escafandre 
autonom de la seva creació, l'any 1957. 

Ens parla de sensacions, sentiments, somnis, exploracions ... 
Lectura obligada per a tot bon subaquatic. 
L'índex del Ilibre es converteix en un menú forc;a suggerent, tot destacant les 

següents «especialitats»: les primeres immersions al!; túnels de les Illes Medes, les 
Columbretes, coral.lers, vaixeIls enfonsats i amfores, narcosi; espeleosub, etc. 1 no 
en quedareu pas tips. 

És a la Biblioteca del CELL. Sois cal recollir-lo. 

RIBERA, Antonio 
«La exploración submarina» 
Ed. Labor, S.A., Barcelona 1967 (3.a ed. 1973). Nueva Colección 
Labor, n.o 37. 157 pags. 

Veritable vademecum de l'auca de l'exploració submarina. 
Cultureta indispensable per a tot bon subaquatic. 
L'Antoni Ribera, ara ufoleg de renom, fou un deis co-pioners de l'immersió a 

Catalunya, a Espanya. Poeta, escriptor, traductor del «Mundo del silencio» d'en 
Cousteau, és I'autor del primer Ilibre de tema subaquatic en catala: EIs homes pei
xos (1954). 

Esperem recopilar bona part de la seva obra sub a la Biblioteca del · Centre. De 
moment ja en teniu una mostra per a Ilegir. 
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SANCHEZ Jordan, Ernesto 
«Immersión con escafandra autónoma» 
Ed. Hispano Europea. Barcelona 1972. CoLlecció Herakles. 220 pags. 

TIpic lIibre de text, durant bastants anys, per als bussejadors esportius de sego
na classe. La sisena edició és de l'any 1985. Un xic més actualitzada, pero sincera
ment crec que el co"ntingut, pedagogicament parlant, esta un pel antiquat. De tota 
manera tracta tot allo basic de forma clara i prou completa. 

De lectura recomanada a tot aquell que vulgui contactar amb l'escafandre auto
nom i per aquell vetera de rovellats coneixements teorics, al qual sempre recorda
rem que cal refrescar coneixements ¡reciclar-se. 

És a la Biblioteca del CELL. És al vostre abast. 
Blai Montserrat (SAS-CELL) 

INFORMACIÓ 

11 Jornades de Literatura Excursionista Memorial 
Artur Osona i Formentí 

I..:Arxiu Bibliogritfic Excursionista de la Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona, 
va convocar unes Jornades de Literatura Excursionista - Memorial Josep Iglésies i Fort 
per honorar el seu Soci d'Honor i peculiaríssim col.laborador. Participaren en l'organitza
ció i comissió assessora nombrosos i destacats membres de l'excursionisme catalfl. S'hi lIe
giren vint~i-nou Comunicacions que recollides en un volum deixaren constancia de l'estimació 
al mestre. 

Ara, dos anys després, seguint la pauta de continuar, tal com ell ens encoratjava a l'As
semblea d'Estudiosos Comarcals celebrada a Rubí, convoquem les Segones Jornades de 
Literatura Excursionista - Memorial Artur Osona - amb la seguretat que d'una llista 
molt dilatada d'excursionistes mereixedors de ser recordats i honorats, I'Artur Osona hau
ria estat el primer escollit per J osep Iglésies i Fort, ja que era un~ personalitat que sempre 
l'havia atret com ho palesa la biografia del personatge que va publicar l'any 1983. 

El tema de les Jornades sera l'Excursionisme Cata la en totes les seves facetes: 

PAISATGE: Descripcions, itineraris, articIes i comentaris. 
HISTORIA: De 1 'excursionisme, anecdotari, activitats i personalitats. 
TECNICA: Expedicions, ascensions, rescat, medicina de muntanya, etc . 

. INVESTIGACIÓ: Arqueologia, geologia, botanica i altres ciencies naturals. 
NOVEL.LA: De temeS muntanyencs o escrita per excursionistes i 

POESIA: D'autors excursionistes o que cantin la natura. 
Seran convocad es el mes de febrer de 1990 i es realitzaran a finals de novembre o primers 

de desembre del mateix any 1990. 
Les Comunicacions amb un mitxim de 15 fulls Din A.4 en total, him d'estar escrites en 

una sola cara, a maquina i a dos espais amb la finalitat de donar unitat al dossier de foto
copies que es lliurara als participants. 

Les Comunicacions han d'estar en poder de I'Arxiu Bibliografic Excursionista de la Unió 
Excursionista de Catalunya de Barcelona, abans del dia 30 de setembre de 1990. 
Nota: si voleu estar informat, adreceu-vos com més aviat millor a l'Arxiu Bibliogrilfic Excursionista 
de la UEC - Gran Via, 580 - 08011 BARCEWNA 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

BIBLIO-SUB: 

AVILA Recatero, Luis 
«Por debajo de la cota cero» 
Ed. Hispano Europea. Barcelona 1985. Col.lecció Herakles. 496 pags. 

Diuen que és el millor .manual d'immersió en llengua castellana. Aquest 
llibre ha estat adoptat per l'ENBAD (Escuela Nacional de Buceo Autóno
mo Deportivo) com a text basic per a Monitors i Instructors. 

Tot i que feia forc;a anys que s'havia d'haver fet un llibre així de com
plet, més val tard que mai. Cal felicitar, pero, el Luis Avila per la seva fei
xuga tasca ~n pro de l'ensenyament de la immersió mitjanc;ant aquest llibré. 

Per completar els coneixements rebuts en els cursets, o bé per a consul
tes puntuals o esporadiques, és aquest, per ara, un llibre indispensable en 
la biblioteca del bon subaquatic. De moment ja el teniu a la del Centre. 

BARCENAS Romero, Alfonso 
«Manual de buceo SCUBA» 
Editorial Diana. México 1988, 190 pags. 

" 

Interessant manual mexica, llibre de text per als bussejadors esportius 
d'una Estrella CM AS (Confederació Mundial Act. Sub.). 

Aviat sera realitat a casa nostra aquesta titulació d'una estrella (que per
met baixar fins uns 15 m). La titulació mínima actual és la de dues estrelles 
(de segona c1asse que també en diem), que autoritza a baixar fins als 25 m. 

Tot i volent ser un text basic per una titulació elemental és d'un contin
gut forc;a dens i completo 

De lectura interessant per contrastar coneixements, en especial d'immersió 
en altitud, ja que a Mexic hi ha aigües interiors a altituds considerables. 
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La influencia ianqui és evident en les explicacions, i el vocabulari em
prat és característico 

Pels qui no ho sabeu SCUBA són les inicials de l'anglesada «Self Car
ried Underwater Breathing Aparatous», que tradui't és així com aparell res
piratori subaquatic portat per un mateix. No té res a veure amb en Fidel, 
tot i que alguns deien que SCUBA venia de «Sport Cuba». 

A la Biblioteca del CELL us espera aquest manual d'SCUBA. 

MÜSSIG, Siegfried 
«Submarinismo deportivo» 
Ediciones CEAC, S.A., Barcelona, 1988. Col. Libros Cúpula, 
140 pags. 

És un d'aquells llibres que marquen distancies respecte als llibres de text 
pels cursets federatius . Llastima que no s'adapta gaire al temari oficial de 
la Federació. 

És tradui't de l'alemany i ens mostra una concepció de l'ensenyament teoric 
i practic quelcom més evolucionada que la tradicional a casa nostra. 

La majoria deis conceptes i I'exposició deis temes es tracta d'una forma 
que crec més original i, fins i tot, més clara. 1 aixo és d'agrair quan un 
cerca aclarir-se enmig d'explicacions que semblen fotocopiades deIs matei
xos primers llibres que es publicaren a Espanya. 

Saba nova ens cal. .. 
Ah!, i una tercera part de les fotografies sub delllibre són de rius i llacs. 

No tot ha d'ésser submarÍ. Cal ser més subaquatics. Com la SAS! 
El llibre us espera a la Biblioteca del CELL. 

81ai Montserrat 
SAS-CELL 

11 Premi Fotografie ({Osear Ribes)) 

Recordem que el termini de presenta ció de les obres s'acaba el pro~ 
per 25 de novembre. Les bases del concurs es poden recollir al Centre 
Excursionista. 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

~.-
(SAS - CELL) 

BIBLIO-SUB: 
PAZOS, Baltasar 
«Técnicas avanzadas de buceo deportivo» 
Editorial Diana. México 1985, 222 pags. 

Bon llibre per a completar els coneixements generals que es tenen 
després d'un curset d'escafandrer i d'una temporada fent immersió. 

EIs temes que es tracten són variats, pero ben elaborats. Són els 
següents: aquarisme marí, tecniques i equips d'immersió profunda, 
immersió nocturna i en aigües de poca visibilitat, immersió en co
ves, vaixells enfonsats i sota el gel, pesca submarina, fotografia su
baqwHica, teoria de la descompressió, recerca i rescat subaquatic, 
les embarcacions debusseig, el bussejador i la salut,i l'ensenyamen1: 
del busseig esportiu. 

D'allo més recomanable. És a la Biblioteca del CELL. 

USA CNCA (Council for National Cooperation in Aquatics). 
«Manual de submarinismo». 
Ed. Martínez Roca, S.A., Barcelona 1990, 256 pags. 

L'editor diu: «El present llibre esta escrit i dissenyat segons tots 
els preceptes de la pedagogia moderna: cIar, concís i amb . nombro
sos diagrames i dibuixos explicatius que posen a l'abast del lector 
-tant del principiant com del que ja porta anys practicant- tota la 
informació precisa per a la practica d'aquest esport al més alt nivell. 
Cap faceta del submarinisme -ni teorica ni practica~ es troba a fal-
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tar, des de l'equip necessari en cada situació fins als factors medics, 
primers auxilis, etc ... ». 

1 no diu pas cap mentida. És un veritable manual de «submarinis
me». 1 per aixo no parla en Hoc de la immersió en aigües interiors, 
ni de les modificacions de les taules de descompressió per immersió 
en altitud. Fins i tot sorpren que no es tractin les qüestions relatives 
a la immersió abans de volar en avió . 

Pero, a part d'aquestes mancances, és un molt bon llibre. En la 
versió anglesa ja se n'han venut més de dos milions, en sis edicions, 
durant trenta anys. 

Podeu comprovar si és tan bo com es diu: és a la Biblioteca del 
CELL. 

Blai Montserrat 

Montsant - Sub 
Per una d 'aqueUes casualitats de la vida, durant una conversa sobre el creixent dete

riorament i la vertiginosa disminució de la vida aquatica que pateixen els nostres rius, 
amb un company afeccionat a la pesca, aquest em comenta que en la serra del Mont
sant, per on corren les aigües encara cristal.lines del riu Montsant, riques en crancs 
i on amb astúcia i habilitat també es poden treure truites, hi ha unes basses de certa 
profunditat i amb forats a les roques dins del Uit del riu. 

Després d'aquesta conversa vaig comen~ar a valorar la possibilitat de realitzar una 
sortida sub a la zona per tal de verificar la viabilitat de dipositar el «pessebre» sub 
de la SAS en aquest indret. 

El dia vint d'octubre d'enguany ens dirigírem cap aUa en Josep M.a Freixa i jo, ens 
orientavem amb un mapa de la zona, desprovelts de bruíxola, sense vehicle tot terreny 
i carregats de material fins dalt. Ens varem dirigir amb tranquiUitat seguint els gar
gots del croquis que m'havia fet I'empedrelt pescador i arribarem a la localitat d'Ull
demolins on seguírem en direcció cap a I'ermita de Sant Antoni . Una vegada allí ens 
endinsarem pel carriol que porta a la font de la Gleva, Uoc on és la presa per abastir 
d'aigua potable la població d'UUdemolins i on finalitza el nostre trajecte damunt de 
quatre rodes. Descavalcats del vehicle amb olfacte d'exploradors elegírem la su posada 
senda que ens porta fins al Uoc de la immersió, després d'haver corregit dos o tres 
cops la senda que ens havia de conduir alllit del riu. Seguint-Io en direcció oposada 
al corrent de I'aigua arribarem a les cadolles fondes, el lloc triat per nosaltres. 

Inspeccionant ellloc i després de vencer la temptació de desistir del matí-sub vam 
tornar al vehicle per a posar-nos I'equip; operació que dura poc temps, perque les con
dicions climatologiques de la zona eren adverses. 

Altra vegada tornarem a seguir la mateixa ruta pero ara amb les passes més curtes 
ja que anavem carregats amb tot I'equip, el material fotografic i els elements de segu
retat pertinents que haguerem d'arrossegar. Arribarem alUoc de la immersió. Férem 
instintivament tot el protocol de revisió de material, ens disposarem a entrar a l'aigua 
amb precaució, a causa de la diferencia de temperatura entre el medi aeri i l'aquatic. 
Ja habituats al nou medi donarem inici a la immersió en sentit ascendent; perque la 
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composició del fons era de fang i restes organiques que amb el moviment deIs peus 
d'anec es dissolien a I'aigua sobresaturant-Ia de partícules en suspensió i opacificant
la totalment darrera del nostre ascenso La zona d'immersió era excepcional, com d'una 
piscina es treta i de profunditat variable, que amb el permanent descens de les aigües 
s'havia erosionat, adoptant capriciosos dissenys modernistes. 

Respecte a la fauna sub, visualitzarem mombrosos eran es no gaire grans i un petit 
banc de peixos alevins que fugien espaordits aigües avall cercant el camuflatge que 
els proporcionava les terboles aigües que deixavem. Thmbé un parell d'exemplars de 
considerable-tamany seguírem el mateix camí i no vam poder c1assificar-los. 

Amb I'ajut d'un potent far vam poder explorar una cova situada a ma dreta segons 
I'ascens, encara que no coincidia amb les característiques que se'ns havia descrito En 
arribar a I'última tolla el riu s'anava fent estret cada vegada més acabant en \lna petita 
cascada, sota la qual varem disparar les úItimes diapositives del rodet. 

Com que la temperatura de I'aigua comen¡;ava a deixar-se sentir varem iniciar nova
ment el descens per anar a cercar el piJilt de partida i donar per finalitzada la immer
sió. En sortir de I'aigua va comen¡;ar la tasca més pesada, la pujada amb tot I'equip 
fins al cotxe i el canvi de vestimenta per iniciar la tornada. Una anecdota que encara 
puc evocar, com si aquest precís moment fos, és la cara d'incredulitat que posa un 
grup d'excursionistes que transitaven pel carriol en codificar en les seves retines la imatge 
de dos capbussadors completament equipats caminant pel bosc en sentit oposat al d'ells. 
Fou tal la sorpresa que estigueren uns quants segons a replicar al nostre «bon dia», 
després de cerciorar-se que eren certes les imatges que rebien. 

, Antoni Laplana 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA -
CLUB D'ESQUf DE LLEIDA 

Adherit a les Federacions d'Espeleologia, Activitats Subaquatiques i Camping i Caravana 

PAERIA, 13, H' - Tel. 242329 - Apartat 242 25080 LLEIDA 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 
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(SAS - CELL) 

2 instructors 2 
Ja fa anys que desitjavem veure al butlletí del CELL la notícia que la SAS ja 

tenia un Instructor, categoria maxima de l'ensenyament de l'escafandrisme. 
Pero, val més tard que mai, i més val dos que un, o cap. 
El Blai Montserrat i el Josep M. Castellví, a finals del novembre passat varen 

superar (més que bé) els examens federatius per al títol de aussejador Instructor 
Esportiu. 

Cal suposar que els nous cursets que ara es podran realitzar permetran gaudir 
de la immersió a for<;a més gent. 

Us felicitem. Ens felicitem. 

SAS-CELL 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
CLUB O'ESQUI OE LLEIOA 

Adherit a les Federacions d'Espeleologia, Activitats Subaquatiques i Camping i Caravana 

PAERIA, 13. l!r - Tel. 24 23 29 - Apartat 242 25080 . LLEIDA 
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del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Sortida Sub 

En una de les sortides del mes de mar~ que varem realitzar membres de 
la SAS-CELL juntament amb universitaris del 5e curs d'INEF, amb la fí
nalitat de perfeccionament de les tecniques del nostre esport dins d'un deIs 
pocs paiadisos subaquatics que resten a les costes catalanes, que com bé 
tots heu · endevinat són les Illes Medes. 

La sortida va esdevenir un feix d'experiencies, jo mai no havia sentit a 
parlar de «treking» o de cap paraula similar; consisteix a passar la nit en 
elIloc on et trobes sense tenir res programat, tan soIs portar el estris (ten

. da, sac de dormir, etc ... ) i muntar-t'ho tan bé com puguis. 
No puc passar per alt que durant més de mitja nit no va parar de plovis

quejar, no va afectar gaire el nostre organisme, sinó que ben al contrari, 
aquest fenomen natural va potenciar el grau d'aventura de la sortida. 

Lapluja que havia caigut durant la nit va despertar la nostra intriga i 
inseguretat respecte a si seria factible poder ft!alitzar les immersions que 
teníem programades i que eren l'oqjectiu de la nostra acampada. 

Les coses es van aCIarir quan, després d'una petita ruta damunt de qua
tre rodes, arribarem al port i veiérem l'estatde la mar que semblava un 
gr¡m llit amb Ilen~ols blaus i petits estampats blancs que coincidien amb 
l'onatge, per coixí bé podríem deixar la Meda Gran, la Meda Petita, el Ca
vaIl Bernat i tota la resta d'illots que configuren amb el patró del vaixeIl 
que ens portaria al punt d'immersió, comen~arem a preparar tots els es tris 
que havíem d'utilitzar i varem ajudar dos companysdel grup a baixar Ilurs 
canoes de damunt del cotxe per portar-les a la platja d'on partirien, amb 
escassa provisió d'aliments, en direcció a la meda Gran, objectiu que van 
aconseguir i, segons ens van explicar després, es van permetre el luxe de 
passejar amb piragua per tot el conjunt d'illots que formen el parc natu
ral, i infringint alguna norma del parc baixaren aterra per poder observar 
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de prop la nodrida colonia de gavines, cormorans i altrcs aus que poblen 
les ilIes. 

Haig de reconeixer que, per dins, m'envala un sentiment d'enveja en veure 
com s'aIlunyaven amb piragua ja que jo no domino la tecnica d'aquest es
porto Aquest sentiment desaparegué quan varem haver de tornar a la nos
tra feina de preparació del nostre equip (boteIles, regulador, aletes, vestit 
de neopre, ulleres, ploms, etc ... ) procediment segons el qual seguim uns pro
tocols preestablerts. 

Un cop el vaixeIl va llevar l'ancora iacceIera rumb coIl del port vaig sen
tir que el meu cos s'alterava com si m'hagués pres algun aI.Iucinogen, i aixo 
era degut que la immersió ja era un fet real. 

En l'esmentat paratge natural el punt d'immersió ve condicionat per la 
direcció del vent; per aixo el vetera patró ens va dur a les immediacions 
de la cova de la Vaca, lloc on tan soIs ens varem treure les uIleres 
-condicionats per la titulació que de mitjana posseia el grup-, malgastant 
tones de responsabilitat per ajustar-nos a la llei i vencer la contínua temp
tació d'entrar que experimentava la majoria del grupo 

Al marge que la visibilitat sota l'aigua no era excessivament bona po
guérem disfrutar de la immersió i veure la riquesa de la fauna i flora amb 
que esta poblat el parc; aixo sí, vaig notar una considerable disminució de 
l'especie «homus sapiens subaquaticus» que a causa deis cicles migratoris 
de l'especie no trencaven l'equilibri de l'ecosistema natural, fet estrany com
parat amb epoques més dlides. 

Reconec que varem gaudir tant de la immersió, que a la sortida la pressió 
que restava dins les botelles, s'apropava a Iímits imprudents i aixo va con
dicionar la nostra sortida a superfície per iniciar el tra}ecte de tornada al 
port i disposar de temps per recuperar-nos per a la següent immersió. 

Per la nova immersió varem triar un altre Iloc, amb l'objectiu de poder 
veure i fotografiar algun exemplar de nero -tan típic d'aquest indret-, Iloc 
que per «secret de professió», no anomeno, varem cometre alguna petita 
imprudencia respecte a la fondaría; pero aixo sí, veiérem un gran exemplar 
que es mostrava molt recelós i no ens va fer gaire cas encara que li vam 
oferir menjar. 

Finalitzada la jornada vam emprendre el camí de tornada cap a les nos
tres Terres de Ponent. 

A.Laplana 
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del Montsant, pero en un ambient molt més grandiós, i també l' especta
cular panorama que es descobreix des de l'amplia carena summital del 
Puialto. 

Aquest recorregut es pot fer en unes dues hores i mitja de pujada i 
dues de baixada, aixo sense córrer. Hi ha poca cartografia: la fulla "PONT 
DE SUERT" del mapa 1/50.000 del "Servicio Geográfico del Ejército", 
i el croquis de carenes publicat a "Muntanya", núm.756, del mes d'abril 
de 1988. 

Nota: Cal no confondre el camí del Grau amb un altre Grau, el que 
es traba entre el Bracoló i la Roca Sirera, i per on passa el eamí que del coll 
del Vent porta a la Riguala i Serradui. 

Manuel CORTES 

IV Cicle de Projeccions maig 1992 
Tots els dimarts del mes de maig a dos quarts de 9 del vespre al 

nostre estatge social 

Us eonvidem un any més, a les projeccions que han realitzat els 
companys viatgers. 

Pensem que és una oportunitat per cOll(~ixer zones que han visitat, 
prou suggerents per mostrar-nos-les. 

Esperem la vostra assistencia. 

5 de maig 
Un any més fent muntanya 
a carree de: Manel Cortes 

12 ~e maig 
ExpedicióBroad Peak alto 8047 m "Lleida 91" 
a carree de: Juanjo Garra 

19 de maig 
Nord d'Italia 
a carree de: Jesús Forcada 

26 de maig 
"Sota" Recull d'imatges subaquatiques 
a carree de membres de la SAS 
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