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Dedicat a la meya esposa, Montse, 
pel molt que, des de I'ombra, ha 

fet per la SAS-CELL. 
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Després de fer una lectura a fons del present recull, resulta dificil 
expressar el que sens, dones mai hagues imaginat que la SAS tingues tanta vida 
interior. El cert és que la imatge que en tenia era diferent. Sí havia Ilegit els 
escrits que inicialrnent sortien publicats a la circular i posteriorment a l'Aresta, 
així com les notícies de les activitats més rellevants que, periodicament 
apareixien a la premsa local, pero mai havia vist cap circular intema, exemple 
ciar de l'activitat que la secció duia a terme setmanalment.Gairebé tretze anys 
d'existencia com a SAS-CEL i alguns més com a grup n.Ó organitzat, dones quan 
els pioners van fer la petició formal d'entrada al CEL, ja duien un bon bagatge 
d'experiencia a les seves espatlles havent-se remullat una bona colla de vegades 

Les circulars són l'expressió d'una serie d'etapes per les quals han 
anat passant els membres de la SAS, no solament pe! contingut sinó per la forma: 
mecanografiad es a base d'hores procurant no equivocar~se massa per no haver 
de repetir el full, fins arribar a la incorporacÍó de l'ordinador tot passant per la 
maquina electrica. Rores i hores de treball sen~e remunerar, pero sí amb la 
satisfacció personal de fer allo que més agrada, ben segur més d'una nit sense 
dormir per acabar l'escrit a temps, poder fer les corresponents fotocopies i 
distribuir-les entre els membres de la secció. Una ferria "rtJilitancia" compartida 
amb altres personatges com en Josep Maria Castellví que procurava donar la 
nota d'humor per no fer tan espes l'escrit. 

La tasca que l'amic Blai Montserrat ha dut a terme és autenticament 
d'arxiu, una feina ben feta que estalviara moltes hores de recerca a generacions 
posteriors a la nostra que vulguin historiar el món de la subaquatica a les terres 
de Ponent. Exempfe a seguir per la resta de seccions ' . 

. Les noves generacions que a poc a poc s'han anat incorporant a 
aquest món fantastic de les profunditats tenen mI bon exemple a segtlir així COlll 

vosaltres tinguéreu al desaparegut i apreciat Cousteau. A tot aquest personal al 
qual has encoratjat a posar-se al capdavant i a qui faras costat,com estasfent, 
serveixi de guia la ' teya experiencia i les teves qualitats com a persona: 
desinteres personal, iHusió i co¡'¡aboració 

Grades Blai, 

Merce Ciutat Valero, Presidenta del CEL 
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Blai, Blai! Nom~s tú podies fer aquesta magna obra de paciencia, treball, nostitlgia, 
arxiu, recopilació, c1assificació ... 

En Blai Montserrat i Calderó, "lo" nostre President durant els primers tretze anys de 
la S.AS., instructor, mestre, col.laborador, company, estudiós deis peixos (no recordo la 
paraula apropiada, pero si recordo quants "latinajos" ens ha fet al respecte), el 
bussejador d'aigües interiors per excelencia, fotograf subaquatic reconegut, meticulós 
organitzador, i part fonamental de la SAS. des deis seus inicis... ha fet el que sens 
dubte ha volgut fer any rera any i pel que s'ha esforyat anys i panys: ha recollit tota la 
paperassa de la S.AS. , tota la historia, tota la vida de la nostra agrupació, i amb tot 
l'afecte i autoperfecció, l'ha plasmada en aquest "RecuU". 

El Blai sap "lo" feliyos que ens fa uns quants de nosaltres (nostitlgics, recordatoris 
ambulants i emotius) amb aquest llibre. En sap també que aquest totxo és 
imprescindible perque una part de la societat, com és la S.AS., tingui una historia; així 
com perque qualsevol interessat en veu¡e l' evolució de les Activitats Subaquatiques a: 
Lleida no tindra en lloc arxiu més organitzat i complert com aquest. 

1 rellegint el teu "Recull", al que j a podem orgullosament anomenar el nostre 
Recull, em plau evocar que jo, com d'altres companys i companyes de la meya "quinta" 
subaquatica (1986), al incorporar-me a la SAS. em vaig trobar un caliu escalfador i 
constructiu, gent plena d'il.lusions i ganes de fer coses, que explicava les seves 
experiencies tan educatives per nosaltres, aleshores "riovatos". Varem bufar també 
per mantenir aquest caliu i, a pesar d'entrebancs i moments de "viento racheado", crec 
sincerament que amb la nova gent que ens ajuda a bufar mantindrem la nostra flama 
encesa i forta. No t ' amoinis, Blai! 

Em consta, i la S.AS. n'és testimoni, que tal com ens va garantir en aquella Aresta 
del setembre de 1996, el Blai continua col.laborant amb el seu "savoir fer" en les 
activitats de la Secció i del Centre. Aquest llibre n' és una petita mostra. Continues 
essent part important de la S.AS.. . 

Blai, en el proper Recull no estaras sol! Més d'un company/a col.laborem en la seva 
elaboració, i de fet ja ho estem fent al guardar paperassa en la nova banyera de la 
S.AS.C.E.L.. Tots hi treballem per continuar fent historia. 

1 rensa Blai: valía molt la pena crear la SAS! Sense ella més d'un company (potser 
jo?, o aquella? ,o aquest?) s'hauria quedat sense coneixer la meravella del món 
submergit que tant estimem ... i ... tu no ens hauries pogut afalagar amb aquest Recull. 

Gracies Blai! Gracies de part meya i de tots els socis de la SAS. que ara represento. 

Guillermina Corbella Garcia 
Presidenta de la S.A.S.C.E.L. 
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Dones faré un reeull. .. 
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... 1 el Blai es va dir: dones faré un reeull. 

Aquell company va entrar a I'habitació i en veure la prestatgeria i part de 
I'armari farcit de cartapacis i papers va comentar ... 

c.- Si que hi tens papers ... 

B.- sí. Paperassa acumulada de la SAS que tinc ganes de poder ben aviat 
traslladar quan s'acabin les obres del nou local del Centre al carrer Comen;. A 
I'arxivador de la SAS i a la banyera del local de la plac;;a Paeria no ho podia tenir 
en condicions. Tot i així, quan ho pugui treure encara em quedaran for<;a 
papers: Els meus papers . 

. c.- Cal quardar tantes coses? 

B.- Així com ho tinc no paso Ben arxivat sí, després d'una bona neteja i 
classificació. 1... mira ... tot aixo d'aquest prestatge és documentació que em 
sera necessaria per al recull que vull fer de circulars, notes i articles que, de la 
SAS i deis seu s membres, s'han publicat als butlletins del CELL i també a 
I'ARESTA. En aquesta altra carpeta gran tant farcida hi guardo tots els fulls de 
diaris, premsa, on surten coses relatives al sub de Lleida des de finals deis 
setanta. Quan pugui em posaré a elaborar un primer recull sense el que s'ha 
publicat a la premsa, doncs pel volum que representa de diaris, dominicals, etc. 
mereix un recull apart que si puc el faria més endavant, tot i que sé que em 
falten coses que em varen passar per alt quan es van publicar. Em caldra I'ajut 
deis companys que també han guardat reta lis. Suposo. 

C. ~ 1 per que un recull? 

B.- Doncs, · bé... suposo que... és ciar que... mirant-ho bé ... · Caldria 
entendre-ho com ... 

c.- Com que? No hi ha res de nou, i la gent ja s'ho va lIegir al seu dia. 1... si 
té molt gruix ... qui s'ho empassaria ... ? 

B.- Caramb ... Potser sí que tens raó ... 1 ara que m'ho dius ... en realitat, i 
mirant-ho cruament .. . aquest possible recull, si no fos per que: 

. - Estalviara molta feina a I'hipotetic i futur estudios de I'activitat subaquatica 
a Ponent de les acaballes del segle xx. 

- Permetra recordar vivencies entranyables. 
- Permetra recordar vivencies que em treien les entranyes. 
- Podré ensenyar-Io als meus familiars i amics. 

Hom podra fer reconeixements amb més fonament. 
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- Hom podra fer qüestionaments amb més fonament. 
- Permetra de passar una estona, fins i tot entretinguda, fullejant-Io a la 

biblioteca del Centre. 
· - Servira per fer-li un obsequi rememoratiu al company aquell amb qui vaig 
compartir fon;;a activitats. 

- Facilitara d'entendre cóm costa de fer certes coses. 
· - Facilitara d'entendre cóm no costa tant de fer coses. 
· - M'evocara el sabor d'aquells segells de les primeres circulars de la SAS (fins 
que no em vaig prove'ir d'una esponja). 
· - Recordaré aquells vespres que, amb la meva esposa, escriviem les adreces 
als sobres i enllestiem la circular de la SAS. 
· - Recordaré aquells vespres que, amb alguns companys de la SAS, 
enganxavem etiquetes i ensobravem la circular. 
· - Reviuré aromes de pa amb tomata i pernil al caliu de les cloendes deis 
cursets d'apnea. 

- Refrescaré record s de sortides col.lectives ensizadores. 
- Refredaré record s de sortides col.lectives indesitjadores. 
- Recordaré els companys que em van brindar lIur col.laboració. 
- Pensaré amb els companys als qui no vaig poder, o saber, oferir gaire 

col.laboració. . 
- Recordaré el bibotella de 12 i el meu Delta. 

· - Evocaré apassionades xerrades al voltant d'un projector. 
· - Evocaré aquell desitg de que fos dijous per tal d'ensenyar les darreres 
diapositives. 
· - Recordaré la banyera de la SAS i el vell local del Centre als porxos. 
· - Recordaré que també vaig tenir vint-i-pico d'anys. 
· - Pensaré en els meus primers escarpins de mitjó de llana amb borsa de 
plastic. 

Recordaré la participa ció als concursos de foto-sub amb I'ajut deis 
companys models i de I'alé i paciencia de la meva esposa. 

- M'avindré a reconeixer que no sempre vaig fer el que s'hauria pogut fer. 
- M'avindré a reconeixer que no sempre es podia fer el que calia fer. 
- Reviuré quant liat és no disposar de compressor. 
- Reviuré aquelles primeres fotos a la Peixera de Pinyana. 
- Gaudiré amb els "ninots" i I'ocurrencia del Josep Ma C. 
- Em somriuré de les meves ocurrencies. 
- Recordaré aquella impaciencia en veure publicat aquell escrit al butlletí del 

Centre. 
· - Evocaré aquella olor de lIapis, plumier i bata de les projeccions divulgatives 
experimentals al Col.legi Mirasan. .. 
· - Evocaré aquella olor de piscina olímpica que la meva pell adquiria els 
vespres de divendres de Basses estiuenques. 

- Recordaré el 1430, el Ronda, el Corsa i el ISUZU. 
- Reviuré un Nadal-83 que alguns vam fer nostre. 
- Recordaré una munió de pressebres subaquatics. 
- Rememoraré aquell Montcortés de capvespre d'estiu. 

Constataré la fidelitat de la meva barqueta - MISINAU-, suport 
d'il.luslonades descobertes. 
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Pensaré amb el goig de tenir companys amb qui poder compartir 
experiencies. 

Dones, com deia, si no fos per aixo, el recull, potser no serviria per a res més 
que per ocupar lIoc a la prestatgeria. 

Blai Montserrat i Calderó 
Juliol 1997 
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Envers els fundadors 
de la SAS-CELL 

13 
Elrecull 



ENVERS ELS FUNDADORS DE LA SAS-CELL 

Aquells fundadors de la Secció d'Activitats Subaquatiques del Centre 
Excursionista de Lleida, acollits pel Centre, i amb especial recoh;ament per part 
del Grup Espeleológic Lleidata - GELL - , no es podien imaginar quína seria 
I'evolució de la Secció ni la de les Activitats Subaquatiques a Ponent o arreu del 
món. 

Potser esperaven molt més del que hi ha o potser pensaven que "lo sub" 
seria com un foe d'artifici, quelcom efímero Tant se val. 

El cert és que des del 1983 fins ara el "sector" subaquatic (submarí per 
alguns) en general ha evolucionat moltíssim. Material, viatges organitzats, 
millora en I'ensenyament, noves tecnologies ... I el que ens espera ... 

El que ben poc ha evolucionat és I'ésser huma, aquesta mena de "coctail" de 
sentiments, emocions, interessos, contradiccions i espectatives (normalment 
envers els demés), i que camina, normalment, amb dues potes, de les quals de 
tant en quant en posa alguna, i de vegades la treu. 

Deia un folosof: qui no fa res dificilment s'equivoca. O bé: qui algo fa es pot 
equivocar. 

La SAS-CELL, doncs, com que ha fet coses també s'ha pogut equivocar. 
Pero, pesaran sempre més els encerts basats en I'esfore; deis membres del 
col.lectiu que en el decurs del temps han oferit, i ofereixen, a I'entitat lIur 
col.laboració constructiva i dedicació. 

. 41 SAS, ben segur, és "culpable" de centenars de bussejadors titulats o 
iniciats, encara que no es remullin massa. Potser tamabé és "culpable" de que 
a Ponent hi hagi un nou club d'immersió (Ponent Sub, a Linyola). 1 també 
"culpable" de malenteses dissidencies, i també "culpable" de .. • el que vulgueu. 

Els fundadors , veritablés "culpables" inicials, segurament no són gaire 
recordats, per no dir gens coneguts. És escaient aprofitar aquest recull per fer 
menció de quí foren. 
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La majoria eren Bussejadors Esportius de 2a Classe titulats a finals deis 
setanta i principis deis vuitanta a la Societat d'Exploracions Submarines (SES), 
de Tarragona. 

A la pagina següent es reprodueix una de les fotos de la reunió fundacional 
que es celebra el novembre de 1983 al Nelson, i s'indica el nom deis qui foren 
fundadors, sense anomenar els acompanyants que també surten a la foto. 
També hi ha un parell de fundadors absents a la mateixa, tal com s'indica. 

Alguns ja han deixat o redu"it I'activitat, d'altres viuen lIuny d'aquí i no en 
sabem gaire,.i d'altres continuem formant part activa de la SAS d'avui. 

Records, fundadors! 

P.D.: Ben segur que els fundadors, al igual que molts altres membres de la 
SAS, es varen trobar influ·its, quant a la seva "vocació" subaquatica, per la tasca 
divulgativa previa d'alguns deis precursors de la immersió amb I'escafandre 
autonom. 

Un d'aquestos precursors, co-inventor de I'actual escafandre autonom, 
generador d'una obra documental valuosa i estandart d'un significatiu sector de 
I'ecologisme, ens va deixar el juny de 1997. 

En JACQUES-YVES COUSTEAU, retornat al jbiós Món del Silenci, ha estat un 
veritable Fundador de fundadors. 
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LA FOTO DELS FUNDADORS DE LA SAS-CELL 

(Cafeteria NELSON, Novembre de 19B3 ) 

Quí SON? 

o Acompanyants 
1 Faust Justribó i Ba1tasar 
2 Jordi Bresolí i Farré 
3 Enric Canalda i Tost 
4 Martín G. Cano Cembrano 
5 Josep So~ans i Ca1deró 
6 Joan Azuara i Boncompte 
7 Jaume Co1om i puigpinós 
B Concepció Montserrat i Calderó 
9 Josep Modol i Solé 

10 Montse Martí i Jové 
~ ______ ~~ ____ 11 Josep Mª Abadia i Pa1au 

Absents a 
la foto: 

Qui va fer 
la foto: 

12 Raimon Serra i Casanovas 
13 Ricardo Rosel1ó OValle 
14 Joan Serrando i Codina 
15 Blai Montserrat i Calderó 
16 Josep Mª Caste11ví i Viladegut 

17 Josep Lluís Noguera i Jané 
lB F10renci Gili i Pujol 

Montserrat Cosculluela i Pons 
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Tal com en diverses ocasions s'ha indicat en circulars i butlletins, els 
objectius que en bona · part animaren la fundació de la SAS foren I'assolir una 
plataforma divulgativa estable envers les Activitats Subaquatiques a Lleida i 
rodalies. . 

Aquesta tasca divulgativa ja s'estava realitzant a títol particular mitjanc,;ant 
xerrades / projeccions des de meitats deis anys setanta (Societat Fotogratlca 
de Lleida, Escoltes i Societat d'Aquariofilia, entre d'altres). 

La divulgació a títol personal, tot i essent útil, no pot donar fruits socials tals 
com els que des d'una entitat es poden assolir. 1 millor si aquesta entitat és 
com el Centre, bressol i generador deis millors calius de companyonia (encara 
que amb les logiques, esporadiques o cojunturals incidencies), i que amb vora 
90 anys d'historia ha conformat un estil cultural, esportiu i social prou 
significatiu i ampli com per a encabir les activitats de tots els qui estimem el 
País i la Natura. 

Si bé, fa vora catorze anys, els fundadors de la SAS no podien saber a priori 
allí on es posaven, ben aviat alguns varem constatar el pie encert de tal decisió. 

Entre els fundadors i les primeres remeses de nous associats a la SAS es van 
anar consolidant les estructures d'actuació divulgativa que, amb els anys, han 
permés concretar unes bones arrels les quals han donat a I'entitat uns 
fonaments sense els quals poca cosa s'hauria pogut fer. Aquests fonaments 
s'alimenten de la companyonia entre lIurs membres, de les ganes de compartir 
activitats i experiencies i de sentir-se part activa de I'entitat. 

Molts deis membres de la SAS qua n s'hi varen incorporar van trobar-se amb 
el caliu escalfador i constructiu de I'entitat. Aquest caliu permet organitzar 
sortides, fer grans o petits viatges, explicar experiencies, programar activitats, 
crear una Escola, etc. 

CALIU. Aquest mot defineix I'espina dorsal de la SAS. Si falla el caliu les 
actuacions de la SAS dificilment tindran resposta adequada. 

Els fundadors varen imprimir un primer caliu. Les primeres remeses de nous 
membres de la SAS permeteren d'optimitzar-Io. 

La dificultat de la SAS potser ha estat en poder mantenir la flama del caliu. 
És logic. Tothom es guaria al voltant del caliu pero sempre eren els mateixos 
els qui havien de bufar per a revifar les brases per tal de manten ir-lo. És facil 
dir que no es bufava prou bé. En alguns moments el caliu perilla, doncs quan 
calien nous i més ales per a revifar-Io alguns malgastaren lIur preciós ale en 
dissortades argumentacions de conseqüencies extintores. 
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El temps ha anat passant i noves modes han arrivat. Les empreses d'esports 
d'aventura i d'altres herbes que comercialitzen el gaudi del IIeure. El Centre no 
és una empresa de serveis. La SAS tampoco 1 aixo no priva que el Centre, i la 
SAS, intentin dia a dia · donar un millor servei al socio Servei que, 
majoritariament, passa pel servei que el soci ofereix al Centre. 1 no és cap joc 
de paraules. 

Cal entendre que al nou associat Ii pot costar d'entendre-ho. Potser 
dependra de cóm ha accedit al CEL o a la SAS. 1 aquesta és una realitat que al 
mateix temps és un deis reptes que la SAS i el CEL han de saber abordar. 
També és feina de cadascú de nosaltres, sens dubte. 

1 per cloure: si no s'hagués fundat la SAS bastants deis qui ara bussejem, 
federats en una o altra entitat, continuariem practicant les nostres activitats. 
Pero. També bastants deis qui ara bussejen haurien tardat molt més en gaudir 
de les seves activitats o potser no s'haurien iniciat de no henir-ho tant ama. 

Ha valgut la pena crear la SAS, oi? 
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Les Circulars de la SAS 

(Fins I'estiu de 1997) 
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LES CIRCULARS DE LA SAS 

La comunicació escrita habitual entre la SAS i lIurs membres es canalitzava 
des d'un principi mitjanc;ant les circulars informatives, fotocopiades - fins I'any 
1990 - en un característic paper groguet, i quina periodicitat era irregular. 
S'enviaven als socis de la Secció i, de vegades, també als simpatitzants o 
possibles interessats en I'ambit de les nostres activitats. 

La majoria corresponen a I'esquema d'usuals circulars informatives, i d'altres 
al de programes de cursets, d'actes o activitats, éonvocatories, etc. 

A excepció de les darreres circulars, ja realitzades per la Junta de I'any 1997, 
la confecció de la circular - sempre a correcuita - era, majoritariament, obra 
del Blai Montserrat. El Josep Ma castellví també en gestiona unes quantes, i ell 
és el "culpable" de la major part deis "ninots", dibuixos i caricatures diverses, 
que periodicament imprimien un somriure en el lector. Les poques fotos 
reprodu"ides a les circulars eren de I'arxixu en B/N del Blai. S'estava fraguant 
I'esclat deis nous i bons foto-subs de la SAS quines obres molts hem pogut . 
gaudir posteriorment en nombroses publicacions i projeccions a partir de finals 
deis anys vuitanta . 

. Probablement (millor dit: segur), s'hagi "escapat" alguna circular pertanyent 
al període d'aquest recull. Si algú en trobés alguna d'oblidada agrairé que ho 
indiqui i que I'aporti per tal d'afegir-Ia al mateix. 
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Seccló d'Activitats Subaquatiques 

del Centre Exc~rsionista de Lleida 

Ll"eida, febrer 1984 

CIRCULAR 1/84 

1~ ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIO 
D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES DEL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA. -
================================= 

DIA: Dimecres, 29 de febrer de 1.984 
HORA: A les 21,30 hores. 
LLOC: Cafeter1a NELSON (Ricard Vinyes, 5 -Lleida-) 

(Al fons i a l'esquerra) 
ORDRE DEL DIA: 

Salutació i lectura del Reglament de la SAS-CELL. 
Informaci6 per part de la Junta de la gestiO 
desenvolupada. 

IMPORTANT : 

Situaci6 de les relacions entre la Societat -
d'Exploracions Submarines de Tarragona i els 
membres de la SAS-CELL. 
Activitats pel 1.984 (els socis poden sugerir 
projectes) • 
Votació per a elegir una nova Junta, o per -
recolzar la que fins ara ha estat com "cons
tituyent" o "gestora". 
Precs i preguntes. 
"Despedida y cierre". 

Es prega la mAxima puntualitat i assist~ncia. 
Preneu, ja ara, nota de totes aquel les qUestions, 
dubtes o preguntes a fi i efecte de plantejar-los 
a l'Assemblea. 
De la mateixa manera fer-ho per ·les activitats i 
projectes. 
Les persones que no hi vinguin a l'Assemblea, no 
surtiran a la foto de "fundadors" 
si algd no pot assistir-hi, llAstima. peró,que ho 
comuniqui amb un altre company per tal de delegar 
el seu voto 

Amb la confian9a de la vostra pres~ncia,rebeu 
tots plegats un fort "aletasso". 

LA JUNTA 
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Secció d'Activitats Subaquatlques 

del Centre Excursionista de Lleida 

Lleida, febrero 1984 

CIRCULAR 1/84 

1! ASAMBLEA GENERAL DE LA "SECCIO 
D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES DEL 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA". 
================================== 

DIA: 29 de febrero de 1984, miércoles. 
HORA: A las 21,30 horas. 
LUGAR: Cafeter1a NELSON (Ricardo "Viñes,5 -Lleida-) 

(Al fondo a la izquierda). 
ORDEN DEL DIA: 

- Salutaci6n y lectura del Reglamento de la SAS-CELL. 
- Informaci6n por parte de la Junta de la gestión 

desempeffada hasta el momento. 
- Estado de las relaciones ' entre la Sociedad de -

Exploraciones Submarinas de Tarragona y los mie~ 
bros de la SAS-CELL. 
Actividades para 1984 (proyectos y sugerencias 
por parte de los socios) 
Votaci6n para ver si se elige nueva ",Junta o pa
ra que continue la que hasta ahora ha actuado - " 
como "constituyente" o "gestora". En su caso, -
elecci6n de nuevos cargos. 
Ruegos y preguntas. 
Despedida y cierre. 

IMPORTANTE: 
Se ruega mAxima puntualidad y asistencia. 
Dudas, preguntas, etc.: tomad nota de ellas para 
plantearlas en la Asamblea. 
Actividades y proyectos: lo mismo. 
Quien no venga no saldrá en la foto "de "fundadores". 
si alguien no puede asistir, lástima. Pero que se -
lo diga a otro compaffero y delegue en él su voto. 

Confiando en vuestra presencia, recibid un fuer 
te aletazo. 

LA JUNTA 
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CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE LLEIDA 

23 "l'ebrer. "19,.30 hores 
Assemblea anual. 

Ordre del día; 
1. Lectura i aprovacl6 acta anterior. 
2. Informe Junta. 
3. Estat de comptes. Pressupost. 
4. Renovaci6 carre('.s amb exposlcl6 de programa. 
5. Precs I pregunt;;-n. 

~--------------------~ 

ES ~REGA L'ASSISTBNCIA DELS 
MEMBRES DE LA SAS-CELL. 
ENS TROBARE~ ALLI I, DE PAS, 
GAUDIREM DEL,TAMBre NOSTRE, 
LOCAL SOCIAL. 

ANEU-HI ENCARA QUE SIGUI 
MES TARD. GRACIES. 

SE RUEGA LA ASISTENCIA DE LOS 
MIEMBROS DE LA SAS-CELL. 
NOS ENCONTRAREMOS ALLI, Y AL 
MISMO TIEMPO ESTRENAREMOS EL 
LOCAL SOCIAL, YA ALGO NUESTRO. 

ASISTID AUNQUE SEA MAS TAR 
DE. GRACIAS 

r 
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Secció d'Actlvitots SubaquiltiqUCG 

del Centre E,'(cursionista de Lleida 
Lleida, 26 de Septembre de 1984 

Paeria, 13,1§. LLEIOA 

CONVOCATORIA 

Per complimentar el Punt 7ª de les Bases der 

Concurs d'emblema de la SAS-CELL (publicades al bui 

lletí del CELL de juliol!agost), es ITonvoca tots 

els membres de la SAS-CELL per constituir~e en Jurat 

per l'elecció d'un emblema d'entre els presentats , 

la qual cosa t~ndra lloc al local social (Paeria -

13, 19 ) el proper dia 4 d'octubre, dijous, a les -

21 hores. 

Es prega la maxima assistencia, donss és impres 

cindible l'opinió de tots els membres de la SAS-CELL 

en les deliberacions. 

Puntualitat, si us plau. 

RECOROElL: 

OIA:QUATRE O'OCTUBRE, OIJOUS 

HORA: A LES 21 HORES (LES NOU DE LA NIT) 

LLOC: LOCAL SOCIAL CELL (PAERIA,13,1~) 

H1PRESCINOIBLE: IPUNTUALITAT! 
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Lleida, 3 de Decembre 1984 

CIRCULAR 3/84 
SEceIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

DEL 
CElfl'RE EXCURSIONISTA DE LUIDA 

paeria,1J,'I. 2SOO7 LLEIDA 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIO 
D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES DEL CENTRE EXCUR 
SIONISTA DE LLEIDA. S A S - C E LL 
=================--========--===== 

CONVOCATORIA 

~: Dijous, 20 de decembre de 1.984 • 

HORA: A les 20,30 H. la primera convocatoria, i 
a les 20,45 H. la segona. 

LLOC: Local social al centre Excursionista de Lleida, 
Paeria, 13,1ª. Lleida. 

ORDRE DEL DIA: 
1.- Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'assem 

blea anterior. 
2.- Memoria 1984. 
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

Situaci6 Tresorer1a. 
CUotes i Pressupost pel 1985 
projecte d'activitats - 85 
S.E.S. - T1tols pendents 
Pregs ipreguntes (i el que fassi falta ••• ) 

IMPORTANT 

Si algó na pot assistir-hi, que ho comuniqui 
amb un altre company per tal de ésserrepresen
tat a l'assemblea. 

M1:S IMPORTANT 

Pels que aguanten 1 'espelma, és molt important .. 
la vostra assist~ncia. 

• • • • 
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necto D'ACTIVITATS SUBAQOATIQU&S 
. ''l. 

aarl'U EXctJUIOflIS1'A DI 1.1.&1010 

I'-.eria, 1 l,1'. 25007 LLEIDA 

CIRCULAR 01/85 

GENEI1 1.985 

1, ftml' C®6Re 
im'I f1Xl1a~ =11 1II!1.\ .13.1. · IIllQ,l 

RESULTAT DE L'ASSEHBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL 
=======::==========================~==~====== 

El passat 20-12-84 i a les 9 de la nit en segona convocatoria i 

essent presents o representats nou membres de la SecciO es celebrA -

aquesta Assemblea General OrdinAria, sota l'ordre del dia que figu

ra a la convocatoria que us fou tramesa a primers de desembre passat. 

Llegida l'acta de l'assemblea anterior, la qual fou aprovada, es 

feu l'exposiciO de les activitats realitzades l'any 84 per la SAS- -

CELL, que extractades sOn les segttents: 

- Stand al Nadal 83 Fem-lo nostre (palau de Vidre) 

- ProjecciO a la creu Roja 

Els Dijous subaquAtics 

Concurs d'emblema 

- Sortides a la Costa Brava 

Programes a la rAdio 

- ColocaciO Primer Betlem Sub. 

ES passA balan9 a l'estat de comptes, els comprovants del. quals 

queden a disposiciO dels qui ho vulguin. 

que .el CELL en. deu. 

Es fa esment dels diners 

Quan a les quotes de la SecciO pel 85 fou aprovat el segttent: 

SAS 200 pts/mes •• 2400 
Targeta Federativa 85 825 
Quota CELL 1800 ? ( 2000 7) 

5025 7 5225 7) 

La quota del CELL pot ~sser que en lloc de les 1.800 de l'any 84 

pugi a 2.000 a l'lny, si aixi s'aprova a l'A.semblea General OrdinA

ria del CELL del proper 24 de gener (a la que "teniu· que assistir-hi). 

Una qUestiO important, i que tamb~ fou aprovada a l'assemblea de -

la SAS, ~s la que estableix que d'ara endavant les quotes de la SecciO 

seran de pagament anual, excepte per le. altes que es vagin fent. E. 

a dir, que. el. membres de la SAS-CELL que abonaven la quota trimestral 
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ment, rebran el cArrec anual. Cal recordar els que no tenen domici 

liat el pagament de le. quote. a trav~. d'un banc o caixa que pen.in 

a pa •• ar per "ventanilla" al local del CELL per tal de ter-la ePecti 

va. 

ACTIVITATS PEL 85: 

Per co .. e~ar diguem que sentint-ho molt la SAS-GELL no podrA re~ 

litzar aque.t any un curset per a bussadors esportius de 21, i no 

~. ma •• a .egur tampoc per l' any vinent (encara hi ha alguna e.peran-

9a). Contacte. amb la PECAS i una reunió a Barcelona amb el Sr. Paz, 

Delegat Territorial de la ENBAD (Escuela Nacional de Buceo AutÓnomo 

Deportivo) en. ha Pet prendre aquesta decisió. Els motiu. són un xic 

variats: económic. (en general ma •• a car pel. cursetistes), de pers~ 

nal docent (ter' venir un instructor i monitors encare ix tamb~ el ~ 

.et), de material (caldria llogar botelles, regulador., etc •• ),i , 

pot ~sser el m~. essencial, manca de suport humA suPicient pel nom-

bre de soci. de la SAS-GELL que hara hi som, dones no es veu manera 

d'acon.eguir un minim de 10 Ó 12 persones qualiPicades que són preci 

se~ pel de~envolupament del curset (sense camptar instructor i moni

tor.), que hi siguin durant tot. els caps de .etmana que dur~s el 

curset. I com podreu entendre els quatre de .empre no .ón prous. 

Curset de cabu.sament en Apnea (buceig a pulmó lliure) 

Es molt probable que si pugui realitzar-se un cur.et d'iniciació 

a lactivitat subaquAtiqa, i concret~nt d'i~rsiO en Apnea: seria 

un curs · homologat per l'ENBAD, encara que el fet d'obtenir el certi 

ficat daptitud,o el diploma, no confereix cap avantatge especial a 

l'hora de Per un curs d'escafandrer, peró s'haurA adqu,irit l'aquati 

citat que permetrA aProntar un curs d'escafandrer sense cap problema. 

Curset de reciclatge i de promoció per ascendir de categoria Sub. 

Si s'escau, es realitzarA un curset per renovellar els coneixe-

ments que no hem d'oblidar, rePerents a les qUestions de la Pisica, 

Pisiopatologia, etc ..... relatives a· l'immersió amb escafandra autó 

nOMa, aix1 com cercar el domini en el cAlcul exacte de les descom-

pressions, immersions succesives, llac! de muntanya, etc .• 

Molt convenient seria aixó pels que volguessin fer l'examen per 

Primera o Monitor, ja que la part teórica ~s for9a forta. 

OperaciO ·Moncort~s". 

Mes endavant serA presentada oficialment aquesta actlvitat con-

si.tent en l'estudi i l'observació de l'estany de Moncort~.(aprop-

2 

28 
lIneall 



d~ Gerri d~ la Sal) i qu~ pot arrivar a durar alguns m~sos. serA tot 

un r~pt~ per la SAS-cELL. 

Els Oi.jous SubaquAtics - 85. 

Amb l'~xperi~ncia obtinguda amb els Oijous Subaqultics - 84 la SAl

CELL projecta una nova edici6 pel 85, amb algunes variacions r~specte 

al sist~ma d~l 84. Les geg~ions tindran un caire essencialment divul 

gatiu, qu~ conEiem mereixi la vostra coi.laboraci6. 

Sortides cOlectives. 

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

'una per Setmana Santa i l'altra pel setembre. peró amb la vcstra ini 

ciativ~ s'en poden fer moltes m~s. 

EstA en Easse d'estudi alguna sortida a "l'aigua dol~a" a m~s a -

m~s de les de Koncort~s. 

Tamb~ estA previst un possible descens per les aigUes d'un sector 

d' algun riu. 

O'altres activitats. 

A t1tol inEormatiu, i perqu~ recolseu les que m~s us interessin: 

- Projeccions a diEerentes entitat •• 

Col.laboraci6 a la Setmana d'Arqueolog1a SubaquAtica a cel~ 

brar a Lleida per la Universitat. 

Instalaci6 del Betlem per Nadal. 

REUNIONS DE JUNTA OE LA SAS-CELL 

Queda instituit que cada segOn dijous de cada mes serA dia de jUE 

ta de la SAS-CELL, reunint-se al local social, i a 2/4 de 9 de la nito 

A les reunions de Junta hi seu tots convidats. !s a dir, son obe~ 

tes a les " Vostres opintons i propostes, encara que ~l vct ~l hi tin-

dran els que compos~n la Junta. 

La vcstra pres~ncia ~s important. 

Els que sigueu de la Junta, si us plau, teniu-ho presento 

SOPAR SOCIAL 
======= 

M~s endavant, ja buscarem la data, igual que l'any passat h~m d~ -

reunir-nos al vcltan d'una taula i Eer ~tar la xerrada. 

S~mbla l'dnica manera d'aconseguir un "quorum" de la SAS-CELL. 

LOCAL SOCIAL 
======== 

Ja estan en marxa l~s obr~s que ~rmetran qu~ en no massa temps ". 
disposem 
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d'una habitaciO acollidora al cau del CELL. 

AtenciO: qui abans del Sopar social no hagi visitat el local so

cial (Pl. paeria 13,1. -de 8 a 9,30- preferentment dijous), no tin-

dr~ dret al postre. 

(A veure si amb una mica de coacciO ••••••• ) 

SALO NAtlTIC 
=====-===== 

Del 19 al 27 de gener teniu a Barcelona el SalO Nautic a la vos

tra disposiciO. Hi ha moltes coses per xafardejar. Visiteu els stands 

de les cases de material Sub, el de la PECAS, l'exposiciO de fotosub, 

i volteu tots els racons i stands. Apart de cansar-vos , us ho passa

reu bastant b~. 

RENOVACIO. DOCUMENTACIO SUB 
L: =-== =--=== 

Pareu de compte amb la caducitat dels vostres documents sub. 

Fixeu-vos-hi b~, i si cal renovar quelcom comuniqueu-li, de moment, 

a en Blai Montserrat, qui us dirA qu~ caldrA que aporteu pels trAmits. 

" CONTRAST " , REVISIO BOfELLES 
===========---===== 

Recordeu que cal contrastar les botelles abans de 5 anys (recom~ 

nat 3) de l'~ltim contrast que figuri gravat a les mateixes. 

Els botellins del "xaleco hidrostatic" tamb~ cal revisar-los. 

Pel contrast alguns les envien a Tarragona (PAmies, Aquasport) , 

d'altres a Barcelona (NautitracciOn, Barragan, PlujA, etc ••• ),i d'al 

tres no sabem com s'he Pan. 

TARGETES FEDERATlVES 85 
==:=;================= 

Estan en trAmito Esperem r~breles ben aviat. 

FINS ARA. 
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; C::C:I0 g' .. CT lV IT ATS l O .... O!IATIQ1J U 
' c. 

a lffU: n :CUISIOIIUTA 1)1 LUIDA CIRCOLAIt 02/85 

08 fSBUR 1985 

ASSEKBLSA GEHERAL BXTIlAOIlDIKAlUA DB SOCIS DSL C.B.LL . 

ATSNCIO: VEURE Bl1I'LLBTI DEL CSIfrRS BXCURSIONISTA OS LLEItlA DE PEBRER-85 

Es for~a important la vostra A59i9t~ncia a dita Assemblea. dones cal eseol 

tar b~ el que &.111 es digui i tu constar el vostre vot en la candidatura m~s 

adient a la t~CA de la SAS-CBLL. 

De debO ~s iJlportant dout que podria ~sse.r peri11~s la integritat de la 

SAS ooa a tal dintre del C.B.LL •• 

Us hi espe:rea. 

REUNIONS OS JtnrrA OB LA SAS-CELL 

SoIs recordar-vos que els segons dijous de CAda .es, A partir de 2/4 de 9 

del vespre, SOD dies de Junta de la SAS. Tots hi sou convidats i les vostre 

idees, puer! i projectes seran benvinguts. 

TAltGETES PEDERMlVES 1.985 

J. sOn aquí; i van essent distribuides a •• , dones el parer de la J unta ~s 

contrari a enviar-les pel correu. "o ebstant, si algO. aix l ho des i tja i no -

ltha rebut encara, qu~ he lassi saber en Blai Montserrat o Josep Ml castellvl 

per concretar l'entrega de la .ateixa. 

CAltNET CELL 8< SAS 1.985 

sil4junta carnet del CBLL i de la SAS (tot • l'hora) pel 85. per tU dtaco,! 

pmyuo a la resta de la vostra dOCUJaentaci6 Sub, i poder acreditar la yostra -

condiciO de socis del CBLL . 

UNA NOVA REVISTA SUB: -KtTNDO AZUL-

Tulb~ s'Adjunta targeta de suscripci6 per la nova revista "MUNpO AZUL". e,! 

pec11ici. del .on 5Ub 1 que sembla vol tirar IJDb m~s for~i. que les que fins ara 

hi hi.n al mercat. 

FDfS ARA. 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esqul de Llelda 
Camping Caravanlng Llelda 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER AlS SRS. SOCIS FEBRER 1985 
OlpOeJt Legal L - 39 - 1958 

Ass~mbh!3 general extraordinaria de socis 
DIA 28 DE FEBRER AL NOSTRE ESTATGE SOCIAL 

La Assemblea General Ordinaria celebrada el propassat dia 24 
de gener decidí ajornar la el.lecció de la nova Junta de Govern, donat 
que es presenta una candidatura fora del termini que assenyalen els 
nostres estatuts. 

Per tant, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINA
RIA DE SOCIS, que tindra lloc als locals del Centre Excursionista de 
Lleida, el proper dia 28 de febrer, dijous, a les 20 hores en primera 
convocatOria i a les 20'30 bares en segona convocatoria, amb el se
güent 

ORDRE DEL DIA: 

1. Renovació de Carrecs de la Junta Directiva. 

2. Exposició del Programa d'Activitats. 

'3. Pressupost per l'any 1985. 

4. Precs i preguntes. 

Les llistes amb les candidatures presentactes per formar la Junta 
de Govern seran presentades amb anticipació al nostre Local, i expo
sades per fer-Ies públiques. 
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Amigos todos de nuestro Mundo Azul: 
Nos Complace poder comunicarte la próz..ima. a.parici6n de una. nueva. revista 

denominada. "Mundo .A.zuh. Na.cida de la necesida.d informa.tiva. que precisan las 
personas que se dedican a una actividad o deporte. en nuestro caso rodo lo relaciona
do con el mar y con el mundo subacuátjco. 

Las tenta.tiv,g.,s de crear una revista. dedica.da a. Jos amantes de lBs actividades 
subacuáticB3 jamÁs 56 ba coD3olidado. incumpliendo Ja.s apariciones peri6dicas a lBs 
que se ba.bia comprometido con Jos suscriptores y con las tirm43 comerciales que le 
hablan confiado su publiaidad. 

La gesti6n de esea nueva revista. no se basará en la buena voluntad ni en la 
improvisacióD.. Con una dirección seria y un consejo democrático se darÁll cabida a 
todos los temas. 

Los responsabl63 de ",Mundo .A.zul) somos personas con una larga experiencia 
dentro de l.a3 actividades subacuáticas y con nosotros colaboran un gran equipo 
formado por las mejores plumas, cámarM y 8.lpOnes, submarinos de toda España. 
Creemos hace faJta una revista que no sea de una sola región, que nos una a todos. 
que deje de ser de unos pocos y pa.se a ser de unos muchos. 

A ti amante del mar y de las acdvida.des subacuátic83, obtendrás muchas más 
satisfaccjones, siempre y cuando e3t:es informado de: 

- Material subacuático: llovedades - banco de prueb43 - test comparativos 
- In.mersiones en mares españoles 
- Inmersiones en m.ares tropicales 
- Inmersiones en aguas dulces 
- Biologia marina 
- Fotograf!a submarina 
- Caza subma.rina 
- Arqueología subm.arina 
- Técnicas de buceo: apnea y escafandrismo 
- Medicina SUb8Cuá~ca 
- 'Embarcaciones para la práctica de las act.ividades s ubacuáticas 
- Buceo profesional 
- Incidente o accidente 
- Noticias 
- Carta.s a la revista 
- Bolsa venta de material, mercado de ocasión 
- Listado precios materiAl 
- AcuarorJli.a 
- Flchas gui8. coleccionablo de !-as mejores inmersiones en costas español,as 
- Ingenierá subacuática 
- Malacologia 
- Bricolage 
- Orientación subacuática 
- Natación con aleta3 
- Concursos y competiciones 
- Viajes 
- Historia de la inmersión 
- Biblioteca del mar 
- Consultorio técnico 
- Flchero coJeccionable de peces 
- Encuestas y estadísticas subacuáticas 
- Informaciones facilitadas por los Clubs 
- Informaciones facilitada.s por las Federaciones 
- Ecología 
- Aventur43 y ezpedicioIles 
- Información salones náuticos llBCionales y extranJeros 
,- Naturalismo 
- SubmariIl1smo militar 
- Salvamento y socorrismo 
- Temas pirata.s y ta.bues 
Estamos abiertos a cualqw'er tipo de sugerencias y esperamos tu total colabora

ción en todos 103 a.spectos.:.reportajes, lloticias, concursos, etc. 
Os queremos ofrecer toda la actualidad e información de nuestro 

- 6 ejemplares al año 
- suscripción anual 1.350 Ptas. 
- precio por número 250 P tas. 
- tenemos preparadas camisetas para los primeros suscriptores 

- Información y suscripciones: 

Apartado de correos. n.o 32.284 
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stCCIO O'lCfIVrrATS SIIIlQu.tTJQOtS 

"" a)l'J'u UCU1SIOIIJST.l DI: UXJD.4 
CIRCULAR 03/85 

05 MARC 1985 

RESOLTAT DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CELL, DEL 28 DE FEBRER. 

Per un~ diferéncia de deu vots (47 a 37) fou elegid~ com a nova Junta de 

Govern del CELL l~ candidatura encaP9alada per en Joep Lluis GAzquez i Pon., 

que en eséncia ve a ésser una reelecciO de la Junta anterior. 

Foren aprovades le. quote.: 2.000 pts. l'ony pel CELL . 

Aix! dones, la quota pels membres de la SAS-CELL pel 1985 (tal com pre-

veiérem a la Circular 01/85) sera la segUent: 

SAS 200 pts/mes 
Targeta Feder~tiva 85 
Quota CELL •••• " 

2.~00 

825 
2.000 

(600 per tri~estre) 

(500 per trimestre) 

Aleshores, els que no tingueu domiciliat el pagament per banc o caixa, i 

pagueu per finestrella a la Secretaria del CELL , ja podeu passar afer-la 

efectiv~ (quan abans millor). 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 

AtenciO. Preneu bona nota. 

OlA: 16 de mar~, di.sabte . 

LLOC: Cal Mol! 

HORA: 9 del vespre 

MENU: Aperitiu, sopa de peix, carn amb bolets, postre, café, pai vi. , 
(Del xampany j ~ em parlarem... ) 

PREU: 1.500 pts per cap. 

Per reservar, tan si veniu SoIs com si porteu acompanyants (marits, mullers, 

fills, compromés, etc ... ) teniu que trucar abans del dia 13 de marc en un dta __ 

quests teléfons: 
24 96 71 
24 18 88 
2~ 69 05 

Blai Montserrat 
Josep Mi Castellv! 
Josep Solans 

PRESENTACIO DE LA ·OPERACIO MONCORTES· 

(nits, 
( . 
(és un 
bareu 

a partir de les 10) 
" " " " ") 
bandarra. No ' el tr2 
mai .•. ) 

El proper 21 de mar~ a 2/~ de 9 del ve.pre,al local social hi tindrA lloc 

la presentaciO de dita activitat. Essent els membres de la SAS els possible

ment més interessats en aquesta "OperaciO" caldria que que no hi faltessiu . 

. . . / ... 
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Koncortés és un estany proper a Gerri de la Sal el qual, per les primeres 

observacions efectuades, presenta grans possibilitats d'estudi, especialment 

sub aqu.\ti c. 

La tasca durarA, de segur, alguns mesos. 

"MERCADILLO - SUB" 

S'ens ha suggerit obrir aquest apartat en aquesta circular periódica de 

la SAS-CELL per tal de que els interessats en vendre o comprar qualsevulla -

cosa de material sub de segona mA aix1 ho puguin ter: 

CACA SUB 

ES VEN: 

1 BIBO 12x2 Nemrod. Casi nou. Kolt poques inmersions. 

Preu a tractar. Josep MI Abadia, teléfon 20 17 80 (hores 

de ranxo). 

PESCA SUB 

Els que vulguin que la SAS-CELL els hi soliciti la Llicéncia per practi

car legalment la pesca submarina cal que ho ·comuniquin, de moment, a en Blai 

Montserrat. Aquesta llicéncia caduca cada any (cada any cal repetir el trA

mit) ir de ~oment, és de franc. 

ALTRES COSES 

- Recordeu que els documen~ sub caduquen als cinc anys, i cal tenir-los 

tots en regla. 

r del contrast de les ampolles: "lo mismo digo". 

Els que vulgueu fer algun curset de patr6 d'embarcaci6 podeu adre~ar-vos 

a: Reial Automóvil Club de Catalunya, o bé a l'.Academia Practica. 

- Al local soci~l ·hi han preus de material sub de diEerentes cases comer

cials .que ens han estat tramesos per correu. 

. - RECORDEU: 16 DE MARC "SOPAR SOCIAL" • 

A reveure. 
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steclO D'4CrrVrT"f~ ~"'L\QDJ.fJQUts 
.EL 

c:lftU UClIISIOHISTA Dt LLtIDJ. 

p«,rlt,ll:1f. 25007 LLUDJ. 

SOPAR DE LA SAS~CELL 

CIRCULAR 04/85 

27 HARC 1985 

Tal com era previst, el 16 de mar~ , dissabte, fou digerit el so~ar -

social de la nostra Secció. Entre membres de la SAS i acompanyants forem 

setze els qui vam passar una bona estona mastegan, rient, petant la xerra 

da .... ,entre dtaltres coses. Després de la xampanya i els brindis de ri

gor, el nostre President va intentar, fins conseguir-ho. fer un breu dis

curs en el que va explicar als assistents la situaci6 de la prActica de 

les activitats subaquAtiques a les aigUes continentals amb relaci6 amb 

les normatives legals existents, aix1 com els contactes que es mantenen -

amb "l'administración per tal de clarificar l'interpretaci6 de la nostra 

tasca en aquests indrets. 

Tot seguit es va projectar una peUicu,leta i unes diapositives, tot -

referent a ltaigua dol~a, i especialment de Montcortés de pallars . 

SORTIDA COLLECTIVA SETHANA SANTA 

LLOC: 

DIES: 

L'Estartit - llles Medes 

Del 5 al 8 d'abril 

COORDINADOR I INFORHACIO: Raimon Serra. Teléfon 202704. 

PROJECTE "OPERACIO MONTCORTES" 

El passat 21 de mar~ s'efectuA la presen~aci6 d'aquest projecte a l'e~ 

tatge social. Va projectar-se un grapat de diapositives i un mini~etratg~ 

els quals foren acollits amb for~a d'interés pels assistents. Els permi-

sos i autoritzacions per poder dur a terme di ,ta activitat ja han estat so,1 

licitats i esperem la contesta dun moment a ltaltre. Us tindrem assabentats. 

MATERIAL SUB - PREUS 

De nou us recordem que a ltestatge social hi han llistes de preus de -

diverses cases comercials on hi figuren gran quantitat i varietat d'arti-

eles per les activitats sub. 

Els interessats als productes de la firma GSD recordeu que en Josep -

Lluis Noguera, membre de la SAS, és representant ~ Lleida de dita marca 

Si , es fan comandes en grup d'articles GSO es podran obtenir pel seu preu 

neto 

., ,/." 
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PAGAMENT DE LES QUOTES 

En. comuniquen de la secretaria del CELL - de part del Senyor Tresorer -

que falta gent per pagar les seves quotes, els quals no tenen domiciliat en 

banc o caixa el seu rebut i que han de pagar-ho directament a Secretaria 

del CELL. 

La Junta us aconsella domiciliar el pagament pel banc¡ per aixO adjun-

tem,als que no ho tenen domiciliat, una butlleta que degudament complimen

tada han de fer arribar ben prompte a dita Secretaria. Peró, si no es vol 

domiciliar s'ha de passar a pagar-ho quant abans millar. 

EP! 

Us ha caducat l'ultim contrast de les ampolles d'immersió? 

1 la documentaci6, la teniu al dia? 

Recardeu que hi ha Junta oberta els segons dijous de cada mes, a 

2/4 de 9 del vespre? 

- Sabeu que l'estatge social és ohert de dillums a divendres de 8 a 

10 del vespre? 

sabeu que ja som 21 soeis a la SAS-CELL? 

? 

StCC10 D'ACTlVJTATS .sUBAQoAl'routs 

'" CEIrl'U tXCIIRSIOHISTA DI: Lt.tID.4 

Pwril,lJ,H.2S007 LLi10A 

A reveure 
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SEcero D'AC7rvrrATS SUBAQOATIQUES 
DEL 

CEmoR!: EXCURSIONISrA DE LLEIDA 

Paeria,1J,lI. 25001 LUIDA 

SORTIDA COL. LECTIVA 

CI RCULAR 05/85 

27 HAIG 1.985 

Es va realitzar per Setmana Santa la sortida col.lectiva programada per la -
SAS-CELL a l'Estartit. Es gaudí d'un temps i mar acceptable (més o menys) i es -
van fer tres immersions. Ens ho vam passar rebé (els que hi vam anar..... eIs 
demés no ho sabem). 

DIJOUS SU8AQUATICS - 1.985 

En Josep M~ CasteIlví és el coordinador deIs "Dijpus SubaquAtics de la SAS-
CELL" d'aquest any, i que com I'any passat ompliran els vespres deIs dijous de 
jUliol i agosto 

Com és llógic, tots hi sou convidats a participar activament (he dit convi-
dats, no eomminats.... encara). No us hi volqueu tots de patae ... 

Comuniuqeu-li en Josep M! qualsevol idea, tema o suggerencia que us sembli -
d'interes. si us plau. 

IIOPERAClO MONTCORT~SII 

Medi Natural (abans lCONA) ens indica que fins setembre no podrem iniciar la 
tasca d'investigació i observaeió de I'estany de Montcortes de Pallars. Pero, te 
nim permis verbal per poder-hi anar els dilluns, dia de desean s de pesca, posant
ho en coneixement del enearregat de Medi Natural al Baix Pallars. Si algú vol = 
anar-hi, ha de dir-ho al Sr. President, qui fara la gestió. 

PRIMER CURSET D'IMHERSIO A PULMO LLIURE DE LA SAS-CELL 

Com podreu veure a la propaganda adjunta, ja esta en marxa el curset d'ini-
ciaeió a les activitats sub , primer que' es reaIitza a les Terres de Ponent. 

Ja podeu fer corre la veu. Segurament coneixereu algú interessat en fer un 
curset d'aquest tipus. Remeteu-lo al 16cal social on pOdr.a informar-se i pre-in~ 
cribir-se. F'aciliteu-li la informació de que ja disposeu. < 

També, si sou bussadors amb escafandra autonoma podrieu fer el curset per tal 
de perfeccionar el vostre buceig en apnea; i sereu benvinguts per ajudar al Moni 
tor que imp~rtirA les classes . especialment a les sessions de piscina i mar. Us = 
hi esper:em! 

OLTIMA HORA 

Ateneió tathom: 

El senyor Tresorer del Centre Excursionista de Lleida ens acaba de passar una 
~elaci6 deIs morosos de la SAS-CELL, la qual es farea "esgarrifadora". 

Com podeu suposar. si el CELL no cobra aquestes quotes la SAS-CELL no veu ni
un duro, i per tant cada dia és més pobra, i els diners ens fan for~a falta per -
tirar endavant la Secció i la seva tasca (la tasca no és un bar .. . sino les acti
vitats i el eompromis divulgatiu de la SAS-CELL). 

Morososl: és la millar ocasió per recuperar l'equilibri espiritual que teniu 
mermat .per la vostra situaci6! Estem amb vosaltresl Sortiu d'aquest neguit que 
no us deixa viure en pau! 

- Reunions de Junta el segon dijous de cada mes, a les 20,30 h .. Obertes a la vos 
tra participació. Recordeu-ho. Especialment els de la Juntall 1I l. -

- La present circular no ha pogut sortir abans perque el Consell de Redacció té -
examens. S'agraeix la vostra comprensió ... 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 

IE~ CU RSETD ' IMMERS 10 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE LLEIDA. 

... 

A PULMO 

JULIOL 1985 -------12 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 1920 21 
22 23 24 25 26 '27 28 
2930 31 

CALENDAR! SESSIONS CURSET: 

TEORIOUES: - Oies 1,2,3,4.5 i 6. 
- Hora : de 8 a 9.30 vespre. 
- Lloc: CELL. Paeria 13.'!. Lleida. 

PISCINA: - Dies: 8,9,10,1' i 12. 
- Hora: de 7,30 a 9 vespre. 
-'LLoc: Les Basses (l'Olimpica) 

MAR: - Dies: 13. dissabte per la tarda. 
21, diumenge pel mati. 
28, diumenge pel matí. 

- Lloc: Salou 

ORGANITZA: 

Stcció d'Activitoh Subaquatiquel 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

LLIURE 

INFORMACIO 1 INSCRIPCIONS: 

SEcerO 
D'ACTIVITATS 
SUBAQUATIQUES. 

Lloc: Secretaria del CELL, Paeria 13,1!. LLEIDA 
Te14Hon 242329. 
De dilluns a diveDdres. de 8 a 9.30 vespre. 

PREUS: Pre-inscripci6 2ón: plaC; 
Socis CELL 1 .000 
Socis SAS-CE:LL 
NO SOCIS 1.000 

1. 500 
500 

2.500 

1 N F O R H E U - V O S - H 1 =====::====================== 

COL.LABOREN: 

Total 
2 . 500 

500 
3.500 

LA PAErlIA 

~~. 
AJUNTAMENT DE LLEIO'. 
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REQUISITS INDISPENSABLES PER PODER FER EL CURSET, SEGONS EL 
REGLAMENT DE L' E .. N . B. A. D. (ESCUELA NACIONAL DE BUCEO AUTONO 

~~=~~~~~r~~~b~============================================= 
- Edat minim~~ 12 anys. 
- Permis del .. pare o tutor pels menorsde 18 anys. 

Certificat .medic (model FEOAS,el facilita la SAS-CELL). 
- Saber nedar amb soltura un llarg de piscina . 
- Estar federat i ser soci d'un Club o Secció federada. 

(Tant la federació com la quota de la SAS-CELL son in
closes al preu del Curset). 

- Cal portar · ulleres, tub, aletes i cinturo de ploms, 
(vestit isotermic opcional). 

NOTES D'INTER~S =::============== 

1 - El certificat medic cal entregar-lo abans de les sessions 
de piscina. ~s imprescindible per continuar. 

2 - El segon · plac d'inscripció· caldra fer-Io efectiu abans de 
les sessions de piscina. ~s imprescindible per continuar. 

3 - EIs desplacaments o viatges son a carrec deIs cursetistes 
(viatges en grup, cotxes partic~lars, etc.). 

4 - El carnet-certificació que s'atorgara als q~e demostrin -
la seva aptitud sera reconegut per la Delegació territorial 
de l'E.N~B.A.D. a la FECAS (Federació Catalana d'Activitats 
Subaquatiques) . 

5 - La validesa de dit carnet-certificació sera vinculada a la 
possessió de la llicenci~ federativa de l'any en curs, la -
qual cosa implica que cal ser soci d'un Club o Secció federa
da (la SAS-CELL en aquest cas). 

6 - EIs qui no tinguin el material necessari pel curset (ulle 
res·, tub,aletes i cinturó de ploms), poden esperara la pri= 
mera sessió teorica on es parlara de les característiques -
d'un bon equipo 

7 - EIs cursetistes que,per qualsevol motiu, no hagin pogut -
realitzar les proves o demostrar l'aptitud mínima, seran pos 
teriormeni convocats per tal de buscar una data de setembre
per reaiitzar noves proves. 

8 - Qualsevol discrepancia o novetat no prevista sera resolta 
per la Junta de la SAS-CELL. 

9 - La SAS-CELL no assumeix cap responsabilitat de tutela, ni 
de l'actuació deIs cursetistes que esdevinguis en alguna me
na d'incident o d'accident no imputable a l'organització, se 
gons la normativa vigent a l'efecte. -

10- Tant a les sessions de piscina com a les de mar hi sera -
present un ATS o Socorrista . 

. , 
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HectO (I'ACUVITATI .OIAQQJ.TJQOU 
O<l. 

curr lE tlCUU 1 OIfUTA te t.U U: ... 

p' ... rh,I'~ 1', 2'001 LUJO. 

CIRCULAR 6/85 
26 JULIOL 1985 

Ter CURSET D'IKMERSIO A PULHO LLIURE, INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAOUATIOUES. 

._ ••• &,".11. ,." ~ ""'Iun . .... . Q<I.,' ... ~'\ 

1" CURSE'!' D- HIMERS1(J 

A PULHO 1.L1 URE 

Durant el mes de juliol s'ha estat rea

litzant aquest primer curset d'iniciaci6 

a les activitats subaquAtiques de la SAS . 

L'organització del curset estA satisfe

ta per l'éxit del mateix. La inscripció 

Eou de setze cursetistes deIs quals alguns 

han tingut que deixar-ho per qüestions de 

feina o sflut. 

Les sessions te6riques, les més feixu-

gues, ensems les més importants, van ésser 

rea1itzades a l'estatge social . Les ses

sions de piscina, més distretes i refres

cants·, grAdes a la col.laboradó de La 

paeria, es desenvoluparen sense cap mena 

de problema a l'011mpica de Les Basses. Cal agrair a la· Creu Roja els -

serveis d~í socorrista que ens hi va acompanyar aquells dies. 1 les da-

rreres sessions, les de mar, s'han estat realitzant al Rac6 de Salou 

(Port Pirata per alguns) amb una mar bastant acceptable. 

En Blai Hontserrat fou el direc·tor del CUrset: Rom creu que ha estat 

sorprenent el rApid aprenentatge per la gran majería deIs cursetistes, i 

eIs que no han pogut, de moment, aconseguir el nivell general ho compen

sen amb un gran entusiasme que e~s permetrA, ben avíat, el domini bAsic -

de les técniques a poc que les practiquin. Cal indicar, peró, que els -

que més s'hi han sorprés han estat els mateixos cursetistes, doncs molts 

eren els que no creien poder fer mai les irnmersions que han estat fent . 

La realitzaci6 d'aquest CUrset no hauria estat tampoc possible si no 

fos per la col.laboraci6 directa i voluntAria d'alguns membres de la Se~ 

ció 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 MI Abadia, 

Jaume Colom, Ricardo Roselló, Josep M! Castellvi, Raimon Serra •.• 

ELS DIJOUS SUBAOUATICS DE LA SAS- CELL / 85 

9ls "Dijous SubaquAtics· són part de la campanya de divulgació de les 

... / ... 
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activitats subaquAtiques que du a terme la nostra SecciO . Conprenen projec

cions de pel.11cules, diapositives, xerrades i exposicions sobre la temAtica 

própia del grup, donant especial relleu a la imatge grAfica. 

Aquest any el coordinador 'dels "Dijous subaquAtics' és en Josep Mi Cas

tellvi. El programa d'aquesta ediciO versarA sobre els segUents monogrAfics: 

- 18 Juliol: Plora i fauna de les aigUes continentals.(Rius i llacs de Po

nent}. 

2S Juliol: Les coves submergides i inundades . (L'Espeleologia subaquAtica) 

1 d'agost: La História per l'activitat sUbaquAtica,(L'Arqueologia subaqu! 

tica). 

8 d'agost: La imatge sota les aigUes . (Potografia i cinema subaquAtic). 

22 d'agost: La fauna i flora mediterrAnia (1). 

29 d'agost: La fauna i flora mediterrAnia (11). 

El caire divulgatiu dels "Dijous SubaquAtics" no cregueu que és sols per 

la gent del carrero EIs membres de la SAS...{;ELL p.otser sOn els més interessats 

per tal dtampliar i perfeccionar els seus coneixernents. 

Recordeu- ho: els dijous de ,juliol i agost a les 20,30 H. al Centre. 

PAREU DE COMPrE ••• ! 

Amb l'arrivada de ltestiu com és ll~gic tots augmentarem el nombre i Ere 

qü~cia de les nostres irnmersions. 

La Junta vol recordar- vos una cosa: PRUDENCIA. No som molts membres a -

la secci6, i no ens convenen baixes for90ses. 

ls a dir: comproveu el correcte funcionament deIs vostres instruments -

(profundimetres, descompres!metres, manómetres, reguladors, palanquetes de -

coralar, bosses de marisqueig ••• et'c. J. No feu immersiO si esteu refredats 

o si no us troheu prou fins • • • 

Tot i aixi, com fareu el que voldreu, sols diguem: PAREU DE COMPrE!!!!! 

"MERCADILLO SUS": El company Joan Azuara es ven tot l'equip sub (Bibo 12, 

regulador Delta, vestit Targui La Spirot~chnique, Decocontrol, armilla

hidrostAtica, etc •• Els preus sOn penjats a l'estatge social.(231431 nit). 

~ireu la data de l'ultim contrast de les botelles d'immersiO. Dura 3 anys. 

DocumentaciO Sub: Qui no la tingui complerta o al dia cal que es vellugui 

i ho fassi saber DS.P.S. (Departament T~cnic de Paperam i Similars) de -

la SAS-CELL. 

REUNIONS DE JUNTA DE LA SAS-CELL: EL SEGON DIJOUS DE CADA MES A LES 20,30h~ 

OBERTES A TorS. PARTICIPEU-HI. ELS QUE SOU DE JUNTA TAMat!: HI PODEU ANAR . 

A reveure. 
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stCCIO O'ACflVITATS SUBAQUA1'lQUts 
p", 

a~u: UClJISIotIlSfA ~ LUID.!. 

ELS DIJOUS SUBAQUATICS '85, PUNT I SEGUIT. 

CIRCULAR 07/85 
19 SETEMERE 1985 

Una ediciO més deIs Dijous SubaquAtics es va cloure fa pocs dies. Si cal fer 

un balan9 del resultat hem de dir que ha estat francament positiu: 

- Hi anA molt més pOblic que l'any 84, havent-hi bastants "completos· en di fe 

rentes sessions. 

- Va hever-hi més caliu sub, degut principalment a la preséncia de bastants -

deIs cursetistes d'immersiO en apnea. 

Va assolir-se un nivell superior respecte l'any anterior. 

S'ha perfeccionat l'organit<aciO (aquest any hi. havia servei de Bar! l. 
- La premsa ens ha tingut cada setmana a. les seves pAgines. 

- Etc •• 

I ara, ja podem anar preparant els Dijous SubaquAtics del 86, que necessaria

ment seran diferents, i pels que contem amb la col.laboraciO de tots vosaltres. 

CURSOS D' IMMERSIO AME ESCAFANDRA AUTONOHA 

Des dtaquesta circular peribdica procurarem tenir-vos assaventats de tots els 

cursets que es facin per tal de que els pos si bIes interessats en Per un curset 

de bussador autonom coneguin 1'oferta del mercat de cursets a Catalunya, fins que 

no els fem a Lleida. • • • • Pregem • ••• 

Fetes les consultes pertinents mitjan~ant la FECAS, ara per ara no n'hi ha 

cap per comen~ar a la vista, perO és possible que n'apareguin els mesos vinents. 

Us ho informarem. 

SORTIDA COL. LECTIVA DE LA SAS-CELL 

En propera circular us assaventarem de la sortida cOl.lect'i va a realitzar se": 

gurament durant el mes d'octubre. SerA per la Costa Brava, i cal que els pos si-

b1es interessats us deixeu veure per l'estatge social per concretar les dates i -

planejament més adient per la majoria. 

COL.LABOREM AME LA MARXA EXCURSIONISTA INFANTIL DE REGULARITAT. 

Aquesta Marxa organitzada pel CELL i la paeria serA el dia 28-9, dissabte, 

festa a Lleida. La SAS-CELL hi col.lobora ajudant a passar el riu Segre des de 

la Mitjana fins el marge dret, als participants, mitjan,ant dues embarcacions i -

amb l'ajut dels Bombers. Qui hi vulgui passar una bona estona tot participant 

... /." 
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com a Control o bé ajudant els "barquers", que hi vagi. 

ConcentraciO: Af'lorament del Canal (Cami de Granyena). 

Hora: 9 - 9,30 mati (cloura a mig mati). pregunteu a l'organitzaciO on é. 

el pas de barca, tot dient que .ou de la SAS. 

Per més informaciO adreceu-vos a la Secretaria del CELL. 

lo acot 

Una gran 
desgcicia 

De vegadu, arriben Bb dia
ris noticies de molt dificil o 
gairebé impo$.Sible eonfir
macill, Per uemple, I'altre 
dia ens van contar la segu
ent: En un 1I0e no mana 
ben. determinll.l de la' 
provincia de Tarragona hi 
VII. hlvcr un incendi foru
lal. Quan el foc ji va estar 
dominat mitj&n~anl la ¡ntec
venció deis hidroavions, un 
equip de bombees es va 
quedar a la ' zona per con· 
Irular que I'¡ncendi no 
tornes a reviscolac. 

Mentrc contcolaven les 
bcun, el! bombcrs es van 
Irobar amb un cad4ver d 'un 
home. La sorpresa no rou 
pas pe! cadaver en si, sinó 
pel fel que la vlctima suca
rrada anava vestida d"home 
granota. Que hi fda un 
_buc;o_ al bell mig de les 
muntanyes? Segon! les 
esmenlades especulacions , 
I'infortunat rou succionat 
per l"hidcoavió d 'ICONA 
quan van calTCgar I'aigua 
de! mur, precipitant-Io pos· 
teriormenl sobre e! focus de 
líncendí forestal. 

Es ftlcil imaginar-se la de
sespcració de l'esportiSla 
macitim en veure la seva 
impotencia davant una 
clI~ualilal desgraciada d 'a
questes proporcion.\. 

I AL CEL TAMBE: ! 

La "noticia" va 90rtir a LA MANANA el passat dia dos 

ne setembre. 

Hem cercat la possible veritat de la mateixa, pera ni 

a la PederaciO Catalana ni a d'altres llocs (bombers) ens 

han sabut dir si és o no cert. 

Podria, segons alguns, tractar-se d'un espele~leg sUE 

aquAtic que sort1s d'una cova i es trovés al bell mig de 

ltincendi ••• 

venció •••• 

, d'altres diuen que aixó ha estat una in

Tampoc s'ha' dit quin era el lloc exacte. 

perÓ, pot ser cal tenir, a partir d'ara, molt present 

que .quan Pem immersió, especialment en apnea, cada cop -

abans d'esfonsar-nos, arnés d'aguaitar bé si hi ha algun 

vaixell a motor o vela que s'ens 'apropi, cal donar-li una 

ullada al cel també. 

"MERCADILLO SUB": és a la vostra disposici6. 

"REPETIMOS", Contrast botelles. .PocumentaciO al dia. 

Reunions de Junta. Col.laboraciO. 

"!Ese de la pegatina •••• !" (aixb és unmissatge partic.!! 
lar. No hi feu cap cas). 

s S S S 
Lliure 

(sub-l.iminal) 
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S[celO D'''CTtV¡TATI III&t.QO.ATIQUIU 
oa. 

allTu uOJU%Cllur, DI' LUlo... 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA FECAS 

CIRCULAR 08/85 
06 · 0crUBRE 1985 

El passat dissabte, dia 5 d'octubre, va celebrar - se a Barcelona 1 'A.s
semblea' General de la FECAS, relativa a l'ány 1984. Si bé aquesta Assem-
blea calia haver - la fet als voltants .de marg proper passat i no ha estat 
convocada. fins ara, ss degut a diferents aspectes relacionats amb uns tra 
mits i consu]tes relatives a les Representácions Territorials 'i la con =~ 
seqüent modificació deIs estatuts de la FECAS, la qual es va aprovar. 

El nostre President, Blai Montserrat, ens ha fet un resum del desen-
volupament de dita assemblea. 

L'ordre del dia tenia 16 punts, la majoria ~em~ries deIs diferents de 
partaments de la FECAS (medic, caga-sub, orientació - sub, natació amb ale= 
tes, arqueologia, col.legi catala dárbitres i comisaris, escala d'escafan 
drisma, material, cine, fotografia i biologia), i que des de les 10 del = 
matí fins a l e s 7 del ves¡mre van omplir .el temps de 1 'assemblea. 

O'aquestes mem~ries es desprenen alg0nes conclusions i comentaris que 
intentarem resumir. 

Sembla ésser que la disciplina Orientació Subaquatica esta en una eta 
pa de reculada. Oiuenque ss ai xí perque els campions, des de fa anys, = 
na valen dei xar la competició i dedicar-se a l'ensenyament. Sempre hi 
guanyen els matei xos i els debutants es desil.lusionán, i ha van deixant. 

La natació amb aletes na ha pogut fer gran casa per manca de diners -
per les organitzacions. Tambs hi han dubtes jurídics respecte a les pro 
ves de velocitat amb escafandra en piscina pels menars de setze anys, els 
quals na poden ssser escafandristes ~er paca edat. 

La vocalia d'arqueologia dins la FECAS ha restat com a testimonial. 
Han canviat als últims anys les possibilitats de col.laboració FECAS/Ad
ministració al canviar la majoria del carrecs politics que inicialment -
s'havien compromes amb la mateixa. Si bé avui per avui, a Catalunya s'hi 
fa molt bona arqueologia subaquatica, ss ben cert que la FECAS es trova -
aillada d'aauestes tasques. Cal esperar ••• 

El departament de material confia augmentar el seu "stocK" i tenir - lo 
en bones condicions. Per ara,sols pot facilitar una vintena de "chale-
cos" compensador s de flotabilitat, una dotzena de reguladors, quatre mo - 
nobotelles grans i velles i, des de fa molt poc, sis neumatiques amb mo -
tor • 

. La ·biologia resta bastant descansada, doncs na hi ha hagut cap mena -
de consulta, petició ni col.laboració amb dit departamento 

En fotografia es parla de la necessaria modificació d'alguns aspectes 
del concurs fato-sub del Saló Nautic. S ' indica l'augment deIs partici- -
pants als concursas foto-sub/competició da la Casta Brava. 

Tambe es parla d'alguns aspectes referits a les Gimkames que alguns -
clubs organitzen. Resulta que molts participants fan grans esfor~os fi- 
sics que fan perillar llur integritat, dones pot haver-hi perill de des-
comprssió insuficient per l'ssfor9 realitzat i adhuc falta d'entrenament. 
Es comenta que s'estudiaria la necessitat a na de llicencia de competició 
psr les Gimkames, que impliquen un reconei xement medic adient. 45 
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Es va lIerrar amb un xic de tensi6 del" show" de la c~mara hiperbarica 

per Girona, la .qual tardara bastant temps a ésser instal.lada. 

Pel mes de desembre hi haura eleccions a la rECAS. El President. Sr. 
Larena, ha de plegar degut a la llei que sorti ja fa un temps relati~m -
als carrecs federatius i esportius. 

"OPERACIC MONTCORTtS": ENCETEM-LA •••• JA! 

Medi Natural, de la Generalitat, ens ha tramés, fa pocs dies, l'awto 
ritzaci6 per la practica d'activitats subaquatiques a l'estany de Mont~or 
tes de Pallare. 

Per aixo, i per no perdre temp-s davant l'hivern que s'ens apropa~ 
s'ha previst la urgent inauguraci6 ' de 1 'Operaci6 i"'lontcortes. Per la <\)11"81 
cosa s'aprofitara el proper cap de setmana, festiu, del Pilar (12 i 13 -
d'octubre) per tal de passar-hi tots plegats dues jornades que segurauent 
podrem qualificar com historiques per la SAS-CELL i per les activitats 
subaquatiques a Lleida • . 

Aquest contacte inicial a 1 'estany servira per estructurar la tasca' -
d'observacions periodiques a realitzar pels membres de la SAS, de formz. -
que es pugui obtenir al ma xim d'informaci6 i dadas de les ai~Ues de 1'85-
tany a les diferentes estacions. 

Per comen9ar, es realitzaran els primer s perfils del fons de l'estar. ... 
amb una eco-sonda grafica amb la qual cosa es tindra una idea for9a ciar',. 
de la forma i fondaria de l'estany, i es faran algunes immersions tant ~ 
apnea com amb escafandra per veure les voreres i fons. Malgrat que l~,
aigUes comen9aran a estar fresques, amb el vestit de neopreno, no hi ha~
ra problemes. 

Així doncs, es fa un crida a tots els membres de la SAS-CELL per ta:.: 
de aixerir-vos perque hi vingueu. Passeu per 1 'estatga social el dijoillJ.' 
dia 10 a quarts da nou del vespre, o truqueu-hi per telafon (242329) :de
manant per algú de la SAS, o bé truqueu en 8lai ( 249671 nits) per tal alI:.E 

informar-vos i coordinar la sortida col.lectiva. 

O 'interes: 

--·Hi haura vestits da naopreno sobrers pels qui no en tenan. 
Gaudirem de dues ambarcac"ions neumatiques amb motor. 
Tan interessant pels apneistes com pels escafandristes. 
Acampada en tendes; menjar per compte propi; hi ha una font. 
Pot ser faci fresca: roba adient. Llanterna, autan i raspall rlB -
dents. Paraigues opcional. 
Sortida de 1 'expedici6: dissabte al matí (a concretar hora i lloe. 
informeu-vos-hi). 
Tornada: Diumenge per la tarda. 

E , p. 
El G.E.LL. (Grup Espelaologic Lleidata), secci6 del C.E.LL, inicia ~n 
breu un curset d'iniciaci6 a l'espeleologia. Si us interessa, afany~u 
vos-en. 
Vol s comprar o vendre quelcom sub?: "~lercadillo Sub". és obert a totlh,ora. 
No sera pas vosté qui té la documentaci6 sub caducada i pendent de renQ 
vaci6? 
Es vosta qui té caducat el contrast de les ampolles 
Seria voste tan intrepid per assistir un dijous pel 
social? 

d'immers{6? 
vespre a l'esta~ge 
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$teclO D'ACrrVtTATS SUaAQoA:nOUtS 
'El. 

CE~U tx~I$Ic.lS1'A DI t,U:lDA 

p'wrh.13.1I,25001· LUIDA 

CIRCULAR 09/85 

26 NOVEMBRE 1985 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL 

. C O N V O C A T D R I A 
======================= 

El proper dia 1.3 de desembre, divendres, tindrA lloc 1 t Assemblea General Ordi 

nAria de la SAS-CELL, a les 8 del vespre en primera convocat~ria i a les 8,30 la 

segona; a l~estatge social, i amb el segUent 

ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior. 

2.- Membria d'activitats 1985. 

3.- Informe tresoreria ! Quotes 1986. 

4.- Projecte d'activitats pel 1966. 

5.- Elecció per cobrir c~recs de Junta de la SAS-CELL vacants. 

6.- Precs i preguntes. 

ES prega tingueu present la data de l'assemblea. Es demana puntual assisténcia. 

Us hi esperem! 

Manegueu-vos - les per tal de poder-hi assistir! (No és una ordre, Es un prec.) 

"CUANDO UN AMIGO SE VA " 

" •••• Algo se muere en el alma ••••• ni aix1 d~u la canc;O. 

L'amic Ricardo RosellO Ovalle, "el chileno", se'n va del SegriA cap als vol-

tants de Valparaiso, al seu Xile estimat. S'allunya de la MediterrAnia, de la Pei 

xera de pinyana, de Montcortés, per~, no de nosaltres, doncs sempre estarem amb 

ell all1 on sigui. I ell també serA sempre amb nosaltres, ben segur. 

Membre fundador de la SAS-CELL, ha estat un deIs més actius elements, sempre -

enllestit per anar a l'aigua. 

A meitat de desembre prendrA comiat, per~, abans hem de reunir-mos tots plegats 

per fer-li el comiat que ell es mereix. Per la qual cosa us demanem la vostra p~ 

ticipaciO a la possible "paambtomacada" que us serA comunicada quant hi hagi quel

com concretat. 

MONTCORT!S DE PALLARS 

Els passats 12 i 13 d'octubre es realitzA la sortida col. lectiva de la SAS-CELL 

a l'estany de Montcortés. Gaudirem d'un formidable molt bon temps, Qltims dies 
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d'aq~est llarg estiu passat. 

Coca, acampada, cremat, foguera i lfases, apnea, ecosonda, escafandres, barques, 

el foco d'en Faust, i ganes de passar-ho for9a bé, per part d~'la quinzena de per

sones que al11 ens reunirem. 

Alguns apneistes s'estrenaren en l'us ,de la vestimenta de neopreno, pensant-se 

qu,e s' ofegaven abans de saltar al' aigua. 

L1eco-sonda ens desvetllA el per.ril subaquAtic de 1 'est,any, assolint-se uns 30 

metres de .rondAría mAxíma. No tant varen descendre els escafandrístes que van co~ 

provar com al voltant deIs 20 metres l'aígua era a 42C, mentre vora la superficie 

es gaudia d'uns insospitats 172C. 

La immersiO nocturna fou espectacular. Truites i eran · Eoren les atraccions -

fonamentals. 

Esperem veure ben aviat les nombrases diapositives que per sobre i sota l'aigua 

el comp_any Blai va realitzar. 

FEDERACIO CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: ELECCIONS GENERALS. 

"La cosa estA que arde". Tot un show! 

ASSEMBLEA GENERAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

També, el proper 19 de desembre tindrA llo~ l'assemblea general ordinaria del 

CELL, a les 20 h., a l'estatge social. 

ts for9a convenient l'assiténcia del mAxim nombre de membres de la SAS a dita 

assemblea. Cal vetllar pels nos tres interessos í els nostres vots poden ésser molt 

importants. Recordeu que la SAS és una' Secció del CELL, i la nostra participaciO 

a les seves assemblees és també un deure. 

BETLEM SUB - 1985 

D'aixb en podem parlar al final de l'Assemblea Gral. del dia 13. Fa? 

El "Mercadillo Sub" pass a de l'I.V.A; • 

_ Els companys del G.E.LL •. preparen el n22 de la revista d'espeleologia GRALLERA; 
revista anual que recul1 les activitats del Grup ' i exposa articles de gran interés. 

_ Fixeu-vos amb la data de cadudtat de la documentad6 Sub (recordeu que el slogan 
n2 37 bis. de la SAS-CELL diu: Documentaci6 Sub Fossil?, No, GrAcies.) 

- (Es recorda al personal que el slogan n2 37 de la SAS-CELL diu: Contrast Botellasub 
Fossil? No, GrAcies.) 

- Recordeu-vos de l'Assemblea. 1 del acomiadament -d'en Ricardo ••• 

.. 
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FORCA IMPORTANTI!II 
====c=============================== 

NOTA PELS QUE PARTICIPAREN AL Ier CURSET D'IMMERSIO A PULMO 

LLIURE DE LA SAS-CELL AL JULIOL I 1985. 

La quota que vas pagar per la realització del Gurset co~ 

prenia tant les quotes de la SAS com del Centre Excursionista 

corresponents al segon semestre 185. 

si bé molts deIs cursetistes volen continuar essent mem-

bres de la SAS-CELL és lJ.6gic que algtl. no ho vulgui, dones -

el seu inter~s era soIs fer el curset, i prou. 

Aleshores, qui vulgui donar-se de baixa, cal que ho co-

muniqui, i aixi evitarem confusionsin~tils. 

per facilitar la gestió, tant pels que volen la baixa 

com pels que si volen continuar, cal retallar el caixeti d~ 

sitjat i trametre'l a la SAS o deixarlo a la b~stia de la 

SAS a la Secretaria del Centre. 

Qui vulgui continuar, cal que també adjunti degudament -

cumplimentat el full de domiciliació adjunt amb totes les da 

des, acompanyant al caixeti adient. 

Es prega resposta URGENT. Si us plau, abens de Nadal. 

-~------------------------~-----
I na 

Vol continuar essent membre de la 
SAS-CELL, pel que adjunta el full 
de domiciliació pel pagament anual 
de les quotes del Centre i de la 
SecciÓ, fin s ordre contr~ria. 

signatura 

OBSERVACIONS: 

En/na ______________________________ __ 

Sol. licita la baixa com a membre 
de la SAS-CELL i del Centre Excur 
sionista de Lleida, amb efectes 
del dia 31-12-1985. 

Signaturi'l 

OBS8RVACIONS: 
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HeCtO O'4crlVrTATS 'UaAQtlJ.l'IQUlS 

CIRCULAR 10/85 
9 desembre 1985 

. DtL 

Cl:HTi.[ [XCVIll0tllSTA OC LUlo... 

Pac-ria,I),II . 15007 LlUtu. 

RECORDATORI: ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL. 

CIRCUl.U 09/S S 

26 HO'Jtt'lSIlE 198') 

R'L OE L~ S~S-~LL 
"SSEHBLEA GENE " . O e A l' o R 1 " ord! 

e o N y .. "' .............. "''''... embl ea General -
"' ...... "'. ind1'1l 11.(lC ).. ''S5 ). 

divendre!. t tirh 1 a le:! 8,}0 a 
1 , de desembre 

I convo ca u 
dia ~ primera 

(,1 proper S del vespre en 
L a les 

. d la SAS-cEL , ..ri\ nt nAria e . i ilmb el 5e~ ... e 
)'estatge SOClal, 

segona ; a 
ORDRE DEl. OlA 

. i s'escau , 
i aprovaC1Ó. s 

'.- Le c tv.r
a 

. 19E'5. 
. ó'actiVlt lltS 

2.- HemOr1Cl . / Quotes '986 . 
. nIorme tresorerla 66 

3 . - • , tivit atS pel 19 • 
4.- project e d ae . Mrec5 de Junta de 

. cobT'lr e 
5.- Elecc10 peT 

. pregunte s . 
6.- preCs 1 . 

. ros ópmanA 
l' AsserTIbl ea . . 

P
untual assist~nci~. 

Es prega tin~ueu 

Us I'\i "!spereml 

ent la data de pres 

hi usistir! (ltO 

t.s un prec) 
é s una .orare. 

per tal de 
1',anegueu-vos-1 e s 

podel"-

~s aquest divendres vinent!! 
Recordeu-ho! ! ! 

SOPARET D'ACOMIADAMENT D'EN RICARDO ROSELLO 

Tot just finalitzar l'Assemblea, · es convoca al personal al sopa
ret que amb motiu de l'acomiadament d'en Ricardo es realitzarA a: 

Lloc: CAN NENET (Butsenit ) 

Hora: 2/4 de lD ~10 ,segons duració de l'Assemblea. 

Memi: 

Preu: 

Pa torrat, pernil, 
S 

assistents = ¿? 

amanida, beguda, etc •• 

" .... ,. Aquest 
-:'·· familiars ;. 

acte estA exclusivament reservat per als membres 
coneguts, i pels que s'hi Vulguin afegir. 

de la SAS, 
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Paeria lJ,l!. 
25007 LLEIDA 

Stcció d'Activitols Suba qua tiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

CIRCUUAR 01/86 
24 GENER 1986 

ASSEM8LEA GENERA~ 

FEDAS-CSD-QoIAS 

El passat 13 de desembre es realitz~ l'Assemblea General Ordin~
ria de la SAS-CELL, amb 15 mambres pr.Bsants i 4 da representats, i -
que va quedar enllestida en una hora i quart. 

Seguint l'ordre del dia de l'assemblaa, direm que va llagir-se i 
aprovar-se l'acta de l'assemblea anterior~ i despr's es coment~ la -
mam~ria d'activitats de l'any 1985 (Montcort's, Oijous Subaqu~tics , 
Curset d'immersió a pulmó lliure, sortides col.lectives, colocació 
del 8etlem, nous socis •.• etc.). 

Seguidament s'inform~ de l'estat de tresoreria, aPTovant-se les 
noves quotes pel 1986 (5.475 Ptes.) on hi figura respecte l'any pa§ 
sat l'augment de 50 Ptes. a la Llicencia i 200 Ptas. l'any el CELL. 

L'altre punt fou el projecte d'activitats pel 86. Com 's ll~gic 
-- llastima -- no es pot donar un calendari exhaustiu d'activitats a 
realitzar, dones la capacitat organitzativa de la SAS, ara per ara, 
no gaudeix de massa col.laboració. AixD si, per~, hi ha la voluntat 
de fer maltes coses: 

- .Sortides col.lectives, tant per escafandrers com pels apneistes. 
- Continuar amb la tasca de Montcort's de Pallars. 
- Encetar observacions als llacs d'Estanya. 
- Nou curset d'apnea, i perfeccionament. 
- Dijous Subaqu~tics, millorats. 
- D'altres activitats, i les que suggeriu amb la vostra iniciativa. 
Tot seguit s'aprov~ per unanimitat la proposta de cobrir la "voca 

lia" de Junta que deixa vacant en Ricardo Roselló, per en Jaume Colo;. 
Els pracs i preguntes foren anotats i aclarits i amb les ganes -

creixents d'anar a sopar es va cloure l'assemblea, lá qual podem dir 
va continuar a Can Nenet al cap d'una estona. 

EL SOPARET O'EN RICAROO 

Acabada l'assemblea i traslladats a Can Nenet, gaudlrem del sopa
ret de comiat que amb motiu de l'anada, o tornada, d'en Ricardo i la 
seva familia a Xile s'organitza. 

Despr's de la teca, unes "improvitzades" paraules del Sr. Prasi
dent solemnitzaren l'acte, i s'obsequi~ en Ricardo amb una petita r~ 
producció artesana de la Seu Vella, i amb un llibre que fou signat -
pel assistents. 

Fa uns dies es va rebre una targeta postal des de ViRa del Mar -
(Xile): una salutació per a tots d'en Ricardosub. 

8ETLEM DE LA SAS-CELL A CAMARASA 

El passat 22 de desembre va colocar-se el 8etlem de la SAS-~ELU 
sota les aigUes del Segra al seu pas pel Pont de Sant Jordi a Camarasa. 

AigUes frescotes (6-7 QC), un sol preciós, una bona foguera, 6 peE 
sones a l'aigua i un nai xement de "barr:o mursiano" per situ ar sota 
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l'aigua. Un cap instal.lat al peu d'una de les bases de l'esmentat 
pont i desprás de glopejar una nadala subaquatica, es va donar un 
,tomb per la zona ' i va gaudir-se de la pres.ncia d'un , lluci, un bon _ 
grapat de barbff, for9a madrilles i alguns altres peixets no ben iden 
tificatff que donaren más vistositat a l'entorn del Betlem de la SAS: 

SALO NAUTIC - 86 

Del 1 al 9 de febrer cal passar per Barcelona. 
descartar-lo, doncs ás reservat als professionals. 

El dia 1 podeu -

El sector subaquatic del Saló 
Nautic ens espera, així com els -
restants stanasde cadasqun deIs -
pavellons i palaus. 

Membres de la SAS-CELL tenen 
prevista la seva visita al Saló -
el diumenge dia 2, i d'altres el 
cap de setmana següent, dies B o 9. 

Penseu en eis dijous previs per 
trovar-vos al Centre els qui vul-

Salón Náutico. 
Internacional B 
y Sector Caravaning 

queu anar-hi a9rupatff (i així re feria de Barcelona ,.~ 
duir el cost de l'expedició) o bé 
truqueu-vos per tel.fon... Cal maures. 

RELACICl DE MEM8RES DE LA SAS-CELL 

Intentant satisfer el desitg de bastants deIs membres de la SAS, 
s'adjunta copia de l'estat de soci§ membres al 31-12-85 amb les se-
ves dades, confiant que serviran per apropar-nos un xic más uns als 
altres, i tambá per saber quí són els que hi somo 

AOHESIU, ENGANXINA, PEGATINA •••• COM VUlGUEU 

Ja la tenim. Ha costat més d'un any de redissenys i d'espereff. 
Ara ja podreu enganxar-les a tot arreu: al ~txa, la bicicleta , 

les ampolles,les ulleres, a la porta de la veina, al yatch, i allí 
on vulgueu. Aviat s'informara del preu de venda, doncs encara bal 
fer els calculs de marketing adients. 

- Sopar social de la SAS-CELL el 
proper 28 de febrer, divendres. 

Lloc i $ más endavant. 

- Les Llic~ncies-86' es rebran ben 
aviat. 

- MERCAOILLO-SUff: Ep tu!, qu. vals 
vendre? Si no ha dius no ens en -
assabentarem. 

- Setmana Santa: sortida col.lecti 
va a la Costa Brava. 

- Hi ha un bon grapat de document§ 
cions sub caducades. Pot ser que 
la teva sigui d'aquetes... 53 
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Paeria " 13 , l!. 
25007 LLEIDA 

Stcció d'Activitols Suboquatiquu 
del Centre fxcursionista de lIeida 

(SAS· CELU 

CIRCULAR 02/86 
19 FEBRER 1986 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 

FEDAS-COE-O\l\S 

DIA: 28 de febrer, divendres. HORA: 9,30 del vespre. 
LLOC: Hostal Restaurant Sant Jordi 

Ctª d'Osca, 113. Lleida (davant Cl1nica Bellavista). 
MENU: Entremesos, Semiparrillada de carn, llevats, vi, cava, -

café i licors. 
PREU: Al voltant de les 1.600 Ptes •• 

ATENCIO: Imprescindible confirmar l'assistencia, n2 acompanyants. 

SALO NAUTIC 

Fins el dia 25~2 per la nito (Si alg~ precisa d'un al
tre men~ que ho digui). 
CAL TRUCAR: 249671 (Blai, 10 a 11 nit +6-) 

Molts han estat els membres de la SAS-CELL que visitaren a pri
mers de febrer el Saló Nautic a Barcelona. 

Pels que no hi van anar en farem un petit resum referi tal' am-, 
bit subaquAtic del mateix. 

Material: No gaire , cosa nova. Els stands ja tipics de Nernrod, 
Barragan, Star France, Nauti tracción, id' al tres firmes comercials 
amb nombrosos productes de totes marques: GSD, Mares, Spiro, Beuchat, 
Scubapro, Tridacna, Viking, etc •• DeIs vestits de, neopreno cal par
lar deIs nous models Nernrod, Star France i d'altres, aix1 com els de 
la nova firma picasso, tots amb nous colors. Les ulleres de sili
cona i aletes de fibra (també monoaletes) tenien aquest any for9a -
presencia en molts stands. 

Cursets: Nombrosos clubs,de Barcelona principalment, oferien
fulls informatius de llurs cursets d' escafandri'SlII,e, pesca, biologia ••• 
deIs quals, membres de la SAS van fer bon recaptei són a la vostra 
disposició a l'estatge social. 

Concursos: DeIs dos concursos de foto-sub que el Saló Nautic -
recuII, el de la FECAS i el del CRIS, cal dir que calia visitar-los, 
doncs la varietat d'imatges subaquAtiques era nombrosa. Cal dir tam 
bé, que el company Blai Montserrat guanyA el premi a la millor ':5."t "
cOI.lecció com a debutant en el concurs "Cazo Imágenes" del CRIS , 
amb tres fotografies, dues de les quals foren realitzades a Monteor
tés el passat octubre, i l' al tra a la "Peixera de Pinyana". 

Per acabar diguem que va tenir lloe la presentaeió oficial del 

54 
• •• / ••• Uracull 



· . . 1 . . , 

NAFOSUB, Campionat Nacional de Fotografia Submarina, organitzat per 
la FEDAS, i que per primer cop es 'realitza, i que tindrA les Illes 
Medes com a escenari dUrant els dies 29-5 al 1-6 vinents. La FECAS 
ens acaba de comunicar que el Blai formarA part de la selecci6 cata 
lana de fot~sub, doncs ' ha estat el primer en la classificaci6 del 
Campiónat de Catalunya. Felicitats Blai! 

EL TRE SORER DEL CENTRE DIU ••• 

El Molt Il.lustrissim Sr. Tresorer del Magn1fic Centre Excursi2 
nista de Lleida (és que encara no hem rebut els diners i cal ésser 
una mica pilota ••• ) diu que li han estat retornats alguns rebuts de 
membres de la SAS-CELL, i que manquen algunes domiciliacions bancA 
ries. Evidentment, si el Centre no cobra la SAS tampoco -

Es prega reviseu la vostra situaci6 contributiva amb la SAS-CELL. 
I si algd, per qualsevol motiu, precisa o desitja donar-se de -

baixa a la SAS, o del CELL, soIs cal que ho digui, si us plau, per 
tal de regularitzar la si~uaci6 i no trovar-nos amb la situaci6 bu
rocrAticament folklbrica com és el "va y viene" deIs rebuts impagats 
o retornats. 

E p! 
Ja s6n a la venda les "pegatines" de la SAS-CELL. El preu és de 
trenta Ptes. (30 pels amics). Es bus'quen agents de venda •••• i 
compradors ••• 

Revista "INMERSION", nova a nivell nacional. Hi han butlletes 
de súscripci6 a l'estatge social. 

S'adjunten llicencia federativa/1986 i carnet CELL/86. La prim~ 
ra cal firmar-la. Fixeu-vos-hi. Guardeu-ho amb la restant do
cumentaci6. 

MERCADILLO-SUB: Exent d'I.V.A •• 

La SAS-CELL estA tramitant els papers per tal de constar en el 
famos llibre "Guinnes" deIs rekords, doncs gaudeix del nivell , 
més alt de documentacions caducades i ampolles d'immersi6 fora 
de contrast . de tota la CMAS. 

Atenci6: els que assistiu al sopar social de la SAS-CELL tindreu 
'entrada de franc a la projecci6 de diapositives sobre activitats 
i sortides de l'anY, 1985, amb la que s'ens ,amena9arA durant el -
café de l'esmentat sopar social. No us ho perdeu. 

A reveure 
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Smió d'Activitols Subaquatiques 
del Centre Excursionista de L1eida 

(SAS - CELU 
Paeria 13,1!. 
25007 LLEIDA 

FEDAS-COE-CHAS 

SETMANA SANT~ - SORTIOA COL.LECTIV~ . 

CIRCULAR 03/86 
16 ~lAH~ 1980 

Tal com s'acorda, la sortida col. lectiva de la SAS-CELL es realitzara: 

- a L'Estartit - Illes Medes 
- Oel 27/28 fins 30/3J dr marg, segons convingui a cadasc6. 
- Opció Camping o bá Hotel. 
- La SAS subvencionara el que pugui, especialment de l'embarcació. 
- Int.eressats: dijous dia 20, a quacts de nou del vespre a 1 'estatge 

social. 
- · Aclariments i informació complementaria: ~.M~ Castellvi, 241888 • 
- Oecidiu-vos. Cal vellugar-se. 
- Si a algú li cal quelcom de material (vestit de neopreno, ploms, etc.) 

que ho demani. Hi ha gent que no hi pot anar disposada a cedir material 
del seu equipo 

SOPAR SOCIAL 

El passat dia 28 de febrer la S~S-CELL realitza un cop más el seu so 
par social amb l'assistencia de vint-i-sis oomensals entre membres de la 
SAS i llurs acompanyants. 

Ni que forem bastants i la gresrra suficient trobarem a faltar la com 
panyia de la resta deIs membres de la SAS, alguns deIs quals es disculpa 
ren per motius diversos, d'altres eren de viatge, i segur que d'altres = 
no se'n recordaren. 

Oesprás dr les postres i de sentir (más que escoltar) unes paraules 
del President, s'efectua una projecció de diapositives que reflectien 
bona part de les activitats de la SAS-CELL durant l'any 1985. 

Per primera vegada en els sopars socials de la SAS-CELL gaudirem de 
la presencia del Sr. President del CELL, acompanyat de ~a seva esposa, 
sots-secretaria. del CELL, i del Sr. Tresorer i senyora, Secretaria del -
Centee, els quals donaren un toc más institucional al nostre senzill so
par-reunió. Llastima que foren insobornables; i caldra esperar el $$$ 
del nostre pressupost com les restants Seccions del CELL. Paciencia •••• 

CURSETS O'ESCAFANDRISME. INFORMACld. 

A l'estatge social hi ha un recull de tota la informació que la SAS ha -
pogut recaptar relativa als diferents cursets d'escafandrisme, si bá en
cara esperem rebre más dades d'altres clubs als quals hem demanat infor
mació. Els interessats ja sabeu on podeu informar-vos. 

Els escafandristes, o escafandrers, de 22 que vulguin preparar-se 
per obtenir el titol de lª cal que ho feu saber per tal de programa~ el 
cUDset de forma convenient. 

MERCAO ILLO SUS-

Es ven: - Bibotella 2x12 Nemrod) bon estat, per contrastar. 
- Regulador mono traqueE Delta-2 Nemrod. 
- "Chaleco" compensador de flotabilitat Nemrod (model antic) 
- Aletes, ulleres, tub •••• 

Preus a tractar·. Carlas r~ódol, talefon 267218. 
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Paeria l3,l!. 
25007 LLEIDA 

Stcció d'Activitols Subaquafiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

C IR CULAR ff4/86 
19 o 'ABRIL 1986 

FEDAS -COE-CMAS 

SAl:LiT 1 ESPORT: REVISIONS 

Amb l'inici de les acrtivitats subaquatiques per a la present tem 
parada, hem de tenir aura de preveure tot ailo que ens pugui suposar
problemes en le so nDstres immersioml', i així solventar-ho. 

Si en l' aspecte del mater ial cadaS"cú es preom!lpa del seu manteni 
ment i cronservacrió, d'a-coro amb la dedicació que eS" mereix un equip-
del que dependra la nostra propia VJidi3, ens estalv,iarem ensurts i a-l 
mateix temps uns diner-s producte de la llarga v,ida dsls instrumemts-. 

Si, fins a un cert punt, tots som capa~as de s aber si un materia! 
esta o no en bon estat, no passa igual amb el nostre organisme que , 
malgrat' poques excepcions, es troba en coment;:ar la temparad81 d'esentre 
nat i mancat de recursos enfront el medi aquatic. -

P~r tal de preveure possibles incidents deguts a' la manca de prepa 
ració física, la SAS-CELL ha concertat amb la Generalitat de Catalunya, 
mitjan~ant la Direcció General de l'Esport en el seu Centre de Medici
na Esportiva, unes revisions f 'isico-esportives, amb caracter totalment 
gratuit, pels membres de la nostra Secció, que tindran caracter anual 
i permetran coneixer a l'interessat el seu estat físic i rrorre~ir a -
temps possibles deficiencies que farien perillosa la nostr a practic~ 
esportiva. 

Les revisions són for~a complertes (raigs X, electros, espirome - 
tria, vista, oida ••• etc •• ) i permeten seguir l'evolució personal al 
llarg del temps degut al seu caracter periodic. 

Aquells qui estiguin interessats en fer-se la revisió poden posa~
se en contacte amb en JOSEP Mª CASTELLV!, al telefon 241888 per concer,' 
tar el dia. Els dies de visita sóh: dilluns, dimecres i div e ndres, a
partir de les 19 hores (7 de la tarda). 

El termini per a les inscripcions s'acaba el 30 d'abril. 
Aquesta revisió té validesa com a certificat medic en el cas de -

l'inici de cursos d'escafandrieme, així com per actualitzar ,erada tres 
anys l'apartat de revisions de la llibreta d'activitats subaquatiques. 

Totes les revisions es duran a terme a la Casa de l'Esport (Camp 
d'Esports, enfront del Velodrom) Avinguda Alcalde Rovira Roure 43, de 
Lleida. Telefon 243842 . 

Esperem que us sigui d'utilitat. 

ATENCI~!: CURSETS O'ESCAFANDRISME PER A 2ª I lª CLASSE. 

Ens acaba d'arrivar informació de l'únic curset que es realitzara 
en cap s de setmana a tota Catalunpa. La SIRP (Societat ~~Immersió Re
cuperació i Pesca) és l'organitzadora, i el curset es realitzara a T~ 
rragona. La SAS-CELL ha negociat a'mb la SIHP condicions i avantatges 
pels membres de la SAS i possibles interessats, els quals vulguin fe~
se bussadors autonoms de 2ª i també pels segones que vulguin fer-se -
primeres. 

L'inici 
re's IIjall, 

Els que 
subaquatica 

del curset és el molt proper d,ia 26 d 'abril i cal inscriu 
Informeu-vos tot trucant en Blai Montserrat (249671 nits)¡. 
so~ segones tingueu present que a la SAS i a l'activitat 
lleidatana 11 cal tenir primer es, els quals pot se~ puguin 
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aspirar a ésser monitors i instructors. 

Les proves pels primeres seran dues: una de teoria i l'altra de 
practica al mar. SoIs s6n dos dies •• • Pero cal estudiar i entrena~
se un xic. Informeu-vos-hi. 

De ·moment ja s'hi han inscrit tres o quatre pel curset de 2ª i al 
guns más pel de lª. Engresqueu-vos-hi ••• ! 

GRUP DE SOCORS 

Mitjangant u~s contactes mantinguts amb la Federació Catalana de 
Piragüisme, esta elaborant-se la creació d'una mena de sub-secci6 dins 
la SAS-CELL Formada pels interessats en participar activament com a -
homes de socors a les curses de piragüisme, tasca que té quelcom de -
subaquatirra. Normalment aquest servei el prestan enti tats de feara nos 
tres comarques, pero,si.hi ha quorum suficient,la SAS - CELL podra oferir.-
el seu servei a la Fed. Cato de Piragüisme, amb el que economicament 
aixo implicaria per a la SAS i els participants del grupo Per más in 
formació: Josep Mª Castellví, 241888. 

MERCAD ILLO SU8. 

El company Joan Azuara té en venda material sub quasi ~ou " i que 
juntament amb el seu preu indicatiu es passaa relacionar: 

• • 11. 500 
• • 43.000 

- Regulador Nemrod Delta-2 
8ibotella Nemrod 2x12 
Oecocontrol MEGA SPORT • . 
Manometre sub. Nou. •• • 

• 

"Chaleco" compensador flotabilitat • 
Cinturó de llast •••••••• 
Ploms de 2Kg. e/y •••••••• 
Ploms de lKg. c/u •••••••• 
Vestit Targui La Spirotechnique amb 
pantalons talla 2 i jaqueta talla 3. 

· 26.500 
7.000 
7.500 
1.000 

550 
250 

20.000 

Interessats: adreceu-vos al telaron 231431, a partir 22 h. 

é pI • 
- El company Ricardo Roselló, "El chileno", ha tramés per als membres 
de la SAS-CELL la lletra que aquí reproduim. Els qui vulgueu la seva 
nova adressa, preneu bona nota: Ricar-do Roselló ovalle 

· -~ 
· 
l 
· ~ , 
• 
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Paeria 13,1!. 
25007 LLEIDA 

Stcció d'Activitols 5uboqualiques 
del Centre Excursionista de L1eida 

(SAS· CELU .' 
CIRCULAR 5/86 

19 JUNY 1986 

FEDAS-COE-OIAS 

11 CURSET D'IMMERSIO A PULMO LLIRE / INICIACIO A LES ACT.SUB •. 

Com podeu veure en el cartellet reproduit al dors , la segona edi 
ció del Curset d'apnea i iniciació de la SAS-CELL ja la tenim a sobre. 

Cal recordar la finalitat d'iniciar i divulgar el món subaquatic 
que persegueix aquesta mena de cursets. Pero us podem assegurar que 
abona part deIs membres de la Secció els hi caldria perfeccionar-se 
(si no iniciar-se) un xic seriosament en l'immersió en apnea. 

Pels membres de la SAS-CELL el curset és de franco D'altra banda 
es prega que els interessats en col.laborar en les sessions de pisci
na ho comuniquin quant abans al Blai Montserrat (249671-nits). 

Amb caracter d' urgencia, .ja Junta de la SAS-CELL commina als me m
bres de la Secció .. l afer coneixer als ,possibles iriteressats en di t 
curset,les dades, termini d'inscripció, així com les informacions com 
plementaries que ben segur sabreu donar-los-hi. Totes les dades d'in 
terés són al cartell reproduit. Cal la vostra col.laboració. 

NOUS TITULATS SUB A LA SAS-CELL 

Felicitem de tot cor als nous bussadors esportius de 2ª classe -
que des de fa uns mesos s'han estat sacrificant viatjant de Lleida -
a la costa per tal d I·assistir a les classes de llurs cursets, havent 
tots superat totes les proves teoriques i practiques satisfactoria-
mento 

Així, dones, felicitats per la Gemma Viera, que ha fet el Curset 
amb el CRIS-Terrassa, i pel grup format pel Xavier Guiu, el Lluis En
ric Jucla, el Josep Mª Freixa, l'Antoni Comella i el Josep Cardona, 
els quals feren el curset juntament amb la S.I.R.P. ' de Tarragona. 

Tambe, recordem als que estan realitzant el Curset per a bussa-
dor esportiu de 1ª classe, del que encara falten les proves de mar, 
de les quals cal suposar en sortiran triomfants. Ells són el Faust 
Justribó, el Raimon Serra i el Josep Mª Castellví . 

Tant de bo que cada any hi hagues tan bona fornada •••. 

ARQUEOLOGIA SUB - ATENCIO! ! ! 

Pel interes que segurament tindra, es reprodueix la Circular re
bu da mitjangant la FECAS, del Servei d'Arqueologia, de la Direcció -
General del Patrimoni Artístic, dependent del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

Informació complementaria us la pOdra facilitar el nostre expert, 
el Josep Mª Castellví (241888). 

Evidentment, la SAS-CELL, amb la publicació d'aquesta nota en la 
circular, declina qualsevol responsabilitat en quant al deure d'in
formar ' al seu's associats del contingut i conseqüencies de l' incumpli 
ment de la llei. Entesos? -
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OENERALtTAT DB CATALUNYA 

DBPARTAMRHT DH OUUTURA 

DIH~:r.(':l1') "",..._AI. Dtn.. P",""i..oNt Awnt.nC 

",,"Vfg n·""QUPlO~A 

El Serve! d ' Arcp..leologla de ~a Generalltat de CatallSlya, d'acord aro la 

Federaci6 catalana d'Aetivltat8 Sl..bsquAtlques, u:s reeorda que segcne la lle1 

16/1985 de 25 de JU"Iy, exll5te1.x \Xl p18IW cpe f1nalltza el prq:>er 19 de juliOl 

per ccm..nlc..V' a ]I! f'.eneralitat de Catallrty9. ele objectes arqueolOglcs ex1s-_ 

tents en col.leccioos privades. 

Tote ele objectee epi! es declarin .!'1ns la data assenyalada restaran ' en 

propletat dele seus aetuale poaseYdors, ala quals no se'la podr8. exigir cap 

tlpus de rea:pcnsabUl tat per les aniG81cns caneses anter1onnent. 

Per tal d'efectuar les declareclcns d'aquests objectes us heu de d1r1-: 

gir per escr!t al. Serve! d'ArcJJeol~a. de la Generalltat de cataluwa. 1nd1 

cent: 

Ncm, cogncm i ~a 

Uoc d,'1.:bicaci6 de 1 tobjecte 

l.J.oc de la troballa 

Descripci6 de la ~a i del seu estat de cooservac16, i dues 

fotograf1es en color de 8 x "12 cms. (arb els negatius) de c! 

da pe<;a. 

El dec1ar'Blt d'aquests objectes arqueológics S~ha de. cO'll'rcrnetre a: 

vetllar per la 8e'V8 con-ecta ccnservac1ó; pennetre el seu estud1; no ea:!! 

"vlar la 8e'V& 1.:b!cac!6 sense autoritzac16 1 no exposar-les p..bl1eement -

sense autoritzaci6. 

Us recordem tarbé, que tot objecte arq...teOl6g1c trobat o no en \.rl ja

c1ment és propietat de l'Estat i que el seu deterloranent, recerca 1 ex

tracci6 &en&e pernds esta penat per l a He! arrb nultes de fins a 

25.CXXl.CXXl,- de pessetes. 

== S" ... / ... 

mm 
O:mNERAIi1TAT DB OATALUNYA 

'DaPARTAMllN'l' De court.mA 

DIIII-=O O __ AL D.1. ..... """' .. ON' ,un1rno 

._v .... n'A.""VftQLOO1A 

... / ... 

La 1n:fortNlC16 c(Il'l)leta 80bre aqueste terree la podeu trobar a la lle1 

16/1985 de 25 de JlI1Y sobre el "Patrlrra11.o Histórico Eepat"Iol" (B.O.E. M. ' 

155, de 29 de JLI"ly de 1985) 1 al Real Decret 111/1984 de 10 de. Gener. de

dese",,?l~nt parcial de l'esnentada lle! (B.O.E. rim. 24, de 28 de Gener 

de 1984). 

Adre~es del Serve! d'Arqueolog!a 

Servei d' Arqueolog1a de 18,1 

General! tat de Catal~ 

Barcelcna.- Palau Moja, el Portaferrisa. nú"n. 1, 20." 06002 BARCEI..O"lA 

GII'a18..-"Centre d'Investigaelcns Arqueologlques". casal. CUltura Bisbe lol""e1 

z.ana. cl Gaspar Gasal, sin. 17001 G~ 

Lleida.- "Servels Terrl torlals del Departanent de CUltura" el Govemador 

Monteada, 13. 25CXJ2 l...l..EIDA 

Tarragcna.-"Servels Territorials del Departanent de CUltura" el Rarbla JGYa,30. 

Tortosa.- "Servels Terrltorlals del Departanent de CUltura". Palau Ol1vfr, ' de 

Boteller. el Dr. Ferran; sin. 435CX) TORTOSA 
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5ecció d'Activitols Suboquofiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS· CELU 
Paer~a 13 , l!. 
25007 LLEIDA 

FEDAS-COE-OIAS 

SORTIDA A L'ESTANY DE HONTCORT~S 

CIRCULAR 06/86 
19 JULIOL 1986 

Lloc: Estany de Hontcortes (Baix Pallars). 
Data: 26 i 27 de juliol. 
Coordinador: Josep H! Castellví (241888) 
Inforrnació i programació: Trovada a l'estatge social el dijous 24, a les 

.8,30 del vespre. 

Aquesta sortida col.lectiva de la SAS-CELL és la segona que es realitzara 
a Montcortes, dones fios el 31-12-86 gaudim d'una autorització de Medi Natural 
de la Generalitat per a la practica d'activitats sub a l'estany. 

La sortida seria el dissabte per la tarda, i la tornada el diumeng_e al ve~ 
pre. 

EIs interessats assistiu (o truqueu) el dijous 24 a l'estatge social, i 
així es podran aclarir les qüestions de tendes, equipament, menjar ••. etc •• 

Tant apneistes com escafandrers podreu gaudir de l'espai subaquatic de l'es 
tany. Aigües de bona temperatura als seus 10 primers metres (segurament al -
voltant deIs 20-23 2 C). 

Com és norma a les sortides de la SAS-CELL, cal que recordeu que soIs hi ~ 
dran anar tots aquells que s'ho vulguin passar fon;:a bé. Passotes, llpasmarots tl

, 

i ganduls, absteniu-vosll 
Els bussadors de l! de la SAS intentaran baixar al fons maxim de l'estany 

(-30 m), 00 les aigües sóo a 42C i la visibilitat molt reduida. Si s'aconse
gueix será la primera vega da que s'assoleix aquesta cota per bussadors. 

També esta prevista una imrnersió nocturna per a visitar els crancs de l'es 
tany i les truites. 

II · CURSET D'IHHERSIÓ A PULHÓ LLIURE: AIXÓ VA B~. 

El proper passat dia 11 de juliol fou la cloenda del curset d'iniciació 
d'eoguany. Amb un $oparet mitg improvisat al restaurant de Les Basses, va fi
nalitzar l'última sessió oficial del curset. 

Uns vint-i-tres cursetistes i de cinc a deu col.laboradors de la SAS es re 
mUllaren a l'Olímpica de Les Basses tot·aprenent i perfeccionant la tecnica de 
la immersió en apnea. 

Polsant entre els cursetistes i l'organització, l'opinió que els mereix el 
resultat del curset, resumint algunes de les contestes i comentaris relatius al 
mateix: 

- Monitor director: Cal reflectir amb total claredat que, tal com era de -
preveure, no obstant quelcom aspecte lbgicament ineluctable, i donada la cojun
tura de la SAS-CELL, vista l'evolució i l'especialització lligat amb els nous -
metodes, sistemes i equipament, l'ansia de divulgació i perfeccionament, podem 
expresar una específica i sustancial satisfacció tot entenent l'esfor~ de cur
setistes, col.laboradors i monitors,de la qual cosa cal deduir que el CELL vist 
el que cal observar es trova al cim, al pou, a la neu, a la ginesta, a l'estany 
i a la mar salada, i d'ací a l'eternitat. cal,pero, agrair el ban temps i la -
bona sort sense els quals la cosa no hauria estat igual ••• 
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Em sembla que ja ha he dit tat ••• 

~ Comentaris de cursetistes i monitors: 
' - 'L'aigua m'entra dins del tub • . l1! - dones búfala ... 11 
- Com és que estre les ulleresi 'el bigoti m'entra aigua ?? - pelut .. ! 

Quin rotllo té el Monitor . ... i la calor que fa vara el projector!!! 
- QU1 és aquest que parla?? 
- Corn!! Un escorpí77.... - No, dona, un escarpí ... 
- Aquell és ofegat??? , a bé és el Blai ? 
- Profe m'entra aigua!! .... - engole~x saliva .. 
- Profe em fa mal l'oida!! .• - bufa pel nas .. !! 
- Que és un focus d'enfaust?? 
- Alguns no naden: van amb bicicleta sota l'aigua ... 
- Aixo és forga "guay" ... 

EPI EPI EPI EPI EPi •••••••• 

MERCADILLO SUB: Compra i venda 'de material sub . Anuncis en aquesta cir
cular periOdica (de franc •• ). 

- ES TRAMITEN RENOVACIONS DE DOCUMENTACIÓ SUB CADUCADA. Si valeu, es cIar •• 

- Els dijous pel CELL : caliu sub del millaret •••• comproveu-ha .••• 

- MEDICINA SUB/ACCIDENT DESCOMPRESSIÓ: Un campany de la SAS-CELL, al abser 
var després d'una immersió,que tenia unes taques rogenques a les carnes va 
pensar en un possible s~oma d'accident per descompressió, un xic as sus
tat va fer algunes consultes i es prengué unes aspirines4.4 semblava que 
el possible accident no era tal ••. 

. A l'un dema es repetiren les taques a les cames.després d'un altra im
mersió. ... Al cap d'una bona estona va arribar a descobrir que les ta
que eren, feli9ment, provocades pero la costura del vestit de neopreno!ll 

- Aixo pot passar a qualseval •••• 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 

1I2!l CURSET D' IMMERSrO 

A PULMO LLIURE 

PRACTIQUES: DIES 7.8.9.10 I 11. 
1bRA: DE 7.30 A 9 VESPRE. 

. uoc: LEs BAsSES (L'o..rIf'ICA) 

o R G A N I T Z A : .' 

Smió d'Activifoh \uboquatiquu 
del (entre (xcursionÍlta de lIeida 

(SAS - CELU 

¡O 
10 

.~ -y ,,- ",-.,.",.",,- ~ 
~ ..... ~\\ ------< 

1I11A lIM11 U'lrI:ilKll'\.lO: ü DE.mv. tvLt.~ lIMIIAIU. 

PREU: · 2.cro PrEs. (IPUOU ASSEGUlANC;A I mm) 
MTERlpc·lfIESSo'IH: il.LERES, TIIB I .... ETES, 

COL.LABOREN: 

LA PAEnIA 

~*, 

.. 

AJUNTAMENT DE LLEIDA 
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Paeria 13,l!. 
25007 LLEIDA 

Stcció d'!ctivitah Suba qua tiques 
del Centre fxcursionista de lIeida 

(SAS - CELU 
FEDAS-COE-CMAS 

CIRCULAR 07/86 
03 O'OCTUBRE 1986 

SOTA L'AIGUA: I CICLE DIVULGATIU DE LES ACTIVITATS SU8AqU~TIQUES. 

Substituint Els Dijb~s Subaqu.tics de la SAS-CELL deIs dos anys passats 
pel 86 s'ha programat, d'una forma m's intensiva, l'aportaci6 divulgativa • 
de .la nostra Secci6, mitjan~ant un cicle de 5 dias de durada. 

S'~djunta el programa on s'hi exposen els continguts i restant. infor
mació de les sBssions. 

La Junta agrair. prengueu bona nota deIs die 5 i horari deIs actes per 
tal de que no us en perdeu cap. 

rs el primer Cicle de tem.tica sub que es far. a Lleida. Veritablement 
'5 una fita hist~rica. Sigueu-hi partíceps. Moralment hi sou obligats. 

ATENCIO: URGENT: CURS D'ESCAFANDRISME ~ S.I.R.P. TARRAGONA. 

Com sempre, amb presses i sense marge de temps •••• 
Ens ha estat comunicat que la SIRP organitza el seu X Curset d'Escafan 

drisme, amb un preu de 23.000 pts . . pels membres de la SAS-CELL. Esperant
el programa concret del curset, us podem concretar de moment les dates: 
del 18 d'octubre fins al 21 de desembre. Oissabtes tarda i diumenges matí. 

M's complerta informaci6, quan la tinquem, al tau16 d'anuncis de la -
SAS-CELL, Paeria 13,1ª.. Interessats, concreteu la vostra par·tHfipaci6 -
urgentment quant abans. 

CALIU SU8?: ELS DIJDUS AL CENTRE. 

Els que ja sou adictes als dijous de la SAS pel Centre ja sabeu de 
qU~ va la cosa. Aix~ '5 pels que no poden, no se'n recorden, o ho volen 
apr opar -se pel Centre: ._-_ . _ _ ..... - .. . 

Un veritable caliu sub 's el que es respira, a ·pressi6 normal, els 
dijous per la SAS. Si vols fer alguna sortida, o 5015 petar la · xerrada , 
t'hi trobaras segurament amb algú que s'hi apunti. 

L;¡ seu social és pe.r aix~, per trobar-se, fer projectes, canviar im-
pressions, aportar la adient col.laboraci6, i també per donar-li una capa 
de pintura (ja . arribar •••• ). 

Un telafon, el 242329, permet el miracle de la comunicaci6, i si hom 
no po~ anar-hi, i vol saber qus passa i qui hi ha, 5015 cal remenarr el -
dit i demanar pels de la SAS. Així de serizill. 

Sortides a les Medes (Pare Natural) amb cargolada inclosa, descens -
d'un sector del Ribag","r~ana; i d'a1tres sortides, s'han planejat amb el 
caliu sub que la SAS pot oferir si la gent vol vellugar-se. 

Ja ho sabeu. 

EP! EP! EP! EP! 

- ~IONTCORTES: Els passats 26 i 27 de juliol fou la sortida col.lectiva. 
Tot perfecte. Cap problema. Una fractura d'en Ram6n jugant 
a pilota, un gos de la Conca de Tremp atropellat, un parell 
de trompades amb cotxe, algun projecte dbfegat i farres -
exhuberants, foren alguns ·dels a1licients d'aquesta expedi
ci6 de la SAS. 61 
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- ESQUI: Sabent que entre els membres de la SAS hi han també afeccionats 

a l'esquí, es recorda que mitjan9ant el CELL pot obtenir-se la 
',"'::" targeta fedsr 'ativa d 'ssquí, i així anar per la neu un xic més ~ 

ben guarnit. L'hivsrn s'apropa • • • 

_/lEL CHILENO~ L 'amic Ricardo Roselló Oval le "el chileno" sns ha tram~s -
la seva adreca actual. Els que el vareu coneixer sabeu que 
li agradaria'rebre noticies des del Segria. 

- COL.LABORAoORS: 

- MERCADILLO SUB: 
GRAN OFERTA: 

Av. Diego Portales 480 -ospto. 12-
, VI~A DEL MAR -CHILE-

AIguns ja sabeu Que el CELL organitza una mena de com
peticions excursionistes anomenades marxes de requlari 
tato Per les mateixes cal l'ajut deIs membres'del -
CELL, i els de la SAS rscordeu que Rom CELL, per la 
qual cosa la nostra col.laboraci6 sera ben ,ebuda pels 
organitzadors de la marxa. 1 hom s'ho passa d'allo 
més bé. El dijous passeu pel Centre. 

Ca mara fotografica anfibia Nikonos 11, óptica 35mm 
W Nikkor 2,5. Juntes toriques de recanvi~ i adapta 
dor flash. ' 16.000 Ptes. -

Jordi Tomas 24 21 10 (tardes) 

UN ALTRA GRAN 
OFERTA: Pantalons biforrats 7 mm. cremalleres:pit i tornells. 

"Chaleco" Scubapro nou amb push lift . •• 
CO$ola profundímetre-50S més manometre 
Cinturó de llast (sense ploms) • • •• 
Ploms 2 Kg • • ••• 
Ploms 1 Kg •.•••••••• 
Armilla manega curta 2mm talla 3 

• 

Aletes Nemror venturi-fin 43-45 • • • 

• • 
•• 

Xavier Guiu - 20 42 95 (nits) , 

14.00C 
20.800 
12.00C 

1.OOC 
4illJC 
35C 

4.00C 
1.50C 

~ NO SOCIS: Aquesta Circular, exclusiva pels membres de la SAS-CELL, en 
aouesta ocasió l'han rebuda també ex-rrursetistes i simpatitzants , 
eis quals encara que no són formalment socis, cal tenir-los infor
mats deIs cursets i deIs actes d'interes. 
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LLEIDA, DEL 20 AL 24 D'OCTUBRE 
1986 

SALA D'AeTES ,DE "LA eAIXA-. el 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'Acti 
vitats Subaquatiques, pionera a 'Lleida. DeIs objectius basics 
d'aquesta Secció hi destaca la tasca divulgativa de l'esport 
subaquatic. ' 

Amb "Els dijous subaquatics de la SAS-CELL" s'oferien du
rant els mesos d'estiu del 84 i 85 un seguit de projeccions i 
sessions informatives de les diverses · especialitats i aplica
cíons de les tecniques subaquatiques, les quals gaudiren d'una 
molt bona acceptació. També, dos CUrsets d'iniciació a les -
activitats sub I Immersió a ' pulmó lliure, han demostrat l'in

"teres per aquestes activitats a les comarques de Lleida. 
Amb el present Cicle es vol refermar l'acció divulgativa 

de la SAS-CELL, tot donant ~ cpneixer el món nsubn apropant
lo a les nostrescomarques , oferint una ferma referencia per
tal de que els . interessats en practicar l ' esport subaquatic -
puquin fer-ho, sigui partint de zero, sigui perfeccionant-se, 
o bé especialitzant-se 

_____ PR O G R A M A ______ _ 

DILLUNS, DIA 20 
- PI'ésentació del Cicle. 

- Conferencia i diapositives a cárrec de FREDERIC MALAGE 
, 'LADA i ~S, sota el tí tol: "HISTORIA SllEIMARINA = 

DELS ESPANYOLS". Una interessant aproximació a la his 
j,.tOria subaquatica i la seva evolució al llarg del ten¡)s 

, :' de la ma d 'E dels més : ben clocuJrentats experts en aques 
- ta materia .. ' -

DIMARTS, DIA 2l 

!!! 
¡r ..... 
!= 

- Conferencia de FRANCESC FRAILE amb el tema "INTRODUCCIO 
A LA IMATGE SUBAQuATICA: FUI'O-CINEMA SUB". Presentació 
d' aquest ni?n, de l' encis de captar imatges sota l' aigua, 
la tecmca i els aparells. Francesc Fraile és un ex- -
pert del foto-cinema sub, tarnnateix Director d' aquest -
departament a la FEDAS. ' 

- Projecció de la pel.lÍcula ''LOS JARDINES DE LA REINA" , 
de Francesc Fraile i Daniel Escrig. 

DIMECRES, DIA 22 
- ''1' PJ::rNITAT SUB A PONENI''' 

Audiovisual i carentaris de BLAI MONI'SERRAT, foto-sub 
lleidata, que reflecteix una IIDstra de la tasca suba 
quatica desenvolupada pelS nenbres de la SAS-CELL .-

Les aigües interiors ofereixen grans possibilitats 
per a l'esport subaquatic. Si bé al mar és on més - . 
:iJllnersió 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 
dels hanes esta escrita amb les restes, pecis i ves
tigis; que bussadors i arquealegs subaquatics van -
descobrint i investigant. Una aproximació cap a - -
aquesta vessant de l' ambi t suI:marí de la roa de JOSEP 
LLUIS CUBELLS i JOAN CANALS, amb projecció de diapo
sitives i de llur pel.JÍcula "CERCADORS DEL PASSAT" . 

DIVENDRES, DIA 24 
- "EN LES ENI'RANYES D'UN Ml>N A PARr, ANCMENAT MAR" 

Audiovisual que ens permetra gaudir d'un viatge pels 
fons de diferents mars, tot observant la vida , els 
paisatges i la natura d'aquest "altre nón". 

Obra d' un equip d' importants foto-subs catalans: 
XAVIER SAFONT, W- ALBA CAMPRUBI i LLUIS PUIGHIBET. 

- Cloenda dé!. Cicle. 

COMPI,IMENTANT LES DADES D' AQUESTA BUTLLETA REBREU PERIODlCA 
INFORMACIÚ DE LES ,ACTIVITATS I CURSETS DE LA SAS-CELL. 

NOM 1 COGNCVoIS:, ________________ _ 

CI : N~ /TELEF~ ___ _ 

POBLACIÓ CODI POSTAL. ___ _ 

j
SECCIÚ D'ACTIVITATS'SUBAQuATIQUES DEL 

Dirigir-ho CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA. 
a: PI. Paeria, 13,1~_ 

25007 LLEIDA Telefon 242329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SALA D'AeTES DE -LA eAIXA·, el BISBE TORRES,2. 

A LES 20 H. 



SOTA L'AIGUA", 
Feu a finals de l'any 1983 quan es va promoure dins del -

Centre Excursionista de Lleida la creació d'una Secció d'Acti 
vitats Subaquatiques, pionera a Lleida. DeIs objectius basics 
d ' aquesta Secció hi destaca la tasca divulgativa de l'esport 
subaquatic. 

Amb nEIs dijous subaquatics de la SAS-CELL II s'oferien du
rant els mesos d'estiu del 84 i 85 un seguit de projeccions i 
sessions informatives de les diverses especialitats i aplica
cíons de les tecniques subaquatiques, les quals gaudiren d l una 
molt bona acceptació. També, dos CUrsets d'iniciació a les -
activitats sub / Immersió a pulmó lliure, han demostrat l'in
teres 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 cpneixer el món "subu apropant
lo a les nostrescomarques , oferint una ferma referencia per
tal de que els . interessats en practicar l'esport subaquatic -
puguin fer-ho, sigui partint de zere, sigui perfeccienant-se, 
o bé especialitzant-se 

_____ p R O G R A M A ______ _ 

DILLUNS, DIA 20 
-- Presentació del Cicle. 

- Confere..cia i diapositives a cárrec de FREDERIC MALAGE 
LADA i BENAPRf:S, sota el titol: ''HISTORIA SUBMARINA = 
DELS ESPANYOLS". Una interessant aproximació a la his 

. . t oria subaquatica i la seva evolució al llarg del tanPs 
de la ma d'lÍIrl dels més ben documentats experts en aques 

. ta materia. -

DIMARTS, DIA 21 
- Conferencia de FRANCESC FRAILE amb el tema "INI'RODUCCIÓ 

A LA IMATGE SUBAQUATICA: FOI'O-CINEMA SUB". Presentació 
d'aquest ron, de l'encis de captar imatges sota l'aigua, 
la tecru.ca i els aparells. Francesc Fraile és un ex- -
pert del foto-cinema sub, tanrnateix Director d' aquest -
departaJrent a la FEDAS. 

- Projecció de la pelJícula ''LOS JARDINES DE LA REINA" , 
de Francesc Fraile i Daniel Escrig. 

DIMECRES, DIA 22 
- ''L'ACI'IVITAT SUB A PONENl''' 

Audiovisual i canentaris de BLAI MONTSERRAT ,foto-sub 
lleidata, que reflecteix una lIDstra de la tasca suba 
quatica desenvolupada pels membres de la SAS-CELL .-

Les aigües interiors ofereixen grans possibili tats 
per a l' esport subaquatic. Si bé al mar és on més -
:imnersió es practica, cal donar el protagonisme que 
també es mereixen els rius , els llacs, etc., per tal 
de gaudir de llurs espais subaquatics. 

DIJOUS, DIA23 

- "CERCADORS DEL PASSAT" 
Sota les aigües, i especialJnent al mar, la historia 
dels hc:mes esta escrita amb les restes, pecis i ves
tigis, que bussadors i arqtlealegs subaquatics van -
descobrint i investigant. Una aproximació cap a - -
aquesta vessant de l ' ambi t sul:marí de la rna de JOSEP 
LLUIS CUBELLS i JOAN CANALS, amb projecció de diapa
si tives i de llur pellÍcula "CERCADORS DEL PASSAT" . 

DIVENDRES, DIA 24 
- "EN LES ENTRANYES D' UN MON A PARI', ANCMENAT MAR" 

Audiovisual que ens permetra gaudir d' un viatge pels 
fons de diferents mars, tot observant la vida , els 
paisatges i la natura d' aquest "al tre ron". 

Obra d ' un equip d'iroportants foto-subs catalans: 
XAVIE:R SAFONT, Mª ALBA CAMPRUBI i LLUIS PUIGHIBET . 

- Cloenda del Cicle. 

COMPLIMENTANT LES DADES D' AQUESTA BUTLLETA REBREU PERI0DlCA 
INFORMACI6 m: LES ACTIVITATS 1 CURSETS DE LA SAS-CELL. 

NOM I COGNOMS: _________________ _ 

CI : N~ /TELEF~ ___ _ 

POBLACIÓ COD! POSTAL. ___ _ 

Dirigir-he 
a, ¡SECCI6 D'ACTIVITATS · SUBAQUÁTIQUES DEL 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA. 
PI. Paeria, 13,1~& 
25007 LLEIDA Telefon 242329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Stcció d'Activitals 5ubaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 
Paeria 13,1! . 
25001 LLEIDA 

FEDAS-DGE--01AS 

CIRCULAR 8/86 
27 NOVEMBRE 1986 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SAS-CELL / 1986 

C o N V o C A T a R I A 
c~;===~c==============m 

El proper dia 19 de dasambre, divandres, tindra lloc l'A s sem-
blea General Ordinarie de la SAS-CELL, a les 8 del vespre le prime 
ra convocatoria i e les 8,30 le segona¡ al local social, i amb el 
següent: I 

ORDRE DEL ' OlA 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea 
anterior. . 

2.- Memoria d'activitats 1986. 
3.- Informa Tresoreria/Uuotes 1987. 
4.- Projecte d'activitats pel 1987. 
5.- Elecció per cobrir places vacants de la Junta. 
6.- Precs i preguntes. 

(7)- Acabada l'assemblea, i al · mateix lloc: coca de recapte, i beu 
ra adient, pel personal assistent. 

Recordeu-ho: 19 DESEMBRE, O IVENDRES: ASSEMBLEA GENERAL I! 1 

PESSEBRE-SU8 / NADAL-B6 

Com ja ás tradicional (el menys ja ha hem fet dues vegades), 
apropant-se el Nadal la SAS colocara el Naixemen~ sota les aigües -
d'un indret proper d'algun riu de les nostras comarques. 

Aquast any sera a Alfarras (si no hi han canvis), onels intre
pits bussadors amb anticongelant es submergiran per tal de realitzaL
hi el nostre muntatga nadalenc, i glopejar la nadala reglamentaria. 

ATENCIO: Diumange, 21 de desembre, a las 9,15, sortida das de 
la gasolinera de Gualda. 

Despres de la remullada: mossadata i cremat de rom per tata l'e~ 
pedició. Sobre les 13,30 retor n de la mataixa. Ifo 

l'~ 
I CICLE DIVULGATIU DE LES ACTIVITATS SUBAQUATIQUES: _( 

Com ja sabeu, del 20 al 24 d'octubre passat es desenvolupa 
aquest primer cicla divulgatiu. La Junta vol agrair llur col.lab~ 
ració als membres de la SAS que han fet possible,amb el seu treball 
i participació activa, la realització del cicle. 

Tanmataix, donem les gracies als convidats ponents de cada ses
sió: Frederic Malagelada, Francesc Fraile, Blai Montserrat, Josep 
Lluís Cuballs, M~ Alba Camprubí i Xavier Safont. Ens feran passar 
unes sessions for9a interessants, tot gaudint d'un molt bon grapat 
de bOnls imatg96 subaquatiquas. 

Des dáquí cal agrair també llur col.laboració a la Caixa de Pe~ 
sions, a la Paeria, a la Generalitat i a la FECAS. 

Elrlcull 
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· .. / ... , 
Aquest I cicle ha estat un a prava per la capacitat orga nit zati 

va de la SAS-CELL. Tot iqu e en gen era l va anar tot b6, cal r ec o= 
n ~ i xe r que algunes coses no v a n so rtir com es valia , com pe r exenl
pIe e l ressD de l Cicle a la premsa ... com parl a r amb una paret •.. . 
so I s SEGRE es sa lv a una mic a neIs no s tres renecs .. . Paciencia. 

Pero, e l balan~ que en f e m deIs resultnts del c icl e 6s absoluta 
ment positiu. No ha dubteu. Graci8 s rt l cicle só n ba stantes l es -
persones que s 'han in te~essat pe r l es nosttes activ ftat s , i mol ts .. 
m6s els ~ue ja sa be n que, ara, a Lle ida, l'activitat Sub 6s al CELL. 

~T"" ,", d,' cm '"' " 0'01 " o" "' "" 019'" "'""," 
de la SAS que, no tenint domiciliadó per ba nc o caixa , encara no 

han fet efe c tiv es le s seves quotes d'aquest any que s ' acaba. 

- El s qui tinguin propo s tes d'activit a t s pel B7 ~ue ha facin saber 
a l a Junt a a ba ns de l' assemblea General. 

- Ca l que rec or deu que les vo st r es possibles " col .l abora c io ns lite 
r~ries" sera n molt ben rebudes, tant e n a~ues t a circular com a l 

butlletí del Centre. De segur que teniu cos·es, expe rienci es, qües 
tion s , e tc., que a tots agradaria sabe r i consixer... -

- MERCADILLO SUB: obert les 24 hor es del dia. Co mpr a -v e nd a-ca nvi . 
Anuncieu-vos-hi, és de fr a nco 

- Aquesta Ci rcular B/B6 de l a SAS -CELL ha estat e nviad a també als 
s imp a tit za nts sub de les nostres comMrnUes . Així si a lgú vol -

ap unt ar-s e a l Pessebre-Sub o assist ir a l'Assemblea so Is cal que 
ha f ass i. 

12 
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Smió d'Adivitah Subaqu<iliquu 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS · CELU 
Pa ( ~ r "i al] ,la. 

2 5007 I.I.E lilA 
~·I·: f)AS-CS f)-CMAS 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS - CELL / 87 

OlA : 20 de febre r 
HORA: 9 del vespre 

E IREULAR 01/87 
FE8RER 1987 

LLOC : Fonda del Nastasi (Ctª. d'Osca Km . 2,5 - Lleida - ) 
MENI1 : - Aperitiu 

- A triar : pebrots farcits, llagostins amb espinacs, endi 
vias amb camarons, coctel de gambes. 

- A triar: espatlla, "coahinillo", ~nec, fricand6, coste 
lles • . 

- Postres, a triar. i coctel de cava. 
- Trufa gelada. 

Vins, cafas, licor.s i aigües. 
PREU: 2.500 Ptes. 

RESERVES: Per tal d'assistir al sopar, és imprescindible realit 
zar l'adient reserva tot trucant al telafon 235618, dema= 
nant per rOIga (només de 9 a 10 del vespre), indicant - hi 
el nombre de places que es volen reservar. 

ATENCIO! !!: OIMARTS, 17, I1LTIM OlA PER FER RESERVA. 

O'INTER(S: En acabar el sopar es realitzar~ l'entrega de diplo 
mes als que durant els anys 85 i 86 han efectuat el Cur-
set d'Iniciaci6 a les Activitats Sub, o bé han aconseguit 
els títols de cabussadors esportius de lª 6 29 Classe. 

Tot seguit es projectar~ l'audiovisual "L'Activitat -
Sub a Ponent", que ja s'estrena durant el "1 Cicle Oivul
~atiu" l'octubre passat, i per "petici6 popular" es torn~ 
r~ a projectar)ja, segurament,per darrera vegada, doncs -
aquest audiovisual és un muntatge especial da fragments 
da difarents originals , als quals han da tornar par man
tenir la unitat. 

- En propara Circular complerta informaci6 de l'Assemblea 
General, tant de la SAS com del CELL. 

- Al dar r era: resúm de l'any 86 

- EL SOPAR SOCIAL DE LA SAS - CELL: US HI ESPEREM!!! 

13 
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HEHORIA- RESUH DE LA SAS-CBLL 

ACTIVITATS 1986 

RBSUH O'ACTIVITATS PEL 1987. PROJECTE. 

Sortides col.lectives: - Sa16 Nautic {Sector Subaquatic i Camping-caravaningl 
- Setmana Santa, i d'altres, a determinar . 

Cursets: Juliol-87: 111 Curset d'immersió a pilmó Iliure-lniciaci6 a les 
Activitats Subaquatiques. 

Divulgació: - BIs Dijous Subaquatics de la SAS-CELL (juliol-agost) 
- 11 Cicle divulgatiu de les Activitats Subaquatique s (novembre) 

Recerca: - Observacions a l' Estany de Hontcortes . 
- Observacions a les llacunes d'Estanya . 

DADES ESTADlS'I'IQUBS - Espeleosub, i d'altres. 

Altes .embres SAS-CELL durant l'any 1986 •••••••• • • • • • • 

Número de aocia al 311286 

Di.,tribuci6 per titulació de'la aelllbrea actiuB: 
Cabuaaadora. Honitora esportius •••. . • ... ••••.•• 
Cabussadors esportius de IR Classe •••••••••••• 
Cabussadors esportius de 2R Classe •••••••••••• 
Cabusaadors en apnea {amb certificat l •••••. . •• 
Cabussadors sense titulació o certificat 

Ourant l'any 86 s'han titulat • 
Cabussadors esportius de 
Cabussadors esportius de 

ACTIVITATS - 1986 

en diversos cursets: 
11 Classe • .. .•••• . ••• 
2' Classe 

la 

•• 
1 

• 
23 
13 

2 

2 
7 

Gener-a6: Visita al Sector Subaquatic i de Camping i Caravaning del Saló 
Náutic Internacional de Barcelona. 

Set.ana Santa: Estada al Parc Natural de les llles Hedee (Baix Emporda) on 
es re~lit~aren nombrases immersions. 

Juliol-86: 11 CUrset d'immersió a pulmó lliure / Iniciació a les Activitats 
Subaquatiques. 20 Cursetistes. 

26 i 27 de Juliol: Sortida col . lectiva a l'estany de Hontcortes de pa
llars, on els cabussadors de l! Classe assoliren el fons maxim de 
l'estany: -30 metres . Les i=mersions a Montcortes formen part 
d'un seguit de obervacions d'estanys cárstics que la SAS-CELL vol 
realitzar periOdi~ent . 

Octubre- 86: Sota l' aigua: 1 Cicle divulgatiu de les Activitats suaquati 
queso Ourant 5 dies i s la sala d'actes de -La caixa" varen rea= 
litzar- se projeccions i xerrades de caire subaquatic. acarree 
d'importants experts en diferentes modalitats Sub. 

Ademés de les activitats fins ara resumides, ele membres de la SAS han 
estat realitzant nombrases immersions , tant al mar CQm a les nostres aigües 
continentals. tot cercant indrets subaquatics que mereixin observació espe
cial. cal indicar que alguns membres de la SAS-CELL han encetat de nou -
activitats d'espeleosub. 

TRESORERlA 1 QUOTES DE LA SAS-CELL PEL 87 

La quota pela membres de la Sl'r.S-CELL inclou. reglamentiriament. la Lli 
cencia federativa d'activitata subaquitiques. Aixi. doncs, pel 87, i segons 
sigui el resultat de la quota del CELL a l'Aasemblea Gral ., la cosa queda 
d ' aquesta manera: 

Quota CELL 1. - 600 trim E 2.400l1'any 
2.- 550 trim ~ 2.200 l'sny 

Sl'r.S-CELL 1.- 500 trim - 2.000 l ' any 
2. - 550 tri •• 2.200 l'sny 

Llicencia fed. Act. Sub. 1.000 

Tant si és la opeió 1 , com si és la 2 la definitiva, la quota global 
pels membres de la SAS-CELL sera de... 5.400 l'any. (lndependen~ent de 
si es pertany a un a ltra Secció del CELL que tingui quotes propies). 

cal indicar que per acord de l'Assemblea Gral de la SAS-c&LL es con
tinua mantenint la norma de que pels membres de la SAS el pagament de la 
quota sera anual , o per la part proporcional a les altes durant l'any. 

Qualsevol excepeió respecte aquest pagament únic anual caldra solici
tar-la a la Junta de la SAS-CELL. 

~~a!l_d~ !e! 2e!~s~s_i_d~1! in~r~s!o~ 2e_l~ ~A~~~L_l:a~y_12a~ 

CONCEPTES 

Saldo deutor 1- 1-86 •.••...• . . 
Llicencies ' federatives 
Adhesius de l a SAS-CELL 
Correu i teléfon ••••••• . . .. • . 
Circular periOdica de la Secció 
SOrtides Col.lectives ••• ... • .. 
Curset Cabussadors l! classe •. 
Curset Immersió apnea-iniciació 
Trámits documentacions •••• .... 
1 Cicle Oivulgatiu Act . Sub ..• 
Suscripeions • ••••..••••• • .. .. 
Quotes •••••.•••.•• . .. . •• . .••• 
Subvencions FECAS 

Sumes • . ...• 

OESPESES 

12 . 834 
37 . 400 
54 . 639 

1 . 100 
11.600 
20.500 
20.987 
17. S17 

94' 
63.414 

1.800 

242.738 

Diferencia= saldo creditor ~1.)1~l2 

INGRESSOS 

14.230 

16.550 
38 . 000 

1 . 000 

139.475 
70 . 122 

279.277 

36.639 

La SAS-CE~L, de momento no realitza comptabilitat pressupostaria, uti 
li,tzant. fins la seva instauració. el criteri econamic "sobre la marxa". 

~-......... 
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Paeria 13,1!. 
25007 · LLEIDA 

Stcció d'Activitals 5ubaquatiques 
del Centre Excursionista de L1eida 

(SAS - CELU 

CIRCULAH 02/87 
10 Jtmy 1987 

FEDAS-DGE-OIAS 

III CURSET D' IMMERSIO A PULMO LLIUHE - INICIACIO A LES ACTIVITATS SUB 
Per tercer any consecutiu la SAS-CELL organitza el curset d'inicia 

ci6, tot comptant amb la col.laboraci6 de la FECAS i la Paeria. Cal 
comptar-hi també amb 'lo. col.laboraci6 de tots vosal tres si ";,oleu aju
dar el bon funcionament del Curset, especialment a les s~~!3Jons de pi~ 
cJ.na. '. • 

Recordeu que pels membres. de la SAS-CELL la participacic com alum
ne al curset és de franco Pels cursetistes en general el preu ser~ -
3.000 Ptes. 

Com veureu al cartell anunciador del curset, apareixen com a inno
vaci6 les sessions de perfeccionamento lhtjan<;ant les mat'eixes' tant -
els curse tistes com els membres de la SAS i també qualsevol interessat 
en apropo.r-se a les activitats sub, podran reunir-se tots els dijous -
(de 7,30 a 9 del vespre) fins la fi de tempor!'.da a les Basses, per tal 
de practicar tant en apnea com nedant amb aletes, o bé amb escafandra 
e16 titulats. Es procurar~ montar-hi lID circuit sub per desenvolupar 
la subaquaticitat, que confiem donar~ molt bons resultats. 

Engresqueu-vos-hi, i correu la veu! 

CURSETS PER A CAEUSSADOR ESPORTIU DE 2ª 1 1~ CLASSE. 
Si bé la SAS-CELL encara no organitza cap curset per la immersi6 

amb l'escafandre autbnom, sí qu~ procura agilitzar els contactes amb 
els clubs, geogr~ficament propers, per tal d'informar als interessats 
de les dades i preus dels cursets que periodicament s'organitzen. 

Cal, pero, que els interessats ens ho facin saber, i així poder- -
los avisar quan abans, dones frecuentment ens en entercm de la realit-
zaci6 d'un curset tot just quan s'inicia. ' 

SOBREPRESSIO I! 
Fa sols unes setmanes un cabussador esportiu de 211 de t.lollerussa, 

bomber a Cervera, s'ofeg~ pels voltants de Pal?~ós. L'autopsia acla
rí (sembla ser) que fou una sobrepressió pulmonar la que provoca el -
fatal desenlla<;. 

Us recomanem que refresqueu els vostres coneixements de fisiolo
gia de l'immersi6 i que pareu molt de compte amb l'escap lliure. 1 en 
cas de tenir-lo que efectuar: prudencia. 

EPI 
S'adjunta la llicencia federativa 
als qui no l'han recollit encara. 

ELS CURSETS DE LA SAS-CELL ••• 
) 1 

"MERCADILLO SUB": Compra-venda-can 
vi. -

- Els dijous pel vespre al Centre: 
viu el caliu sub de Lleida!!! 
(sona for9a bé ••• oi?) 

n 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 

CURSET 

A PULMO 

CALENDARI SESSIONS CURSET: JULIOI. 1987 

TEORIQUES: orES 1, ,2 i J. 

HORA I DE 8 A 10 DEL VESPRE. 

LLOC: CELL, PAERIA 13 r l!, LLEIDA 

pRACTIQUES: 

BASIQUES: orES 6, 7, 8, 9 i 10 DE JULIQL. 

PERFECCIONAHENT: CADA DIJOUS, DES D~L OlA 
16, FINS A SETEMBRE. 

HORA: DE 7,30 A 9 DEL VESPRE. 

LLOC: LES BASSES (L'OL!MPICA). 

INFORMAcrO 1 INSCRIPCIONS: 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA¡ PAERIA, lJ,l!, LLEIDA. 

HORAR!: DE 8 A 9,30 DEL VESPRE. 

TEl.tFON= 242329 

DATA LfMIT D'INSCRIPCIÓ: 26 DE JUNY (PLACES LIMITAOES) 

PRE:U: 3.000 PTES. (INCLOU TEXTS 1 ASSEGURAN<;'A fEDER.) 

MATERIAL NECESSARI: ULLERES, Tua r ALETES. 

D IKMERSrO 

LLIURE 

ORGANITZA 

COL.LABOREN : 

S~tció d'Activitols Subáquatiques 
del (entr~ fxcursionista de lIeida 

(SAS· CELU 

LA PAERIA '$' 
AJUNTAMENT DE LLEIDA 
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Paeria 13 , l!. 
25007 LLEIDA 

Secció d'Activitals Subaquciliques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

REUNIO PREPARATORIA ASSEMBLEA GENERAL 

FEDAS-DGE-OIAS 

Es convoca als membres de la SAS-CELL i simpatitzants a la Reu
nió de Junta oberta prevista pel dissabte dotze de desembre, a les 
19 hores (les set del vespre), a l'estatge social. 

Les qUestions a tractar són les relatives a la confecció de 
l'ordre del dia de l'assemblea general a celebrar el mes de gener, 
que incloura la renovació de la Junta (dones ja fa 4 anys que la -
SAS es crea i aix1 ho expressa el nostre Reglament), el programa -
d'activitats pel 1988, i d'altres aspectes d'interés per l'eyolució 
de l .a SAS-CELL. 

Cal la col,laboració de tots. Si teniu alguna act-ivitat que pr~" . 

posar,projectes, etc., exposeu-la. Entre tots hem de fer: una SAS ac 
tiva i cada cop més ferma, base de les activitats sub de Lleida i 
comarques. 

No hi falteu! 
En acabar la reunió, els qui ho vulguin podran assistir aL .. 

SOPAR DE GERMANOR DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

Dia: 12 de desembre de 1987 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: Restaurant La Masia 
Men~: - Aperitiu 

- Salmó al Cava 
- Gall d'Indi trumfat 
- Copa de gelat amb nata 

Vins blanc i negre del Benedes 
_. Café i licor 

Preu (lVA inclós): 2.000 Ptes. 
Inscripcions: Quan abans, a Secretaria del CELL. tel. 242329, o 

be personalment, de 8 a 10 vespre. 

PESSEBRE-SUB/87 

El proper dia 20 de desembre, alguns dels més intrepits cabussa
dors de la SAS -acompanyats d'altres potser no tan intrepits- es su~ 
mergiran en un lloc encara per determinar,per tal de posar el Betlem 
de la SAS i glopejar-li una nadala. Cal suposar que el dia de la -
reunió (dia 12 a les 7 del vespre) es concretara lloc, horari, etc. 

19 
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Tot esta llest pe. a la El 

dia sen) el 20 de Desembre de 1987 i el lloe que hem '/jescobert' • 

aquest aoy, es troba en el S~gre . al peu del Santua.i de StO Maria 

de Salgar tocant a Artesa de Segre. 

El l.loe forma un congost que segueix el curs del riu dibuixant una 

gran corva. En el marge de la carretera,sota una paret rocosa,ple-

na de cave tes i coves, aprofitant la tranquilitat de les aigües 

instal,larem el nastre betlem, garantitzant-vos profunditats mini-

mes de 2 metres (comprovat). No cal dir que la part culinaria hi 

sera present al final de la col.locació. 

El programa sera el seguent 

9H 30' Concentració de vehicles i personal a l' estació 

Lamolla. 

10H Sartida cap a Artesa de Segre i un cop al11 00-

va concentració a l'estació de servei del Pont . 

10H 30' Sortida d'Artesa en direcció al ~Santuari. 

lOH 45' Arribada al lloc i equipament. 

llH 30' A l'aigua fins que el cos ho aguanti i col.loca-

ció del betlem. 

12H 15-30' Sortida, assecat i Rom "CREMAT". 

13H 30' A partir d'aquesta hora ens esperaran en un lloc 

secret on ens hauran preparat uns quants cargols 

i uns quants conills per acompany~r-los (tot barat pero bo) 

-Per inscripcions cal que truqueu al telefon 23-56-18 (OIga) de 9 a 10 del ves-

pre fins el proper dijous 17 de Desemhre. 

-Porteu roba d'abric per sota ¡'aigua !!! 

-Qui necessiti material Sub que ho digui 8mb temps suficient. 

SONES FESTES !!! 

80 
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5ecció d'Activitols Suboquciliques 
del Centre Excursionista de lIeido 

(SAS - CELU 
paeria 13,l!, 
25007 LLEIDA 

F'EDAS-DGE-01AS 

, 

CIRCULAR 04/87 
28 DESEMBRE 1987 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIO D'ACTIVITATS 
SUBAQUATIQUES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA, 

DIA 15 DE GENER, DIVENDRES 
A LES 8 DEL VESPRE, EN 1~ CONVOCATORIA, I 
A LES 8,30 LA SEGONA; A L'ESTATGE SOCIAL, 

I AMB EL SEGÜENT 

ORDRE DEL DIA: 

1,- LEtTURA I APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA 
ANTER I OR, 

2,- MEMORIA ACTIVITATS 1987, 

3,- INFORME TRESORERIA, ESTUDI QUOTES/88 

4,- RENOVACIÓ DELS CARRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA SAS, 
(ENCAS DE NO HAVER-HI NOUS CANDIDATS, S'ENTENDRAN 

RE-ELEGITS ELS ACTUALS) 

5,- PROJECTE D'ACTIVITATS PEL 1988, 

· 6,- PRECS I PREGUNTES, 

En acabar l'assemblea, vi i "c o ca de recapte per a tots . 

- Qui no pugui assistir i vulgui delegar el seu vot en un a1-
tre membre de la SAS-CELL, pot fer-ho tot donant-li,en qui 
delegui el vot, una nota o escrit, signat, expressant tal -
delegació. 

- Es prega puntualitat. 

- Anoteu-vos la data de l'assemblea a la vostra acupada agenda. 
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Paeria 13,l!. 
25007. LLEIDA 

Stcció d'Aclivitols Suboquatiques 
del Centre hcursionista de Lleida 

(SAS - CELU 

CIRCULAR 06/8~ 
15 FEBRER 1981 

FEDAS-DGE-OIAS 

(Adre~ada a socis i simpatitzants) 

CICLE "FOTOGRAFIA I NATURA": FOTO-SUB. 

Organitzat pel Centre i la Societat Foto~fica de Lleida. 
OlA: Dimarts, 23 de febrer (23-F). 
HORA: 8,30 del vespre. 
LLOC: Sala dlactes de liLa Caixa", el Bisbe Torres, 2, de Lleida. 
TíTOL: "LA FOTOGRAFíA SUBAQUATICA" 

Xerrada-Projecció acarree d'en BLA! MONTSERRAT 1 CALDERÓ, 
fotógraf subaquatic, Monitor esportiu de cabussament de la 
SAS-CELL. 

Suposant que el tema pugui ser del vostre interés, corn afeccionats a les 
Activitats Subaquatiques, preneu bona nota i procureu assistir-hi. 

PROJECCIÓ ESPECIAL: "LES COSTES DEL SINAí" 

DIA: Dissabte, 27 de febrero 
HORA: 8 del vespre. 
LLOC: Sala de projeccions del Centre Excursionista de Lleida, Pl . paeria 

13,1~, a Lleida. 
T!TOL: "LES COSTES DEL SINAí" , d' en Xavier Safont i M~ Alba camprubí. 
Xerrada-projecció dluna expedició des de Vilanova i la Geltrú fíns al Mar 

Roig, per tal de fer irnrnersió a les tropicals aigües de la península del Sinaí. 
El Xavier i la Mª Alba, bons amics de la SAS, ens oferiran una for~a inte 

ressant projecció de diapositives que ens permetran , a més de gaudir de les-
meravelles subaquatiques tropicals, coneíxer l'intríngulis d'una expedició 
d'aquesta mena. A veure si ens hi engresquem nosaltres ... 

cal recordar-vos que el Xavier, com a fotógraf, i la M~ Alba, corn a rnode1, 
aconseguiren el primer lloc al campionat de Catalunya de foto sub e1s anys 86 i 
87, i també formáren part de l'equip espanyol al darrer Campionat Mundial de -
fotosub (cadaqués, juny-1987), on assoliren el segón lloe per a Espanya. 

Sera, ~er la SAS-CELL, tot un privilegi ... 

En acabar, el sopar del subaquatics de LLeida i rodalies ens espera ... 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 

DATA: Dissabte, 27 de febrer de 1988. 
HORA: 22h. (les 10 de la nit). 
LLOC: La Masia (CI Democracia ·, Lleida) 
MENÚ: Aperitiu, Parrillada de peix, Pernil guisat, postres, beure adient, 

entrega de diplomes als cursetistes de l'any 1987, discurs, sorteig 
i projecció. 

PREU: Dues mil cinc-centes pessetes (IVA inclos, a pagar al mateix sopar). 

~g~RV)?g: TEL~FON 242329 (Secretaría del Centre) de 8 a 10 del vespre, . ~ 

fins el dijous dia 25, tot donant el noro i el número de places 
que valeu reservar, dient que és pel sopar de la SAS. 

Si us plau, procureu fer la reserva. "No espereu l'últiro dia. 

Com podeu veure, el dia -.27 de febrer sera 
for~a complert. A les· 8 la Projecció tropical 
seguit a la parrilla. 

un día (bé, més 
arnb ·'peixos a :.1a 

aviat un vespre) 
pantalla, i ta.t 

~s voluntat de la SAS que aquest sopar-trabada ha sigui de tots el subaqua 
tics de Lleida, tant els de la SAS cam els simpatitzants. Hi sou tots convidats.82 
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RESUM DE L' ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL 

El passat día 15 de gener es celebra l'Assemblea General de la Secció dlAc 
tivitats subaquatiques del Centre Excursionista de Lleida. 

Fent un resum, direm que es llegí i aprova l'acta de l'assemblea anterior, 
així com la memoria de les activitats de llany 1987. Després del informe de -
la tresoreria s'acorda no incrmentar les quates de la SAS, quedant així pel 88: 

-Quota CELL .............. 2.4001'any (600 per trimestre) 
-Quota SAS ............... 2.0001'any (500 per trimestre) 

4.400 
-Llicencia Federativa 88 

Quotes SAS-CELL + L.Fed. 

1.500 (l'any 87 eren 1.000 Ptes.) 

5.900 

Com és norma, el pagament de la quata sera d'un cap, sigui anual o pels -
trimestres que resten en cas d'alta durant llany. El pagament trimestral 501s 
podra realitzar-se mitjan~ant autorització de la Junta de la Secció. En cas -
de noves altes,el CELL ha previst una quata de 'entrada" equivalent a mitja qua 
ta anyal del CELL. Aquesta mesura s'aprova a l'assemblea del CELL a final s de 
genero 

Quan a la renovació de carrecs de la Junta de la SAS, després d'analitzar 
la situació actual, s'acorda per unanimitat aprovar la següent distrihució de 
carrecs: 

cARREc 

PRESIDENT 
VICE-PRESIDENT 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

NOM 

BLAI MONTSERRAT CALDERÚ 
JOSEP M' CASTELLVí VILADEGUT 
JOSEP M" ABACIA PALAU 
RAMON ABELLA MOR 
MINA CORBELLA GARCIA 
XAVIER GUIU AGUILA 
RAIMON SERRA CASANOVAS 

AREA RESPONS. 

Escala Cahussament 
Arqueologia Sub. 
Natació aletes/Orien. 
Activitats divulgat. 
Departament medic 
Foto-cine sub. 
Bio-eco. sub. 

8'aprova el programa d'activitats pel 88, que és expasat a la seu social, 
pero condicionat a la vostra a"ctiva col.laboració i participació. 

Tot seguit, el assistents es cruspiren amb fruició unes sucoses coques de 
recapte, regades amb cava (gentilesa de la Esther i el Jordi de part de la p~ 
titeta Gemma), cloent d'aquesta manera l'acte assembleari. 

MERCADILLO SUB 

- Es vend "bibatella" Nemrod 2x12. Contrastades l'any 1987. Semi-noves, pa_ 
ques imrnersions. De confian~a. Raó: Josep Miquel Castelló, telefon 240092, ho 
rari comercial. 

- Es compraria regulador de segona ma. Raó: Ramón Abella. Els dijous al -
Centre. 

- Anoteu a la vostra ocu 
pada agenda les prope= 
res projeccions. No hi 
falteu! ! 

- Al sopar tampoc!!! 

- Setmana Santa: sortida 
col.lectiva. Participa 
en escoliir el lloc. -
Els dijous al Centre ... 

- Qui no pugui o no vul
gui recollir el seu di
ploma com a cursetista 
de l'any 1987, podra re" 
collir-lo a Secretaría
del CELL a partir del -
dia ú de mar9· 83 
~ur8culI 



paeria 13 , l!. 
25007 LLEIDA 

Secció d'Activitots Suboquatiquu 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

CIRCULAR 02/88 
10 JUNY 1988 

PRIMER "RAFTING LIGHT" DE LA SAS-CELL 

FEDAS-DGE--OIAS 

El peoper DIA 19 de JUNY, diumenge, la SAS organitza un des
cens experimental (degudament autoritzat) a mb embarcacions pneu
matiques, i assimilades, des de l a presa (Pardinyes) riu avall -
fíns a Butsenit. Dades: 

!~_~~_l~~YL_~_~~!_~~!i: conce ntr ació a l peu de l a presa a Par 
dinyes, deixar-hi l es emharcacions i traslladar els vehic le s que 
calgui a Butsenit, i tornada amb un alt re vehicle a Pardinyes. 

!2_~~!_~~!i: sortida conjunta de tots e1s partici pants. No es 
tracta de un descens competitiu (ni l a competencia a l a Trans-Se
gre de Balaguer) i la cosa va d'anar baixant riu avall el més agru 
pats possib1e, i passar-ho for9a bé : Qui h o vu1gui, podra seguir
tot el descens pel camí que voreja el riu des del pont nOll fíns -
a Butsenit · mateix. 

!~~SE~ES~~~~ : De franco Dijous, dia 16, al CELL de 8 a 10 del 
vespre, persona1ment o bé per te1efon (242329). Place s 1imitades. 

Tots els qui tingueu alguna embarcació que pugui servir pel -
descens de l'esmentat sector de riu hi sou especialment convidats. 
Les pneumatiques es governaran amb els rems. Sense motor. Hi han 
quatre indrets que presenten certa "dificultat" que ja han estat 
estudiats i s' indicara als participants el . sistema de salvar-los 
tranquilament. En arrivar a Butsenit dinar conjunt deIs partici
pants al "rafting light" (bocates i fiambreres per compte de ca-
dascú). Us hi espere~ . .. !!! 

.!.y_~!:!~§.~!_~':'!!:!.!.~.!.~~!Q_~_!!~§'_~~!!Y!!~!§'_§'!:!~~2!:!~!!~!:!~§'_.:_!!:!!:!~~g!U~ 
PULMÓ LLIURE - 1 988 -------------------

Dates: §.~~~~~~~_!~~E~S~~~: Dies 4,5,6 i 7 de ju1io1 
de 8 a 10 del vespre, al CELL. 

§.~~~~~~~_EE~S!~S~~~: Dies 8,11,12,13,14 i 15 de ju1io1 
de 7 a 9 del vespre a l'Olímpica . 
de Les Basses. 

~~~~!~~~_~~_E~E!~~~!~~~~~~~: tots els divendres res
tants de ju1i o 1 i agost, de 7 a 9 
a l'Olímpica de Le s Basses. Són 
sessions vo luntar ies . 

A1tres dades: !~~~E~E~~~~~: Fins e l dia 1 de ju1io1. CELL, Pae 
ria 13,1. L1eida~ Te1efon 242329.

~E~~..'.. . 3.000 ptes. (inc1ou text i 11icencia fed~ 
rativa). Socis del CE LL 2.500 Ptes. 

!:!~!~E~~!~ U11eres, tub i a1etes. 
~~~!: A partir de1s 14 anys. Per edats inferi o rs 

consultar-ho amb els organitzadors. 
Com sempre, pe1s membres de la SAS-CELL la participació al Cur 

set ~s gratuita. Le.s sessions de perfeccionarnent són tamb~ adreg! 
des a tots e ls subaquatics de Lleida i rodalies. Preneu-ne bona -
nota. Els qui cregueu que hi podreu col.laborar coro a rnonit ors 
poseu-vos en contacte amb el director del Curset, en Blai Monts erra84 
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~~~~_Q!~2~~_~~~~g~~!!~~_Q~_~~_~~~=~~~~~L~Q!~!2_~~~~ 
Com d'altres anys la SAS vol mantenir el caliu Sub durant la 

temporada estival, al temps que es referma amb la seva "tasca di
vulgativa envers les Activitats Subaquatiques. 

Aixi, dones, els dijous de " juliol i agost, de 8 a 9,30 del -
. vespre, es desenvoluparan a la sala de projeccions del CELL els 

I'Dij o us Subaquatics", passant-hi pel.licules, diapositives, o b~ 

xerrades d'interés divulgatiu, les quals procurarem tinguin una 
difussió adient en els medis local s de cornunicació . 

Els vostressuggeriments i l'activa participació són els e1e
ments fonamentals per tal de que la divulgació de les activitats 
sub sigui seriasa i efectiva. Us hi esperem. 

MERCADILLO-SUB --------------
- Es vend "bibotella " Nemrod 2x12. Contrast 1987. Semi-noves, 

poques immersions. De confian~a. Raó: Josep Miquel Castelló, te
lefon 240092, horari comercial. 

- Es compraria regulador de segona ma. Raó: Ramón Abella . Els 
dijous al Centre. 

EPI _______ '!L 

- A Secretaria del CELL hi han diplomes d ~ alguns ex-cursetistes 
que encara no l'han recollit. p~nseu-hi . .. 

- Es busquen documentacions caducades per tal de renovar-les . .. 
- Pareu molt de compte amb la sobrepressió pulmonar. Fa uns dies 

morí un sub de Mataró per un :asbens : incorrecte. 

, 
/ 

,+ , - - _ "':"_' . .:.-:-. ~ 
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5ecció d'Activitals Subaquatiqut! 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELLl 
Paeria 13,1! . 
25007 LLEIDA 

FEDAS-OGE-OIAS 

CIRCULAR 01/89 
20 GENER 1989 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL. CONVOCATORIA. 

DIJOUS, 2 DE FEBREffi DE 1989 

Es convoca a tots els membres de la SAS-CELL a l'Assemblea Ge 
neral Ordinaria que es celebrara el proper dia DOS DE FEBRER, di= 
jous, a les 8,30 del vespre la primera convocatoria, i A LES 9 
DEL VESPRE, la segona, amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

1) Lectura, i aprovaci6 si s'escau, de l'acta de l'assem 
blea anterior. 

2) Memoria - 1988 
3) Informe Tresoreria - Quotes 1989 
4) Projecte d'activitats 1989 
5) Precs i preguntes. 

Es demana puntual assistencia. 
Qualsevol membre de la SAS-CELL que vulgui oferir-se en la di 

recci6 d'alguna activitat pel 89 que ho comuniqui quan abans a la 
Junta per tal de afegir-la al projecte d'activitats. 

Qui no pugui assistir a l'Assemblea pot delegar, per escrit , 
la s eva representaci6 i vot a un altre membre de ~a Secci6. 

Com ja és habitual, en acabar, els assistents es cruspiran les 
reglamentaries coques de recªpte. 

ACTIVITATS PROPERES 

DIUMENGE, 12 DE FEBRER 
Sortida col.lectiva amb els companys del SARC (Centre Recrea

tiu d'Activitats Subaqu~tiques) de Vilanova i la Geltrú. 
PROGRAMA: - Immersi6 al mar del Garraf, i desprás ••• 

- "Xatonada" de germanor en un restaurant de 
la zona. 

Amb aquesta ac'tivitat es correspon a la visita que el SARC ens 
feu l'octubre passat per fer immersi6 amb la SAS-CELL a l'Ebre de 
Mequinen9a, i compartir un~ cargolada. 

Per concretar horaris, distribuci6 als cotxes i carga d'aire , 
passeu-vos per la SAS el dijous. Us hi esperem. 
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Paeria l3,l!. 
25007 LLEIDA 

Secció d'Activilals Subaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(8AS - CELU 
rEDAS-DGE-OIAS 

CIRCULAR 02/1989 
1 de mar9 de 1989 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 

DATA: DIVENDRES 10 DE MARC 

A les 9,30 del vespre, al Restau
rant La Mina (Partida Mariola, 56), amb menú de peix. Preu: 2.800 ptes (a pagar al 
mateix sopar). 

CAL RESERVAR PLACA tot trucant al Centre -telefon 242329- de 8,30 a 9,30 del 
vespre, FINS EL DIJOUS día 9. Es cIar que també podeu personar-vos al CELL per fer 
la reserva. Al fer-la doneu el vostre Dom i dieu si hi anireu soIs, i els acompa- -
nyants si n'hi van. Entendrem que els qui no hagin reservat plaga no vindran al -
sopar. Experiéncies anteriors ens lI obliguen ll a dir-ho així de clar,pero cal tenir 
present que al restaurant no se li pot dir: serem uns 15 Ó 30 ... , sino el número 
exacte d'assistents. 

Com ja és habitual, en acabar el sopar es fara entrega deIs diplomes als curse
tistes d'iniciació de l'estiu 88, així com a d'altres membres de la SAS amb nova ti 
tulació sub. Per aixo aquesta circular també la reben els cursetistes esmentats 
per si volen assistir al sopar per tornar-nos a veure i de pas . rebre el diploma, i 
en cas de no poder o veler anar-hi sapiguin que podran recollir llurs diplomes a la 
Secretaria del Centre Excursionista a partir del 30 de mar~ . 

1 també com cada sopar, en acabar es realitzara la projecció de diapositives de 
les diverses sortides o activitats deIs membres de la SAS. Els qui tingueu diaposi 
tives que vulgueu ensenyar porteu-les a sopar. Menció especial mereixera la pro 
jecció d'en Xavier Guiu que es transportara durant una estona ál Mar Roig d'Egipte 
a través de les imatges captades durant el seu viatge cap aquells indre~s fa pocs 
mesos. 

NOU PRESIDENT A LA FEDERACIÚ ESPANYOLA D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

El passat 27 de gener es celebra l'assemblea del PIe Federatiu de la FEDAS, on 
la SAS-CELL hi era present, i es realitza l'elecció del nou president de la FEDAS, 
essent el candidat guanyador en LLuís M~ Puyó, que amb Uns significatius vots de di 
ferencia respecte al Sr. Font, fins ara director de l'ENBAD, substitueix al Sr . Re 
dondo un cop finalitzats els quatre anys de presidencia, discutida per uns i alaba
da per d'a1tres. 

En Puyó ha estat president de la FEDAS des de la seva fundació l'any 1967 fins 
1984 en que una disposició legal feu plegar a tots els presidents de Federacions es 
portives sense possibilitat de presentar-se a re-elecció a les eleccions democrati= 
ques que aleshores s'encetaven dins d'aquest mon de les federacions. 

Un c9P passada la .1I1egislatura ll 84-88 en Puyó s 'hi ha presentat altra cop i 
de valent, amb ganes de reimpulsar les activitats sub a "l'estat espanyol. 

Sort .•• ! 
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Adressat a bussaJors esportius. 

- El curs desenvolupa la teoría i la prac
tica de les tecníques basíques d'orienta
ció subaquatica. 

ES REQUEREIX : 

Titulaci 6 minima de bussador esportiu. 

Estar federa t. 

Aportar equip sencer i bruixola. 

ISSCRIPCIONS : 

Secretaria del CENTRE EXCURSIONISTA DE 
LUIDA. 
De dilluns a divendres de 20h JO' fins .les 
21 h JO'. 
6 als telefons 24.2J.29 24 . 18.88 

Data limit 26.0J 

PREU 

Socis del 

del CI~b 
Centre Excursionista de Ll e ida ó 

Natac:ió Lleida 3.500.--

Ho Socis 4. 500,--

a abonar en el moment de la i nscripció. 

- Do nada la co~plexitat d'organització del 
curs les places són limitades. 

- 5'entregara certificat d'assitencia. 

Monitors C. M.A.S. 

.. .. _-----... _-- -

Ier. CVRSéT 

P'ORléNTACIO' PéR A 

!3VSSAPORS éSPORTIVS· 

ORGAN ITZA 

COL. LA BORA! 

PROGRAMA ! 

Secció d'Activitats Subaquatiqu~s ' 
del Centre Exc ursioni sta de Llei
da (S.A.S.-C.E.LL.) 

Club Natació Lleida 

DIJOU$ JO de Har 5 22h JO' Locals del CELL 

1) Presentac ió del Curs I Aplicaciolls practi
ques I La bruixola I La Terr a / El s Sords / 
Des v iacions I Decli nacions / El mapa I Exer
cicis practics. 

DIYENDRES JI de Har5 22h Loc als del CEL L 

2) Orientació pels senyals naturals I Orien
tació amb sol i sense I Rellotges solars I 
Distancies I Al~ades I Situar-se des de l~i
gua i des de la costa f Situació en rtus, 

DISSABTE 1 d'Abril 1ah Piscina Camps Elisis 

3) Us de la bruixola I Calcul de distancies ' 
de recorregut I Variants personals / Angula
cions. 

DIUHENGE 2 d' Abril 9h Salou (mont .Jaume ler. ) 

4) Practiques d'orientaci6 per angulació / 
Circuits amb bruixola i sense bruixola (diS
tancia i angulació). 

DIUHENGE 9 d'Abril 9h Sa lou (mone.Jaume Ie~) 

S)Ru~bs i referan~ i es / Circuies irre gulars. 

DIU!'iENGE 16 d'Abril 9h Salou (lIlont.Jaume ler.) 

6) Concurs rescringit de tecniqu es d'orienta
ció per parelles. 

Hi ha premi especial sorpresa per la parella 
guanyadora. 

Tancament del curs 1 Paella marinera. 
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Stceió d'Adivitah Subaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 
Paeria 13,1! , 
25007 LLEIDA 

FEDAS-DGE-OIAS 

lileida, 25 d'agost 1989 

El proper DIVENDRES, DIA 1 DE SETEMBRE un cop acabada 
la Última sessi6 de perfeccionament del V CURSET D'INICIA 

CI6 A 1ES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES - IMMERSI6 A, PU1M6, ---
11IURE es reali tzarlt un soparet de c'loenda del curset aL 
que confiem hi assistiu tothom. 

Durant eL soparet 'es lliuraran els certificats/diplo

mes als cursetistes. En acabar hi haura la projeccióde -
diapositives realitzades durant eL curset(podran encoma-
nar-se cbpies en paperJ. 

Els interessats en reali tzar un cursd "immersió amb 
escafandre autbnom, cal que us pG<seu "llrgentment" amb con 
tacte amb J .MI! C'.astellví (241888) doncs la S:.A.S. us pot 
adregar cap a cursets que s'iniciaran d'immediat. Durant 
el soparet, també us podreu informar al respecte. 

Dates d'interés: 
110C : 

HORA ) : 

MENl1 : 

SAL I SUCRE. 
C/ Magí Morera (a prop st!! Tereseta) 
9,30 del vespre(en acabar a les Basses) 
basicament, pa amb tomaquet, pernil, embotits, 
amanida, ••• 

PREU: total factura: nombre d' assistents = $' 

Reserves: cal trucar al Centre Excursionista (242329) 
el dijous dia 31, o bé passar-hi de 8 a 10 del vespre. Si 

, penseu assistir al sopar no us oblideu de fer l'adient r! 
serva, en cas contrari tindrem problemes d'espai al res-
taurant, i la situació, per experi~ncia, us podem dir que 
és ben desagradable. 

Recordeu: 1 de setembre, soparet de cloenda del curset. 
A reveure. 

S.A.S-C.E.1L. 89 
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5tcció d'Activitols Subaqucitiques 
del (en tr~ Excursionista de L1~ida 

(SAS· CELU 
Pileria .13,1!. 
25007 LLEIDA 

rEDAS·-DGE--CMi\S 

CIRCULAR 01/90 
01 FEBRER 1990 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL - CONVOCATORIA 

DIJOUS, 15 DE FEBRER DE 1990 
Es convoca tots els membres de la SAS-CELL a l'Assemblea General 

Ordinaria que es celebrara el proper dia QUINZE DE FEBRER, dijous, a 
les 8 delvespre la primera convocatoria, i a les 8,30 del vespre la 
segona, amb el següent 

ORDRE DEL DIA: 
1) Lectura i aprovaci6, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea an-

terior. 
2) Memoria 1989. 
3) Informe Tresoreria - Quotes. 

4) Projecte d'Activitats 1990. 
5) Precs i preguntes. 
Es demana puntual assist~ncia. 
Qui no pngui assistir a l'Assemblea pot delegar, per escrit, la 

seva represerttaci6 i vot en un altre membre de la Secci6. 
Com ja és habitual, en acabar, els assistents es cruspiran les -

reglamentaries coques de recapte. 

LLIC~NCIES FEDERATIVES 1990 
Per acord de la Junta de la SAS-CELL no s'ha realitzat la renova 

ci6 de la llic~ncia federativa per l'any 1990 als membres de la Sec= 
ci6 que tenen quotes pendentes dels anys anteriors. 

Si f6s aquest elteucas et preguem que regularitzis,quan abans, 
aquesta situaci6 per tal de tramitar ben aviat les llic~ncies penden 
tes. -

Les Llic~ncies ja tramitades podran ser recollides el mateix dia 
de l'Assemblea. Les no retirades aleshores seran enviades per correu. 

CARNET SAS-CELL 
La SAS esta preparant l'expedici6 d'un carnet que acrediti la con 

dici6 de membre de la Secci6. Es per aixo que si voleu que us sigui
confeccionat el mateix caldra que aporteu DUES fotografies de camet. 
Ens les podeu fer arrivar per correu o bé directament, entregant-les 
a Secretaria del Centre. 

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

data sera el dissabte 17 DE MAR9. 
Anoteu-ho a la vostra ocupada Agenda. 

. .. / . . . 90 
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· .. / ... 
CONVALIDACIONS TITULACIONS CMAS 

Els qui gaudiu d'una titulaci6 de Escafandrer de 2Q, 1ª, Monitor 
o Instructor, podeu encomanar-nos la tramitaci6 de la convalidaci6 -
amb l'equivalent titulaci6 de la "Confederation Mondiale des Activi
tés Subaquatiques", certificaci6 de caire internacional de la vostra 
titulaci6 de Subsecretaria de Pesca. Les equival~ncies son aquestes: 

Escafandrer de 2ª Classe • • . "Plongeur" 2 estrelles 
Escafandrer de 1 ª Classe • • • • "Plongeur" 3 estrelles 
Monitor Esportiu de Busseig "Moniteur" 2 estrelles 
Instructor Esportiu de Busseig •• "Moniteur" 3 estrelles 

Sols caldra que ens feu arrivar fotocopia de la llic~ncia federa 
tiva de 1990 i dues mil pessetes /2.000 ptes/. Com la comanda es -= 
convenient fer-la en blocs, la primera remesa de convalidacions tin
dra com a termini de recepci6, de fotocopia i diners, el dia 15 de -
marQ de 1990. A Secretaria del Centre. 

D'ALTRES CONVALIDACIONS 
Els interessats en obtenir titulacions PADI en forma de assimila 

ci6/convalidaci6 amb la titulaci6 de Escafandrer de 2ª 6 1ª que tin= 
gueu, passeu els dijous per la SAS. Contacte: Josep Mª Castellvi. 

RENOVACIO DE TITULACIONS D' ESCAFANDRER DE LA "SUBSECRETARIA DE PESCA" 
A la SAS hi prediminen dos tipus basics de socis: els qui tenen 

titulaci6 i carnet, i els qui tenint la titulaci6 no tenen encara el 
carnet. Si sou d'aquestos últims, paci~ncia. 

Si f6s el cas que sou dels qui si teniu carnet i llibreta d'acti 
vitats subaquatiques, cal que mireu bé la data de caducitat (cada 5-
anys cal renovar-ho). Si ja el teniu caducat val la pena que con
tacteu amb la SAS per tal d'agilitzar els tramits de renovaci6. No 
us ho deixeu passar. 
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5ecció d'Activitols Subaquatiquts 
del (enfrt Excursionista de lItida 

(SAS· CELU 
Paeria 13 , l!. 
25007 LLEIDA 

FEDAS-DGE-01AS 

SOCI: 

AVIS que ens passa el Sr. Tresorer del CELL 

referent a la morositat d'alguns membres de 

la SAS-CELL 
============================================ 

Es prega (nova) domiciliaci6 bancaria. 
(S'adjunta l'imprés de domiciliaci6 que caldr~ es faci 
arrivar ben cumplimentat a Secretaria del CELL. No ho 
retardeu, si us plau). 

Tens el rebut de l'any a Secretraria del 
CELL. 
(Pots passar a pagar-lo. Quan abans millor, si us plau). 

En cas de vulguer causar baixa del CELL (o no més de la 
SAS) cal que se'ns comuniqui, millor per escrit, tenint en 
compte que és preceptiu que s'han d'haver fet efectives les 

possibles quotes pendents fins la data de baixa. 

Per qualsevol aclariment no dubtis en consultar-nos. 
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Paer.ia 13,l!. 
25007 LLEIDA 

5mió d'Activitols Subaqucitiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

ASSEMBLEA SAS-CELL. RESUM. 

CIRCULAR 02/90 
06 MAR<; 1990 

El passat quinze de febrer es realitza l'Assemblea General de la SAS, amb 1'a5-
sistencia de catorze rnembres de la Secció, i que dlacard amb l'ordre del dia es de
~envolupa iniciant-se a les 20 ,45 i cloent a les 21, 30 ~ -Es liegí i aprova l' acta -
de l'assemblea anterior. Es comenta la memoria d'activitats de l'any 1:989 i, des
prés d'exposar la situació de tresoreria, s'aprova mantenir l es quates sense augrne~ 
tar-les l'any 90. Dins del projecte d'activitats per aquest any cal destacar: 

- Curset d'iniciació infantil (vía Club Natació Lleida) 
- vré Curset d'irnmersió a pulmó lliure i sessions de perfeccionament (a l'estiu) . 
- Curset d'escafandra per l ~ Classe I i d'altres. 
- Dijous Subaquatics (juliol i agost) . 
- Betlem Sub de la SAS-CELL (23-12-1990) 

Important fou l'informe del departament medic de la SAS. La nostra metgesa 
sub, Mina Corbella, parla de les revisions mediques, de la farrnaciola de la SAS,de 
les vacunes que ens hem de posar i del Curset de rescat i reanima ció especial per 
activitats subaquatiques que la SAS vol realitzar durant 1990. 

En l'apartat de precs i preguntes es parla deIs llibres sub per la biblioteca 
del CELL, del diari d'immersions de la SAS, del carnet -en elaboració- de la SAS 
així com de les convalidacions en titols CMAS i de les opcions PADre Tot for9a 
interessant per la formació continuada del bon subaquatic. 

Acabada l'assemblea, l es reglamentaries coques de re capte i el beure de la ne
vera del Centre complementaren llacte assembl eari. 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL / 1990 

NOVA DATA: DIVENDRES, 16 DE MAR<; 
LLOC: Cal Molí (zona Club Tennis Lleida). HORA : 21,30 (9,30 del vespre) 
MENO: Cal90ts/cargols amb parrillada de carn. (Qui no li convingui aquest menú, 

per regim, gustos, etc., cal que ho indiqui a l'hora de fer la reserva). 
PREO : 2.500 ptes . ' 
RESERVES: CAL TRUCAR (242329), O PERSONAR-SE, a Secretaria del C~L, de 8 a 10 

del vespre, fins el dijous dia 15 de mar9, tot indicant el nom i, si 
n'hi han, número d'acompanyants. 

Com ja és habit-ual, a 1 'hora del café, sorteig sorpresa, i visionat de video i 
diapositives, resull de l es activitats deIs membres de la SAS-CELL. 

Aquest sopa! és obert també als simpatitzants de la SAS i de les activitats sub 
en' general . Feu correr la veu i no hi falteu. 

T!TOL DE BUSSEJADOR ESPORTIU DE PRIMERA CLASSE. PROPER CURSET; 

La SAS té programada la segona edició del Curset per al Títol de lO Classe. 
Requisits previs a l'examen: 

- Un any d'amtdguitat des de l'examen del títol de 2. Classe. 
- Haver realitzat 25 irnmersions. 
- Superar la revisió médica. 
- Estar federat en Activitats Subaquatiques. 

Sessions teoriques: d'abril a setembre, arnb periodicitat quinzenal, a concre-
tar, els dijous de 20 a 22 hores, al Centre. 

Examen teoric: cap a finals de s etembre. 
Examen de mar : durant l'octubre. 

93 Preu: - Inscripció: 5.000 ptes .; - Abans de l'examen teoric: 5 .000 ptes 
Abans de l'exame n de mar: 5.000 ptes .. Total: 15.000 ptes. 

, El recull El preu inclou: programa , temari i qüestionaris¡ sessions preparatories Á 



drets d'examen; tramitació del títol¡ despeses d 1 embarcació i examen de mar 
sió médica4 

revi-

Inscripcions: tins el dijous 5 d'abril, dia en que es realitzara la primera 
sessió, de presentació i aclariment de la mecanica del CurS 4 Per tal d 1 agilitzar -
les tasques organitzatives, es prega que l'interessat realitzi, abans del 5 d'abril, 
la pre-inscripció telefanant (242329), a persanant-se, a Secretaria del CELL als ha 
raris habitual s de 20 a 22 h. 

Aquest Curset no és exclusiu pels membres de la SAS-CELL ; s'hi pot inscriure 
qualsevol bussejador de 2~ Classe que compleixi els requisits previstos4 

AL' ANTERIOR CIRCULAR COMENTAVEM .••. : 

CARNET SAS-CELL I di 16 d'un oarnet que aored1ti la con 
La 3AS astk prepnrant 1 exp~s o er a1xb que al voleu que ua s1gui

dic1ó de membre de la 3eo016. ue ~porteu DUES fotografiee de camet. 
confeo01onat el mate1x oaldrk ~orreu o bé d1reotament, entre~ant-les 
Ene les podeu ter arr1var per 
a Secretaria del Centre. 

~".AR 01/90 
CIRvu"RER 1990 
01 PE» 
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Parri" 1),1~. 

2~,007 1.!.EIDII 

Sudó d'Activitoh Suhaqucitiquu 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS· CELU 

Eatimat "SUll"~ . 

Lleida, 4-10-1990 

Ja som a les portes de l'hivern i les nos-

tres aotivitata; d'aigues entora es van ralentitzant ai:d 

que el f'red avanga.. Aixo no vol dir que aquestes s'aturin 

fina que el temps millori. Ara és el moJOOnt que hem de 

donar una aplioaoió praotica de totes aquel les experien-
oies que hem atresorat durant la temporada i tranametre-ho 

a aquelles persones que ens envol ten i que velen gaudir 

de les nostres sensaoionse 

fu per aixo que oom oada any estem preparant amb forga 

il.lussi6 els cursets per a la oanalla que oada disaahte 

o diumenge dels mesos hivernals es realitzaran a la pis-

oina ooberta dels Camps Elisia; del C.N.Lleida. 

Ja ·fa temps que esta en l'esperit del Club, la oreaoi6 

d'una bona base de monitors d'eaoafandriaJOO i albora una 

altra base d'ajudants d'aqueats monitors que puguin fer-se 

oarreo de l'ensenyaJOOnt dels cursos más elementals oom a 

pes previ a un futur monitorat d'eaoafandrialOO. 
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Par .tal d'unifioar oriteris en ~uant a la partioipaoi6 

activa del s mambres de la S.A.S~ en aquestes activitats 

docents us convoque m a a la reuni6 ~ue durem a terma el 

proper Dijous dia 11 d'Ootubre als looals del C.E.LL. a 

partir de les 20: Jo' amb el eeg(:ient ordre del dia t 

.;; Inminent oreaoi6 de "l'ESCOLA CATALANA D'ESCA
FANDRISME ESPORTIlJ" · per part de la F.E.C.A.S. 

- Cursets; d'inioiaoi6 a les Aotivitats Subaqua
ti~uee par a la prepara campanya" 

- Preparaoi6· dels cursete d'inioiaoi6 i formaoi6 
dels ajudants de curset.(l sessi6 teorioa) (+) 

Amb la il.lussi6 ~ue sigui del teu interás aprefitem per . 

saludar-te oordialment. 

Secci6 d'Activitats Subaquati~ues del 
Centre EI:cursionista de IJ.eida 

La. junta 

( +) acarree dels moni tora 

- mai Montserrat 
- Antoni !Aplana 

. - Josep MA Castellvi 
(+)Eg impresoindible estar en possesi6 d'un títol d'esoafandrisme 

qualsBVol per PQ6Uer participar en ele ouraete d'inioiaoi6. 
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paeria lj',l!. 
25007 .LLEIDA 

Stcció d'Activitals Subaquatiques 
del Centre Excuuionista de Lleida 

(SAS· CELU 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL 

FEDAS-CGE-CMAS 

Lleida 12 Febrer 1991 

- C .o N v .o C A T O R I A -

DIA: 21 DE FEBRER DE 1991, DrJ.oUS. / 

.oRDRE DEL DIA 

H.oRA: 2.oh 1~ convocatoria 
2.0,3.0 la sef,ona • 

- Lectura, i aprovaci6 si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterio 
- Memoria activitats 199.0. 
- Quotes pel 1991. 
- Projecte d'activitats pel 1991. 
- Escola d'activitats subaquatiques 
- Comunicacions, precs i preguntes. 
En acabar l'assemblea es realitzara l'habitual "pica-pica". 
Es prega pLUltualitat. 

S.oPAR S.oCIAL DE LA SAS-CELL 1991 

llova edici6 d'aquest acte socio-culinari deIs subaquatics de Lleid2 
i redalies, obert a tot simpatitzant de la nostra activitat. 

DIA: DISSABTE, 23 DE FEBRER. 
H.oRA: 
LL.oC: 
MENU: 

PREU: 

21, 15 h. (9,15 del vespre) 
RESTAURANT SANT BERNARDO, cl Saracibar, 2, Lleid.'.IEstac.J\ut 

1.- Una mena d'entremés. 2.- Conill amb all i oliJo bistec, 
Salm6 al cava. Vins, aigües, postre, café, licor •.•. 
2.9.0.0 pts. (A PAGAR AL MATEIX S.oPAR). 

RESERVA DE PLACES OBLIGATORIA, a la Secretaria del CELL, personal
ment o per telefon (242329), de 8 a 9,3.0 del vespre, tot -
indicant el nom i nLUnero d'acompanyants,si és el caso 

DATA LIMIT PER RESERVAR: Dijous 21 de febrer, fins 22h (és el dia 
de l' assemblea General). 

COIn jo. és habitual, durant els postres es fara entrega deIs diplo 
mes deIs ll.ltims titulats, i la posterior projecci6 de les diapositives 
representatives de les sortides o viatges deIs membres de la SAS (els 
qui tingueu diapositives per ensenyar no oblideu portar-les). 

CURSETS 
Us avancem que s'iniciaran ben aviat els nous cursets pe:,:, a obte

nir el titol de Bussejador 1 Estrella, nou titol elemental de la FEDAS. 

Els interessats en preparar-vos pel titol de Bussejador Ssportiu -
de Primera Classe cal que ens ho indiqueu quan abans per tal de prepa
rar el programa de sessions de cara a examinar-se al setembre. 
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GRUP ESPELEOLÓGlC 
LLEIDATÁ 

SECCI6 O'ESCALADA 
1 ALTA MUNTANYA 

SECCI6 D'ACTIVITATS 
SU8AQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
S.A.S. 

CURSET OBTENCIO TITOL BUSSEJADOR ESPORTIU DE 2§ CLASSE 
~UTUR B 2 Estrelles) PER A BUSSEJADORS TITULATS UNA ' ES 
TRELLA. OCTUBRE/NOVEMBRE 1991 
==================== - --- - - -

REQUISITS: 
- Ser Bussejador 1 Estrella 

'- Acreditar número suficient d'immersions al qua
dern de busseig (veure documentaci6 a cont.). 

- Haver superat la revisi6 medica específica (s6n 
v~lides les revisions de fa menys de 9 mesos). 

- Autoritzaci6 pares/tutor pels menors de 18 anys. 

INSCRIPCIONS: 
Fins el dia '22-10-1991 a Secretaria del CELL, de 
8,30 a 9,30 del vespre. (Confirmar la voluntat de 
inscripci6 telefbnicament per reservar plaga, dones 
s6n limitades - Telafon: 242329) 

DOCUMENTACIO A APORTAR A L'INICI DEL CURSET: 

- 6 fotos carnet 
- Fotocbpia Llicencia Federativa 1991 
- Fotocbpia DNI 

Fotocopia Carnet 1 Estrella (o del passaport si 
el carnet encara no s'ha rebut) 
Fotocopia de les p~ines del quadern de busseig 
on hi consten les immersions realitzades com a 
Bussejador 1 Estrella. 

QUOTES: 
5.000 pts a l'hora de la inscripci6. 
5.000 pts ABANS de l'ex~en teoric. 
5.000 pts ABANS de l'ex~en de mar. 
3.000 pts Pel tramit del títol (aprovat ex.mar) 

OBSERVACIONS: 

- El material/ equipament l'ha d'aportar cada alumne. 
En cas de no disposar de tot o part de l'equip cal 

indicar-ho a l'inici del curs per tal de poder con-
certar la utilitzaci6 del 'material de lloguer i c~
rregues d'aire ' per a les sessions de mar. 
- Donat que ens consta que nombrosos bussejadors Una 
Estrella ja, han adquirit diversos llibres que perme
ten el seguiment del Curset de 2§ Clase no s'inclou 
un llibre de text determinat. Entre d'altres títols 
s6n idonis pel Curset qualsevol dels següents: 

+ ASI ES EL BUCEO, de Luis Avila. Ed.Hispano Euro
pea. 

+ INMERSION CON ESCAFANDRA AUTONOMA, de Ernesto 
PAERIA. 13. ler. · Tel. (973) 24 23 29 . #~~IiH".·2~¡I!¡l'LL~fI'pan.o Europea. 98 
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+ CURSO DE BUCEO, de varis autors. Sense editorial. De , 
dificil localitzaci6; 

'; 

( Qu~isevol dubte bibÜogrÚic es potconsultar, amb ala 
Inatructora del Cura) 

CALENDARI DE SESSIONS: 

OCTUBRE { 

NOVEMBRE 

.. . ~-. :. ' . 
, , 

DILLUNS DIMARTS DlMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

00 
Ola> 22 
'>1 ;j 
00< 
'rl 'rl 
00 H 29 
00.0 
QJ a> 
tf.l+, 

5 

23 24 

30 

6 7 

{
Exru.ten 

( tebric 

9 
Pract.mar 1 

15 16 ............ 
RePeSCr Pract.mar 2 
e xrun en 
tebric 23'--- 24 

Exrunen mar------------~~ 
Dies de reserva (30)~(1-12) 

.' ~ .• ~ ... ¡ ," '='·~··'fr~·' '7 .. ,"l:::=====--;;-c-------~ 
.~ "' , . ·.,d..:,;.·_ .::_.:.. .. .;;. ~· :.: .:~ . ": , , 

TEDRIQUES: al CELL. de 8,30 a 10 del vespre. 
, Exrunim': '.i:8. 'lei':::4 :.tarda. 

tf.l 
H :;¡ MAR: Rac6 de Salou·Ccosta de Tarragona) . . .... , ~ -'.. . 

~ 
:r: 

Pr.~,c:tditues a~es 15,30 h. 
EX~TJIeh-o a:, ,le s ' 9 h .. 

(NOTA: ' Per presentar-se a la repesca de l'ex~en 
tebric en cas de suspendre o impo ssibili
tat d'assistir al del dia 9-11, caldr~ -
fer éfectiu un suplement de 2.000 pts) 

TELEFONS DE CONTACTE: 

'. : . 

.... ' . . 

~~/~!;.~j ; .... ~:t .'}~.: ~<::.; :: : .. ~ ~ :.:- . 

SAS-CELL . . . • . • • • • 
Instructor/Blai Montserrat 
Instructor/J.Mª Castellvi 

. " : 

..•. . { . :.~ -. ... : -' ~ "; . 
- ' -_ .. !':" ' -. ~ '" .: ..... /~ . .:.." . ..;. .:.: -' .... 

242329 
249671 
220251 

. ' _ • ". . ._, 0"'-
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GRtlJ' ESrELf.OLÓOIC 
LU:ID • .nA 

Sf.Cr.IÓ n 'r.,o;CA I .AnA 
I ALTA MtJrtT .... "YA 

5[((16 O'AcnVITATS 
5tJBAQUATIQtJES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
S.A.S. 

Lleida, 16-12-1991 

Benvolgut simpatitzant: 

Ens plau comunicar-te que el proper DILLUNS 30 de 
desembre es realitzara la sessi6 informativa de preseQ 
taoi6 .del proper CURS BUSSEJADOR 1 ESTRELLA (iniciaci6 
a l'immersi6 amb l'escafandre autonom) que l'Escola 
d'Aotivitats Subaqu~tiques de la SAS-CELL iniciara du
rant' el mes de gener de 1992. 

El lloc de la preserttaci6 sera el Centre Excursio
nista de Lleida, PI. Paeria 13-1er~ l'hora les 8,30 
del vespre (20.30 h). 

Rem d'indicar-te que el número de places ás estri~ 
tament limitat per raons de cairé organitzatiu, i pro
bablement no tots els interessats podran inscriure's. 

La present comunicaoi6 te l'enviem perque vas fer 
constar el teu interés en realitzar aquest Curs mitj~ 
gant el fu1l de pre-inscripoi6 o bé perque vas trucar 
o parlar amb algú del CELL / SAS-CELL. Amb aixo volem 
expresar-te el car~cter preferent quan a reserva de pl~ 
ga si et vols insoriure donat el teu interés previ. Pe
ro cal que ens:.·'oonfirmis amb la teva assistencia si et 
continua interessant. 

Pots trucar-nos al OELL (242329 de 8,30 B 10 da -
vespre) si creus que no podras Bssistir a la sessi6 in 
formativa. 

T'hi esperem. 

SAS-CELL 
El President 

rAER'A. 13. ler.' Te l. (973) 24 23 29· "part.12"2· 25080 LLEID" 100 
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GRUP I!.SPELWLÓOtc 
LLtlDATÁ 

S&c16 D'ESCALADA 
I ALTA MU~TAI'(YA 

secaó O'AcnVITATS 
SUBAQUÁTIQUtS 

.¡. • 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

S.A.S. 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

C O N V O C A T O R I A 

DIA: 11 DE MARC DE 1992, DIMECRES. 

HORA : A les 20 h . la primera convocatoria i a 
LES 20,30 h (dos quarts de nou del vespre) la segona . 

LLOC: Sala d'actes del Centre. 

Amb el següent 

ORDRE DEL DIA 

Lectura i aprovació, si slescau, de 1 1 acta de 1 1 assemb1ea 
anterior. 

- Memoria d'activitats 1991 

- Renovació de carrecs 

- Quotes pe1 1992 

- Projecte d'activitats pel 1992 

- Comunicacions, precs i preguntes. 

Es prega puntua1itat. 

L1eida, 24 febrer 1992 

I'AtIuA. 13. ler.· Tel. (973) 241319· Apartal141.15080 ~IDA 101 
El recull 



GRU"r f.SPfLEOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALA.DA 
I ALTA MU"TA""A 

SECCIÓ D'AcnVfTATS 
SUSAQUÁTlQ.UES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SAS-CELL 

Lleida, Mar~ del 1992 

Estimat "Sub", 

Ara que s'inicia la temporada "calida" per a 

la practica de la nostra activitat, ens fem resssó de 

les propostes formulad es per alguns socis de la Sec

ció durant la pro pass ada Assemblea de la S.A.S. en el 

sentit de fer m~s participatives les sortides .col.lec

tives i atansar aixi nous llocs i noves destinacions 

als nous bussejador s vinguts a la Secció. 

Hem concertat una s e rie de sortides,qu~ de forma va

riada i creiem que amb de s tinacions for~a atractives, 

us ficaran a l'abast els diferents espais subaquatics 

que ens envolten. 

En la fulla adjunt* podeu veure les diferents opcions 

que hem preparat amb les caracteristiques d'inscripció 

i els costos aproximats; 

No ¿al dir, pera, que cada dijous al marge de les sor

tides oficials, ens podem tornar a veure en els local s 

de la S.A.S. per preparar les sortides personals. 

Agraim la teva participa ció i et desitjem una bona tem

porada "sub". 

La Junta 

S.A.S.-C.E.LL. 

102 
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CALEN DAR I DE SORTI DES OFIC IALS 

R;f • MES DATA DESTI NACIO 

A ABRIL DEL 9 AL 20 SHARM EL SH EIC K (Mar Ro i g) 

B MAI G DE L'l ' AL 3 ILLES MEDES (Estar ti t ) 

C MIIG 1I ESCOLLERA DE TARRAGONA 

D JU NY 27 i 28 L' ESCA LA 

E AGOST 14,15 i 16 MUSEU OCEANOGRAFIC DE MONACO 1 

PARC SUBMARI DEL PRINC I PAT 

F SETEMBR E 5 i 6 LLAFRAN C (E ls Ul las t res) 

G SETEMBRE 19 i 20 L'ESCALA 

H OCT UBRE 3 i 4 I LL ES MEtiES ( Estartit) 

1 OCTUBRE DEL 9 al 18 EXPED I CI O AL CARIB (L l oe a pr ec i s a r) 

u ~ ~ 
~ ~ e . 0 u 
o ro o 'M e 
~ o. 'M U U ~ 
o. ro ~ 'M o. e 

-o ro ~ e 'M ro 
'M o ~ - M ~ <Jo 
~ " e .., u ro 
e ~ 

.., e ~ .., 
~ ~ ~ H ro e o. 

<>. <>. u u 'M ~ o • ro - ~ 

R;f • '" z '" '" '" 
A (Se nse men j a r s) 150 , 000-1 60 , 000,- - SI 16 20 .3 Col.lec t iu 

B (Se nse men j a r s) 10.000,- SI 4 25.4 Vehic l es pa r tic ul ar s 

. 
C (Se nse Henja r s) --- -- 1 14.5 Veh ic l es pa rticular s 

D (Se ns e Men j a r s) 7 . 500 , - SI 3 20 . 6 Ve hi cl e s pa r tic ul ars 

E Am b me njars 25.000,- SI 1 1. 8 Aut ocar 

F (Se nse men j ars) 10.000,- SI 3 25 .8 Vehie l es parti c ul ars 

G (Sens e /-Ienja r s) 7.500,- SI 3 13 . 9 Ve híc l es parti cu l ars 

H (Se nse He nj ars) 7 . 500, - SI 3 25 . 9 Ve hi c l es parti c u la r s 

1 Pende nt .. ... .... ... ... ..... ... ..... SI --- 20 . 9 Col.lectiu 

'·'.1 

EIs preus són apro xi mats i o ri e ntatius . Ta~a l' Esc al a com a l ' Estart it , l 'a l lot 

j a me nt es far¡ e n Apa rt ame nts . A Ll afra nc s l ha de fe r ei Hote l s . 

Per lnsc riu re -u s ~o nt acteu 8mb e l Josep Ma ri a Caste ll v i fi ns a l es dates maximes 

qu e s ' es peci fi que n . ( Telf . 973 - 22 . 02.5 1 ) 103 
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GRUP ~PELEOL60tC 
LLETDATA 

SECCtÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECClÓ D'ACT1VrrATS 
SVBAQVÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

Lleida, 25- 03-1992 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL / 1992 
================================== 

,Com cada any ens plau de convocar - vos al so.par obert a tots -

els subaquatics de Lleida i c omarques,i simpatitzants, en la seva 

novena edició . 

Preneu bona nota: 

DATA: DIVENDRES _ 3 O'ABRIL DE 1992 

HORA : 9 del vespre 

LLOC: Restaurant del ROYAL PALACE (Ctra. Val d'Aran Km 1) 

MENO: Entrants, Ternasco, Peix, vi,cava . ... postre,i 3.000 pts .. 

RESERvEs: Imprescindible reservar plac;:a fins el dijous -!!l, a 

les 21,30 hores . Personalment o per telefon a Secre-

taria del CELL (242329 de 20,15 a 21,30) . Al fer la 

reserva lndiqueu el número de places que es reserven 

(1 + acompanyants) . 

teix sopar . . 

El pagament es realitzara al ma 

A la fí del sopar es fara l'entrega deIs diplomes als darrers 

titulats de la SAS- CELL, així com la projecció de les diapositives 

que mostraran bona part de les activitats del 1991. Porteu- ne un 

recull de les vostres. 

Feu correr la veu, reserveu p1a9a, i a reverure. 

SAS-CELL 

SOPAR 3-4-92 9 vespre - RESERVA PLA<;:A FINS .-!!l D'ABRIL 21,30 vespre (242329) CELL. FEU-HO JAl 

I'AERIA. 13. ler • • Tel . (973) 24 23 29· Apartat 242 • 25080 LLEIDA 104 
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ORUP r.sPElZOLÓGIC 
LUIDATA 

StCCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

StCCIÓ o 'AcnvrrATS 
SUBAQuAT I QUr;S 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
S . A. S. - C.E.LL. 

CURS PER A OBTENIR EL TITOL BUSSEJADOR 2 ESTRELLES, PER 
A TITULATS D'UNA ESTRELLA TARDOR 1992 B** 
======================================================= 

La SAS-CELL organitza aquest curs per a aquells B* que, reunint 
els requisits adequats, vul guin accedir al nivell B**. d ' acord amb 
el nou program prdagÜgic aprovat per l'ENBAD (Escuela Nacional de -
Buceo Autónomo Deportivo) . 

REQUISITS PER A PARTICIPAR AL CURS : 

- Edat mínima 15 anys complerts abans d'iniciar el curSo 
- Revisió medica (de menys d'un any d ' antiguitat) . 
- Estar en possessió del titol B· espanyol o l'equivalent CMAS. 
- Demostrar documentalment mitjan~ant el quadern d'irnmersions -

haver realitzat un mínim de 15 immersions. 
- Estar en possessió de la Llicéncia Federativa de l'any en curso 
- Pertanyer com a soci a una entitat federada reconeguda per la 

FEDAS (és a dir, la SAS-CELL o altre Club Sub). 

ADVERTENCIA MOLT IMPORTANT: PLACES LIMITADES. 
L'inscripció, que es realitzara per rigoros ordre , caldra realit 

zar-la a Secretaria del CELL ABANS DEL OLA 30 DE SETEMBRE. 

REQUISITS D'INSCRIPCIÓ: 
- Aportar fotocópies de: .DNI, Llieeneia Federativa, Carnet B*, i 

del quadern d ' immersions -. 
- Certificat medie (obligatori presentar-lo abans sessions de mar) 

- Entregar 4 (QUATRE) fotos carnet (que no siguin massa petitesll) 

- Aportar el "Pasaporte de Buceo" on hi consta la diligencia de B·o 

- Fer el pagament de la quota única del Curs : 26.000 pts 

ATENCIÓ - IMPORTANT: OLA 1 D' OCTUBRE, A LES 8, 30 VESPRE AL CELL 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CURS 
=============================== 

. Es fara entrega del llibre de text i de les Tables de descomp .• 

EL CALENDARI DE SESSIONS sERA EL SEGUENT: 

TI 6-10 PMl + PM2 18-10 T = Teoría 
T2 8-10 PM3 + PM4 1-11 PM = Practica de mar 
T3 27-10 PM5 + PM6 8-11 
T4 28-10 
TS 3-11 T: de 9 a 10,30 vespre (Generalitat-Av.Segre 
T6 6-11 PM: Escollera Tarragona (a partir 9 h . ) 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE PER A PARTICIPAR AL CURSET, PER COOPTE DE L ' ALUMNE: 
Ampolla amb reguladomoctopus + manometre, vestit d'irnmersió, llast, ulleres, tub, -

aletes , profun~imetre, rellotge, "brúixola , ganivet. Qui li manqui material podra 110-
gar-lo a tarifa especial de Curset concertada per la SAS-CELL amb SUBBEST . 

SAS-CELL 

Setembre 1992 

PAERlA. 13. ler •• Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242· 25080 LLI~IDA 
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GRUP ESPELEOLOOIC 
LLEJOATÁ 

SECCIÓ D"ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D"ACTIVrrATS 
SU8AQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

S.A.S. 

CURS PER ~ L'oBTENCIO DEL TITDL DE I'BU~EADoR DEPORTIVO 

DE PRH1ERA CLASE", PER A BUSSADORS ESPoRTIUS DE "2ª Cl". 
===========~================~=====~===================== 

Els interessats en p¿rticip~r al Curs caldr~ re~lit
zin la imprescindible inscripci6 FINS El OlA 22 D'OCTUBRE 
de 1992. 

La inscripci6 s'h~ 
8,30 a 9,30 del vespre 
necessari aport~r: 

~e fer a Secretaria del CEtL, de 
i de diltuns a divondrBs~, i 

, 
es 

qUQtre fatos carnet 
fotocopia de la Llicencia Federativa 1992 
fotobopia dal DNI 
Grioin~ls documentaci6 2ª Classe: 

- Tarjeti d'identitat i llibreta d'~~tivit~ts 
sub~qultiqu~s, si es t' la documentaci6 de
nni tiva·. 
Els qui soIs tem,n carnet provision~l: foto.
copia del mateix. 

- Certificat m~dic (a presentar abans exlmen taoric) 
- Re~litzar pagament d~ la quota ~nica: 26.000 pts • 

Al efectuar l'inscripci6 es lliurarl a l'alumne el 
tem~ri-qUestionQri amb problemes resolts. 

No hi ha llibre de text oficial. D'entre els diversas 
llibres que tingueu a es traben ~l m~rcat DS rscomanen -
especialment: 

"Así es el Buceo" a "Por debajo de Ia cmta cera" 
ambdos del Luís A.vil .. Recatero i de 1 'editorial Hispano
Europea, doncs s'adapten millar al programa vigent ~ls -
efectes de l'o x¡men a superar. 

CALENDARI DE SESSIONS 

- Sessions teoriques coincide~ts amb el Curs de BUssQdors 
2 Estrelles, que recoman~m als candidats a Primera p~r 
tal de refrescar coneixements: 

. Octubre: dies 27 (present"ció Primares) ' i 28. 
Novemb~e: dies. 3· i 6 (hor~ris . de 9 ~ lU,3U vespre) 

- Sessions de rep~s especifiques, molt import~nts de car" 
" superar l'exlmen: · 

Novembre: dies 1'0, 12, 17, 1.9 i 20: (de 9 a 10,30 w) 
".i;: . 

- Exl~en de teori~: Dissabte 21 de novambre a les 4 t~rda 

- E\¡ lmen de m~I': Diumenge 29 de novembre (a llafranc en -
un principi). 

Les sessions teoriques i el corresponent ex~men es -
realitzaran a la Sala d'~ctes de la· Representaci6 Terri
torial de la Secretª. Gral. de l'Esport de r~ Gener~litat 
(Av. del Segre, 7, baixos - tleida). 

sas-cell 
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GRUP ESYELEOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUI'ITAI'IYA 

SECCI6 D'ACTIVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

SAS - CELL 

CIRCULAR 
OCTUBRE 1992 

VISITA COL.LECTIVA AL MUSEU DE LA CIBNCIA DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA 
- - - - - - - 600 MILIONS D'ANYS DE VIATGE SUBMARí - - - - - - -================================================================= 

Donat l'interés que ofereix per als membres de la SAS el con
tingut de l'exposició que el Museu de la Cienci~ ens mostra sobre 
llauca del món submarí . s'ha programat una 'visita co11ectiva al ma 
teix la qual confiem gaudeixi de la vostra participació. 

DATA: DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE DE 1992 

- Sortida en autocar, anada i tornada (n~ maxim 30 places) 
- Preu: viatge en autocar + entrada 'Museu = 2.000 pts 

(si el número de participants és inferior a 20 l'autocar no 
surt a compte -per la capacitat de financament de la SAS- i 
caldra anar-hi en vehicles particulars, i el tiquet del mu
seu costara 550 pts) . 

- Dinar: per compte de cadascú al 'self-service 1. del Museu. 
Hora concentració: 7,45h davant del CELL (per la banda de la 
Banqueta -és a dir: sota el balcó del Centre-) 
Hora sortida: a les 8 en punto 

- Hora d'arrivada: es preveu arrivar cap al vespre. 

TERMINI D'INSCRIPCIONS: DIJOUS, 12 DE NOVEMBRE (fins 21,30h), 
a Secretaria del CELL. Pode u trucar per telefon, pero la reser 
va és ferma un cop fet el pagamento No ha deixeu per l'últim = 
momento Col.labareu,i gracies. 

Habemus piscina!! 
Una de les pretensions de la SAS des de la seva creaclo, aviat 

fara 10 anys, ha estat la de poder gaudir durant tot l'any d'una -
piscina on poder practicar, entrenar o mantenir-nos en millors con 
die ion s per tal d'afrontar les nostres immersions de forma més se= 
gura i també per a poder realitzar els Cursets que s'escaiguin. 

A l'estiu, ja ho sabeu, gaudim de l'Olímpica de Les Basses de 
8 a 9,30 del vespre cada divendres, i,tot i que conincideix en una 
de les époques de l'any de més activitat sub,ha quedat dernostrat -
que és forga útil poder dispasar de la rnateixa. 

Després de fer for~a números i algunes gestions hem aconseguit 
poder oferir als membres de la SAS gaudir gratu1tament .d'una seSSlO 
setrnanal de piscina, e~divendres de 21,30 a 22,30b, durant el pe 
ríode de l'any que padem denominar "escolar". -

La piscina no és tan profunda com l'Olímpica, peró és suficient. 
~s la del COL.LEGI MIRASAN, de Lleida, a l'Avgda. Alcalde Recasens, 
49 (pac després de la betzinera del Seca, a l'esquerra~ 

A continuació i per al vostrQ coneixement s'especifiquen les -
dates d'ús de pis~ina previstos, tot confiant que no hi bagin can
vis. 

. .. / ... 
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· .. / . .. 

1 992 

NOVEMBRE : divendres 

DESEMBRE: divendres 

1 993 

GENER: divendres 

FEBRER: di v endres 
í' 

divendres MAR~ : 

ABRIL : di vendres 

MAIG divendres 

JUNY divendres 

6 , 13, 20 , 27 . 

4 , 1l. 

1 5, 22 , 29 

5 , 1 2 , 1 9 , 26 

5 , 1 2 , 19 , 26 

1 6 , 23, 30 

7, 14 , 21, 28 

4 , 11, 18 

SALÓ NAUTI C DE BARCELONA 
========== ====== ==== === = 

Anoteu a la vostra agenda que del 28 de 
novembr e fins a l d í a 6 de desembre obrira -
les seves portes e l " 31 SALON NAUTICO I NTER 
NACIONAL DE BARCELONA" , on , coro sabeu, hi ha 
un Sector dedicat a l es Activi tats Subaqua
tiques. 

No oblideu aquesta cita subaquatica que 
ens posa a l d í a de l es novetat s (si n ' hi han , 
es cIar) . 

El Sal ó u s espera. 
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LA !'AERIA 

SecOD d'Actjyjlals Subaquuliques 
del (enlrl bCllf3ionisla de lIeida 

(SAS - CEll) 

W~ 

COL.LABOREN, 

~ mm Generalitat de Catalunya 
~ ~ ~ I!llil Direcció General de l'Esport 

- ... 
INTAMENldaE .. 

§= 

Iftla®~a 

=1 

fI! iK 
lSOOIIT CAT,oU CAIXA D'ESTALVIS [PENSIONS 

DE BARCELONA 

, 
GAUDEIX DE NOVES EXPERIENCIES . . . , 
PERO NO T'AVENTURIS: 

v 

APREN A CAPBUSSAR-TE 

PROGRAMA DE CURSETS 
..,. PERL'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS FEJ)ERATIvESOFlC@ 

:! : . 

11, 

~ . 
li 

, I . . . . ,' . • ~." . " • 

A LA PRACTICA DE LA IMMERSIO AME L'ESCAFANDRE 
'::\ :- :~ ~d;~~~};~}~r::tHi1;~~~~ 



Descobrir l'ends del rnón subaquatic és, segurarnent, al teu abasto 

Fent immersió en apnea o amb l'escafandre autonom podras veure i viure l'espai 
subaquhic. 

No és precís viure en un 110c costaner per a' practicar immersió. La SAS-CELL, 
amb vora deu anys d'experiencia t'ofereix poder aprendre a capbussar-te amb 
sessions de teoria i piscina a Lleida i practiques de mar a diferents indrets de la 
costa. 

L'Escola d'Activitats Subaquatiques de la SAS-CELL realitza al 11arg de l'any 
nombrosos cursos per a obtenir les diferentes Titulacions Federatives Oficials de 
tots els nive11s, des de la iniciació fins la preparació d'Instructors, d'acord amb els 
programes d'ensenyament actuals. 

Dins d'un esquema de formació continuada la SAS-CELL realitza també cursets i 
activitats d'especialització que omplen un variat venta11 de possibilitats per 
aprendre i qisfrutar de la immersió amb seguretat: aigües interiors, orientació 
subquatica, ecosisternes sub, fotografia, cine o vídeo sub, vaixells cnfonsats, recerca 
i recuperacÍó, irnrnersió nocturna, apnea avanc;ada, socorrisme per a capbussadors, 
viatges d'irnmersió arreu del món ... 

Anima't, valora e! medi subaquatic, apren les tecniques d'immersió i viu-lo amb 
seguretat. 

, 
CALENDAR! DE CURSETS PER A L'OBTENCIO , 

DEL TITOL Bl ESTRELLA (Nivell iniciació) 

"'a:-
~= 

CALENDAR! HIVERN/ESTIU 1993 . 

FEBRER 

Teoria 
Piscina 
Mar 

Teoria 
Piscina 
Mar 

dies 1,2,3,4 i 5 
dies 8, 9, 10, 11 i 12 
dies 14, 20 i 21 

dies 1, 2, 3,4 i 5 
dies 8, 9, 10, 11 i 12 
dies 14,20 i 21 

MARv/ABRIL 

Teoria 
Piscina 
Mar 

Teoría 
Piscina 
Mar 

JUNY/JULIOL 

Teoría 
Piscina 
Mar 

dies 24, 25, 26, 29 i 30 de mar~ 
dies 12, 13, 14,15 i 16 d'abril 
dics 18,24 i 25 d'abril 

dies 7, 8, 9,10 i 11 
dies 14, 15,16,17 i 18 
dies 19, 20 i 26 

dies 28, 29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 
dies 5, 6, 8, 13 i 15 de juliol 
dies 16, 17 i 18 de juliol 

Els cursets es realitzen en grups redults, pe! que en cas de voler particip" 
pre-inscriure!s amb la maxima antel·lació per a reservar la plac;a, i cal fer-ho 
Secretaria del CELL - PI. Paeria 13, ler de Lleida-, on també es facili 
informació complementaria (Telefon 24 23 29, de dilluns a dijous, de 8 a ~ 

del vespre). 

Per a la realització del curs l!organització proveeix l'alUlnne de tot l'equipam 
el qual és de gualitat i garanteix la maxima seguretat. L'alumne no cal que COi" 

cap element de l'eguip per obtenir la titulació. 

També és oberta la pre-inscripció per als cursos de les titulacions superiors o Cll 

d'especialització, els quals es realitzaran en funció del nombre de pre-inscrits i d, 
dates disposables. 

Els federats en Activitats Subaguatiques a Lleida disposen d'una sessió setm 
de piscina durant tot l'any per tal de realitzar practiques de mantenim 
perfeccionament o especialització. 

SAS-CELL 
Escola d'Activitats Subaquati, 



GRUr f!SPUtOLÓGIC 
LLE:IDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'AcnVITATS 
SU8AQUÁTlQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA . 

SECClO D'ACTIVlTATS SUBAQUATIQUES ~ SAS 

ASSEMBLEA GENERAL SAS-CELL 1993 
=============================== 

C O N V O C A T O R 1 A 

DATA: 24 DE FEBRER DE 1993 • DlMECRES 

HORA: A les 20h en l! convocatoria, i a les 20,30h la segona. 

LLOC: Sala gran del CELL. 

ORDRE DEL DlA: 

- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior. 

- Memoria d'activitats 1992 - Vocalies i Escola. 

- Tresoreria / quates 1993 

- Projecte d'activitats 1993 

- Precs i preguntes. 

Es prega puntualitat. 

ES comunica que la quota de la SAS s'augmentara,de 

1.200 actuals a 2.000 pts .(500 per trimestre). si és aprovada 

la proposta de la· Junta. La llicencia federativa del 93 cas-

ta quasi 2.000 pts. 1 la quota del Centre s'aprovara en l'as-

semblea general propera. La suma global fara la quota anual 

de la SAS-CELL. Els qui no tingueu domiciliades les quotes 

contacteu amb Secretaria del CELL quan abans. 

SAS-CELL 
1 de ·febrer de 1993 
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GRlJP t:Srr,l.EoLÓ<iIC 
LLfIDATA 

SECCIÓ O'ESCALAOA 
I ALTA MUrtTANYA 

~CCJÓ D'AcnvrrATS 
SUBAQUATIQU[S 

CENiRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

SOPAR SOCIAL SAS-CELL / 1993 
=============================== 

DIA: DISSABTE¡ 27 de MAR~ 

HORA: 9,30 del vespre 

LLOC: FONDA DEL NASTASI (Ctra. d'Osca Km.2) 

PREU: 3.700 pts (a pagar durant el sopar). 

MENU: Aperitiu: i coctel 

Pebrots farcits 

Segon plat a elegir entre dos opcions de peix 
i dos de carn. 

Postre, vins, aigua, cava, licors, café 

RESERVA DE PLACES OBLIGATORIA, trucant o anant al CELL , 

Telefon 242329, de 8 a 9,30 del vespre, FINS EL DIJOUS DIA 25 

Al reservar deixeu' el nom i el número d'acompanyants. No re 

tardeu la reserva, i el 27 sigueu puntuals. 

Com ja és habitual, haura un sorteig i projecció de diapos! 

tives,de les activitats de la temporada passada,dels membres de 

la SAS que les vulguin' portar al sopar (els qui en tingueu por

teu-ne una dotzeneta si us plau) . També els qui tingueu video 

sub porteu les cintes doncs intentarem passar 

seqüencies de les vostres video-produccions. 

unes quantes -

En el decurs -del sopar es fara entrega de diversos diplomes 

deIs darrers cursets i padre u recollir, si no ' la teniu, la lli

cencia federativa del 1993. 

RECORDEU: 

27 de mar9, dissabte. SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 

NO HI FAlTEU, SI US PLAU. 

SAS-CELL 
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GRUP l!SrnEolÜ<itc 
LUIDATA 

SEcci6 O'ESCA.LADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ o 'AcnvrrATs 
SU8AQuATIQU,fS 

Preu total aprox. 

per persona 

B.700,-

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

JUNY /"'1;) 

Tal com es va acordar a l'Assemblea de la S.A.a. 

s'ha organitzat una sortida col.lectiva a les llles 

Medes per als pr~pers dies 19 i 20 de Jun~ amb les 

següents característiques : 

Arrikada el 18 al vespre a l'Estartit per lliure 

12 immersió el dia 19 a les 12h (Neptuno) 

22 immersió el dia Iq a les 18h (Neptuno) 

A la nit CREMAT 

- 32 immersió el 'dia 20 a les 10h 

* Allotjament en apa,taments. Preu aproximat per nit 

i per persona 1.000,-Ptes.Apartaments de 4 ó 2 persones, 
-;. 

* Les immersions in'clouen Barca, Aire, Ampolla t ploms si 

fas necessario Tamb. inclouen la taxa'de la generalitat. 

* El material es podra trasL..J.adar amb el car,ro deIs 

cursos que a l'efecte es despla;ara a l " Estartit.es 

obligatori que vagi 'e'n 'bosses de ' "sub". 

* La barca esta reservada només pel grup de Lleida i 

no es podran admetre reserves que no s'hagin fet i pagat 

a Secretaria del Centre abans del Dimarts 15 de Juny . 
. ) I * S'ha pactat la sortida 12 més taró per si algd arr1'es 

el mateix dissabte'. , 

* lnformació directa Josep M2 Castellvi- 22.02.51 

Apartament+lmmersions 

r,\ERlA~ 13. 1 .... , Tel. (973) 2-\ 23 29· Apartat 241· 25080 lUIDA 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CURS PER A OBTENIR LA TITULACIO "B --"(2 ESTRELLES) 
(¡'i:R A TnULATS B 1 ESTRELLA) 

- SETElIBRE 1993-

REQUISITS: 

,- Tenir carnet definitiu B 1 Estrella i el Passaport. 
- Haver realitzat al menys 15 irnmersions, anotades al quadern. 
- Estar federat. 
- Revisió médica (de menys d'un any d'antiguitat i anotada al 

Passaport) • 
- Edat mínima: 16 anys . Menars de 18: autorització paterna. 

GRUI' <SI'!OLroLÓG'C lJOCUMENTACIO: Per aportar A L'HORA DE LA INSCRIPCIO 
LU~IDATA 

C.E. U(IOA 

SECC16 D'l~SCALADA 
I ALTA MUNTAI'nA 

SECCIÓ D'AcnVrTATS 
SUBAQuATlQUES 

- Fotocopia del DNI 
" del carnet B 1 Estrella 
" LlicElncia federativa FECAS 1993 
11 quadern di immersions (amb les 15 immersions) 

- QUATRE (4) fotos carnet. 

QUOTA CURSET: 25.000 pts 

INSCRIPCIO: A Secretaria del Centre, de 19,30 a 21,30 h. TERMINI: 
fins el dijous día nou de setembre. ATENCIÓ, repetim: 

TERMINI n'INSCRIPCIÓ: FINS EL DIJOUS, DIA 9 DE SETEMBRE! 
Per a ser ferma la inscripció caldra aportar la documentació -

abans detallada i FER EL PAGAMENT de la primera part de la quota : 
15.000 ptS¡ la. segona part (10.000 pts) s'entregara juntament amb 
el Passaport de busseiq el día de la primera sessió de mar. 

CALENDARI DE SESSIONS DEL CURSo 

Presenta ció Curs dimecres 15-9 Horari: 
TI divendres 17-9 de 20,30 a 23h 
T2 dilluns 20-9 Lloc: 

TEORIA T3 dimarts 21-9 Represent.Territorial 
T4 dime eres 22-9 d'Esports -Generalitat 
T5 dijous 23-9 a Lleida. 
T6 divendres 24-9 Av. Segre, 7 

Ml+M2 dissabte 25-9 9h Racó de Salou 
MAR M3+M4 dissabte 25-9 16h Racó de Salou 

M5+M6 siumenge 26-9 9h escullara Tarragona, zona 
interior - extreme 

El dimecres 15-9, sessi6 de presentació, es fara entrega del text 
del curs i s'explicara el funcionament del curs i s'aclariran els dub 
tes que es plantejin. es una sessi6 tant indispensable com les demés: 

Si cal, podeu consultar amb els instructor s de la SAS qualsevol 
qtiestió del Curs que no troveu prou aclarida amb el que s'ha dit. 

Es contemplara un rigorós ordre d'inscripció. Les placea són 
limitades per qtiestions organitzatives. No retarde u la vostra deci 
sió, i recordeu: INSCRIPCIONS FINS EL OlA 9 DE SETElIBREIII. 

SAS-GELL 
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GRUP ESPELEOLÓGlC 
LLEIDATA 

C,E, U[IOA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCI6o',."CTIVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQuATIUUES 

PROGRAMACIO CURSETS 1994 

CIRCULAR INFORI1ATIVA 
NOVEf'lBRE 1993 

L'Escola d'Activitnts Su b~nu~tirue s de la SAS-CELLas 
t~ trcbgllant per t~l de poder cQnfeccicn~r el proor8ma 
de Cursos por l'any vinent. 

El s Cur scts del niv~ll BIE (8ussej~dor Una estrell~) 
en un principi es progr8m~r~n pala mesas de mnrº, maig i 
juliol. En f unci6 de la s sol.licituts es pcdria amnlinr 
0 1 n~mero de cu rse ts, per~ soIs si-21s curs~s ja progra
m ~ts s'han ~ complert. 

Qu~ n 3 18 nivells superiora i eSP8cinlitzac i ons 1'Es
co13 precis3 sa b ~r 13 dem3nda exist3nt pa r p r ogr2m ~ r els 
cur sos de forma convanicnt. rs 83r aix6 oue en l a but·-
llet a ~ djunta po d8u renlitznr un~ pr~-ins~ripci6 Bn el -
curs o curs~ts qud es desitg i n, enton e nt- se pe~ par t do 
l'Esco12 un sB rios intGr~s Dar o~rt ds l' nlumno en realit 
zar el cur s en o; úestió. E~ volon evit~r les típioUGS -
inscripcions de dnrrer ;l hora r uc 3coEturnc n ~lte r Jr l os -
previsions orgRnitzatives i, qua R l ? fi, ons po rjudi qu~ n 

" tot s . 
El Cur s Del nivell B2 Estre ll Bs 89 rccom3n~ R tats -

ols ·ti tul::ts' d 'un 3 ostral l " , derics c's un " t8meri tat volar 
nf r o nt vr imm crslo ns n~s prafundes sense GIs ccneixements 
~d8QU~ ts, a l'emp nr d'unn equív~c:l ~utDsufici~ncia. rs -
aUosti6 de r efroscnr els coneixe~~nt8 del 8lE i nm~ l iA r 
~ns c c nsi XCDe nts tebrics i pr ~ctic s ~u s ~ss i ~i lRts ' de fOL 
rn n estructur,dG pRrmetr8n g ~ u di r d'imm~rsinns m6s s8gures 
i gr2tificgnts. Nivell impres ci ndibl E per ~ accedir nls 
cursos d'especi21itz@ció. 

Par rí I n F6der ~ cié ha ocs~ t e n m2rx~ el nou nivell -
B 3 Estrelles (un e!C]uivCllent ,.1il lcr "t ., 1 ' nnterior l ª Cl'l s 
se) -. -'Yi llibre del B3E onc'.'!'·' no 1 'h C! n c\c'lb" t pero c onfi;m 
que ben ~ViAt ho f~!'8n i el curs ~s podr~ efactu3r de for
ma ~g il i completa. El nivell B3E es el m~xim C OQ a bus
sajador i implica un a form"ci6 d'un niv el l superior que -
permet programar imrnersicns rn6s orofundes i comen~ar el -
gui"tg'" i supervisi6 de grups d'immersi6. Al nivell 83E 
s'hi pot ~ccedir co m a B2E (Rmb 40 immorsions enregistra
de s 81 qundern co~ e alE i B2E) i com a 8us sejador Espor
tiu d~ 2ª Classe. 

El jo antie nivell de 11 Cl~ss 8 f~ meso s que no 8S 
pot imoArtir. Es Gquest el matiu Que ens h3 i rn pedit pro-
grom~r durant aouest ~ny 93 ao uest nivell, doncs la Fed~
rAci6 confi ab8 poder impl ontnr el B3E a princi pis .d'estiu. 

Els B2E Gctius i els IsenGnes" vetGrans c31dri n qua -
v~lGrossiu l'~cces al niv~11-a3E, done s deci di r-se par uno 
millar form~ció és la opci6 més intel.ligBnt. 

. .. / ... 
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· .. / .. '. 
La SAS-CELL esta vellugant-s~ per tal de facilit ~ r una bona 

formació continuad a i, ben s~gur, ~questa temp o r a d~ vinent se ra 
l'inici d'un ~ nov a etnpa. 

L'E sco ln és ~ punt par facilitar form3ció Ñdequada en arees 
concr etes en forma d'especinlitz3cians: vai xe ll s e nf o ns~t s , noc 
turna, fot o- s ub, sigUes intcri~rs i d'altres en estudio -

Re corde m oue par a cced ir n l es es pccialitzncions es reouereix 
un nivell mínim de B2E, 2ª Cl~ss e o nssimil ct t s d' altres org a ni tz~ 
ci ons . 

Tumb é , i diferencinnt-ho una mic n del que seria unR cspocin
litz8ció, l'Escola v~l f acilitar l' accés a un deIs Cursos más in 
tcressants que pot 3r rivar a realit za r un bUBsejador. En s rofi 
rim a l internQcion 81r.lBn t r eca negut " RESC UE OIVER" de la PAOI • -

Aque st Cur s requereix un niv el l Dínim de bu ssej~dor l ª Cl assG , 
B3 Estrelles 0 bé B2E o 21 Cl asse expor iment. t s ( en a~ u est cas -
cBldra m~ntenir un~ entrevista pr~via) , e el niv el l PAOI AO VAN CE O 
OlJO • 

Els continguts del curs son amplis, concr ets i s ustanci ~sos , 
i podem a om R exemple dest acar els s 6güents: factor psicol~ g i6 s , 
@uto -re scat, primers a uxilis (aqu ip nment i procediments), actU3c ió 
e n emergencies, ecuipamnnts S U b3~U~tics (¿ c n s ider ~ cion s i f~mili~
ritz5ció), procedilne nts de rssc,t su b ~ ~u;tic i 8ss i ste nci~ de víc
time s (con sc i ents i ins onscients) , i d' 81tr ns f Ac etes for 98 i~por
tants par ~jud~r a l comp~ ny i ~ un m ~ t 8 i x . 

A ~ UBst curs os r e~litzBr; dur qnt e l m~s de gener prop~r. Cur s 
altament roconQn~t psi ~ l s intoress s ts en l'instructorat i per po
der dirigir immBrsicns de or up s 5 tQt nive ll, o so nzill ament pels 
qui volen obtenir una s~lid~ fsrm Eci6. 

Por oual sevo l Ac l ¡;¡ ri,ilent e nvers e l "RE SCU E" cont<lct/lu qu;¡n 
obGns am~ l'In structor Josep Mª C ~ste llví. 

S A L el r-J 1\ U TI C 1 9,-,9~3,--_~S::.E.:::.C T:_O::::R-,--,S"-,U~B:.:A_,-"Q",,U.:..:1\.:..T..::.I.:::.C 

El 32é Saló N2utic Int er n ~c i c.na l je Bsrcelon a es ro~litzwr8 -
del 27 de novembr e fins el 5 de desembre. Com en els d,rrers a nys 
l' accés ser~ g r atuIt al Sal' tot presentnnt lA llic ~ n c i ~ f e d cr~t iv~. 

TRO BADA SOCIAL DE TOTO-SUB 1993 

PoI nroper dia ~ DE OESEMBRE est~ _ pruvist a unE trob3d2 de I s f~ 
to-subs de l a SAS pa r ;, rec,li tZ'lr una mena de concurs on els mp
teixos pnrtici pa nts f ar qq de jur nt. L ~ fin Al itnt: pqss~r-nos-hG -
bé i aprend r e~n tot s de tots. 

El 110c se r~ l'EacolLern da T G rr noQ n ~ . 
Por INSCRIPCIONS i n6 s inform B ci6 - c~nt~ctau a mb 01 J Gse p Mª -

C ~s t8l1ví UUAN ABANS. r s impr eEcin ~i b le ~er ~ or9~ nitz ~r-ho b6~ 

PROJECCIO AL CELL 

El proper DI~ECRES, 15 DE OESE MBR ~, Be roalitzBr~ una m's de 
l as projeccions dal Cicl e que e l Contre té Or Qg r Am8t pels dimecres 
de l a tGrdor/hivern. En g~uest a 01 tema ~s s ub 2 qu~tic i dur~ pe r 
títol "PONOJT SUB"; so rñ a les B del vesp re i ;:¡ car r e c del Bl ,Ji -
Mo ntserr @t . No hi f Hlteu !! 
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BETLEM SUBAQUATIC 1993 

Preneu bona not~: OIUMENGE 19 de OESEI1BRE 
Per m's detall s sobre l~ mnoud~ del Bctlem de la SAS no ' falteu 

(o truqueu) el dijous dia 16 de~d~sembre. PGss eu pel Centre!! 

PISCINA . SUB 

Pelsqui no se'n recordin, o no se'n han enterat encare, els di 
marts de 20,30 a 21,15 h, a le Piscina . de l'Episcipal a Lleido, t~. 
nim cancertats dos carrercns por ~ les nr.stres pñcti~ues. Per ac
cedir al recinte c~l presentar un carnat. Pcr ~ obtenir-lo s~a de 
paSSRr per Secret ar i a del Centre ?mb unR foto De carnet i unes 
2.600 pts. La pi sc inn la tindrem fins el mes dc m8ig. 

L'ESCOLA CERCA COL.LABORADORS 

Ournnt els primers mesas de l'any 1994 es realitznran a la pi~ 
cin" del 'Episcopal uns currets d" iniciúici6 ' especials per nlumnes -
del col.leoi. L'E s colo sol.licito l a col.l RborRci6 deIs membres 
de la SAS cue vulguin participar en Rc uestn tase. tant per ensenymr 
cam per gprendre a ensenyar (m~i se'n SAP prou). 

Els qui pot ser m~s endavent vulgueu Rccedir a un futur instrus 
tGr~t no deixeu perdre aquesta bonn aCRsió. 

->:-
BUTLLETA o E P R E - 1 N S e R 1 P C 1 o 

Nor'l 1 GOGNOr'lS: ____________________ _ 

OO~lIC ILI: C/ ____________ _ na ---'--'-_. 
COOI POSTAL: . '-----

POBLACIO: _______ _ TEL(FON: ___ _ 

TITULACIO SUB ACTUAL (si se'n té): ________ ~------7" 
Vcl pre-inscriure'5 ,<l/s cuwos segücnt/s (marc:n amb X): 

- , 

B 1 ESTRELL~ ESPECIALITZACIONS 

ff. 2 ESTRELLES. 

B 3' ESTRELLES 

INSTRUCTOR 1 EST. 

IMMERSIO.NOCTURNA 

VAIXELLS ENFONSATS 

FOTO-SUB 

"PAOI RESCUE OIVER" AIGUES INTERIORS 

APNEA AVANt;:AOA 

ALTRES NIVELLS O ESPECIALITZACIONS 
NO INOICAOES QUE US INTERESSIN: 

O;¡ta..:.: ____ _ 

Signatura: 

·: .. OIPOSITRR O ENVIAR AQUESTA BUTLLETA· A SECRETARIA DEL CEl.L . ,; PAERI/,\\\1J· 
~ 5 O O 7L~!.If!1I ... . .... ' ;::.:~. :. "." 

;.-' -. ...... , 
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Smió d'Activitols Subaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

\ 

GAUDEIX DE NOVES EXPERIENCIES, 
PERO NO T'AVENTURIS: 

APREN A CAPBUSSAR-TE 

CURSETS 
PER L'OBTENCIO DE LES TITULAClONS FEDERATIVES OFICIALS PER 
A LA PRÁCTICA DE LA IMMERsró AMB L'ESCAFANDRE AUTONOM 

Descobrir l'encís del m6n subaquAtic és, aegurament, al teu abasto 
Fent immerei6 en apnea o amb l'escafandre autbnom podras veure i viure l'aepai BubaquAtic. 

No és precia v1ure en un 110c CQstaner per a practicar immersi6. La SAS-CELL, amb deu -
anye d·experi~ncia. t'ofereix poder aprendre a capbussar-te amb sBssione de teor1a i piscina 
a Lleida i prActiques de mar a diferente indrets de la costa. 

L'Escola d'Activitats Subaquatiquea de la SAS-CELL realitza al llarg de l'any nombrosos 
curaos par a obtenir les diferente Titulacions Federatives Oficiala de Bussejador d'Una,DuBs 
i Tres estrelles (B 1E, B2E i B3E), d' acor,d amb els programes d' enaenyament actuals. 

Dins d'un esquema da formaci6 continuada la SAS-CELL realitza també cursets i activitats 
d'espacialització qua omplen un variat ventall da poaaibilitats par aprendre i diafrutar de 
la immerei6 amb aeguretata aigUes interiors, orientaci6 eubaquatica, ecosistemes sub, foto
grafia, cine o video sub, vaixelle enfonsate, recerca i recuperaci6, immersi6 nocturna, apnea 
avanQada, socorrieme per a capbussadore, viatgee d'immersi6 arre u del m6n ••• 

Anima't, valora el medi Bubaquatic, aprbn les t~cniquee d'immeraió i viu-lo amb eeguretat. 

CURSETS PER A L'OBTENCIÓ DEL T1TOL B1 ESTRELLA (NIVELL INICIACIÓ) --------- ----
. S.' iniciaran ele mesoa de mar9 r maig i juliol de 1994. 
Per a la realitzaci6 del Cura B1E l'organitzaci6 provee ix l'alumne de tot l'equipament , 

el qua! és de qualitat i garante ix la mAxima aeguratat. 
L'alumne no cal que compri cap element de l'equip per obtenir la tit~aci6. 
Ele curaete ee re~litzen en grupa redulta, pel que en cae de veler participar cal pre-ins 

criure'e amb la mAxima antel.laci6 per a rsservar plaqa, i cal fer-ho a la Secretaria del: -

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
Pl. Paeria, 13, ler 
25007 LLEIDA 
Tel~fon: 973 - 242329 

on també es facilitara informació complementaria (de dilluna a divendrea, de 7,30 a 9,30, veapre). 

T~bé és oberta la pre-inscripci6 per ala cursos de nivells superiora i curaeta d'eepeci~ 
litzaci6, ele quale ea realitzaran en funci6 del nombre de pre-inecrita. 

Els federate en Activitata Subaquatiquee a Lleida disposen d'una aesa16 setmanal de pis
cina durant tot l'any per tal de real1tzar pr~ctiquea de manteniment, perfeccionament o eap~ 
cialització. 

LA PAERlA 

AJUNIA.MfN I DE HU.~ 

lí'1rn Generalitat de Catalunya 
00 Direcció General de l'Esport 

COMPRESSOR, llOGUER , VENDA DE MATERIAL sunAQuATIC 

'!l' 973/22 02 51 ·249671 · 2361 27 

G/, Daunois, 21 (Secá de Sanl Pere) 
Fax 973/24 99 57 

25005 LLEIDA 
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GRUf' ESrELEOLOOIC 
LLEIDATA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS 
SUBAQUATIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
.. 

" '0 . 

SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

SAS - CELL <1984 / 1994) 10 ANYS 
====================================== 

Per tal de cornmemorar els deu anys d'existencia de la Sec
c~o d'Activitats Subaquatiques del CELL durant tot l'any 1994 
es realitzaran un seguit d'actes consistents, principalment, -
en projeccions i conferencies - col.loquis, que amb una ferma 
voluntad divulgativa vol en aproximar, al públic en general, als 
diversos aspectes de les Activitats Subaquatiques. Per als bus
sejadors de Ponent vol ser la cornmemoració d'una etapa on la roa 
Joria d'ells han estat els protagonistes. 

Per als aates a realitzar, a més del "material ll de collita 
propia de membres de la SAS-CELL es comptara amb diversos convi 
dats que també ens aportaran experiencies i coneixements els -
quals ben segur satisfaran als assistents. 

La tematica deIs actes es preveu ben variada, recolgant-se 
majoritariament amb aontinguts graficament il.lustrats amb dia 
positives, video, cinema, fotografies, etc. 

Tractarem aspectes que confiem a tots agradin, des deIs -
viatges.':' d' irnmersió a l' arqueologia submarina, des d' una vetlla 
da de projeccions a carrec d·' experts foto-sub' s a interessants
informacions de caire bio-ecologic, de la historia de la SAS i 
del que en el decurs de l'any pugui ser d'interés. 

Els primers actes ja tenen data: 

DISSABTE. 22 de ' GENER, A LES 20 h. (8 del vespre) 
a la Sala d'A6tes del CASINO (C/ Major 33, Lleida) 
Contingut: 

11 T R O P I C 11 

PROJECCIO DE DIAPOSITIVES I COL.LOQUI 
A carrec de XAVIER SAFONT I M' ALBA CAMPRUBI, fotogarf 

submarí i model; els més guardonats en els concursos de foto
sub deIs darrers deu anys, representants de Catalunya i Espanya 
ªn nombroses edicions deIs campionats estatals i internacionals. 

Un molt ampli currículum avala la categoria deIs convidats. 
Amb llurs imatges gaudirem del fruit de la seva esperiencia. 

El següent aate es realitzara el OlA 4 D~ FEBRER, divendres, 
al mateix CASINO, a les 8 del vespre. 

liLA GRAN BARRERA 11 d' Australia , de l' amic SAURA, expert 
camara submarí, autor de nombrosos docmnentaIs/repo"rtatges de T.v. 

Feu correr la veu .•. No .ens ho padem perdre ••. 

SAS-CELL 

I"AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242· 25080 LLI~IDA 
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GRUP ESrELEOLOGIC 
LLElOATA 

SECCIÓ O'ESCALAOA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ O'AcnVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

DATA : 

HORA: 

LLOC: 

SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

3 de Febrer Di jous "", ~ ""~ 

20,30 h en primera convocatoria i a les 21h la segona ~ 

Sala d'actes del Centre, Paeria 13, ler. Lleida 

ORDRE DEL DIA 

- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior. 
- Activitats realitzades. 
- Tresoreria/ quotes 1994 
- Projecte d'activitats 1994 

Precs i preguntes 

Es prega puntua1itat. 

El DlMARTS, DIA 1 DE FEBRER, a les 20h, a la Sala Nausica de -
l'Ateneu Popular de Ponent (C/ Pau Claris, 10 a L1eida), es realit 
zara una roolt interessant projecció d'en JOSEP " M~ CASTELLV! sota 
el títo1: 

"PERIPLE GREC: GliliCIA SUBMERGIDA" 

Val la pena veure-ho. Paraula~ 

Iniciada la tramitació de les licencies federatives pel 1994, 
i per indicació del Tresorer del CELL, es girara en breu el rebut 
corresponent al preu de la licencia (no de tata la quota de la 
SAS-CELL), 2.300 pts. El motiu és que la Federació no fía i ni -
la SAS ni el CELL té un duro sobrero 

~s per aixo que recomanem que, en cas de dubte, consulteu amb 
Secretaria del Centre (tel. 242329 de 7,30 a 9,30 vespre) si teniu 
domiciliades les quotes, dones 501"5 es tramitaran les licencies 
deIs qui es pugui cobrar el rebuto 

Confiero entengueu aquesta postura, manada per les circumstan-
cies, dones altres anys hem estat federant gent que no pagava les 
quotes per tenir problemes amb la domiciliació o per altres motius, 
la qual cosa cal regularitzar. 

13-03-1994 
18-03-1994 

TROBADA FOTO-SUB SAS-CELL /MACRO/ 
SOPAR SOCIAL xé ANIVERSARI SAS-CELL 

(dates provisional s a confirmar a l!Assemblea) 

I'AERlA. 13. ler .. Tel. (973) 24 23 29 . Apartat 242·25080 LLEIDA 120 
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A T E N C I O 

PROPER ACTE COMMEMORATIU DEL lOÉ ANIVERSARI DE LA SAS-CELL 

"ARRECIFES DE CORAL 
de PEDRO ALBERTO SAURA RAMOS 

Vldeo-projeccló I col.loqul 

Divendres 4 de febrer. 8 del vespre 
Sala d'AcIes de la Repres00taci6 Territortal d'Esports de la Genemlitat de Catalunya 

Av. del Segre. 7 baix~ • Lleida 

PEDRO ALBERTO SAURA RAMOS és Professor Titular de Fotografia 

de la Facultat de Belles Ar.ts de la Universitat Complutense de M~ 

drid. A més és un e xpert bussejador autor de nombrasos documentals 

de caire subaquatic per. a TVE. 

A Lleida, en diverses ocasions, la SAS havia projectat en 16mm 

el documental "El tunel de la Atlántida I1 di espeleobusseig als tun

neIs de lava a les rIles canarie.s (amb record del men inclos ). -

En Saura nlés l'autor de les imatges, com també de la pel.lícula 

"Melanesia. Otro planeta habitado ll
• 

La pel . lícula "ARECIFES DE CORAL" del Pedro Alberto Saura, tot 

i que fou rodada en· 16mm" la veurem passada a video, ens permetra 

veure imatges i continguts forga interessants que . amb el col.loqui 

-d'interés garantit- faran gaudir al per.sonal assistent de l'ex~ 

riencia del convidat. 

Preneu-ne bona nota i sigueu puntuals. L'acte s'ho mereix, i 

es fa per a tots vosaltres. 

SAS-CELL 

" 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATA 

C.E. UEIDA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCI60'ACTIVJTATS 
SUBA QUA TIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

Lleida, febrer 1994 

Trametem la segUent informaci6 donat que ens cons
tes Com a interessat en realitzar el 

CURS DE BUSSEJADOR UNA ESTRELLA =============================== 
Als efectes de recollir les dades per tal de forma 

litzar la inscripci6 en el Curs B1E proper, t'adjuntem 
la butlleta que cal ens envi~s en el sobre adjunt quan 
abans. 

S'acompanya també un imprés per a la revisi6 m~dica 
que cal aportar abans d'iniciar el curS. La certifica
ció m~dica també ens la podeu presentar amb l'iruprés de 
certificaci6 medica oficial, perb cal que el metge faci 
constar que no s'hi tenen contraindicacions per a la -
practica del busseig. Si convingués, podem adre9ar-
te cap a un metge especialista en medicina subaquatica 
i hiperbarica, perb cal que ens ho diguis amb temps 
per a concertar visita. 

El DIJOUS dia 24 DE FEBRER, a les 9 del vespre , i 
al local del Centre Excursionista (Pl. Paeria 13, ler) 
tindra lloc la sessi6 de presentaci6. S'explicara el 
funcionament del C~ i es fara entrega-del llibre de -
text B1E. Aquest mateix dia és convenient que ja ens 
entreguis elcertificat medie, i a més 6 f.otos carnet, 
fotocbpia del DNI, i formalitzis la inscripci6 amb el 
pagament de la primera part de la quota del Curs, es
tablerta així: 

inscripci6 ••.• • ••••• 30.000 
abana sessions mar •• 18.000 

total • • . • • 48.000 
Fer al Curs l'alumne no cal que compri cap element 

de l'equip d'immersi6 doncs la organitzaci6 cedeix el 
material adequat per a les sessions del Curs. 

A títol orientatiu, el calendari del Curs sera el 
següent: 

Sessions 
" 
" 

de teoria: 
practiques: 
de mar: 

dies 
dies 
dies 

2, 
7, 
20 

3, 4, 9 
8, 11 i 
i 27 de 

i 14 de mar9 
18 de mar9 
mar9· 

Les sessions de teoria i practiques es realitzaran 
en horaris de vespre que ja us concretarem el dia 24-2. 

Qualsevol aclariment complementari pots fer-lo tru
cant a l'Instructor Director del Curs: BLAI NJONTSERRAT 
telefon 249671 -mig dia i vespres- . 

Ben cordialment 

I'AERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA 122 
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GRUP ESPELEOLOOIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUrlTArlYA 

SECCIÓ D'ACllVrrATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D"',ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

CURS BUSSEJADOR 1 ESTRELLA MARr;: 1994 

1 de marº, dimarts Piscina/Aptitud - 20,30 a 21,15h 
Col.legi Episcopal · Dr. Combelles 38 B LLEIDA 

T1 dimecres dia 2, 9 vespre Generalitat/Esports 
Av. del Segre, 7 

T2 dijous dia 3, 9 vespre Generalitat 

T3 divendres dia 4, 9 vesprc Generalitat 

Pm dilluns dia 7 , 8,30 vespre Compressor I 

C/ Daunois, 21 (Seca) 

P1,2 dimarts dia. 8,-8 a 9,15 vespre". Col. Episcopal 

T4 dimecres dia 9, 9 vespre Generalitat 

P3 divendres dia 11,-7,30 a9 vespreT Col. Episcopal 

T5 dilluns dia 14, 9 vespre Generalitat 

P4,5 divendres dia 18,-7,30 a 9 vespreT Col. Episcopap 

M1~ diumenge dia 20 

M3,4 diumenge dia 27 

Sortida 7,30h a Calafat 

Sortida 7,30h a Calafat 

PAERlA. 13. ler •. Tel. (973) 24 23 29 • Apartat 242 • 25080 LLEIDA 123 
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GRlJI" esPfLEOLOOIC 
LLEIOATA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'ACTlVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 
XÉ ANIVERSARI 

=========================== 

DATA: DIVENDRES: 18 DE MARC DE 1994 

HORA: 9.30 DEL VESPRE 

LLOC: FONDA DEL NASTASI (Ctra. d'Osca Km 2,5, a Lleida) 

MENU: Coctai1 i aperitius freds 
Cinc Delicies 
Carn o peix (diverses opcions) 
Pastis d'Aniversari 
Trumfes 
Aigua, vins, cava i mistela 
Café i licors 

PREU: 4.500 pts 

RESERVA OBLIGATORIA DE PLACA: 

Passar o trucar a Secretaria del CELL de 1,30 a 9,30 del 

vespre (telefon: 242329) tot indicant el nom i número d'acom 

panyants (senyors i senyores). 

DATA LIMIT DE RESERVA: DIJOUS DIA 17 A LES 9 DEL VESPRE 

El pagament es realitzara en comengar el sopar. 

La celebració del desé aniversari de la creació de la SAS 

és un fet important per a les Activitats Subaquatiques de Po

nent. Commemorar-ho amb una maxima assistencia seria tot un 

detall. Veterans i nou vinguts; tots formem ' un col.lectiu que 

cada cap és més nombras i cal reveure les cares de tanten quant. 

Procureu no faltar-hi. Feu correr la veu. Sempre n'hi ha -

de despistats o bé que perden la circular ... 

P . D.: Com cada any acabarem el sopar amb un sorteig i una breu projecció de diaposi
tives. Aquesta vegada cal que aporteu diapositives de la GENT de la SAS més -
que d'irnmersions. " Imatges insolites, significatives, inedites. folcloriques, 
etc. Feu recerca als vostres arxius i porteu~les (una quinzena p.ex.). 
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aRUP tSf"tlWLÓOIC 
LUJOATA 

SECCI6 o 'eSCAlADA 
J ALTA MURTANYA 

~ccl6 D'AcnVrTATS 
SUBAQuATlQu[s 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ C'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CIRCULAR INFORMATIVA 
Agost 1994 

CURS PER A OBTENIR LA TITULAClÓ "SUSSEJADOR 2 ESTRELLES" PER A S* 

REQUISlTS: - tenir carnet S 1 Estrella (provisional ° definitiu) 
i el Passaport de Susseig. 

- haver realitzat un mínim de 15 immersions, anotades 
al Quadern dlimmersions. 

- revisió medica,de menys dlun any dlamtiguitat i ano 
tada al Passaport de Busseig. 

- e dat mínima 16 anys. Menor.s de 18, autorització pat. 

DOCUMENTACIÓ: per a entregar el dia de la Presentació . 
. - fotocopia del CNl 

" 
" 

del carnet B 1 Estrella 
llicencia federativa 1994 

n quadern d'immersions (amb les 15 immersions) 
quatre fotos carnet. 

QUOTA CURSET: 22.000 pts (vint-i-dues mil pts) . 

INSCRIPCIÓ: Com Secretaria del CELL és probable que encara esti 
gui tancada per vacances cal comunicar la voluntad d'incriu
re' s, dir.ectamen't o per telefon , a algun dels Instructors *** 
de la SAS: Blai Montserrat: 249671, Josep M! castellví: 
220251, Antonio Laplana: 236127, fins el dijus 8 de setembre . 
Repetim: TERMINI C'INSCRIPCIÓ, DIJOUS DlA 8 DE SETEMBRE 

Per. a ser terma la inscr.ipció caldra aportar la do cumentacio 
abans detallada i efectuar el pagament de la quota EL DIA DE LA 
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ (12 de setembre) . 

El Passaport de Busseig s'haura d ' entregar el dia de la l! -
sessió de mar.. 

CALENDARI CE SESSIONS DEL CURSo 
Presentació dilluns 12-9 Horari: 

TI dimarts 13-9 me 20,30 a 23h 
T2 dijous 15-9 

Lloc: 
TEORIA 

T3 dimarts 20-9 
Repr .Territorial 

T4 dijous 22-9 
T5 dimarts 27-9 

d'Esports Generalitat 

T6 dijous 29-9 
Av. Segre, 7 

Ml+M2 dissabte 1-10 9h Racó de Salou 
MAR M3+M4 dissabte 1-10 16h Racó de Salou 

M5+M6 diumenge 2-10 9h Escullera Tarragona 

El dilluns 12, SESSIÓ DE PRESENTACIO, també es fara entrega 
del text del curs i s'explicara el funcionament i s'aclariran -
els dubtes que es plantejin, a més de recollir la documentació 
i les quotes. Sessió tant indispensable com les demésl 

Es contemplara un rigorós ordre d'inscripció . Les places 
són limitades. No retardeu la vostra decisió. 

Recordeu: INSCRlPCIONS FlNS EL OlA 8 DE SETEMBREI!!! 

... I ... 
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CURS PER A OBTENIR LA TITULACIÓ "BUSSEJADOR 3 Estrelles" 

Curs adre~at a B** i a Bussejadors de 2~ Classe. 

REQUISITS: Basicament els requisits són haver l?ealitzat 40 inunersions 
i valer adquirir nous coneixements per a esdevenir bussej~ 
dar del maxim nivell de la FEDAS/CMAS. 

Edat mínima 17 anys. Menars 18, autorització paterna. 

PRE-INSCRIPCIÓ OBLIGATORIA: Del 12 al 28 de setembre de 1994. Na us re 
tardeu. Places limitades per rigurós ordre de pre-inscrip-
ció. 

El calendari de sessions s'esta ultimant, pero ocupara la segona quinz~ 
na d'octubre i primera setmana de novembre. 

ATENCIÓ: La sessió de Presentació sera el dimarts 4 d'octubre al CELL, 
i s'entregara el llibre de text i es aomentara i aclarira la 
dinamica del Curso 

QUOTA: Pendent de confirmar. Orientativa: 28 . 000 pts. 

Coro ja sabeu feia temps que no es podia realitzar el CUrs del nivell 
IDaxirn dones la FEDAS estava modificant el programa i no autoritzava t~ 
poc a fer el Curs de l~ Classe . -

Ja es comunicara la documentació concreta, pero ja poder anar prepa 
rant: 4 fotos carnet, fotocopia DNI i de la llicencia federativa del 94. 

VIATGE SUB A FLORIDA - U. S.A. 

ATENCIÓl 

EIs interessats en coneúxer i gaudir deIs "Cayos" de Florida preneu-ne 
bona nota. 

DATES: del 6 al 17 d'octubre de 1994. 

5 die s d'immersió als tlCayostl en embarcació exclusiva per als membres 
de la SAS (Ep! ... que no és deIs uBalseros" cubans ... ) 
També 4 dies sencers a Orlando. 

Apte,per a bussejadors de tat nivell. 

INFORMACIÓ: JOSEP M" CASTELLV1 TEL~FON: 220251 

DATA L1MIT D'INSCRIPCIO: DIJOUS 15 DE SETEMBRE 

MODIFICACIÓ EN LES ATRIBUCIONS DELS B* I DELS B**,SEGONS CIRCULAR FEDAS 

La FEDAS ha comunicat als Clubs que les atribucions deIs B* i B** quedaran 
modificades " de la" -següent manera: 

B**: Profunditat maxima -30 m (no cal cap sessió extra) . 
B* : Profunditat maxima -20 ro (caldra fer una sessió de tables de descom 

pressió, i superada la sessió s'anotara al Passaport de busseig 
l'ampliació d'atribucions inicial. Aviat es convocara als B*, els 
quals , per grups de 10, podran realitzar la sessió especial en la 
que s'entregaran els jocs de tables corresponents. Cost previst de 
la' sessió (tables incloses): 1.000 pts . 

Els Cursets B* q~e es facin a partir d' ara ja contemplaran la modificació -,;' 
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GRttr ~roLÓOIC 
llZlDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTAI'fYA 

.. 
secaó o'Acnvrr,\TS 
SUBAQUATIQUr.S 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

TORNA LA PISCINAI f ================== 

CIRCULAR 
NOVEMBRE 1994 

Com en d'altres anys la nostra intenció és que el soci es remu 
lli en tot moment. Per aixo hem concertat amb el Col . legi Episco
pal el lloguer de DOS carrers de piscina per a l'entrenament deIs 
nostres associats. Tot seguit es detallen les condicions i les ~ 
característiques relacionades amb aquesta activitat : 

- Accés a tots els membres de la SAS-CELL i membres del CELL. 
- Tots els dimarts del calendari escolar de novembre a maig, i de 

20,30h a 21,ISh. 
- Os obligatori de gorro de bany i xancles. 
- Es permet l'ús de material d'immersió de qualsevol tipus. 
- Preu total: 2.600 pts pels membres de la SAS i 3 . 000 pels que -

soIs siguin del CELL en general. Per a obtenir el carnet d'ac
cés s'haura d'aportar UNA FQTOGRAFIA carnet (podeu portar, el -
primer dia, el vos~re carnet de l'any passat) 
El proper dia 8 de novembre s'inicia l'activitat . La forma de 

pagament ser.a directament a la Recepció de la Piscina del Col. 
legi Episcopal. Durant les dues primeres setmanes hi haura un
responsable de la nostra Secció,per. a orientar-vos,a la mateixa 
Recepció. RECORDEU DE PORTAR LA FOTO PER TAL DE REBRE EL CARNET 
ACREDITATIUI !! 

- En cas de produYr-se un gran nombre d'incripcions ja es té apa
raulada una segona sessió un altre dia per si calgués desconge~ 
tionar. De vosaltres depen. 

RECORDEU : NATACIO I ENTRENAMENT SUBAQUATIC TOTS ELS DIMARTS DEL 
CALENDARI ESCOLAR!!! 

·NO US ROVELLEU! I 

SALO NAUTIC 1994 
===~============= 

Barcelona, del 26 de novembre al 4 de desembre 
Recordeu que per. a accedir. al recinte gratuitarnent heu de pre 

sentar la llicencia federativa de 1994 a q~lsevol de les portes 
d'accés del complexe firal de Montjuich. 

BETLEM-SUB SAS- CELL 1994 ========================== 
Recordeu que el Betlem '94 esta previst pel diumenge lB de de 

sembre. 
Reunió preparatoria el dijous anterior, al Centre. 

PROJECCIO CINEMA SUB 
==================== 

Us avancem que el DILLUNS 19 de DESEMBRE, i dins d'un cicle 
de projeccions que organitza el Centre, es realitzara la projec
ció d'un film en 16mm del camera subaquatic de TVE MIQUEL SANSo 

Ja es fara pÚblic el lloc i hora i títol de la pel.lícula -
tan aviat com s'hagi concretat. Esteu atents al tauler d'anun
cis del CELL i a la Revista Aresta. 

= = 
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GRUI" ESPfLfOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUI'iTAI'iYA 

SECCIÓ D'AcnVITATS 
SUBAQUÁTIQ.UfS 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

LLIC~NCIES FEDERATIVES FECDAS-FEDAS 1995 

CIRCULAR 01/1995 
16 gener de 1995 

Per a aquest any 1995 el 'rresorer del Centre ha passat al co
brament els rebuts de les llicencies federatives (2.300 pts). La 
quota del Centre i la de la SAS ja us arrivara més endavant quan 
s'aprovin a les assemblees. 

IMPORTANT és saber que la llicencia soIs es tramitara als que 
hagin fet efectiu el rebut de la mateixa, ja sigui domiciliat o -
bé directament per caixa a secretaria del CELL en cas de devolució 
o alta durant l'any. 

TAMBE IMPORTANT és saber que la SAS-CELL declina tata respons~ 
bilitat sobre la no cobertura es cas de "sinistre rl deIs qui no qu~ 
din federats per no haver fet efectiu el pagament de la llicencia. 

En cas de dubte, per saber si consteu d'alta a la SAS, o si la 
domiciliació bancaria ha estat correcta, contacteu amb Secretaria 
del CELL (242329 vespres, i . demaneu per la Pilar) . 

REUNIÓ INFORMATIVA: DIJOUS, 26 DE GENER 

La Junta de la SAS-CELL us convoca a la reunió informativa que 
es realitzara el proper dijous dia 26 a ·les ·9 del vespre al Centre .. 

Aquesta reunió informativa, previa a l'assemblea general que -
més endavant es convoca, pretén agilitzar un seguit de qüestions -
(activitats 95, renovació carrecs de Junta, propostes, etc.) per 
tal que es pugui realitzar l'Assemblea General amb projectes i v~ 

loracions que responguin a les necessitats de la SAS, enriquides 
per la vostra opinió i participació. 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL CONVOCATORIA 

DATA: DIJOUS, 2 DE FEBRER DE 1995 
LLOC: SALA D'ACTES DEL CENTRE (paeria 13, ler. Lleida 
HORA: 20h en primera convocatoria, i 20,30b en segona. 

ORDRE DEL DIA 

Lectura, i aprovació si s'escau, de l'acta anterior. 
Activitats 1994 
Tresoreria 1994 
Renovació 4 membres de Junta 
Activitats 1995 
Precs i Preguntes 

NOTA: Aquesta convocatoria i circular es tramet ·als rnembres de la 
SAS-CELL que consten en alta a la Secció d'acord amb el re
gistre informatitzat del Centre. Si sabe u d'alguna persona 
de la SAS que no l'hagi rebut podeu col.laborar tot dient-li 
que consulti a Secretaria del CELL la seva situació al regi~ 
tre de l'entitat. 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATA 

SECCJ60'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCI6 D'ACTlvrrATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

COMPANYS DE LA SAS-CELL: 

Com ja "heu pogut saber el C~ntre Excursionista de 

Lleida ha iniciat les obres de la nova seu social,s~ 

tuada ben aviat - pot ser abans d'acabar l'any - al 

carrer Comer~ de la ciutat de Lleida. 

Per a aquest motiu el Centre va abrir un compte a la 

caixa Terrassa per a rebre les aportacions volunta-

ríes deIs socis i simpatitzants de l CELL per tal 

d'abordar els pagaments inicials i evitar una derra

ma, tot aixó d'acard amb el que es pa aprovar a l'as 

semblea del Centre de la passada tardor. 

El ritme de recaptació previs,t ha quedat pansidet , 

francament, tot i que ja han estat bastants els 50-

cís que han fet aportacions de variat import (des de 

1000 fins a 150.000 pts) , pero encara insuficient. 

Amb aquestes linies vull reclamar la vostra atenció 

sobre aquesta qüestió, tot pregant que si voleu col. 

laborar ho feu quan abans millar. 

L'aportació voluntaria pot fer-se a Secretaria del 

Centre o directament -o per transferencia- al comE 

te · de la CAlXA TERRASSA Ag. Ronda amb 'el següent CCC: 

2074 0083 78 2030547255 

Agraint les col.laboracions ja rebudes i les que pu

guin realitzar-se us saluda ben cordialment el que 

fa de President de la SAS. 

Sg. : Blai Montserrat Calderó 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIOATA 

SECCI6o'ESCALAOA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ O'ACTIVITATS 
SUBA QUA TIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

SOPAR SOCIAL DE LA SAS-CELL 1995 
================================ 

DATA: DIVENDRES, 17 DE MARC 

LLOC: RESTAURANT CASA LUIS (PI . R.Berenguer IV, Lleida) 

HORA: 21,30 h (9,30 del vespre -es prega puntualitat-) 

PREU: 3.400 per cap. (A pagar al mate ix sopar) . 

MENU: ENTRANTS ("cogollos con anchoas, caracoles a la llauna, 
longaniza seca, bull, tostadas con escalivada 
y atún, ensalada de aceitunas, montaditos de 
jamón, fritadas de cordero") 

2ón PLAT: Graellada de carn 

POSTRES: F~an amb nata o crema catalana o bra~ de gitano. 

Pa, vi, aigua, licors ... etc. 

RESERVA OBLIGATORIA trucant a Secretaria del Centre (242329) 
de 8 a 9,30 del vespre fins el dia 15 de mar~. Cal indicar, 
al f~r la reserva, el nom i número d'acompanyants. 

No retarde u la vostra reserva. Feu la reserva a Secretaria 
del CELL fins el dia 15 de marq (dimecres). No ho feu més tard 
doncs cal comunicar al restaurant el número exacte d"assistents 
amb suficient antelació . 

Ep!!!, i COrn cada any SORTErG SORPRESA . No hi falteu" 

COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA DE LA SAS-CELL 

A -l'Assemblea General de la Secció del p~ssat 2 de febrer 
es varen renovar 4 carrecs de Junta quedant la nova Junta com
posada pels següents companys: 

President .. . .. . . . Blai Montserrat " 
Sots-President ... Josep M~ Freixa 
Vocals ...... . .. . . Mina Corbella 

Quim Abadia * 
Joan Gil * 
Joan Ramón Baró * 
Jesús Companys * 

(*) Nous membres 

Els membres sortints foren: Jaume Colom, Nani Fernandez, 
Toni Laplana i Josep M~ Castellví . Anims als que entren a 
la Junta i gracies,als que han plegat,per la seva dedicació. 

SORTIDA COL.LECTIVA D'IMMERSIÓ: ZONA HOSPITALET DE L'INFANT 

NO us la perdeu. orA 26 DE MARC, diumenge. Reunió previa 
el dijous 23 pel vespre al Centre per a concretar horari i 
lloc de trobada. 
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LLEIDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTAI"IYA 

s[006 o'AcnvrrATS 
SUBAQUÁTIQU[S 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

Lleida, 29 d'abri1 de 1995 

SORTIDA COL.LECTIVA SAS-CELL MEDES-1995 ========================================== 

LLOC: L'Estartit (Baix Emparda) 

DATES: dies 13 i 14 de maig 
que puguin aprofitar 

(opció die s 11, 12, 13 i 14 pels 
la Festa Major de Lleida) 

CENTRE D' IMMERSIÓ: "EL REY DEL MAR" (Hotel Panorama) 

Preu immersió: barca + taxa + botella + aire + ploms= 2.800 

HOSPEDATGE: Hotel Panorama (o apartaments, segons inscripcions) 

Preu hotel~habitació doble, pensió completa: 3 . 895 pts 
persona/dia . 

HORARI IMMERSIONS: 

dia 11, dijous 10h i 16h · 
dia 12, divendres 10h i 16h 
dia 13, dissabte llh i 17h 
dia 14, diumenge 9h i 15h 

DESPLACAMENT: Per compte propi (pose u-vos dlaco rd per. a estal 
viar vehicles ... ) 

DOCUMENTACIÓ: No oblideu la llicencia federativa i e l carnet. 

RESERVA DE PLACES: Trucar a Secretaria del Centre (tel.242329) 
de 20 a 21,30 h. 

DATA LtMIT PER A RESERVES: DIMARTS, 9 DE MAIG. 20'30h. , 
cal indicar al fer la reserva els die s i persones (capbus
sadors i acompanyants), i si es vol r.eserva dlhabitació. 

No ho deixeu per a l'ú1tim momento Confirme u i reserveu, 
quan abans millor, a SECRETARIA del CELL. 

SAS-CELL 
La Junta 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CIRCULAR 
INFORMATIVA 
JUNY 1995 

Ens plau comunicar-vos les sortides d'irnmersió programades 
per la SAS-CELL per als mesos vinents. 

Recorde u que els dijous pel vespre són els die s subaquatics -
del Centre Excursionista de Lleida , i recordeu, també, que el te
lefon del Centre és el 242329 i que Secretaria del CELL esta obe~ 
ta de dilluns a divendres de 19 , 30 a 21,30 h, per a qualsevol qüe~ 
tió .que us convingui, i per tal de confirmar l es inscripcions per 
a les sortides previstes. 

Per a poder participar a les sortides és imprescindible tenir 
la llicencia federativa d'activitats 'subaquatiques i la titulació 
adequada, si s'escau. 

CALENDARI DE SORTIDES 

17 DE JUNY, dissabte nito lnunersió nocturna , "3 Cal es" 
Lloc trobada: parking 3 Cales - Búnker 
Hora: 8 del vespre . No oblideu focus/llanterna! 

18 DE JUNY, diumenge . Safari Foto- Sub en apnea 
Lloc trobada: parking 3 Cales - Búnquer 
Hora: 10 del matí. Ideal per a practicar apnea . 
i foto-sub en qualsevol format i modalitat . No es 
un concurso ts una trobada, i al CELL ens ensenya
rem els resultats . 

24 i 25 DE JUNY (SANT JOAN) Lloc a concre tar. 
Trobada previa per ' a detalls el DIJOUS 15 DE JUNY 
a les 8,30 vespre al Centre. 

8 i 9 DE JULIOL. Lloc: L'Escala 
Límit inscripcians i trabada previa per a detalls el 
DIJOUS 29 de JUNY a les 8,30 del vespre al CELL. 

22 DE JULIOL, dissabte nito lnunersió nocturna a l'Esco1lera de 
Tarragona. Lloc de trabada: acc~s formigó a meitad -
de l'Escollera. Hora: 8 del vespre. 

12 i 13 D'AGOST. Lloc: Llafranc 
Límit d ' inscripcions i trobad~ previa per a detal1s 
el DIJOUS 3 d'AGOST a les 8 , 30 del vespre al CELL . 

29, 30 SETEMBRE i 1 d'OCTUBRE (Festa Major Lleida) 
ILLES COLUMBRETES. Límit inscripcions: 15 setembre. 
Nivel1 mínim: 2~ Classe o B** experirnentats (tenir al 
rnenys 40 irnmersions fetes) . 

SÁS'- CELL -
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATA 

SECCI6o'ESCALAOA 
I ALTA MUI'(TAI'(YA 

SECCIÓ O'AcnvrrATS 
SUBAQuATIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCÍÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CURS PER A OBTENIR EL NIVELL "BUCEADOR 3 ESTRELLAS" - TAROOR 1995 
================================================================= 

DATA LtMIT D'INSCRIPCIÓ: DIMECRES 11 D'OCTUBRE DE 1995 

LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA, Paeria 13, ler, 
de 20 a 21,30 h. Telf2: 242329. 

REQUISITS: 

- Titulat B** (o 2~ Classe) amb 40 irnmersions. 
- Revisió medica de menys d'un any d'antiguitat. 
- EIs menors de 18 anys, autorització. 
- Pagament quota curset. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

- Fotocopia del DNI 
- Fotocopia del carnet B** (o 2ª Classe) 
- Fotocopia Llicencia federativa 1995 FECDAS 
- Fotocopia Quadern d'Irnmersions (amb les 40 irnrnersions) 
- 4 fotos carnet 
- "Pasaporte de Buceo" amb el certificat medie de menys 

d'un any, i anotat al passaport. 

QUOTA CURSET: 

Total 30.000 pts. 10.000 per afer ferma la inscripció, i 
20.000 abans de la primera sessió de mar. 

INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: I*** ANTONIO LAPLANA ARASANZ 

CALENDAR! DE SESSIONS PREVIST: 

Sessió de Presentació (obligatoria coro les dernés),dimc. 18- 10 

Teoriques: TI dilluns 23-10 
T2 dimarts 24-10 
T3 dijous 26-10 
T4 di11uns 30- 10 
T5 dijous 2-11 
T6 dimarts 7-11 
T7 dijous 9-11 
Te dimarts 14-11 

Practiques de mar: 

A i B diumenge 12-11 
C i D diumenge 19-11 

Les sessions teoriques es celebraran a la Rep.Terr.d'Esports 
de la Generalitat de Catalunya (Av Segre, 7, baixos , Lleida), a 
les 21h. La sessió de presentació també . 

El número de places es limitat. Es respectara l'ordre d'ins 
cripció efectiva a Secretaria del CELL. 

SAS-CELL 
Escola d'Activitats Subaquatiques 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
1 ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ O;AcnVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA · DE LLE1DA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CURS PER A OBTENIR EL NIVEL "BUCEADOR 2 ESTRELLAS" - TARDOR 1995 
================================================================ 

DATA LtMIT D'INSCRIPCIÓ: DIJOUS 21 DE SETEMBRE DE 1995 

LLOC: SECRETARIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA, Paeria 13, ler 
de dilluns a dijous de 20 a 21,30h. Telfº:242329 

REQUISITS: 

Tenir titol B* (o CMAS B*), amb 15 imrnersions. 
Revisió medica de menys d'~ any d'antiguitat. 
EIs rnenors de 18 anys, autorització. 
Pagament quota curset. 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR : 

- Fotocopia DNI 
- Fotocopia carnet B* 
- Fotocopia Llicencia federativa 1995 FECDAS 
- Fotocopia Quadern d'Irnrnerisons (amb les 15 irnmersions) 
- 4 (quatre) fotos carnet 
- "Pasaporte de Buceo" amb el certificat medie de menys 

d'un any, i anotat al passaport. 

QUOTA CURSET: Total 25.000 pts, 10 . 000 per fer ferma la 
inscripció, i 15.000 abans de la primera -
sessió de mar. 

INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: I*** ANTONIO LAPLANA ARASANZ 

CALENDARI DE SESSIONS PREVIST: 
Sessió de Presentació 
Teoriques: TI 

T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

Practiques de mar: 
A i B, 
CiD, 

(obligatoria 
dilluns 
dimarts 
dijous 
dimarts 
dimarts 
dijous 

diumenge 
diumenge 

com les demés) , 
2-10 
3-10 
5-10 

10-10 
17-10 
19-10 

15-10 
22-10 

dimc.27-9 

Les sessions teoriques es celebraran a la Rep.Terr.d'Es
ports de la Generalitat (Av . Segre 7, baixos), a les 21h. La 
sessió de presentació també . 

El número de place s és limitat. Es respectara l'ordre 
d'inscripció efectiva a Secretaria del CELL. 

SAS-CELL 

Escala d'Activitats Subaquatiques 
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GRUP ESn:LEOLÓGIC 
LLEIDATA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS 
SUBA QUA TIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

PROPERES ACTIVITATS 
CIRCULAR INFORMATIVA 

OCTUBRE 1995 

"PONT DEL PILAR" 12 A 15 D'OCTUBRE 

La proposta : Port de la Selva (Alt Emparda, Mar d'amunt del Cap 
de Creus). Centre d'Immersió TRAMONTANA. 

Els interessats hauran de trucar directament al Centre d'Irn
rnersió per tal de reservar plaga, tant d ' immersió com d'hospeda! 
ge, que el mateix centre facilita. 

TEL~FON: 972-126450 

No oblideu la documentació (carnet i llicencia). 
Molt bones refer~ncies quan a preu i qualitat. 

AQUARIUM DE BARCELONA: DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE 

Sortida Col.lectiva per tal de gaudir del nou macro-aquari. 

En funció del número de reserves es preveu concertar un auto 
car de mida adient. 

Es convenient trucar a Secretaria del Centre fin s el 26-10 
als efectes de poder programar l'activitat adequadament. 

El dijous previ, 2-11, trobada al CELL deIs interessats per 
a concretar com queda la cosa, OK? 

Ep!, i es podra combinar amb una visita per la tarda als ci 
nemes IMAX . 

SALÓ NAuTIC DE BARCELONA 

Del 25 de novembre fin s al 3 de desembre 

Preneu-ne nota a la vostra agenda. Cal fer la ritual visita 
anual al Sector Subaquatic del Saló Nautic, i procurar assistir 
a alguna de les diverses projeccions de caire subaquatic que es 
realitzen durant el Saló. 

BETLEM SUBAQuATIC 

El diumenge 17 de desembre nova edició del Betlem de la SAS. 

Aquest any estrenarem Betlem, i pot ser nou indret subaquatic . 

Recordeu que el desembre passat no varem 
riu va dicidir posar-lo en algun altre lloc. 
va montar després , arnb tots els figurants i 
mergible. El dijous -previ, al Centre. 

trobar el Betlern¡ el 
I el Betlem que es 

bésties, no és sub-
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GRUP ESPELEOLÓGiC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUrlTArlYA 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

BETLEM SUBAQUATIC DE LA SAS'-CELL NADA! 1995 

===================================================== 

DATA, DIUMENGE 17 . DE DESEMBRE DE 1995 

LLOC: Embassarnent de Santa Anna (Noguera Ribagor~ana) r per 1'ao
cés de Baldellou. 

HORARI, 9,30h SORTIDA (no trobada) des del bar/restauramt 
~'Los Amics" a Castillonroi (benzinera ~ Ctra. 230 I de la 
Val d'Arap, punt quilometric 35), amb direcció a BaldelJou 
-embassament Sta. Anna. 
(Qui vulgui esmorzar que hi vagi abans, dones cal sortir a 
les 9,30h) 

10b Preparatius, equipament i ~xposició del pessebre . 

llh Inici de la irnmersió del Betlem 

14h Dinar al Restaurant "Los Anties" de Castillonroi. 
Menú: Delicies de la casa (esqueixada, escalivada. cargols a 

la gormanda, embotits de la terra) 
Ternasco, o suquet de rap 
Assortit de sorbets,de postre. 
Pa, vi, aigua, vi, café, licor . 
Preu 2 . 600 pts (a pagar durant el dinar) 
Reserves: Cal trucar a Secretaria del CELL, fins el 

dijous 14 de desembre a les 21,30h.(242329,de 
8 a 9,30 del vespre). Al reservar cal indicar 
- nom i total ~es que es reserven 

carn o peix pel segon plat (inscripció límit 
pel peix el 12 de desembre, la carn el 14) 

Aquest Betlem Subaquatic del 95 estrenarem nou pessebre, e1aborat -
pel company ENRIQUE RUIZ al qual cal agralr la iniciativa del nou pess~ 

SECCIÓ D'ACTIVITATS bre després de la desaparició de 1
1 anterior que ia no fou possible loc~ 

SUBAQUÁTIQUES litzar el desembre passat sota el Segre al pont del 0011 a Camarasa. 
El ' nou pess~bre, original i pIe de color, ben segur mere ix la vostra participació 

el proper dia 17, acompanyats deIs de sempre i deIs quí vulgueu convidar. 
Els qui us vulgueu remullar aquell dia tingueu en compte les segents observacions: 

- Temperatura de l'aigua de 9 a 11ºC - Profunditat de situació betlem: uns -15m 
- Visibilitat: acceptable (4 a 6 m) - Imprescindibles guants, deIs que abriguen! 
- Neopré: adequat a les temp. citades Llanterna: rnés que recomanable. 
- Botella : amb 12 1 n'hi ha prou - PIorns : aigua dol~a. En ' sobrara una mica. 

L'aproximació al lloe d'immersió es realizara en barques i s'hauran de seguir les 
instruccions deIs coordinadors de la irnmersió. 

L ,'accés a l'embassament, per si aIgú arriva tard, s'efectua 'per Castil1onroi (N-
230 Km 35) f cap a Baldellou; quasi al sortir de Baldellou un retal de fusta:llpantano" 
ens indica,a la dreta, la pista. Uns 4 Km de pista i ens desviarem cap a l'aigua (dr~ 

tal on arrivarem al cap d'uns 700 m, +0-. Pot passar-hi qualsevol turisme, parant 
compte en un parell de llocs. 

Cam sempre, recordeu que el Betlem de la SAS-CELL sempre ha estat abert a tathom, 
capbussado~i acompanyants , del CELL o d'altres clubs. Els qui vulgueu fer venir -
gent recordeu que si també pensen assistir al dinar caldra fer la reserva adient. 

Bones Festes i fins aviat. 
SAS-CELL 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECClÚ D'ACTlVlTATS SUBAQUATlQUES 

~~~~~~~=~~~=~~~~~~~=~~=~~=~~~~S~~==¿==~~~~ 

C o N V O C A T O R 1 A 
======================= 

DATA: DlJOUS , 8 DE FEBRER DE 1996 

LLOC: Sala de projeccions del Centre Excursionista. (paeria l3,1er.) 

CRUP ES~ELEOLÓGIC 
LLEIOATÁ 

S[CCI60'ESCALADA 
1 ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'AcnvrrATS 
SUBAQUÁTIQUES 

HORA: 20h en l! convocatoria. 20,30 en segona. 

ORDRE DEL DlA 

1.- Lectura i aprovació, si slescau, de llacta de 
l'Assemb1ea anterior. 

2.- Memoria d'activitats 1995 

3 - Tresoreria I quotes / Acords d'aplicació remanents. 

4 - Projecte d' activitats 1996 

5.- Precs i preguntes. 

Qui no podent assistir a l'assemhlea vulgui delegar la seva 
representació i vot en un altre membre de la SAS-CELL pot uti-
litzar l'autorització al peu reproduida, havent-se de presentar 
per llautoritzat a llinici de l'assemblea. 

A més de l'assistencia puntual es prega col.laboració en concre 
tar activitats, iniciatives i participació activa en les mateixes.-

Podeu comentar-les entre vosaltres i també amb membres de Junta 
de la SAS. 

================================================================================================: 

SAS-CELL 

E~-Z1t;ent 
Sg.: Blai Montserrat 

'=~=========================================================================================, 
A U T O R 1 T Z A C 1 Ú 

En/Na amb DNl 
AUTORlTZA AL MEMBRE DE LA SAS-CELL 
AMB ON! per tal que el representi amb veu i vot en l'Assemblea Gene-
ral Ordinaria de la SAS-CELL del dia 8 de febrer de 1995. 

Qui autoritza L'autoritzat 
(signatures ) 
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GRUP ESP~L~OLÓGIC 
LLEIOATA 

SECCIÓ O'ESCALAOA 
I ALTA MUIIITArlYA 

SECCIÓ O'ACTlVTrATS 
SU8AQUATIQU~S 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

Companys: 

CIRCULAR INFORMATIVA 
FEBRER / 1996 

A l'assemblea de la SAS-CELL del passat 8 de febrer es varen 
apuntar un seguit d'activitats que, un cop concretades, us anirem 
comunicant via circular,o mitjangant les pagines de la revista del 
Centre IIAresta" si la programació s'aconsegueix amb suficient an
telació. Les properes activitats són les que a continuació us ofe 
rimo 

"TERTULIES AMB .. • " 

En els fulls adjunts es detalla el contingut i funcionament 
d'aquesta activitat. Tot un r epte per la SAS. 

El primer acte: DIVENDRES 8 DE MAR~ , amb INGRID RIERA 
de APNEA Revista.· 

Aquestes tertulies són a més a més de les xerrades periodiques 
en programació que també s'acordaren vellugar a l'assemblea de la 
SAS. 

"SORTIDES OBERTES / 1996" 

Com a nova dinamica, que a l'assembIea es va propasar tot oon
fiant amb la participació deIs interessats i la col.laboració deIs 
bussejadors veterans, s'enceta una llista oberta de sortides que -
figuraran al panel d'anuncis de la SAS al Centre i que podra ser -
consultat també per via telefonica trucant a Secretaria del Centre . 

El funcionament, basicament, és el següent: 

Per iniciativa d'un o més bussejadors es concreta una data, un 
lloc previst d'immersió amb un objectiu més o menys concre~un 
lloc i hora de sortida/trovada del grup, esmentant el nivell mínim 
deIs qui vulguin afegir-s'hi (B*, " 8**, etc, en funció de l'objectiu). 

Qui ostenti la iniciativa es procurara, si ~'escau, un substi-
tut per tal de mantenir en peu la sortida programada. 

NO es tracta d'una sortida organitzada per la SAS sota la respon 
sabilitat del bussejador que la programi . Es una sortida d'un bus-
sejador oberta als qui vulguin afegir-s'hi. 

La primera sor ti da prevista és la següent: 

DATA: 9. DE MAR~ , dissabte. 

LLOC: Pare submarí de l'escollera de Tarragona. Objectiu: visita 
al "Dragonera", vaixell enfonsat (-20m maxim aprox.) 

HORA/LLOC: SORTIDA 
TROVADA 

7,30h des de SUBBEST (Daunois, 21/ Seca S.Pere) 
9,30h a l'escollera de Tarragona (zona parc) 

OBSERVACIONS:-Llicencia federativa i carnet , - Per accedir a les 
instal.lacions del parc caldra pagar una tasa , (segurament menys 
de 1.000 pts) , - Si la mar fos inbussejable, vermout i tornada, 
- Retorn a Lleida a llacabar la immersió¡ qui vulgui, es cIar ... 

ENCARREGAT : Blai Montserrat i Calderó (242329 dijous vespre / 249671) 
NECESSARI: Comunicació,a Secretaria del CELL (242329) ,que hom s'afe 

geix a la sortida. 
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"SOPAR DELS SUBAQuATICS / 1996" 

DATA: DIVENDRES 15 DE MAR~ DE 1996 HORA: 21,30h 

LLOC : MAS lA SALAT , a Les Borges Blanques (N-240 ebtre Juneda i Borges) 

PREU: 3 . 500 pts ( a pagar al mateix sopar) . 

MENO: Entremesos 
Ternasco al forn o 
Pastís de celebració
Vins, aigua, cava i cafés 

Sepia amb gambes (a triar) 

RESERVES: Reserva de pla9a obligatoria. La inscripció poto fer-se 
persona¡ment o per telefon a Secretaria del Centre, arnb 
DATA L1MIT, DlMARTS 12 de mar9. Recordeu el telefon, 
242329 i l'horari (de 20 a 21,30h) . 

Al fer la reserva cal indicar el total de places incl~ 
sos acompanyants. i el 2ón plat (ternasco o sepia) . 

No retarde u la inscripció. 

Com cada edició del Sopar dels Subaquatics, SORTEIG sorpresa. 

Es habitual que aquest Sopar anual/a més d'ésser el sopar social 
de la SAS-CELL, sigui una trovada oberta a tots els bussejadors i 

s:'Lsimpatitzants, tant de ponent corn de llevant. 

"LLIC~NCIES FEDERATIVES 1996" 

Alguns de vosaltres rehreu la vostra llicencia del 96 amb aquest 
escrito 

Altres ja l'haureu retirat a Secretaria dell CELL. 

Si fos el cas de no haver-la retirat ni rebut contacteu amb Se ere 
taria pet: ~. tal d' aelarir l' afer. 

"LES PROJECCIONS DELS DlMARTS AL CELL" 

Fixeu-vos en l'Aresta. Hi figuren diverses projeccions que els di
marts a les 2Gh es realitzen al Centre. 

Tot i que algunes seran de tematica més o rnenys subaquatica ben se 
gur que d'altres projeccions poden ben bé rnereixer el vostre interés i 
assistencia. 

Coneixer l'activitat deIs membres del Centre és al vostre abasto 
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TERTULIES 
amb ....... . 

US VOLEM FER UNA PROPOSTA NOVA PER AQUEST ANY SUB. 

. t\U.fl
S ~ 

·a~ ..... ~.-I":),,:;-..;:::, C':: 

,,~ , 

-----

SOTA LA PREMISA DEL mÁLEG COM A FORMA D'ENTENIMENT I MILLOR 
CONEIXEMENT DE TOT ALLO QUE ENVOLTA EL MON SUBAQUÁTIC, HEM 
PREPARAT UNA ACTIVITAT QUE ENS PERMETRÁ CONEIXER MILLOR A UNA 
SÉRIE DE PERSONES QUE PEL SEU CÁRREC O ACTIVITAT TENEN UNA 
INCIDENCIA MÉS QUE DIRECTA EN EL DESENVOLUPAMENT PRESENT J FUTUR 
DEL NOSTRE ESPORT. 

SON NOMS FOR<;:A CONEGUTS DE TOTS J QUE AMAGUEN PERSONES 
HUMANES AMB OPINIÓ PROPiA ...... I DE PES. 

~. -, ,;. " .. 
AQUESTES PERSONES ESTARAN AMB NOSALTRES, PER UNES HORES, PER 
COMPARTIR OPINIONS 1 CONEIXER LES SEVES. SENSE LLl<;:ONS NI 
CONFERENCIES MAGISTRALS. TAL COM SÓN LES COSES. LA IMMERSIÓ NO 
S'ACABA A L'AIGUA, FER CULTURA "SUB" ÉS UNA FORMA MÉS D'AGAFAR 
EXPERIENClES I CONElXER AL TRES FORMES DE PENSAI{ SOBRE TEMES QUE 
ENS SÓN PROPIS. 

ENGRESCA'T t! ÉS PER TOTHOM' !! 

CO l.labo1'en : 

SUBBEST 
~_ ~í1íiiñU~_ ~ . . ~.~~~ 

( - ~, 
(~/DA • 973 I 2,3 6'\ .,' 

- . -



- Les "tertulies amb .... " esfarall al "Restaurant-Pizzería Aggio" . 
. ','- ':':". \' . .-; .. i . " ,1. ;;'"o~:i' !:' ,~~., <';. 

- Durallt aquest any estaprevist ql/e es facin 5 sessiolls, durant els mesos de 
lIIarc,abril i 11laig, en un primer cicle i els mesos d'octl/bre i 1I0vembre en un 
de seg6/1. 

- En TONI de l'Aggio ha preparat I//IS sopars especials de "cuilla de mercat" 
per a les "tertulies a11lb .... ", a1llb /l1IS prel/s especials de 2.500 ptes. tot Íllclós. 

- A cada tertulia lli assistira 1/11 persollatge cOllegl/t del 111011 SUB, amb qui al 
mateix temps que en comparti11l tal/la, ells permetra acostar-Hos d'Ulla 
forma més 111I11Ialla i directa, i//formallt-lIos al/lOra de les activitats o 
Entitats que represwten. Els /lOms que lze11I tríat Scíll for¡;a wgrescadors per 
compartir I/lles llOres amb e/ls. Si més 110, llegiu a la pIlgina següellt. 

- DI/rallt e/s sopars í les fatulíes que es gelleríl/ posteriOflllellt es prl'lel/ '¡lIe 
imperi el ditlleg i la wllvi7let/cia. Pellsell que e/s lIostres cclllvidats semll (/111/1 

Ilosaltres sellse cafll'ret-ensió de J'of¡{lIIiclI. Podrc/Il par/al' de tot, tl'l/íl//' 1'11 

colI/pte el respectl' que qllalsevol 0l'cilÍ es lIIere;x. Pe,. gal'lllltir a1/ues/a ¡mua 
colll/lIlicncicí lti Iztlun) Ull II/oderador ('11 cada {('dulin. 

- Us podreu inscriure a cada sessió directament al Restaurant
Pizzería Aggio, el mateix dia del sopar fins les 12 del migdia. 
L 'inscripció es considerara en ferm en el moment de comunicar-110 
al restaurant (penseu que es fara cuina del mercal, ,especialment 
per nosaltres}.Recordeu : Caner Templers, 3- L/eida-Telf. 266155 

- Periódicament se us anira informant deis d;es exactes de les 
"tertulies amb ... " així que entrarem a cada mes. 

- ('hora d'inlci sera les 21 h i com a molt tard la sessió s'acabara 
al voltant de les OOh 30' . Creiem que es un horar; ample 1 que 
permetra satisfer a tots. 
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INVITATS DEL PRIMER CICLE 

1) DIVENDRES 8 DE MAR9 

Diuen que són el "Quinto Poder". Potser si. Darrera la premsa 
sempre hi ha que/com més que no coneixem. Com es fa una 
revista de . submarinisme ? Que hi ha al darrera d'un seguit de 
pagines atractives ? Com es tria un reportatge ? Volem més fotos 
o més texte ? ............ EI personatge que s'enceta amb les tertulies 
és un nom que es pot./legir discretament en les editorials d'Al'N EA 
Revista. Tindrem entre nosaltres a la senyora INGRID RIERA. 
Cap de Redacció de I'edició espanyola d'APNEA. la revista que va 
trencar els motiles de les publicacions gratiques de tema 
subaquatic en el seu moment en aquest pais ¡- que ja s'ha 
consolidat com la més important del sector. El/a és la principal 
responsable de que la revista surti com surt . Per un dia dira adeu 
als ordinadors, als fotógrafs i als grafistes ....... i us ho 
garantim ....... és encantadora 11 

2) DlA PER CONCRETAR (SE US COMUNICARÁ A L 'ABRIL) 

Qué és una Federació Esportiva ? A qui representa ? Qué són els 
Departaments, Comités Técnics, Comissions, etc ... ? Cap a on van 
les Activitats Subaquatiques a I'Estat Espanyol ? Ho podrem 
preguntar directament al SR. MANUEL DE LA FIGUERA 

President de la F.E.D.A.S. del qual tindrem la sort de 
comptar amb la seva preséncia per mirar d'entendre el complexe 
mon de I'esport oficial. Per unes hores I'apartarem de reunions i 
ministeris per que ens conegui i el coneguem. Es una ocasió única 
per dialogar amb el més important . representant del nostre esport 
en aquest país. Parlar de F.E.D.A.S. és parlar d'un col.lectiu de 
més de 30.000 persones en el que hi som inc/osos. Tot un V.I.P. 
per conelxer I tot un Senyor amb totes les I/etres de la paraula. Ja 
ho veureu. 

' i~ : · :-· 

3) DIA PER CONCRETAR (SE US COMUNICARA AL MAIG) , 

No Ii· parleu de "crusar el Mlssiss/pi", "ni de que "lo que 
Nessessitas es Amor" . El/ fa coses més serioses. Aqui o al/i on el 
reportatge el dugui. Va estar a la Guerra del Golf i /a revo/ució 
Rumana, peró, més assossegat, també va estar amb nosaltres a 
través deis seus reportatges de .submarinisme al programa DE 
VACANCES de TV3 a I'estiu del 1995. Ha sapigut dur el 
reportatge subaquatic al nivell d'una noticia i ha fet que 
periódicament, el canal autonómic emeti temes de SUB en els 
Informatius. Es reporter, muntador i cameraman submari (i per 
descomptat que de terra també) deis informatius de TV3. Una 
forma diferent d'entendre el documental subaquatic éssent la 
noticia I'eix principal del seu trebal/. És en TON/ 
NOVELLA i el/ ens explicara com es "fabrica" una noticia de 
contingut subaquatic per a ésser emesa a la "tele" .......... Canya, 
Canya ... 11 

EL SEGON CICLE INCLOURA DUES PRESENCIES ENCARA PER 
CONCRETAR, PERO QUE ANIRAN EN LA LÍNEA QUE HEM 
ENCETAT. 

PER GAUDIR·HO 11 

IMPORTANT: 
PER MOTIUS DE FUNCIONALlTAT I COMODITAT, EL NOMBRE 
MÁXIM DE PERSONES QUE PODEN ESSER ADMESES A CADA 
"TERTULIA AMB ... " SERÁ DE 25. NO US ENTRETENIU EN 
APUNTAR-VOS QUE LA PRIMERA JA ESTÁ EN MARXA ........ 

Per qualsevol dubte, truqueu al : Josep Maria Castellvi - 220251 

, 

o:! 



GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLf:lDATA 

SECCJÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTAl"IYA 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CIRCULAR INFORMATIVA 
ABRIL - 1996 

PROJECCIONS DEL CENTRE EXCURSIONISTA 

Dins del cicle de projeccions del CELL el DlMARTS DIA 23 
d'abril (Sant Jordi), i a les 20,30 puntualment, es realitzara 
una projecció sota el títol "CANELLES I SANTA ANNA, PAISATGES 
SUBAQuATICS". Diapositives, la majoria inedites, que poden ser 
forga interessants per a tot subaquatic de Ponent. Acarrec
d'en Blai Montserrat i Calderó. 

"TERTULIES AMB. . . . MANUEL DE LA FIGUERA" 

El President de la "FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUB
ACUATICAS" sera el proper tertulia convidat. Ocasió gairebé ex 
cepcional per a canviar impresions amb el President de l'ambit
federatiu subaquatic a nivell estatal. 

Recordeu: DIVENDRES 26 D'ABRIL, a les 21 h 

Lloc i reserves: Restaurant-pizzeria AGGIO (el Templers,3) 
Per RESERVAR (imprescindible) cal trucar a l'Aggio 
(telf. 266155) fins el mateix dia 26 a les 12 del matí. 

Lamentablement les place s s ón limitades i es respectara l'or · 
dre de rigorosa 'inscripció. 

Preu del sopar: 2.500 pts. 

Amb la col.laboració d'AGGIO i SUBBEST. 

PROGRAMA DE SORTIDES OBERTES 

... 
o .-...,sQO[ 

ACTIVITATS 

• CURSOS 

• B* 
, B* 

B** 
• B*** 
• 

abriljmaig 
maig/juny 
setembrejoctubre 
octubrejnovembre 

Us recordem la circular de febrer passat. 
tal de tirar endavant la programació suggerida 
n'hi ha hagut una i aixó cal vellugar-ho ... 

Cal voluntariat per 
a l'assemblea. SoIs 
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<iRUP ESPELEOLÓGIC 
LLElDATÁ 

SECCI-Ó O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ O'ACTIVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CIRCULAR. MAIG/1996 

PROJECOIO "SINAI" 
DIJOUS 23 de maig, a les 20,30h 
a l'AUDITORI DE LA CAIXA, a Blondel. 
Video de 42! obra d'en JOSEP Mª CASTELLVI 
Una aproximaci6 al Mar Roig que cal veure. Procureu 

assistir-hi¡ és una projecci6 adregada a tots vosaltres 
en especial i al pdblio interessat. 

TERTULIES AMB.... "T O N 1 N O V E L L A" 
DIVENDRES 24 demaig, a les 21h. 
LLOC: Restaurant Pizzeria AGGío (Templers 3 - Lleida) 
RESERVES: TI1icant al mate:ix Restaurant .jo Toni .jo 266155, 

fina ·el mateix dia del sopar, fins les 12h. 
Amb la col.laboraci6 d'AGGIO i SUBBEST. No hi falteul 

No 1; parleu de "crusar el Mississipi", "ni de que "lo que 
Nessessitas es Amor" . EII fa coses més serioses. Aqui o allí on el 
reportatge el dugui. Va estar a la Guerra del Golf. i la revolució 
Rumana, peró, més assossegat, també va estar amb nosaltres a 
través deIs seus reportatges de submarinisme al programa DE 
VACANCES de TV3 a I'estiu del 1995. Ha sapigut dur el 
reportatge subaquátic al nlvell d'una notícia I ha fet que 
periódicament, el canal autonómic emeti temes de SUB en els 
Informatius. Es reportero muntador i cameraman submarí (i per 
descomptat que de terra també) deis informatius de TV3. Una 

. forma diferent d'entendre el docuf!lental subaquátic éssent la 
notícia I'eix principal del seu treball. Es en TONI 
NOVELLA i ell ens explicará com es "fabrica" una notícia de 
.contingut subaquátic per a esser emesa a la ~'tele" .......... Canya, 
Canya ... !! 

SORTIDA COL.LECTIVA: 11 TROBADA SOCIAL DE FOTO-SUB 
DaUMENGE 26 DE MAIG 
LLOC: 3 Cales (L'Ametlla de Mar) 
HORARI: Tot el dia 
PARTICIPA-HI, de fotbgraf, modelo acompanyant. 
Tot s'hi val: Macro, creativa, peixos, etc. Tants rodets com 
VUlguis. 
Es podran presentar 12 diapositives per participant, el dijous 
6 DE JUNY a les 20,30h al Centre. Projecci6 i comentaris. 

PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUrlTArlYA 

SECCIÓ D'ACTIVrrATS 
SUBAQUÁTlQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CIRCULAR INFORMATIVA 
JUNY' - 1996 

ZONA: L'ESCALA (Costa Brava - Alt Emporda) 

DIES: 22, 23 i 24 DE JUNY 

CENTRE DE BUSSEIG: MONTGÓ SUB, Cala Montgó - L'Escala 

Telefon: 972-771307 

RESERVES PLACE 5 D'IMMERSIO 

Cal trucar a Secretaria del Centre (242329, de 20 a 2l ,30h) 

per indicar el núm~ro de places i díes d'immersió. 

HOSPEDATGE : 

Si es vol reservar haspedatge cal indicar-ha al trucar, ex

pressant les nits que es vol en reservar i número de places. 

DATA LÍMIT INSCRIPCIONS 

~I~O~S~ ~I~ ~3_D~ ~U~_ 

Para d'aquesta data els interessats bauran de contactar di

rectament amb el Centre d'immersió per si queden places. 

Igualment, no es reserv~ra més hos~datge. 

Animeu-vas i nas us retarde u en reservar! 1-

Coordinador: JOAN GIL - 269464. 

Un any més s'ba sol.licitat autarització a La Paeria per tal de 

poder gaudir (de franc) de la Piscina Olímpica de Les Basses els di 

vendres al vespre (de 8 a 10), amb finalitats ·subaquatiques. 

Confiem rebre ben aviat l'autorització adient, i suposem qu~ a 

partir de Sant Joan i fins al setembre podrem gaudir-ne cada diven

dres. 

Veurem com selns permetra organitzar aquest any la qüestió de 

la clau d'accés al recinte. Cercarem la millar manera. Al menys ha 

intentarem. 

1 recordeu: Piscina subaquatica cada divendres al vespre!!l 

• 
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GHUY r;Sf"t:Lr;OLÓGIC 
LLEIOATÁ 

e,E, UElDA 

SECCIÓ O'ESCALADA 
1 ALTA MUl"ITAJIIl'A 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTlVfTATS SUBAQuATIQUES 

ESCOLA D'ACTIVITATS SUBAQuATlQUES DE LASAS-CEll 

CURS B 2 ESTRELLES 

Curs per a obtenir la mulació~Buceador 2 Estrelas' FEDAS/CM\S - Set.mbre de 1996. 

INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: BLA! MONTSERRAT I CAlDERÓ , l···. 

REQUlSfTS 
- THol B·, amb 20 immers.ions,acreditades al Quadem de Busseig. 
- licencia federativa, FECDAS/FEDAS del 1996 
- Revisió medica, de menys d'un any (posteriqr a setembre de 1995). 

INSCRIPCIÓ I RESERVA 
ATENCIÓ: PlACES ltv1fTADES ' 
Donat que la Secretaria del CEll fa vacances durant ragost la inscripció i reserva 

caldra fer-la aixl: TRUCAR PER TElEFON a rlnstructor Director, 2(9671. Si no hi 
es cal deixar nom i teléfon al contestador. 

DATA LMfT INSCRIPCIÓ; 1 de setembre (diumenge). 
Es mantindnl un estricte ordre de inscripció. NO ESPERIS PJ.. FINAL I 

CAlENDARI PREYlST 
Tedrica O dijous 
Tedrica 1 diDuns 
Tedrica 2 dijous 
Teórica 3 diJluns 

5 de setembre 
9 de setembre 

12 de setembre 
16 de setembre 

Tedrica ( dijous 19 de setembre 
Tedrica 5 dilluns 23 de setembre 
Teórica 6 dijous 26 de setembre 
Practiques: diumenges 22 i 29-9 

Horari: Dc 21 a 23 h, al CElL; CI Comery 25 , Lleida. 

JWl,TER LGJ. 
.ECCIÓ o'AcnvrrAT' l'alumne ha d'anar adequadament equipat i sera imprescindible disposar per a les 
.UBAQuATIQUE. sessions pnlctiques del segOent material especlfic (PER COfvPTE DE L'Al~E): 

- Óctopus o doble regulador - Relotge i profundlmetre ,o computer 
- Brúixola - Capacitat mlnima botela: 12 Stres 
- 'TabUDa' de notes 

DO CUyENTACIQ. 
- Fotocópla del DNI - Fotocópia de la Icencia federativa 
- Fotocópia del Camet B· - Fotocópia immersions Quadem Busseig 
- Passaport de Busseig, amb la revisió médica i el certificat - .. fotos camet 

QUOTA CURS: 25.000 pts (15.000 ala Teórica O i 10.000 a la primera sessió practica). 

PER A QlW.SEVOL ACLARtv1ENT CAl ADREC(AR-SE A l'lNSTRUCTOR DIRECTOR . 
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GRUP ESPELEOLOGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCA.LADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ D'ACTIVrrATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVlTATS SUBAQuATIQUES 

ESCOLA D'ACTIVlTATS SUBAQuATIQUES DE LA SAS-CEll 

CURS B 3 ESTRELLES 

Curs per a obtenir la titulació 'Buceador 3 Estrelas' FEDASlCI#oS - OctJNov. de 1996. 

INSTRUCTOR DIRECTOR DEL CURS: JOSEP IlAAIA CASTEllVl i VllADEGUT , l···. 

REQUISrTS 
. - THol B", amb 40 immersions acreditades al Quadem de Busseig. 
- licencia federalilla FECDASlFEDAS del 1996 
- Revisió medica, de menys d'un any (posterior a octubre de 1995). 

INSCRIPCIÓ I RESERVA 
ATENCIÓ: PlACES lMrTADES 
PREINSCRIPCIÓ: Cal contactar amb rlnstruclor Director, Josep M' Castellvl, 

teleron 220251. 
INSCRIPC1Ó: S'ha de formali1zar a Secretaria del CELl, CI Comer9 25, de 8 a 

9,30 del vespre. 
DATA Lt.lrT INSCRIPCIÓ: 24 d'octubre, dijous. 

c.ALENDARI PREVlST 
Teórica 1 diluns 28 d'octubre Teórica 5 divendres 8 novembre 
Teórica 2 dimecres . 30 d'octubre Teórica 6 diluns 11 novembre 
Teórica 3 dilkms 4 novembre Teórica 7 dimecres 13 novembre 
Teórica 4 dimecres 6 novembre Teórica 8 dijous 14 novembre 

Sessions Pnlctiques: diumenges 10 i 17 de novembre 

Horari: De 21 a 23 h 
Lloc: CEll, CI Comer9 25, o a la Rep.Terr.d'Esports de la Generaital, AII.Segre 7, 

en funció de la disponibiital de les aules. Ja es confirmara durant la 1· sessió. 

. JW!I TER 11\1.. 
L'alumne ha d'anar adequadament equipal i sera imprescindible disposar per a les 

sessions practiques del segOent mal erial especlfic (PER COMPTE DE L'AlLl'v1NE): 
- Óctopus o doble regulador - Relotge i profundlmetre ,o computer 
- Brúiltola - Capacital mlnima botela: 15 itres 
- 'TabiBa' de notes - Taula descompressió submergible 
- llantema submergible 

DO ClhENTACIÓ 
- Fotocópia del DNI • Fotocopia de la licencia federatilla 
• Fotocopia del Camet BU - Fotocopia immersions Quadem Busseig 
- Passaport de Busseig, amb la revisió medica i el certifical ·4 fotos camet 

QUOTA CURS: 30.000 pts. (que cal entregar al formailzar la inscripció). 

PER A QUALSEVOL AC~M:NT c.AL ADREt;AR-8E A L'INSTRUCTOR DIRECTOR. 

PP,ERIP,. la, lor.· Te!. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LLEIDA 
Nove adre~a : el eomer~, 25 _ 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIO D'ACTIVITATS SUBAOu.\TlQUES 

CIRCULAA INFORMATIVA 
NO\lEM3RE 1996 

SARDINADA SUB I DESCENS EN NEOPRÉ 

DATA: 10 DE NOVEMBRE, DllJvENGE PEL Ml\TI 
LLOC: CAMARASA, Pont del 001 sobre el Segrc (zona on s'ha celebrat el Bctlem Sub de 

la SAS-CELL duranl bastants anys). . 
PROGRJlMACIÓ: 
- Sortida de Lleida a les 9,OOh de la benzinera Lamola. 
- Trobada al Pont del 001 a les 9,-'5h 
- Aclivltats: OPCIO A 

O" UF ESI'ELEOLÓG'C Recolir IIcnya i preparar la sardina da en qOestió. 
LLEIOATA OPCIO B 

SECCIÓ O'ESCALADA 

Descens amb ullcrcs, lub, aletes I neopré des de rafluencla del Noguera 
Pallaresa fins el Pont del Do!. 1,5 Km deixant-sc portar pel corrent del 
riu . Tol nivel. Ben lapadcts i amb guants (aigua a uns 12 graus). Durada 
aproximada del descens 30', si no s'entreté el personal. 
OPCIO COMUNA: Cruspir-nos lols plegals la sardinada. 

- Cloenda: A les 13h ja poi estar 101 enllcstlt. 
Feu correr la veu. El dijous abans passeu o lruqueu al Cenlre (242329) per confirmar 

participació!! Es que hem d'encarregar el peix ... 

• ALTA MUNTA"YA "TERTÚLlES AMB ... " 

JAI M E DE MIGUEL I ROBERT TEROL I 15 DE NOV. 

Dissortadament un recent accident no permet que el convidat prevíst Inlclalment per a 
aquesta lertúUa, en ROBERTO DIAZ, estigul amb nosa!res en aquesta ocasló. Des~gem des 
d'acl una recuperacló satlsfactdria de les lesions sofertes. 

Dlguem, pero, pels qul no el coneixen, que en Roberto Dlaz és un deis co-ploners de 
nmmersió amb escafandre autdnom a Catalunya I Espanya; lambé fou el primer bussejador 

~~c,::~6Qo~1"i:~~A~ Qunt amb I'Eduard Admellla) en u!rapassar el famos lunel de la Meda Xlca; 1, lambé, ha estat 
el primer Director de I'ENBAD de la FEDAS, escola que ha dirigll durant mols anys. Mels 
a~res fcts I files d'en Roberto Dlaz podrlem exposar, pero esperem que, quan es mlleri, el 
mateix ens les pugul comentar 

EIs convidats que si tindrom, JAIIiE DE MIGUEL I ROBERT TEROL, 'deixebles' d'en 
Roberto Dlaz, .ns perrnctran gaudlr d'una mol sucosa · lertúia eovcrs .Is Inlcls de 
rescafandrlsme al nostre pals a partir deis anys clnquanta flns avul. La gran experiencia I les 
\llvencles per ells acumulades permctran de satlsfur la nostra curlos~at. 

No us podeu perdre aquesta lertúia ... Peró lots no hl cabrem. Aleshores, no perdeu 
plstonada I ja podeu reservar pla9a: 

DATA: DIVENDRES 15 DE NO\lEM3RE LLOC: PIZZERIi\ RESTAURANT AGGIO 
HORA: 21h (9 del vespre . Puntuaitat, dones els convidats han de tomar cap a Barcelona 

en acabar la lertúBa) 
RESERVA: Cal lrucar al TONI de rAGGIO, lelCfon 266155, CI Templers 3 de Llelda, fins 

.1 dljous dla 14 a les 12h del matl. 
PREU DEL SOPAR: 2.500 piS 
ATENCIÓ: Rlgoros ordre d1nscrlpcló - PLACES LlMrrADES -

Amb la col.laboració d~GIO i SUBBEST. 
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SALÓ NÁUTIC DE BARCELONA - del 16 al 24 de nov. 

Prenéuo{1e bona nota. Entrada de franc mostrant la licecncia federativa/96 de la FECDAS. 
Sembla ser que el Sector subaquatic del Saló aquest any sera una mica fluix (diuen que per 

discrepáncies entre expos~ors i organització ... ) , perd ha haurem d'anar a comprovar. No us 
. sembla? 

REUNiÓ ESPECIAL: 21 de novembre, a les 21h al CELL 

La Junta do la SAS-CELL us convoca a una trobada do canvi d'mprossions onvors la 
dinámica que vulgucm dossitJar pcr a la SAS. Es plantejaran inquietuts en una Unia més 
compromosa d'activltats, perd cal sabor com ho yeiem entre tots i aixl poder aportar, entre 
uns I d'aftres, arguments, criteris, Idées I crHlques (des~jabloment constructivos) per a 
onfortir I pienar de continguts adequats una SAS-CElL que, com tota enlltat, també pateix 
deis clcDcs episodls do certa apatla social on els més afectats per les conseqacncies són els 
nouvinguts a renlltat, no trobant el caHu quo mols de la SAS heu gaudit durant mofts anys i 
quo ara cal potenciar amb rempenta que les clrcumstáncies requereixen. 

Veterans i novells, tots plegats, podeu aportar d'alló més. preuat en qualseYol ontitat: 
col.laboracló I partlcipació. 

Procureu asslstir-lll. Valla pena. Recordeu: dijous 21 de novembre a les 9 del Yospre , 

Per si de cas, "Is qui penscu quan sopareu, esteu tranquils. Per claur. la trobada ens 
cruspirem unes coques de recapte amb un beure cscalent. Fa? 

XERRADA: "FORMA FíSICA I BUSSEIG" 
DIJOUS, 12 DE DESEMBRE, A LES 20,30h (8,30 del Yespre) al CELL 

A cMrec de MINA CORBELLA I ElADlO PRECIOSO, mctges diplomats en Medicina 
Subaquátlca I Hiperbárica. 

Tema forqa Important per a tot bussejadar; a al menys ha haurla d'csser. 
A mé. del contlngut genc!ric que el IItol us pugui suggerir saplgueu que re~posició que es 

tara Inclou una mena de retrospectiva do la salud deis bussejadors de Lleida mitjan~ant les 
rC'olisions poriódiques practlcades. 

BETLEM SUBAQUÁTIC - 1996 

Tot I que a primers de desembre ja rebreu informacló més detaDada al respecte, cal 
aYan~ar el segaent: 

DIA: DIUMENGE 22 DE DESEMBRE 
ZONA DE COl.LOCACIÓ: Rlu Noguera Ribagor~ana , Embassament de Santa Anna, per 

BaldeHou. 
DINAR: en un restaurant de la zona. 

Recordeu que, com sempre, el Betlem Sub és una activltat especlalment oberta a tothom, 
tant per a bussejar com per a partlcipar-lll d'acompanyant. 

149 
El r •• ull 



GR.UP esPELEOLÓGlC 
LU!IDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUrlTAI"IYA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CIF G250 47119 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUÁTIQUES 

CIRCULAR INFORMATIVA 
DESEMBRE 1996 

XERRADA "FORMA FÍSICA I BUSSEIG" 
DUOUS, 12 DE DESEMBRE 

a les 20,30h. (8,30 del vespre) al CELL 

No us ho podeu perdre! Les xerrades formatives de la SAS tenen voluntat 
d'incrementar la seguretat deis bussejadors. Ésser conscient del propi estat 
de salut, de la forma fisica, és, per al bussejador, imprescindible. No 
atendre aquest factor es atentar contra un mateix. Hem de saber fins on 
podem arribar en la practica de les nostres activitats sub. Cal evitar els 
Iínúts. Ponderant prudencia, seguretat i el coneixement delnostre estat 
psico-fisic ens permetra perllongar la nostra vida activa com a 
bussejadors. 

Reeordeu, dones: "F onna fisiea i busseig". 

A carrec de MINA CORBELLA i ELADIO PRECIOSO, metges 
diplomats en Medicina Subaquatica i Hiperbilrica. 

A més del contingut generic que. el titol us pugui suggerir sapigueu que 
l'exp'Hició que es fara inc\ou una mena de retrospectiva de la salut deIs 
bussejadors de Lleida mitjan~ant les revisions periódiques practicades. 

.~e r. Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 . 25080 LLEIDA 
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GRUP ESPELEOLÓGlC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECCIÓ O'ACTlVITATS 
SUBAQUÁTIQUES 

CIF G 250 4 711 9 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

BETLEM SUBAQUÁTIC -1996 
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE DE 1996 

LLOC: Embassament de Santa Anna (Noguera Ribagorc,;ana) per l'aeeés 
de Baldellou. 
llORAR!: 9,30 h. SORTIDA (no trobada) des del bar/restaurant "Los 
amies" a Castillonroi (benzinera, crta 230, de la Val d'Aran punt 
quilometrie 35) amb direcció a Baldellou- embassament a Santa Anna. 
(Qui vulgui esmorzar que hi vagi abans, dones cal sortir a les 9,30h.) 
10 h. Preparatius, equipament, exposició del pessebre 

11 h. lnici de la irnmersió del Betlem 

14 h. Dinar al restaurant "Casa Albano" de Baldellou. 
Menú: 1er. Sopa 

1,5 GambesIPernillCargols 
2 Carn: Rodó de Vedella 

Peix: Llenguado amb crema d'ametlles (cal elegir earn o peix) 
3 P ".. " --'"' . ostres: pyama, \Ale, VI, . .. 

Preu: 2.800 Ptes. (a pagar durant el dinar) 

Despres deis postres projecció d'un audiovisual sobre I'embassament: " 
Santa Anna integral: per sota i per dalt". 

RESERVES: cal trucar a secretaria del CELL, fins el dia 18 de desembre, 
dimecres a les 21,30 h. (24.23.29 de 8 a 9,30 del vespre). Al reservar cal 
indicar: 
- nom, total de places que es reserven 
- earn o peix pel segon plat 

rt"~,A~el+ ", . Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 . 2S080.LLEIDA 
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Nou Betlem, obra de l'Enric Ruiz, de botella seccionada farcida. 
Magnífic!! 

Els qui us vulgueu remullar aquell dia tingueu en compte les següents 
observacions: 
- Temperatura de l'aigua de 9 a 11°C - Profunditat de situació Betlem: uns 
15/20m. 
- Visibilitat: acceptable (4 a 6 m) - Imprescindibles guants, deis que 
abriguem! 
- Neopré: adequat a les temp. citades- Llantema: més que recomanable 
- Botella: amb 12 1. n'hi ha prou - Ploms: aigua dol<;a. En sobrara una 
nuca. 
L'aproximació al Iloc d'irnmersió es realitzara en barques i s'hauran de 
seguir les instruccions deis coordinadors de la irnmersió. 
L'accés a l'embassament, per si algú arriba tard, s'efectuara per 
Castillonroi (N 230 Km. 35), cap a Baldellou; quasi al sortir de Baldellou 
un retol de fusta: "pantano" ens indica, a la dreta, la pista. Uns 4 Km de 
pista i ens desviarem cap a I'aigua (dreta) on arribarem al cap d'uns 700 m, 
+0-. Pot passar-hi qualsevol turisme, parant compte en un parell de llocs. 
Com sempre, recordeu que el Betlem de la SAS-CELL sempre ha estat 
obert a tothom, bussejadors i acompanyants, delCELL o d'altres Clubs. 
Els qui vulgueu fer venir gent recordeu que si també pensen assistir al 
dinar caldra fer la reserva adient. 
Bones festes i fins aviat. 

EXPosrcró: MAR ROIG-96 
d'en Joan Ramon Baró. Al CELL hi tenim exposades una bona serie de 
fotos submarines del company Joan Ramon 
Cal veure-Ies! 
SAS-CELL 

\U\tiI!I.i:¡m.acllllll].~· Te!. (973) 24 23 29· Apartat 242 · 25080 ' LLEIDA 
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SECCIÓ D'ACTIVITATS SUIlAQuATIQUES 

CIRCUlAR GENER 97 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA SAS-CELL 
CONVOCATÓRIA. 

Ola: 23 DE GENEH 199'7,DIJOUS 
Hora: 1" convocatoria, 20,30h; 2" convocatoria, 21h (9 del vespre), 
Lloc: CELL, CI Comcr~, 25, Llelda, 

OROHE DEL OlA 

1.- Lectura I aprovació, si s'escau, de racta de rassemblea anterior. 
2.- Memória activ~ats 1996. 
3.- Tresoreria 1996 - Previsió 1997. 
4.- Renovació parcial carrecs de Junta. Presentació candldatures i votació, si s'escau. 
5.- ProJecte d'actlv~ats 199"/. 
6.- Tom obert de paraula. 

AIs efectes de la renovació parcial de la Junta, pertoca a tres membres: Josep M' Freixa, 
Mina Corbella I Blai Montserra!. A más a más, el vocal Jesús Companys ha posat el seu 
carrec. a disposició de rassemblea doncs ti es Impossible rassistencia I participació que el 
carrec requeria. Aixo impDca que, de moment, seran 4 les places a cobrir. 

Seria bo que us engresquessiu a participar, tant en rassemblea com col.laborant a 
engrescar a possibles candidats per a completar la Junta. 

Els membres a qui no pertoca renovar són els vocals Quim Abadia, Joan Hamón Baró i 
Joan Gil. Juntament amb els nou quatre membres, renovats o reelegits, es conformara la 
nova Junta de 7 membres, d'entre els quals rassemblea haura de nomenar President I vice
president. 

A Secretaria del CELL hi teniu una copia del Reglamcnt de la SAS-CELL per si. el voleu 
consuKar. 

LLlCENCIES FEDERATIVES 1997 FECDAS 

, La Federació ens ha comunicat que 11mport provisonal de la Hicencia federativa d~tivitats 
Sub per al1997 sera de 3.300 pts. 

El Tresorer del CELL passara el rebut bancari per aquest Import durant el mes de gener. 

PROPERES ACTIVITATS PROGRAMADES 

Febrer-Mar~ Curs Bussejador 1 Estrella. Instructor Director: Slai Montserrat 
Curs Bussejador 3 Estrelles. Instructor Dleclor: Josep M' CasteM 

6 de febrer, dijous: Xerrades formatives de la SAS: "L'ensenyament del busselg: sistemes , 
niveUs i especiaUtats". Per Josep M' CasteM. 20,30h. 

18 de febrer, dimarts Cicle de Projeccions del CELL: "Indrets submergits", per Blai Montse
rrat,20,30h. 

20 de febrer, dijous Projecció: 'Super-8 subaquatic anys 80' (1° part), per Slai Montserrat 
a les 20,30h. 

Mar~ Exposició Foto-sub: "Mar Roig", de Joan Ramón Baró. CELL 1" planta. 
C/CCH[;R.C-, ¿5 . Tel. (973) 24 23 29 · ApOrtat 242·25080 LLEIDA 154 
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6 do marg, dijous ProJoccló: 'Super-4l subaquatlc anys 80' (2" part), por Dial Montserrat, 
a los 20,30h. 

14 do marg, dlvon. Sopar Social SAS-CELL, el sopar deis subaquatlcs . Lloc a concretar. 

18 do marg, dlmarts Ciclo do ProJecclons del CELL:'Ncw Provldence, taurons a la carta' 
3er Preml dol Festival M.lndlal de la Imatgo Submarina d\l\ntibes. AII
tor: Josop M' Castell.tll Vlladegut. 20,30h. 

20 do marg, dlJous Xorrades rormallos de la SAS: 'R.C.P. (Heanlmacló Cardio-Pulmonar)' 
A carroc do Mina Corbolla i Eladio Precioso. 20,30 h. 

3 d'abril, dijous X.rrades rormatives de la SAS: 'Oussejar amb INTERNET", por Lluls 
Dordes I Capdevila. 20,30 h. 

17 d'abrll, diJous Xorrades rormatives de la SAS: 'Apnea por a prlnclplants I escafan
dristos' por Olai Monts.rrat I Caldero. 20,30 h. 

19 d'abril,dissabte Sortlda-dissabte por la tarda- zona Recó de Salou: 'snorkeling - apnea' 
Coordina: Dial Montserrat. 

S'esta treballant en rolaboracló del programa d'aclivilals de lal rosla d'any 1997. Les 
voslres proposles i col.laboració ens fan fatta. Partlcipeu~l! 

I anolelu4l0s los acllvitals a rag.nda!!! 

SAS-CELL 

DELEGACIO DE VOT 

En/Na __________________________________ ~---------------' no podent assistir 

a l'Assemblea General Ordinaria de la SAS- CELL del dia 23 de gener de 1997, mitjan 
~ant la present autorització DELEGA el seu vot i representació en "el soci de la SAS: 

1 paer tal que consti signo la present a Lleida, el de gener de 1997 

Signatura: 
NOTA: 
AQUESTA AUTORITZACIO CAL ENTREGAR-LA A L'INICI DE L'ASSEMBLEA 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SAS 

El passat dijous 23/01/97 i amb una participació realment extraordinaria, va 
tenir IIoc la nostra Assemblea General Ordinaria. 
Desprás de un tens pero enriquidor debat on es varen posar de manifest els 
diferents parers deis assistents, s'aprovaren amb el vot majoritari deis socis 
tot un seguit de propostes, de les quals les más significatives foren: 

-augment de la quota de la SAS pel1997 de 2.800 ptes. ~ 3.000 pteslany 
es a dir, 7!JJ ptes/trimestre (75% si, 7% no, 18% abstenció) 

-renovació de la totalitat de la Junta de la SAS, adaptant-Ia a la filosofia del 
CELL (previa consulta del president sortint a la Junta del CELL) pel que fa a 
la elecció cada quatre anys de la totalitat de la Junta (95% si, 5% abstenció) 

. - " . 

- -elecció de la candidatura presentada a la nova Junta (89% si, 11 % abstenció) 
-elecció deis carrees de president i sots-president (92% si , 8% abstenció) 

-assumpció del projecte d'activitats pel primer trimestre de l' any en curs, 
preparat pert'anterior presidencia per motius d'edició del calendari d'activitats 
del CELL (100% si) 

Cal fer esment al reconeixement unanim que es va fer a en Slai Montserrat, el 
qual va esser durant 13 anys el nostre 'Presidenr. 

JUNTA DE LA SAS· COMPONENTS-

Presidenta: Guillermina 'Mina' Corbella i Garcia 
Sots-Presiden!: Lluis Sordes i Capdevila 
Vocals: Joan Manuel Arauna i Gargallo 

Josep Ramón Bellet i Oronich 
José Manuel Burdallo Chica 'Sam' 
Montse Rubinat i Masot 
Eloi Villanueva i Sagarra 

ESTRUCTURA DE LA SAS . ORGANITZACIÓ· 

La SAS s'organitzara en quatre arees coordinades per al menys dos 
membres de la Junta, subdividides en diferents seccions que intentaran 
abastar totes les aspiracions deis 'subs'. De ben segur que en elles 
participaran i col.taboraran tots els components de la SAS. Considerem 
indispensable la figura deis col.taboradors, compromesos en les diferents 
seccions segons els seus coneixements, disponibilitat i empeny. . 

PAERlA. 13. ler. · Tel. (973) 24 23 29 · Aparta1242 · 25080 LLEIOA 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 

CURS DE BUSSEJADCR 1 ESTRELLA (B*) FEDAS L CMAS -- -
FEBRER I ABRIL 1997 

INSTRUCTOR DIRECTOR: BLAI MONTSERRAT i CALDERÓ (Te1.249671 I 220122) 

________ CALENDARI DE -.,SESSIONS 

26-02 

05-03 

12-03 

dime eres 

dimecres 

dimecres 

Teorica 1 

Teorica 2 

Teorica 3 

20 , 30h 

20,30h 

20 ,30h 

CELL 

CELL 

CELL 

GRUP ESPELt:~LÓG IC 15-03 
LLEIDATA dissabte Practica Material 16,30h SUBBEST 

Camps Elisis 

SECCIÓ D'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

17-03 

19-03 

22-03 

23-03 

dilluns 

dimecres 

Piscina A 18 h 

Teorica 4 

Teorica 5 

CELL 

CELL 

dissabte Piscina B-e 

diumenge Piscina O-E 

20,30h 

20,30h 

18 h 

10 ,h 

Camps Elisis 

camps Elisis 

Practiques de MAR dies 6 i 13 d,L·abril, diumenges 
(variable en funció d'acord UDanim entre a lumnes i 
instructor s , i en funció de la meteorología) 

Sessions de Teoria alCELL, el Comerq 25, de Lleida (20,30 a 22,30h) 

SECCIÓ D'AcnvrrATS COST DEL CURS:: 48.000 pts (25.000 el 26-2 i 23.~00 el 23-3) 
SU8AQuATIQUES 

Inclou Kit B*, llicencia federativa 97, quata entrada el CELL + 
part quates CELL & SAS, Cessió material busseig pel Curso 

Desplaqaments a carrec de cadascú. 

Material a carrec de l'alumne: banyador, tovallola, xancles, gorra 
de piscina .. etc. 

REVISIÓ M~DICA: Consultar a l'inici del curso 

Incripcions a Secretaria del CELL. TeL 242329 

vespres de 19,30 a 21,30 h. 

Per aclariments concrets cal adreqar-se a l'Instructor Director. 

~kl<ldlcJi: . Tel. (973) 24 23 29 • Aparta! 242 . 25080 LLEIDA 
CI Comen;, 25 15J 
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GRUP ESPELEOLÓGIC 
LLEIDATA 

SECCIÓ D'ESCALADA 
1 ALTA !'fUNTANYA 

SECCIÓ D'ACTIVITATS 
SV8AQuATlQVES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ D' ACTIVITATS SUBAQuATIQUES 

Circular 2/97 

INMINENTS ACTIVITATS. RECORDATORI 

Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos les proximes activitats que tindran 
lIoc en el si de la SAS: 

1 .- SOPAR DE GERMANOR ANUAL 

* Data: 14/03/97 
* Lloc : Bowling Steak House 
* Preu: 3.200 pts.-
* Hora: 21' 30 
A partir de les 19'30h. Es possible disposar de bona part de les 
instaLlacionsde forma gratu'ita, previa recollida del tiquet del sopar. 
* Menú: consta de: 

- Primer plat : "pica-pica" Steak House ( gran assortiment ). 
- Segon plat, a escollir: 

pollastre amb escamerlans 
entrecot amb condiments 
cam a la brasa 
bacalla gratinat a I'all i oli 

- Pastís de festa 
- Café, copa i 'xupito' 
- Beguda : noja jove 

* Inscripcions: cal trucar per reservar lIoc i éscollir segon plat, al 
teléfon del CELL ( 242329 ). El pagament séfectuara durant el sopar. 
Data límit: 11/03/97. • 

* Obsequi sorpresa. 
* Sorteig entre els assistents. 
* Fotografs "subs": porteu les vostres diapositives, fins un maxim de 
deu, per poder fer una projecció per tots els assistens al sopar. 
* Actuacions ¿? 

2 .- TERTÚLlES DE LA SAS 

Divendres 7 de Marc : tindrem entre nosaltres a en Salvador ColI, del Servei 
de Vigilancia i Protecció de les IlIes Medes. En Salvador a guanyat el primer premi al 
Festival Mundial de la Imatge d' Antibes, en la seva darrera edició, en I'apart de Llibres i 
Guíes amb la seva " Guía de les IlIes Medes '. 

El sopar-tertulia sera a l' Aggio i, com recordeu, les places són limitades. 
Reserveu lIoc directament a "cal Toni' (Aggio, t': 266100). 

PAERlA. 13. ler.· Tel. (973) 24 23 29· Aparta! 242·25080 LlEIDA 
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3.- LLlCENCIES FEDERATIVES 

Podeu passar per la secretaria del CELL a recollir la vostra Llicimcia a partir 
del proper dijous 6/03/97. 

4 .- ADRESES. ACTUALlTZACIÓ 

Aprofitant que paseu pel CELL caldria actualitzar particularment les vostres 
adreses i altres dades identificatives. Tanmateix necesitem una foto recent per 
completar el fixer de la SAS. 

MEMORIA INFORMATIVA. ( Activitats gener / febrer) 

És intenció de I'actual Junta Directiva donar infonmació penodica de les 
activitats de la SAS en general, així com de decisions preses en les reunions de la 
mateixa Junta i de tot allo que pot interessar als "subs". 

A.- ACTIVITATS REALlTZADES 

• 06/02197: Xerrades formatives de la SAS: " L' ensenyament del busseig: sistemes, 
nivells i especialitats' . Pel Josep M" Castellví. 

• 18/02/97: Projecció al CELL : " Indrets sumergits ". Pel Blai Motserra!. 

• 20/02197: Projecció: " Super 8 subaquatic anys 80. ". Pel Blai Montserra!. 

• 24/02/97: Publicació en la contraportada del diari "El Segre" del article: "Viaje a las 
entrañas del hielo. Inmersión bajo el Lago helado de Panticosa ", realitzada el cap de 
setmana previo 

B.- DECISIONS DE LA JUNTA 

• 29/01/97: 1" reunió Junta Directiva de la SAS . . 
* 1" Circular/97. 
* Areas : estructuració. Coordinadors. Acvtivitats. 
* Sopar de la SAS. 
* Escola de busseig. El Josep M" Castellví va posar el seu carrec de Director 
de l'Escola a disposició de la Junta. 
* Directori: actualització / reorganització tauló d' anuncis del Centre . 

• 14/02/97: 2" reunió Junta Directiva de la SAS. 
* Nada1/97: ja esta en marxa la preparació del proper Pessebre Sub. 
* Bústia : tenim a la vostra disposició una bústia de sugeriments. Feula anar ! 
* CELL: es decideix participar més intensament en les activitats del Centre i 
incrementar la relació amb les altres seccions del CELL. 
* Revistes Subs: la SAS s'incnura en les revistes Apnea i Scuba. 
* Tauló d'anuncis: disposarem d'un altre tauló d'anuncis subs a l'Aggio. 
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SU6AQUÁTIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

* Escala de Busseig: ratifiquem a Josep M' Castellvi en el cimec de Director 
de I'Escola. 

Tanmateix es decideix mantenir relació directa i participació de la 
Junta en les reunions de l' Escala. 
* Aresta: tres component de la Junta ( Joan Arauna, Josep Ramón Bellet i 
Lluis Bordes l pasen a fonnar part del consell de redacció de la nostra 
revista. 

C.- ALTRES TEMES D' INTERÉS SUBAQUATIC 

• 04/02/97: ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA de FECDAS. Després quatre hores de 
discussions es vota el pagament de la Llicéncia federativa a la FEDAS i I'aplicació de 
la nova tarifa. Si voleu més infonnació referent al desenvolupament de la dinamica 
reunió, parleu amb la Mina Corbella o el Lluis Bordes. 

• 05/02/97: Junta del CELL. Presentem la nova junta de la SAS. 

• 13/02/97 : reunió de l'Escola de Busseig. Programació definitiva deis dos cursos 
próxims : 

. Curs Bussejador 3 *. Intructor-director Josep MO Castellví.Des de 21/02/97 
fins al 16/03/97 . 
. Curs Bussejador1 *. Intructor-director Blai Montserra!. Des de 26/02/97 fins 
al 13/04/97 . 
Cal recordar-vos que qualsevol de vosaltres pot adresar a futurs alumnes a la 

secretaria del CELL o a qualsevol deis components de l'Escola o la Junta. D' aquesta 
forma podem reorganitzar els diferents cursos segons I'interés existen!. 

• 26/02/97: Junta del CELL. : S' Infonna de la reunió de FECDAS ,del contingut 
basic de la primera circular de la SAS ( nova Junta Directiva, estructuració en areas, 
activitats properes l, de la ratificació del nou director de l'Escol¡¡ i de la iniciació deis 
cursos de 1 i 3 *, així com de la integració directa de la SAS en l' Aresta. 

Es demana la reorganització del taulód' anuncis general del CELL r la 
informació / organigrama escrit de la ubicació teórica de les diferentes seccions en 
I'edifici del Centre. 

Ens oferim a participar en les activitats de les altres seccions així com 
convidem als seus representants a participar en les de la SAS. 

Es ratifica la ' Memória del CELL " de 1996 i es presenta el " Projecte 
d'activitats del CELL" de 1997. 

Per més infonnació adreseu-vos a Mina Corbella. 

27/02/97 : ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CELL. S'aprova I'acta anterior i la renovació 
de la presidencia del CELL, essent elegida Presidenta Mercé Ciuta!. 

Fins a la propera , "subs" !!! 

Lleida, 2/03/97 La Junta de la SAS 

f'AERlA. 13. ler .. Tel. (973) 24 23 29 • Apartat 242 . 25080 lLEIDA 
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. SUBAQUÁTIQUES 
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SECCIÓ D'ACTMTATS SUBAQUÁTlQUES 

CA]30»)!:, GATA '97 

Aprofitant el pont de I'l de Maig, i donat que el temps sera bo, la 
Secció d'Activitats Subaqi.iatiqiiesdel C.E.LL., organitza una s-ortidil al 
"CABO DE GATA ", 

* Data: Des de 1'1/5/97 fins al 4/5/97. 
* L1oc: San José ( Parc Natural de Cabo de Gata- Nijar ), 

Almena. 
* Club de busseig: Centro de Buceo ALPHA. 

,- L'hotel concertat sera I'Hostal Puerto Genovés. 
* Preu de I'habitació doble+esmorzar: 2.050 pts./pers./ dia. 

- El dinar i el sopar ho fariem al restaurant" El Embarcadero" , 'iiiño' i.m 
menú de 2.800 pts els dos dinars. 

- Les irnmersions surtiran per 3.000 pts. 

Aixó són els preus de les despeses no comuns que pagara cada un 
segons lo que faci. 

Despeses comuns: 

- Autocar: 230.000 pts. 
- Manutenció del conductor: 22.200 pts . 
- Autopista: 18.400 pts 

- Salou-Puzol: 5.535 pts. / per 2 
- Silla-San Juan: 3.3665.pt.s .. / per 2 

Petit apunt de preus: 

20 persones: 13.530 pts. 
25 persones: 10.824 pts. 
30 persones: 9.020 pts. 
35 persones: 7.731 pts. 
40 persones: 6.765 pts. 
45 persones: 6.014 pts. 

Total: 270.600 pts. 

rAER/A, 13, ler.· Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242 • 25080 LLEIDA 
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Com os podeu donar compte, quan més gent siguem més barat ens 
sortira. 

Temu temps de reservar playa fins al dia 24/4/97, a la secretaria del 
centre. Al fer-ho tindreu que abonar la quantitat de 6.000 pts com a 
dret de reservar playa a l'autocar. A partir d 'aquest mateix dia.nQ.es .... 
retomaran els diners. 

. :Papers que s 'han de presentar: 

- Fotocópia de la llicéncia federativa. 
" del carnet de busseig. 

Esperan que la idea os agradi i esperant la vostra participació, os 
saluda: 

La Junta de la S.A. S. 

PAERlA, 13. ler. · Tel. (973) 24 23 29· Apartat 242·25080 LLEIDA 
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M.esI"Acn.Atn'l': ~'" f!II~~ 
hedo Dcpcxh.¡o ;$e 1ed 
0411 L. MJc (.AbcrlI) 
Tf:~3I01J.4 

PLATOS 1-5-97 

PRTh1F.RO 

SF.<1lINDO 

¡':NSALIIDA 

BEBIDA 

POSTRE 

~,<\l'E 

PLA ,:\,OS 2-5-97 

PlUMERO 

SEGUNDO 

ENSALADA 

BEllIDA 

POSTRE 

CAFF. 

PLATOS 3-5-97 

!!! .... ;= if» 

PRIMEWl 

SIlGUNDO 

ENSAr_4.lJ/\ 

BRBIDA 

POSTRE 

(',\FE 

ALMU¡';RZO 

Ca1.un"ll.'S en .. 1"" 

Chulet3ti dI; cerdo 

Incluida 

Vino, (~sct¡¡, Agua, ct~ .•. 

Fruta del tiempo 

Incluido 

ALMUERW 

T urtilla de patatas 

1irna 1..'t1 sal~, 

Incluid:¡ 

VlnlJ, Cast.Ti1, I\,~ ele .. 

Helado 

In.luido 

ALMlJ~;RZO 

EII,.13dJlla fU,. y mojin'!'J"'. 
'~.~'.' . 

Mero en Sills.l de ahm .. j;(s 

No incluid.! 

Vino, cascr.t, AgI.I.3, I.!lc .. 

Piña o melocotón aJrnihar 

Incluido 

q l 
'1 . il i 
" 

. ~ , 
cr.NA 

· ;1 

¡' ! 
i 

G'>¡>'1cho y Spagcttis 
, 

Mcrlu?.3 a la n,;:.;,\ 

No incluí"" 

Vino. Casera. Agua: clc .. 

Fl:tn .. i 
hlCluido 

, 
¡ 
: i 

:: ! 
! 

CENA ., 
I 

p,~po n L, "",llega y ' 1 , , 
cnll\."'tnc.~ 

I puno al horno 

Incluida 

Vin0l Casera, "r.u.., (;[c .. 

'Jart.1 

Incluido 

CI!:NA 

Crema u';} gamba.<:¡ 

A1TO~.:1 1.:1 Guh.,n., 

Incluida 

Vino, Ca~'1'a., .\,.<TUa, etc .. 

Helado 

Incluido 

i 

I , . 
1
I 

i: q 
J; 
! . 

¡ . 
I . 
I . 
i ; 
l ' 

i 
l ' , 
I ¡ 
i; 
jf 

l
' i 
. 

,1.,, 1 ; , . 

! 
l. 
i ., 
I 
.; 
·1 
I 

.' j, 

:1 11 1 : 

I 
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' . PLATOS 4-5-97 ALl'vfURRZO C~:N/\ 

PRIMERO Langostinos 

SEGUNDO PaeUa 

ENSALAlJA Incluida 

BEBlOA Vino, Casaa, Agua., t:(c .. 

POSTRE Tarta 

CAFE Incluid!') 

EBE.(:Ifl3;. Los tros p¡;meros 'dfus como son completos 2.800 PtsIdía. 
El cuarto día S<Jlá 1.500 Ptslcctnida)' persona, 
H(}rario.": 
1,- Almuerzos: De 13:15-14:15 Horas. 
2.- e.na", De 20:00- 21 :00 Horas. 

'~. : . 



GRUF ESPHEoLÓ<irc 
LLEIDATÁ 

SEccró O·ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA. 

SEccró O·ACDVITATS 
SUBAQUÁTlQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQUÁTIQUES 

4/97 
20/04/97 

Hola a tots. 
Com veieu seguim al peu del canó i,un cop més, os enviem 

infonmació del que ha passat,del que passa i del que passanl a la SAS.Des 
de la Junta pensem que és molt important el tenir a tothom informat o,més 
ben dit,tenir a tothom ben informat. 

Ja comenya afer bon temps i la gent ja té ganes d'anar a l'aigua.Els 
dijous al vespre,com de costum,ens reunim al Centre ( Ep,que som 
colla,poca conya! ) i preparem les sortides de diumenge.Oe tota manera,si 
no podeu passar-hi,el Toni ens ha deixat un raconet a I'Aggio per ficar-hi un 
piafó on trobareu també el calendari d'activitats. 

Bé dones,tot ~eguit trobareu un resum de les activitats fetes el 
mes passat,les que es faran el mes que ve i algunes coses més que os 
volem comentar. 

1.- Activitats fetes el mes de Mar~ . 

6/03/97 Projecció Blai Montserrat : " Pel.lícules subs deis '80 " 

7/03/97 Tertúlia amb Salvador ColI. 

14/03/97 Sopar anual SAS 

16/03/97 ,sortida col.lectiva a les IIles Medes 

. 20/03/97 Xerrada Or.Eladio Precioso i Ora.Mina Corbella : " R.C.P." 

Curs de B 3' 

Curs de B l' 

Totes les activitats que es fan són importants,pero de les que s'han 
fet aquest passat mes de Mary voldríam destacar-n'hi dues: el sopar anual i 
la sortida col.lectiva a les Medes,per la bona acollida que van tenir. 

Al sopar anual ens vam aplegar 51.Feia temps que no es reunia 
tanta colla .Va haver molt bon ambient i molt bon roUlo .La gent s'ho va 
passar de conya. 

Aprofitant les practiques que teníen que fer els alumnes del curs de 
B 3' , vam organitzar una sortida col. lectiva amb autocar.Hi vam anar 19.Hi 
havia ganes i es repetira . . 

2.- Recordatori activitats imminents Abril. 

- Curs B l' :comen~ aquesta setmana un altre curs.L'instructor
director es l'Antoni Laplana. 

(Oko!i1." ZS· Te!. (973) 24 23 29 · Aparta! 242 • 25080 LLEIDA 
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-Viatge Cabo de Gata:sortida el día 30. A confirmar I'hora. 
Recordeu que ,si no són 20 persones,el viatge no 
surt a compte.Teniu temps fins el dijous 24 per 
apuntar-vos. " 

' .. 

3.- Calendari mes de Maig. " 

1-4/05/97 Viatge Cabo de Gata. 

12/05/97 Aprófitant que es festa a Lleida,estem preparant una 
sortida a Port Aventura.La idea es que porte u amies, 
parents.nebots.ve"ins ... : gent del vostre entomque no 
fan sub i que no os acompanyen quan hi aneu,perque 
s'aburreixen o perque han d'estar sols.La idea es Fer 
Club.perque es coneguin i puguin participar.La inten
ció es fer una activitat d'aqueSt ti pus cada trimestre. 

13/05/97 Projeccions del CEl. A les 20:30 hi ha la projecció 
de ·Cortés.el mar.de les ombres· • d'en Castellví. 

23/05/97 Xerrades de la SAS : 'Cultius marins artificials" a 
les 20:30.per n'Eloi Villanueva.UII!! Es divendres. 

24-25/05/97 ·Remullatl! Jomades de actualització i entrenament en 
busseig per capbussadors inactius de més d'un any· 

La idea és.per aquells que fa més d'un any que no 
s'han ficat a !'aigua i que no s'en recorden de com va 
o estan una mica rovellats,fertos-hi un repaset de teo
ría.una sesió de piscina i.el diumenge,portar-Ios al mar. " 

4.- Sortides col.lectives. 

Sona acollida a la sortida feta a Medes malgrat que era Mary 
i que es va preparar en poes dies.Aprofitant el desplayament per fer les 
practiques del curs de S 3* vam anar-hi"19 amb autocar.Tot i la pallissa 
d'anar i tomar el mateix dia.el fet d'anar-hi amb autocar va ser I'encert 
dones ens va permetre fer el viatge tots junts i anar més descansats ( o, 
més ben dit.no tan cansats). 

Sé,la gent té gimes de tomar-ho afer i ens ho demana.Per aixó 
organitzarem una sortida col.lectiva mensual amb autocar s'hi ha prou 
gent.Si no.la farem amb cotxes.La idea es fer-Ia el primer diumenge del 
"mes. 

5.- Sortides de diumenge. 

Es fan sortides cada diumenge.Es treuen ·novatos" ,gent d'una '. 
gent que fa temps que no va a I'aigua .... Ho fel)l gent de la Junta pero 
volem potenciar-ho perque els titulats treguin als nous companys.Recordeu 
que tots hem estat 1'./ també recordem als d'una ' que han de fer forya 
aigua per fer les 2' i ésser més autónoms . 

. .... ". 

::-." 
,:, -' . 
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GRur ESI"1!.LEOLÓGIC 
ULlDATÁ 

SECCI6 O'ESCALADA 
I ALTA MUNTANYA 

SECo6 O'ACTIVrTATS 
SURAQUÁTlQUES 

CENTRE. EXCURSIONISTA DE LLEIDA 

4/97 

6.- Bona assistencia els dijous 

La gent toma a venir els dijous al Centre.Aixó es bon senyal. 
Dijous sí,dijous tamoo,som sempre una·dotzena com a mínim.Així dones, 
animeu-vos.Sempre hi ha gent a partir de dos quarts de nou del vespre i 
sempre hi ha algú de la Junta.! després ... a sopar.Pot venir tothom qui 
vulgui.No fem seLlecció. 

7.~ Llicencies 

Passeu-Ies a recollie .. : D'enya que os vam dir a finals de 
Febrer que havien anibat poca gent I'ha passat a recollir.Recordeu que la 
necessiteu per anar afer immersió.No . Ies enviem.Paseu-les a recollir i 
actualitzeu les vostres dades (adre~,tel8fon, .. ).La PiIi,a secretaria,os la 
donara. 

8.- Diapos a la sala 

Els dijous que no hi hagi una activitat programada,qui vulgui pot 
portar les seves diapos o pel,líeules.Tenim una sala que hem d'aprofitar i 
tots tenim ganes de veure el material deis companys. 

9.- Recorcfatori viatge Cabo de Gata. 

Os recordem que ,si no són 20 persones com a mínim,el viatge no 
surt a compte.Teniu temps fins el dijous 24 per apuntar-vos.Vinga!! 

" LECTUSAS" 

Ens plau comunicar-vos que,divendres passat,en Josep Ramón Sellet i la 
Maria ens han dotat a la SAS d'un nou Minisub.MOLTES FELlCITATS!!! 

Bé,amies,aixó és tot per ara.Recordeu que qualsevol idea es ben 
rebuda.Animeuvos i participeu.l,sobretot,sigueu prudents. 

LA JUNTA. 

COI1<f1.~ . H' Tel. (973) H 23 29 . Apart.al 242·25080 LLEIOA 
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GRUP ESrELEOLÓGIC 
LLEIDATÁ 

SECCIÓ D'ESCALADA. 
I ALTA MUI'nANYA. 

Sf.CCIÓ O'ACTIVrTATS 
SUBAQUATIQUES 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
SECCIÓ O'ACTMTATS SUBAQuATIQUES 

Circular )(/97 
5 

HolaSUBS! 

Estem confeccionant novament una altra circular complerta, com ja és un 
costum, amb el recordatori d'activitats inminents, memoria informativa de les activitats 
realitzades, decisions de la Junta de la SAS i altres temes · d'interés subaquiltic 
( relacionats amb FECDAS, CELL, etc .. ) 

De moment, com el temps s'ens tira a sobre i en aquests dies de vacances i 
prevacan({es tothom estil atrafagal, us dirigim una 'petita' circular per informar-vos deis 
punts més interessants i inmninents. 

En aquests mesos hem anant fent quantitat d'activitats en les que uns o uns 
altres heu anant participan!: sortides comunitaries, Cursos de Bussejador, tertulies, 
xerrades formatives, projeccions audiovisuals, participació en les' Nits al terrat del Cell' 
id' altres activitats organitzades per aquest Club nostre, .. .. 

Cal esperar que, tot i I'acostumat deslligam ja habitual deis mesos d' estiu, 
continuem veient-nos, colaborant i participant tot el possible en les activitats futures. 

ACTMTATS IMMINENTS. RECOROATORI. 

1 .- PISCINA DE LES BASSES 

Com cada any, tenim a la nostra disposició la piscina olímpica de 
'Les Basses', per poder entrenar-nos, bussejar, nedar, jugar o senzillament estar amb 
els amics. 

ora: divendres 
Horari: 19'30 a 21'30 h. 
Responsables (claulinmersió): a concretar els dijous 
Requisits: · Llicencia Federativa i Utol de bussejar per 

I'ús d'escafandre autónomo 
Director d'inmersió: el bussejador de niés alt nivel!. 

NOTA: La SAS declina qualsevol responsabilitat derivada de 
I'incompliment d'aquestes normes o d'altres de Seguretat. 

Si alguna persona sen se títol desiija bussejar amb escafandre 
caldría adre({ar-Ia a l'Escola de 8usseig per aconseguir un 'kit de Bateig " 

Per arnés informació adreceu-vos a la Mina Corbella o el JoseD Ma 

Castellví. 

" Tel. (973) 24 23 29 • Apartat 242 ' 25080 LLEIDA 161 
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• També podeu consultar els llibres de temes subaquatics que tenim a la 
SAS ( el de Medes d'en Salvador ColI, uns altres de teorra, ... l així com els videos donats 
pel Josep Ma Freixa ( que com sabeu ara viu a Can aries l. També gracies ! 

Per informar-vos parleu amb la Monlse Rubinal. 

• Possiblement la sortida comunitaria del setembre sera a Murcia, pel 
pont de la Diada. Neéessitem col.laboració per organitzar-Ia. Ja ho sabeu ! 

Truqueu al J.Ma Castellvr. 

• Cap al 20/09/97 podríem fer una visita l'AcuarUlmmax (pel.licules de 
Món submarí, Antartical amb mariscada opcional per acomiadar-nos. 

. Hi ha una extraordinaria exposició a l'Acuari: ' Deu fotografs sota el 
mar (mirades sota el blau)', en la que hi participa el nostre company Josep Ma Castellví. 

NOTA DE REGIMEN INTERN 

En la Junta Directiva de la S.A.S. der divendres dia 25/07/97, van presentar la 
seva dimissió com a Sotspresident i Vocals respectivamenl: en Lluis Bordes i Capdevila, 
en Joan Arauna i Gargallo, José Manuel Burdallo Chica i en Josep Ramón Bellet i 
Oronich. 

Agra'im la seva col.laboració aquests mesos i esperem continuar comptant 
amb la seva companyia. 

Només ens queda dir que continuem treballant per la S.A.S.C.E.L. , com ho 
hem fet fins ara. 

1, també com sempre, us demanem tata la col.laboració posible; recordant
vos que podeu participar en les diferentes arees que varem crear ( jove, 
científica/técnica, soci-cultural i gestó/coordinació ) i aportar més idees a la S.A.S. 

Fins sempre. SUBS ! 

Lleida 1/08/97 La Junta Directiva de la S.A.S.C.E.L. 
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Activitats Sub i "cartells" 
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B I IICARTELLS II ACTIVITATS SU 

I ICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQUATII 

VI CURSET D 'n1MERS 

A PULMO LLIURE 

ooooo/{,/:/ l fl 

..::fo -(RiVtBÉ \¡ 
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ELS "CARTELLS" DE LA SAS 

Aquesta mena d'obra grafica generada per la SAS obeia a una finalitat 
basicament divulgativa, tot anunciant activitats a realitzar. 

No és una obra nombrosa pero en el seu moment tingué una significativa 
difusió. La tirada era d'uns 300 a 400, fins i tot 500, exemplars, en formats 
DIN A3 i DIN A4. Es penjaven als comer<;;os, panels d'anuncis d'entitats, i es 
feia correr la veu. 

Els dibuixos són obra del Josep Ma Castellví. Les fotos i muntatges del Blai 
Montserrat. 

Els cartells es concreten en: 

• Dijous Subaquatics (1984) 

• Set edicions de Cursos d'immersió a pulmó lliure (1985-1991) 

• Cicle divulgatiu "SOTA L'AIGUA" (1986) 

• Xerrades Fotografia i Natura (aquest cartell és del CEL i la SFLL) 

• Actes del Xé aniversari de la SAS (1994) 

Altra obra grafica, en especial dibuixos del Josep Ma castellví, absents en 
aquest recull, apareixen esporadicament en alguna circular i en alguns cartells / 
anuncis deis penjats als panel s informatius de suro del vell local del Centre, i 
que, lIastima, no es varen guardar en el seu moment. 

111 
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E LS "D I J OU §. 
" 1:. 

S U f>A QUA'I es 
LA 'SA5-CEL( \\ 

S8SSIONS DIVULGATIV8S DE LES ACTIVITATS SUTIAQuATIQUES. 

TorS ELS DIJOUS DE JULIOL I AGOST A LES 20,30 h. 

A LA SALA DE PROJECCIONS D8L CENTR8 8XCURSIONISTA 

DE LLEIDA, PA8RIA 13,1~. LLEIDA. 

CINEMA I 

ORGANITZAT PER LA SAS-CELL, SECCIO D'ACTIVITATS SUBAQuATIQUES DEL CENTR8 EXCURSIONISTA 
DE LLEIDA. '" COL.LABORA LA FEDERACIO CATALANA D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES,(FECAS). 112 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 

IER CURSET D , IMMERsrO 

A PULMO LLIURE 

~6Q~iD 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE LLEIDA. 

L~ 

JUUOL 1885 -- ---~ 
1234567 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
2930 31 

CALENDAR! SESSIONS CURSET: 

TEORIQUES: - Oies 1,2,3.4.5 i 6. 
- Hora: de 8 a 9.30 vespre. 
- Lloc : CELL. Paeria 13,'!, Lleida. 

PISCINA: ,- Oies: e,9,'O," i 12. 
- Hora: de 7.30 a 9 vespre. 
- LLoc: Les Basses (l'Olímpica) 

MAR: - Oies: 13. dissabte per la tarda. 
21, diumenge pel mati. 
28, diumenge pel mati. 

- Lloc: Salou 

ORGANITZA: 

Sudó d'Activitols Suboquafiques 
del Centre fxcurlionisto de lIeida 

(SAS - CELU 

.~ 
~ 

INFORMACIO 1 INSCRIPCIONS: 

SEcerO 
O' ACT IVITATS 
SUBAQUATIQUES . 

Lloc : Secretaria del ~ELL. Paeria 'J,l!. LLEIDA 
Teleron 242329. 
De dilluns a diveodres, de 8 a 9,30 vespre . 

PREUS: pre.i nscripci6 

Socls CELL 1.000 
Socis SAS-CELL 
NO saCIS 1.000 

2ón . plac: 

1.500 
500 

2.500 

Total 

2.500 
500 

3.500 

COL.LABOREN: 

LA PAEnIA 

.~. 
AJUNTAMENT DE llEID' 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES : 

II2!l CU RS ET D' lMMERS 10 

A PULMO LLIURE 

11 

JI .!I';' 1 ;>9 - -
II 

CPLENDAR I SESSlOOS C[JRSET: JULIOL 1986 

TEORIQUES: DIEs 1, 2, 3 1 4 
HooA: DE 8 A 9,30 VESPRE • 
Lux:: CEll. PAERIA 13, 1'. LLElDA 

PRACTIQUES: DIEs ·7.8.9.10 1 11. 
HoRA: DE 7.30 A 9 VESPRE. 
LLOC: LES BAssEs (L'(lfMPICA) 

ORGANITZA 

tl 

. IC 

5ecció d'Activitols 5ubaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS - CELU 

11 ;>9 
I ;>9 - -

,) " //, //, 

/, 
Ir It 

l' 

IM'OOI'V\CIO 1 INSCRIPCIONS: 

CENTRE EXCLIlSIONISTA lE LLElDA: PAERIA 13.1' . LLElDA. 
IIffiARI: DE 8 A 9.30 DEL VESPRE. 
TELEFON: 24 23 29 
DATA LlMlT D'INSCRIPCIO: 27 DE .ruN'(. ftACES LlMlTAlES. 
PREU: 2.000 PTEs . (INClOU ASSEGU~ 1 TEXTS) 

. MATERIPL NECESSARI: ULLERES. TUB 1 ALETES. 

COL . LABOREN: 

LA PAERIA 

~~;4 
AJUNTAMENT c8 tum 



SOlA L' AIGUA 
ler CICLE DIVULGA TIU DE LES 

ACTIVIT ATS SUBAQuATIQUES 

Lleida, 20, 21, 22, 23 i24 d' octubre 

Sala d'actes de : 

liLa Caixa" 

O. Bisbe Torres, 2 . 

a les 20 h. 

Cinema i 
audiovisuals 
exposats per 

lIurs autors 

Entrada lliure 

ORGANITZA: 

5",ió d'.!cliviloh 5uboqualiqueI HfrU~~ 
del Cenlre hcursionisla de Lleida SJ,OOmmWl ~ 

COL LABOREN: 

LA PAERIA 

, * · ~"~~c!:'. (SAS - CELU __ 

AJUNTAMENT DE llEIOA. Direcció General de I'Esport 

Amb el suport de 

nI c· n a aIXa 
CAIXA DE PENSIONS 

115 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQ uATIQUE S: 

CURSET 

A PULMO 

CALENDAR! SESSIONS CURSET: JULIOL 1987 

TEORIQUES, OIES 1, 2 i 3. 

HORA I DE 8 A 10 DEL VESPRE. 

LLOC: CELL, PAERIA 1J,l!, LLEIDA 

pRACTIQUES, 

BASIQUES: orES 6, 7, B, 9 i 10 DE JULIOL. 

PERFECCIONAMENT: CADA OIJOÚS, DES OEL OlA 
16, FINS A SETEMBRE. 

HORA: OE 7,30 A 9 DEL VESPRE. 

LLOC: LES BASSES (L'OLtMPICA). 

INFORMACIO I INSCRlpCIONS, 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA¡ PAERIA, 13,1'. LLEIDA. 

HORAR!: DE B A 9,30 DEL VESPRE. 

TEL~FONi 242329 

DATA LtHIT D'INSCRIPcrÓ: 26 DE JUNY (PLACES LIHITADES) 

PREU: 3.000 PTES. (INCLOU TEXTS 1 ASSEGURAN~A FEDER.) 

MATERIAL NECESSARI: ULLERES, Tua 1 ALETES. 

D , IMMERsrO 

LLIURE 

ORGANI TZA , 

COL. LABOREN 

lecció d'Activitoh lubaquatiques 
del Centre Excursionista de lIeida 

(SAS· CELLl 

LA PAERlA -$-
AJUNTAMENT DE llEIDA 
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NO ET OEIXIS SORPRENORE PEL 

MEO/.......... ! 

( 

INICIACIO A LES ACTIVITATSSUBAQuATIQUES: 

IV CURSET D' IMME,RS rO 

A PULMO LLIURE 
CALENDARI SESSIONS CURSET: JULIOL - AGOST 1988 
TEOR IQUES: DIES 4,5,6 I 7 DE JULIOL, DE 8 A 10 DEL VESPRE, AL CELL. 
PRACTIQUES: DIES 8 ,11.12,13,14 I 15 DE JULlOL , DE 7 A 9 DEL VESPRE A L'OLfMPICA DE LES BASSES • . 
PERfECCIONAMENT: TOTS. EL DIVENDRES RE STANTS DE JULIOL I AGOST, DE 7 A 9 A L' OL fMPICA DE LES BASSES. 
IN SCRlpcioNS 1 INFORMACIO: flNS EL DIA 1 DE JULIOL . CELL, PL. PAERIA 13,1. LLEIDA. TELtfON 242329.DE 8 A 10. 
PREU: · 3.000· PTES. (INCLOU TEXT I LLlCtNCIA fEDERATIVA). SOCI S DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLElDA: 2.500 PTES 
MATERIAL NECE SSAR I: ULLERES . TUB 1 ALETES.· EDAT: A PARTIR DE 14 ANYS. PER EDATS INfERIORS CONSULTAR-HO. 

ORGANITZA: 

: Secció d'Adivitoh Suboqualiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELLl 

COL.LABOREN: 
LAPAEI1IA 

~W~ . 'Y'1J8 
AJUNTAMENT of.l!.tml\ 



INICIACIO A LES ACTIVITATSSUBAQuATIQUES: 

v CURSET D , IMMERsrO 

A PULMO LLIURE 
.~-, 

"'-' ./ .. ' , ' /'-

,:~ , 9 

:5-/ " ..... 

~ 

CALENDARI SESSIONS CORSET: JULIOL - AGOST 1989 

TOORIQIJES: OIES 3,4, S i 6 DE JULIOL , DE 8 a 10 DRL VESPRE. AL CELL. 

pRACTIQUES: OIES 7,10,11,12 i 14 DE JULI OL, DE 7' 30 A 9 DEL VES PRE A L'OL1HPICA DE LES BASSES. 

PERFECCIONAMENT: ' Tars ELS DIVENDRES RESTANTS DE JUL I OL 1 AGOST, DE 7'30 A 9'.30, A L'OLtMPICA DE LES BASSES. 

INSCRIPCIONS : FINS EL OlA 30 DE JUNY. CELL, pI. PAERIA 13,ler. LLEIDA. TELt FON: 2423 29, ~E 8 A 10 VESPRE. 

PREU: 3.000 PTES. (INCLOU TEXT 1 LLICENCIA FEDERATIVA). SOCI S DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA: 2 . 500 PTES. 

MATERIAL NECESSARI : OLLERES, TUB 1 ALETES . EDAT: A PARTIR DE 14 ANYS. PER EDATS INFERIORS CONSULTAR-HO. 

ORGANIT Z A: 

lecció' d 'Activitols ' luboquafiques 
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INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 
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(SESSIONS BASIQUES I DE PERFECCIONAMENTl 
TEORIQUES: DIES 2.3.q 1 5 DE JULIOL. DE 8 A 10 DEL VESPRE. AL CELL. <?L. PAERIA 13.1ER- LLEIDAl 
PRACTIQUES: DIES 6.9.10.11 1 13 DE JULIOL. DE 8 A 9.30 DEL VESPRE. A L'OLIMPICA DE LES BASSES. 
PERFECCIONAMENT: TOTS ELS nlVENDRES RESTANTS DE JULIOL l AGOST. DE 8 A 9.30 DEL VESPRE. A L'OLIMPICA. 
INSCRIPCIONS: FINS EL OlA 29 DE JUNY. CELL. PL. PAERIA 13. 1ER. LLEIDA. TELEFON: 2Q2329.DE 8 A 10 VESPRE. 
PREU: 3.000 PTES (INCLOU TEXT I LLICENCIA FEDERATIVA). SOC IS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIOA: 2.500 PTES 
MATERIAL NECESSARI: ULLERES TUB I ALETES. EDAT: A PARTIR DE 1Q ANYS. PER EDATS INFERIORS CONSULTAR-HO. 

ORGANITZA: 

Secció d'Activitols Subaqucitiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELU 

COL.LABOREN: 
LA PAERIA 
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AJUNTAMENTO'SIP' 

El recull 



= .... '"= ~ ... 

INICIACIO A LES ACTIVITATS SUBAQuATIQUES: 

W CURSET D "IMMERS rO 

A PULMO LLIURE 
CALENDARI SESSIONS CURSET: JULIOL - AGOST 1991 CSESSIONS BASIQUES 1 DE PERFECCIONAMENT) 
TEORIQUES: DIES 1 I 2 DE JULIOL. DE 8 A 10 "DEL VESPRE. AL CELL CPL PAERIA 13.1ER - LLEIDA) 
TEORICO-PRACTIQUES: DIES 3. 4 I 5 DE JULIOL. DE 8 A 9.30 DEL VESPRE. A L'OLIMPICA DE LES BASSES. 
PERFECCIONAMENT: TOTS ELS DIVENDRES RESTANTS DE JULIOL 1 AGOST. DE 8 A 9.30 DEL VESPRE A L'OLIMPICA. 
INSCRIPCIONS: FINS EL DIA 27 DE JUNY. CEll. PL PAERIA 13.1ER. LLEIDA. TELEFON: 242329.DE 8 A 9.30 VESPRE. 
PREU: 5.000 PTES CINClOU TEXT 1 lLICENCIA FEDERATIVA). SOCIS DEL CELL: 3.500 PTS. 
MATERIAL NECESSARI: ULLERES. TUB 1 ALETES. EDAT: A PARTIR DE 14 ANYS . PER EDATS "INFERIORS CONSULTAR-HO. 

OBSERVACIO: AQUEST CURSET D'INICIACIÓ FACILITA L'ACCÉS AL CURS DE BUSSEJADOR 1 ESTRELLA. CATEGORIA BASICA 
PER L'IMMERSIÓ AMB L'ESCAFANDRE AUTONOM. 

PER A PRE-INSCRIURE'S ALS CURSOS D'IMMERSIÓ AMB ESCAFANDRE AUTONOM. TANT BÁSICS COM SUPERIORS. 
INFORMEU-VOS-EN AL CELL. -- SAS-CELL. ESCOLA DE BUSSEIG --

o R G A N 1 T Z A 

5ecció d'Activitofs 5ubaquatiques 
del Centre Excursionista de Ueido 

(SAS - CELU 
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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 
I'ARESTA, 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 Secc'ió. 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'esfon.; deis socis del Centre que amb IIur treball han fet possible la 
periodica publicació del butlletí i de I'ARESTA. 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 I'ARESTA, 
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 esforc.; de programació significatiu que la SAS poques vegades ha 
pogut assolir. 

185 
El recull . 



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 seus membres, a més 
del que hagués pogut lIegir a la premsa, escoltar a la radio (la SAS ha estat en 
antena en nombroses ocasions), 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'un llibre fins I'elaborat article d'un viatge a . 
les Kimbambes; des d'una convocatoria d'assemblea fins la il.lusionada 
descripció d'una sortida, col.lectiva 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 aprofitar 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 al 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, reprodu'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 Espelealegs 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-s'e 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 
marxa hom podra federar-setamb~ d'aquest interessant esport. 

La majoría de les eÍltitats~~cursionistes tenen seccions de düe
rent caire que amplíen el cercle d'activitats, perque hi han moltes 
coses que poden-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 Subaqüdtiques: 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 passada circular, s'aixeca la Sessió. 

Avis pels escaladors 
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 Montsee 
Ja hem vist les galerades i proves d'impremta pels gravats per 

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

"c~n~\I~~A~ y C~n~\IA~ISTAS" 
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 cI"'Ac1"ivi1"a1"s 
. . . Subaqi..ia1"iques 

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

Fa molt de temps que es volia 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 complicat el seu manteniment amb els 
pocs recursos que podiem tenir. 

AIguns contactes previs . durant un parell d'anys i finalment 
una col.laboració 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 pro posada pel GELL. 

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

C. 
Mitjanc;ant la SAS~LL es preten aconseguir aquí, terra endins, 

la divulgació 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.lecció 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.lecció 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 EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS JUNY 1984 
Dlpaslt Legal L-39-1958 

SAS - CELL 

~gcciú n'~ctivitats ~uoa~uati~ugs ~gl ~entre h. De lIeina 
L'J\CTlVITIlT SUDJ\QUJ\TlCJ\: posJ\n-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-

, soris 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 subaquatica, i per no tenir 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 aletes (peus 
d'imec), normalment de goma, que ens ajuden a desplagar-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. Comengant 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 l'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 Cadaquds a Cap de Creas 
(CalHinlí sota l'aigua) 

Tot aprofitant el seguit de fes tes de la Setmana Santa, ens varem 
desplagar 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 
metres a l'Hla de Massina (dues immersions) i específicament al que 
s'anomena Passet del Moro (pas entre illots). 

A la mateixa Hla, 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'Hla d'en Jonquet i a 
l'lllot 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 gratica 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. CASTELL VI, 
S.A.S. - C.E.LL. 

"C~n~\IA~AS y CAnA\lA~ISTAS" 
L'únic manual, escrit en la ,dlengua 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. 

194 
El IIcull 



CENTRE 
EXCURSIONISTA 
DE LLEIDA 

Juliol· Agost 1984: 

195 
El "cull 



Centre Excursionista 
deLleida 

Club d'Esquí de Lleida 
Camping Caravaning Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS JUlIOL - AGOST 1984 
Dlposlt Legal L- 39 -1958 

Conl:urs d' (mblemíl de lílS~S - GlLL 
L'objecte d'aquest concurs és el de provelr a la Secció d'Activitats 

Subaqúatiques del Centre Excursionista de Lleida d'un es cut que 
l'identifiqui adientment. Per aixó es solicita la col.laboració de tots 
els soeis 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 trames os sense limitaeió de quantitat en el 
nombre d'originals per cada concursant, directament a la Se
cretaria del CELL, Plaga Paeria, 13, 1.er, Lleida. 

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

4. EIs 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 expressa 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 mitjangant 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 reto es 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. . 

... prop deis amics 
i de les muntanyes 

SAS- CELL. 

La Palma, 3 
Telet. 273824 

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 respostes 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. EIs 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-hos 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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(SAS - (ELLO) 

L' Arqueologia 
i la Técnica Subaquatica 

Organitzat pel CRIS de Barcelona i la Societat Catalana d'Ar
queologia amb la colabora ció 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 Comen; 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'assisUmcia 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 pedagógic 
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 dlActi\Jilals Subaqualiques del C. (. Ll. 
Consideracions a 11 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 medi 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 expoliad es 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 
cívica 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 enspermetran arribar (o no) a unes con
sequencies de caracter 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
baIles, no per un privilegi elitista sino com un me di de recuperació 
de identitat col.lectiva. 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~AI\IAS y CAnA~ A~ISTAS" 
L'únic manual, escrit en la ""engua 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-e/. 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 IIles Medas 

EIs dies 22, 23 i 24 de juny ens vam desplagar 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 
180

• 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 aquell 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 experiencies viscudes i visionar pel
lícules fetes 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 metres 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 llum deIs forats d'accés. Al sostre 
s'hi troben sifons a l'exterior i escletxes que s'endinsen fins a nivell 
zero, pero, practicament inaccesib~es 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 gaire 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 dtiícil acostar-s'hi doncs a 
la mínima pressencia s'endinsa pel forat per racons inaccessi131es 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 al8 no habituats. 
Té varies galeries, una d'elles presidida endins per una estalagmita 
de bones proporcions (50 cm. d'amplada i 2 me tres d'al<;ada). 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 düicul
tosa que pot obligar a despendré's del8 diposits d'aire i passar per 
etapes. 

Aquest cop la manca d'aire i la poca Hum disponible ens aconse
lla 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 for<;a interessants. 

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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Suboquo"tiques 

./ 

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

rer dijous d'agost. Vora d'una vintena de pel.lícules 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 reconeixer que el fet d'és
ser un xic lluny del mar fa que molts pensin que aixó de les activitats 
sub ací no té futur. EIs 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 ale tes i altres especialitats subaquatiques, no 
soIs es poden practicar al mar. Hi han modalitats que nosaltres podem 
activar i promocionar terra endins, a les nostres aigües. 

Hem bussat en rius, llacs, estanys ... nedat als corrents deIs rius 
i remullat en algún sifó deIs espelealegs, 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 documentals d'En Costeau, 
i prou, d'altres, un xic més il.lustrats, creuen que és cosa d'uns privi-

. legiats de la costa. Són ben pocs els que de debó saben de que va aixa 
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 aixa, la tasca divulgativa de la SAS-CELL vol ésser constant 
i obrir-se a tothom. 

Vosaltres també podeu col.1aborar 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 - CEL1) §ecció el" Ac1"ivi1"Cl1"s 
§LlbaqLlo1"iqLles 

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 rodalies (el místic Cousteau va "parlar" literalment el primer 
jaciment pels voItants 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 me tres 
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 metres de fons van apareixer després de moIts dies 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 
SurgaJica. Va sorprendre el seu exceLlent estat de conservació, apa
reixent en formes de gots, bols, plats i aItres formes més complexes, 
aquestes pero, més fragmentades. Juntament aparegueren fragments 
de ceramica de l'ús de la tripula ció i aItres 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 semblanc;a 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 estudio 

El temps i l'economia feren, pero, que la campanya s'acabés quan 
tot just comengava a donar resultats. Tot i amb aixó 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 formulació 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 desplagables, al mate ix 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 Arqueológica 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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/A/. CELL 

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 ha 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 tipus 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 experiencies 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.: . 

... Ellluci (Esox Lucius) no és de sempre un peix autocton de les 
nos tres aigües. Fou aclimatat a finals 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 participació 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 man; 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 grafica del que hi ha sota les aigües 
de l'estany. 

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

BLA1 MONTSERRAT 
ACTIVITATS PEL 85: 

l Per comengar 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 
esperanga). 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. EIs motius són 
un xic variats: económics (en general massa car pels cursetistes), de 
personal docent (fer venir un instructor i mo.nitors 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, doncs no es veu manera d'a
conseguir un mínim de 10 ó 12 persones quaIüicades que són precises 
pel ' 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 av~tatge 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 "MONCORTÉS" 

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'experil'mcia 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 tiu. 
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 SJlbaquatica a ce
lebrar a Lleida per la Universitat. 
Instal.lació del Betlem per Nadal. 

SAS - CELL La Junta 

"CADA lIA"'AS y CAD A II A~ I STAS" 
L'únic manual, escrit en la .lIenyua 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) §ecció cI"'Ac1"ivi1"a1"s 
§ubaquo1"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 lliure (en apnea, aguantant 
larespiració). No és un curset d'immersió amb escafandra autonoma; 
que ningú es confongui. En passades circulars ja va reflectir-se el 
perqué 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 anar 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 nostres 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). Conéixer 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-Ia 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-Io al maxim, gaudin, pero, de. totes les garan
ties de qualitat. 

215 
El raeuU 



Teoriques: 

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$ 

Socis CELL 
Socis SAS - CELL 
NO SOCIS ... 

Preinscripció 

1.000 

1.000 

INFORMEU-VOS-HI 

2.on plag 

1.500 
500 

2.500 

Total 

2.500 
500 

3.500 

BLAI MONTSERRAT - SAS-CELL 

La Palma, 3 ••• J)fOJ) deis amics 
i de les muntanyes Telet. 273824 

L L E I O A( ' 
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/fl/. CELL 

Secció d'Adivitots 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. 

Els primers dies de juliol s'inicia el l.er curset de pulmó lliure de 
les Terres de Ponent del qual ja us varem parlar en l'anterior butlletí. 
No cal dir l'iUusió 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 
"Díjous 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. 

Día 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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/fl/. CELL 

·Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SP,S - CELL) 

1. tr curset d'immersió Il pulmó lliure, 
inicia ció a . les tlcti"it4ts 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 curse tistes 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 Roja 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. Hom 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, dones 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 Esqui de Lleida 
Camping Caravaning Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS OCTUBRE 1985 
Dlpó .. lt 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 voluntat i ganes de fer-ho bé de tots els 
controls, deIs mestres de les escoles 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. 4.-'J---

2 unitats mobils de Protecció Civil. 
1 unitat mobil de la Creu Roja. 
4 guardies 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. 
ÚItim arribar: 2 del migdia. 
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/n/. CELL 

Secció d' Activitafs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SP,S - CELL) 

A,ssemblea 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 I'Estatge Social i amb el següent 

ORDRE DEL DlA: 

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

2. Memoria activitats 1985. 
3. Informe 'I!esoreria. 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. 

Seooió d'Esoalada i Alta Muntanya 

A.etivitats realUzades 

. 26-8-85: Tossal del Mallo, via Ranier. 
38-8-85: Fraucata, via Mandragora. 
31--85: Gallinero, via 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 Llufs Simó 
i Maxim Biela. 
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(SAS - (ILL) Sec:c:ió d"Ac:1"ivi1"a1"s 
Subaquo1"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 
me tres 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 seu s 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 nostres 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 me~bres 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 Montcorres, us farern una 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 delsanys 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 alimen
tació de cabdal. 

Les nos tres activitats d'immersió a l'estany foren diverses. Per la 
tarda del día 12 va realitzar-se una immersió 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 repoblacíó, forga crancs de riu i gaudir de l'espectacle mis
teriós de les immersions 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 fons, assolint-hi com a cota maxima uns 30 metres, si bé 
els que més baixaren en immersió aqueUs dies ho feren fins a 22 me
tres, . doncs el fred no permitia baixar més. També varen · obtenir-se 
interessants fotografies subaquatiques, pot-ser de les primeres. 

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 lrnmerswns 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 cHma ens va permetre gaudir d'unes excel.lents immersions 
que ens permeteren assolir 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, forga 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 desgel 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 visibilitat 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 forga 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. Els colors més inversamblants omplien les parets de roca calisa 
plenes d'algues, esponges, gorgonies i formacions coral.lines. Tot i 

. 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.S.durant les 4 immersions. El Nero és un animal forga 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 desplae;ament 
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. 

Excursions i bivacs per a 
veure el cometa Halley 
Tal com ja es deia en un article aparegut a la Circular del mes 

de febrer, entre els dies 9 i 23 de mare; 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 volia pas deixar passar l'avinentesa. I, 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 mare; 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 previ, havia 
escollit aquest lloc, gairebé al cim de la Moleta, el punt més alt de les 
muntanyes de Prades, perque gaudeix d'un horitzó desembarassat cap 
al S.E. De fet, les muntanyes de Prades, tan a prop del mar, no són 
massa favorables. Pero com que l'endema ens haviem de trobar amb 
en KildoCarreté al Fraguerau, per escalar els Tres Jurats, per raons 
de proximitat vaig decidir d'establir el punt d'observació a les ditei 
balmes del Perotis. 
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/El/. CELL 

Secció dlActivitafs Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

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

LLEIDA, DEL 20 AL 24 D'OCTUBRE 1986 
SALA D'ACTES DE "LA CADeA", 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 iBell
apres, sota el títol: "Historia submarina deIs espanyols". Una in-
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teressant aproximació a la historia subaquatíca 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
mate ix 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 vestígis, 
que bussadors i arqueOlegs subaquatícs van descobrint i investí
gant. Una aproximació cap a aquesta vessant de l'ambit submarí 
de la ma de Josep Lluís Cubells i Joan Canals, amb projecció de 
diapossitives i de llur 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, dones 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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(SAS - CELL) §ecció cJ .... A.c ... ivi ... a ... s 
Subaqua"'iques 

. Durant les dues primeres setmanes de juliol, la S.A.8., 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'afluEmcia 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, perilIs del medi, tec
nica, etc .. . Un cop introduits en aquests coneixements elementals, els 
cursetistes 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 
sopa¡; 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 celebra ció, doncs compta ainb 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 que per 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 eIs dijous de cada setmana de 20'30 en endavant. 

S. A. S. - C. E.LL. 

235 
El rseull 



Els coral.lers catalans 
El cora11 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 verme11, conegut popularment per "Sangre de Toro", es dóna 
en comptats indrets de la Mediterrania i molt especialment a la nos
tra Costa Brava. 

Els 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 metres de profunditat, 
éssent la mitja de recollida cada cop més fonda. 

Els 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 detecció. Amb 
un pic extreu i recullles branques del preuat producte, tot guardant
les en una ciste11a 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 11ur 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 
1112 Kg. de producte, el qual equival a unes 75.000 pessetes. Aquest 
cora11 servira 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 tem
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 aventurero 

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 "'ADAL 
"16.402 

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 Corberó - Electromain, S. A. 
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· Cale"do.ri d'activitat. 1981 

15 de febrer: 

22 de febrer: 

1 de man;: 

8 al 29 de mare;: 

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 DlVULGACIO SUBAQUATICA 
(S.A.S.). 

MARXA DE REGULARITAT 
TERRES DE LLEIDA. 
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DE L 'EBRE, DE SILURS i D' ALTRES FlUVIALlTATS 
Aprofitant l'existencia 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 
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i estudiosos del tema 
el qual ens ha per
més, després d'ana
litzar totes les po si
bilitats d'escollir uns 
quants lIocs, les con
dicions deIs quals 
permeten fer im
mersions amb accep
tables condicions de 
llum per la filma ció, 
accessibilitat i segu
retat. 
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Així, el darrer 
diumenge d'abril i a 
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 "ca<;a fotografica del silur". Les notícies de 
l'existencia deIs peixos es centra ven molt més avalI d'aquesta zona 
i els situaven eh la confluencia de l'Ebre-Cinca-Segre. Aquests lloes 
pero presenten seriosos 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 butlIetins. 
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 riu. 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 Kg. També constatem la press€mcia deIs populars "gaburros" parents 
llunyants deIs silurs peró molt més llunyants en quan a proporcions, 
car els gabunos 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 imaginat. SoIs si sel's apretava emprenien 
una tímida fugida topant de cara amb tates les pedres que trobaven, 
el . qual demostra el poc desenvolupats que tenen els organs de la 
vissió. 

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
bla ven 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 tat varem intentar donar-los de men
jar molla de pa que duiem a l'efecte, peró si bé al principi van acos-

.... ~. ~ le... .. \. ..... .l."'.t 
.1.... 1: .. \"'~ ... 

I 

@ ~ ... C'\ Ó ,,~I.~~.
do", ..I~ c".f~' 

<- JSO ..... ~\ ! ~ 

, . . , 
"r .0, 

;:. o', ~ ..... 

A""ic It it~.l "" IJ 

L ,1: 
A"Ill ~--;/,~'f ' , 
(1)? .. f .... ;t~,.. :J. ~"<i~ 

• • ...... 

tar-se a un parell de pams, a la fi va puguer més la desconfianga 
envers aquells desconeguts amb aletes 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 metres i, aten ció als 
banyistes, aixo no és progressiu sino que entrant a l'aigua el fons 
cau en picat. Les aigües presenten una tanalitat verdosa, típica deIs 
sistemes fluvials, d'orígen biológico La visibilitat arriba a uns 3 metres 
el qual feia un xic fantasmal l'aparició i fugida deIs peixos que cons
tantment ens acompanyaren. 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 fin s 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 tonalitat. Certament fou el moment 

241 
El rlCI 



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
centra ció 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 comengar. 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 avan<;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 verita
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 dcls amics 
i de les muntanrcs 

SAS - CELL. 

La Palma, 3 

Telet. 27 3824 

LLEIDA. 

242 
El "eDil 



CENTRE 
EXCURSIONISTA 
.DE LLEIDA . 

Novembre 1987 . 

243 
Elrlcull 



(SAS - CELl) §ec:c:ió cI"'Ac:"'ivi"'a"'s 
§LlbaqLlo ... iqLles 

============================ 

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

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

L'espele6leg que vulgui penetrar en aquest més enlla sapigui que 
ha d'esdevenir espeleosub, espeleoleg subaquatic, altrament dit espe
leonauta. 

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

curs de cabussador esportiu de 2.a classe, al menys, que l'autoritzara 
afer immersions fins a -25 metres. Si més endavant es fa cabussador 
esportiu de 1.a classe podra assolir la cota maxima autoritzada per als 
esportistes: -60 metres. També pot fer-se bus o cabussador professio
nal. 1 al inrevés: el subaquatic que vulgui fer espeleosub cal que s'ini
cH 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 espeleologica i coneixements basics de geolo

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

cient experiencia en l'immersió profunda, amb aigües terboles, 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. CaIdra adaptar-se mentalment als següents aspectes propis 

de l'immersió espeIeQlogica, 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 mec!mic. 
Possible risc de perdre's. 
Canvi repentí de visibilitat, de bona a zero, si per ignorancia 
o accident es remou el sedimen t. 

Ulleres, 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-lo 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. 

Els 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-los preferentment a l'avantbrae;: esquerre i la brúi
xola al dret. El manómetre mesurador de la pressió d'aire de les am
polles millor sota el brae;: esquerre. 

El ganivet ha d'ésser petit i ben afilat, situat en lloc accesible 
i al mate ix 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 CO' 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 instal.lar-hi al menys dos reguladors. Si la cavitat 
ho requereix pot acoplar-se un altra ampolla sobre el conjunt basic, 
amb 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. 

Els 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, Hums químiques 
(Hum freda). 

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

Les aletes (peus d'anec) millor que siguin de tipus llarg que curt, 
dones amb menys moviments permeten un millor desplae;ament 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 
pro te gira de possibles talls i esgarrapades. 

Cal dur les tables de descompressió, o descompressímetre rectifi
cat per altitud i aigua dol~a, 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'esfore; 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 fore;a important. La Hnia no ha de flotar per 
tal d'evitar nedar per sota d'ella i enredar-se amb elsreguladors i ai
xetes de les ampolles, sino que ha de quedar estesa alllarg de la cavi
tat, assegurant-la 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 
pe~a. 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 a vane;ar paral.lel a la vóra del fil, 
tenint-lo 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 ter~os: un ter~ de l'aire per l'anada, un altre ter~ per la 
tornada i l'altre ter~ de reserva per si de cas hi ha alguna emergencia. 
Si a la cavitat sumergida hi han corrents cal rectificar la regla deIs 
ter~os tot incrementant la reserva. 

Les immersions a més de --40 m són especialment 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 nitrogen 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 nos tres 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 concavitat. 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, doncs el procés de pre
cipitació 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 aletes 
lleugerament per sobre del nivell del cap. 

Pels calculs d'una possible descompressió s'haura de prendre la 
maxima fondaria aconseguida. També, degut a la dificultat de man
tenir constant la velocitat d'ascens, 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 rectificacions per altitud a les tables 
i cotes de descompressió han de preveures abans de l'irnmersió. 

Els aparells d'il.luminació són fonamentals. Seran fiables i de 
qualitat, amb autonomia, al menys, del doble del temps previst d'im
mersió. Fon;a 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 fotografíc, etc ... El casc protector ha d'ésser cómode i permetre 
al maxim els moviments de cap i coll. Cal dur dues llanternes de 
recanvi com a mínimo 

És imprescindible realitzar un pla detallat de l'irnmerssió, precís, 
i seguint els procediments de seguretat, formulant-lo 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-Ios 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 há 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 espeleonautes~ . 

Cal estar ben segurs que dins la cavitat no hi hagin d'altres es
peleonautes en irnmersió 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 configuraci9, sediments, . 
corrents, temperatures, dificultat per l'accés 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 autónom, agafar-se al (!ordill 
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 els 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. PINTA.T EL CENTBE 
EIs que veniu més o menys sovint ja ho haureu vist .. Els altres 

ho podreu comprovar quan assistiu a l'Assemblea anyal. Li 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 "'AD~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 u[lengua de 
CervalTtes-, que l'aJudara a convertk-se 
en unperfecte caravanista. Tot el que 
cal saber sobre aquesta manera apas-

sionanrt de vlatjar! 

De venda a la Impremta MARIANA· C/. Templers, 11. 
També el trabara 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 Porlilló de Baix 
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El codi de conducta de la C. M. A. S. 

La C.M.AB., 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 
Confederació. 

Desde la seva 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 paisos. La C.M.A.S. és el llag que uneix els subaquátics 
de gairebé tot el món: més de tres milions. ' 

Les actuals facilitats per viatjar arreu del món p.er tal de prac
ticar l'irnmersió 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 llogic que la C.M.A.S. vulgui 
insistir en aquesta qüestió tot publicant una mena de butlletí adregat 
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 I'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 confusió: Codi internacional 
d'irnmersió. 
Tot l'equip esta en bones condicions i que no es pateixi cap 
contraindicació per a la irnmersió: prevenció. 
Les condicions climatologiques dellloc 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 adrega 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 escolte u els nostres consells. 
Bona immersió a tothom! 

CODI INTERNACIONAL D'IMMERSló 
Alguns 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 graQ. 
dins deIs centres internacional s 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'estranger, o bé als 'qui acullen a cabussadors vinguts d'altres 
palsos. 

1. ELS SENY ALS 
Cada cabussador haunl 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 punt2.1. (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 

haurfL d'explicar als seus companys d'irnmersió 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 
conseqüencia del senyal "falta d'aire" donatpe¡; un membre del grupo 

4.3. Es recomana 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 ~onitor o cap de la immersió. 

5.2. El cabussador contactat tespondra amb la presenta ció de la 
seva embocadura rapidament, i tot seguit, els dos cabussadors agafats 
l'un a l'altre es passaran 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 respira ció 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 PQt ampliar-se fins 
un cert maxim que permeti ésser controlat en bones condicions pel cap 
dela 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 immersió 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 rriateixa iper 
pujar a bordo . . 

7.2. S'establira si l'embarcació · queda anclada o lliure, i si la 
mateixa, o bé una llanxa pneumatica, restara disposable per l'ajut 
als cabussadors.En aquest ca¡¡, 1:)1 senyal dessignat per tal de demanar 
l'ajut l'hauran de coneixer tots. . 
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... 7.3. Qualsevol .gesticulaCió 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 IMMERSIÓ 

8.1. Abans de la immersió els membres del grup decidiran qué 
determinara la fi de la irnmersió: 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 irnmersió qui decidir a si la immersió ha de continuar o no. · 

8.3. Tota urgencia que impliqui la fi de la immersióhaura d.e 
ten ir en coi:npte les possibles parades a les cotes de descompressió. 

(Fins aquí signat perM.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 irnmersió 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 alcoholo droga. 
Teniu previst viatjar amb avió dins de les 12 hores següents. 

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

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

Cal coneixer les peculiaritats clima tiques 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 corrents (fluixes, forts, perillos os, etc.). 
El tipus de flora i fauna dellIoc. Si hi han animals verinosos 
i quin tipus d'antídot és adient. 
Si hi han coves submarines. Si es volen visitar cal proveir-se 
deIs llums i llanternes en bon estat de funcionament (al 
menys 2 per persona). 

, Amics cabussadors,~ penseu en tots els detalls per la immersió 
abans d'efectuar-Ia. Evitareu sorpreses desagradables i gaudireu 
milIor del que descobriu! 

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) 23593 00 - 31877 49 - 237 1112. 
Saragossa: Hospital Militar de Zaragoza - e/. V. de la Hispani-

dad, 4 - 5 - Telefon (976) 315094. 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 Subaquatiques i Camping i Caravana 

PAERIA. 13. 1!r - Tel. 24 23 29 - Apartat 242 . 2!5q~O LLEIDA 

255 
Imprime Ix: MARIANA'. Templaris, 11 • Llelda Edita: Centre Excursionista de Llelda E1ilcull 



Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS, SOCIS JUNY 1988 

. ';. 

" .~t: ," 
:, 

: .. 

. , 

\ '", 

. ,j. 

\ : , 
; , 

\ \' , , , 
\ 

\ 
. '- :··; ·r. ..... . . '; 

" _ ' . . , ~~ ';y :. ~' ~I . '::.>.~'.:~? ' ;:!";~:'~ 
.'~' . 

• . .. . .... ..:. .. " l ••. . ~ .. 

;.~. y~~ ~ :t·~. : :··.l~~~: :~~~ .'" .~~~ 
~. " .. ¡ . . 

Dipos it L e gal L- 3 9 - 19 5 8 

\ '. 

, , 

MAGIC ROUTE (Tavascan) 

-. . ' 

, . ' 

" ." . .~ ' .. -.' 256 
Elllcall 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

1\1 Cursel d ' inicia ció a les actl\lilals 
subaquatlques -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 composa d'unes sessions teóriques i d'altres de 
practiques. El que es pretén és l'ensenyament i divulgació 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 norma1 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: 
Teóriques: 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 Perfecclonament, eada divendres, de 7 a 9 del 
vespre a l'Olimpica, 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, (llicEmeia federativa inelosa). Plaees limitades. . . 

SAS-CELL 
251 

Ell8cull 



Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS SETEMBRE 1988 
Dipósit Legal L-39 - 1958 

; ' •. ::, 
~ ··~I: 
,~ 

CASTELLSAPERA 
(Serra de "Obac) 

258 
llrecull 



/A/. CELL 

, 

Secció d'Activitots Suboquatiques 
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 aixo va passar. Sabem 
pero, 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 
estavellant-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 fin s 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'aparell 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 fantasmagoric. Per la portella 
de les bombes s'observa parcialment !'interior de l'aparell. Un embo
lic de cables i metalls 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 pneumatics 
de cautxú amb la marca encara impresa "CONTINENTAL - Made in 
Germany." 

Per sort no apareixen restes humans i l'identificació de l'apa
rell ara per ara és impossible al no trabar-se números de matrícula 
o de referencia. Si més endavant poctem 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'in.terior, pero, 
és forga perillós per culpa de les xarxes, els cables i el metall que 
obstrueixen eIs accesos. La profunditat en la que es traba limita el 
temps d'estada a 25' sense descompressió. 

Quan surts a la superfície, no pots deixar de pensar en el trist 
record que aparells 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 servin.t de vivers per aIs seus mora
dors, on aquests in.vents poden demostrar la seva utilitat. 

Josep Maria Castellví Viladegut 
S. A. S. 

e.E. UEIDA 
c.,E.L 

\1) 

O fT1 
n 
n -O 

llscensions S e i escufudes 

Aetivitats realitzades 

25 de juny: PIC 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 mils més atraients pel públic en gene
ral, per descobrir un pic menys conegut i no per aixo menys bonico 
Varem anar per Pineta, una vall envoltada de parets molt tallades 
i amb nombroses cascades, una de les més espléndides que havia vist 
mai al Pirin.eu. 

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 
tenir d'estar tres hores buscant el camí que porta al con d' Añisclo, 
degut a un error de la nostra vella amiga la guia Alpina, i és que de 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

«lIontcortes la nnit» 
(CRONICA DEDICADA AL FOCUS D'EN FAUST. RIP) 

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

SoIs eren les set del vespre, pero 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'agra'ia 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 mentre alguns companys ens ajudaven i carregaven a l'em
barca ció pneumatica els focus i d'altres estris. 

La temperatura era forga agradable, tant la de ' l'aire com la de 
l'aigua: 17° e 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 (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 irnmersió 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 J osep M. a C. i el Blai, que ho 
feien amb l'escafandre autónomo 

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 trobarem bastantes vegades o bé intuíem la situació de l'altra 
parella per la llum 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 me tres fins als dotze aproximadament els 
crancs eren l'atracció fonamental. N'hi havia de solitaris i també 
gregaris fent grupets de tres i més elements, fins i tot d'una decena 
en tot just un metrecuadrat. Al nostre pas es desplagaven tot vellu
gant la "cua" de forma característica. AIguns fins i tot plantaven 
cara sentint-se segurs davant llurs "enemics" dones 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 
guant més o menys gruixut de goma o neopre, pero era notable la 

torga de la prensió d'aquestes potes anteriors d'alguns d'aquells 
• crusctacis de Montcortes. 

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 Hum deIs focus o llanternes generalment es queden com a cecs, 
i aixa permet d'apropar-se bastant, i fins i tot tocar-los. 

Pass ada ja una hora d'immersió i feta una cota maxima de di
vuit me tres, la llanterna 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 bombolles d'aire respira:t!('t que despren i el 
fluir de l'aire pel regulador des de les ampolles que porta a l'esquena. 

Sense llum cal finalitzar l'irnmersió i anem aflorant a superfície 
després d'una hora i quart de passeig subaquatic. L'embarcació és . 
aprop per ajudar-nos. Vam deixar els apareHs a la barca i tornarem 
al lloc d'on havíem sortit, a uns cent metres de distancia. Alguns hi 
vam tornar nedant per superficie. 

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 ulleres 

263 
El recoll 



d'itiunersió tot observant aque11 cel, d'una duresa mineral com diria 
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 cims, en la part fosca d'un planeta 
d'aque11 univers ... 

Unes veus que em reclamaven em van despertar del meu em
badocament. 

Torna el ritmic aleteig que m'apropa als companys. Un cop fora 
l'aigua ens adre~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 tr~ d'arbre obé 
els os sos 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 11urs autors. 
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Mol'" 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 pro ves 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'!nstructor Esportiu de Ca
bussament. 

Endavant! 

~----'-----------------------------------------. 

LA GESTORIA 

VIRGILI PARDO 

uó cl.eóitja 

':Bol1eó ':Jeóteó 

i ':Jeli~ 041111 CJ1.ou 

Rambla Ferran, 43, 1.er 25007 LLE IDA 
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CRONICA SUB: 

Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Ixcursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Immersió colJectiva SARC/SAS-CELL 10 - 88 
(ALTRAMENT D1TA: "1 EL SILUR APARAGUE. .. ") 

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

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

'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 espl€mdida
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. 1 molts de la SAS tampoco 

Bé. Fem una breu pel.lícula de la trabada. 
Des de Lleida ens adregarem cap a Fraga on ens reunírem amb 

els companys del SARC a la sortida de l'autopista per an viligueren. 
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A quarts de deu ens enfilarem cap a Mequinenga tot pregant perque 
la pluja s'esperés al vespre, doncs amb els núvols ja en teníem 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
via davallat uns deu metres, i la mena de cala on s'havia 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 sí, admirat el grisós paisatge d'aquell encaixat mar d'Aragó. 

Descendírem 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 11urs ampolles d'immersió a les deIs 
que gairebé no en teníem (doncs l'any 1988 passara 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 tronto11ar 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 eIs 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 monotonia de les formes naturaIs. 

EIs cabussadors que més deva11aren ho feren fins a dotze metres, 
cota maxuna localitzada a l'antic Hit del riu, on la foscor era ... dones 
francament fosca. 

Tot i així, 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 
iel Blai de la SAS, va ésser l'el.legit pel destí per tenir l'encontre que 
feía temps desitjaven molts deIs membres de la SAS. 
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Tot just iniciada l'immersió 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 rnetres, aparegué el serpentüorme cos 
d'una anguila que ja feia uns quants dies que havia mort. Manipu
lant-la 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-la, fotograficament p::¡.rlant, la deixarem 
reposar de nou. De tant en quant, i al límit de la redtüda 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 pocs segons, els gestos d'adverti
ment concentraren la total atenció dels 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: . 

lO" de descobriment del peix, advertiment als membres del grup 
i ata}:¡alament entusiastic. 

5" d'aproximació, envoltant-Io entre tots quatre, apropant-nos 
fins a un metre del silur, il.luminant-lo 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 cOdols. Aproxi
rnació 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 
gaburrO .. 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 identifica ció 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, dones el silur, com d'altres 
éssers subaquatics, tenenuna predominant activitat nocturna, · de 
vespres a matinades, i aquell temps potser l'eixerí a fer una passeja
deta. 

Ben cert que aquell Ebre era fose. Per fer-vos una idea, a-lO 
metres la visibilitat amb llum de focus potent era d'uns dos metres 
Sense Hum de focus ens envoltava una negror verdosa que tot just 
ens permeté distingir els roes i codols del fons o la silueta deIs com
panys. Les Hanternas subaquatiques convencionals justament enllu
menaven el que es posava davant llurs bastons de 1}.um . . 

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 teleíon amb un restaurant de Lleida que a les dues 
arribaria 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 Subaquatiques i Camping i Caravana 

PAERIA, 13, 1!' - TeL 24 23 29 - Apartat 242 25080 LLEiD.t\ 212 
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Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS, SOCIS JUNY 1989 
Dipós it Legal L-39- 1958 

Mont-Perdut a I'esquerra, Astazu al fans 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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/n/. CELL 

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 llid:ncia federativa). Socis del Centre Excur

sionista de Lleida: 2.500 Ptes. 

MATERIAL NECESSARI: 
Ulleres, 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 
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Activitats realitzades 

- Via NORMAL, a la paret de la Formiguera (Sant Lloren~) 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. 
IIIPer David Moret, Jordi Farré i Jordi Martínez. 

/n/. CELL 

~a -

Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

JA TENIM UN ALTRE MONITOR 

L'Antoni Laplana Arasanz, membre de I,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 Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS MAR~ 1990 
Dip os it L ega l L - 39 - 1 958 

Estació de SANTA LlNYA 

Foto: Sirera - Jené. Octubre 1952 2H 
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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 lloc al Centre Excursionista de Lleida cada dimarts a 2/4 de nou de la nito 
Pcr comen~ar tenim: 

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

ORINOCO, per Caries Masfrct i Merce Gazquez. 2.- Dia 27 de mar~: 

3.- Dia 3 d'abril: 

4.- Dia 17 d'abril: 

5.- Dia 24 d'abril: 

I ANY MÉS FENT MUNTANYA, per Manel Cortés. 

ESPAIS SUBAQuATICS, per Blai Montserrat. <F-
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 alió 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 mapa d'Alpina i, si n'hi ha, foto
grafíes. 

Ells ja tenen bastant avanyat les zones deis ports de Salau i d'Aulfl, i la 
deis lIacs de La Gola (el de les famoses "rufes" 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. 

Diueh 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 tom aportin totes les se

ves referencies i experiencies. 
1 enS ho agraeixin per endavant. 
I que nevi forya 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 llicencia 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 llicencies pendents. 

Les llicencies ja tramitades podran ser recollides el mateix dia de l'As
semblea. Les no retirades aleshores seran enviades per correu. 

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

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-Ies 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 ..... . .............. «Plongeum 2 estrelles 
Escafandrer de 1 a Classe .................... «Plongeum 3 estrelles 
Monitor Esportiu de Busseig ................ «Moniteum 2 estrelles 
Instructor Esportiu de Busseig ............. " «Moniteum 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~lidacions tindra com a termini de recep
ció, de fotocopia i diners, el dia IS de mar~ de 1990. A la Secretaria del 
Centre. 

219 
Ellacull 



D'ALTRES CONVALIDACIONS 
EIs interessats a obtenir titulacions PADI en forma d'assimilació/conva

lidació amb la titulació d'Escafandrer de 2" o 1" que tingueu, passeu els 
dijous per la SAS. Contacte: Josep M" Castellví. 

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 sena 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 de la Noguera Ribagon;ana. Avui par
larem del tossal Amorriador (els mapes oficials li posen el n,om 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'alc;aria bastant regular, gairebé sempre 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 Itin. núm. 54, a la Circular d'abril de 1989). 
Segueix, passat el call del Grau, per la Roca Cirera i el tossal del Cis (ltin. núm. 
52, a la Circular de maig de 1988), i es perllonga, després, per I'ampli esquenall 
herbós deis tossals Amorriador i de Sant Marc, des d'on s'inicia la baixada cap 
al coll de la Creu de Belarta, per pujar al! re cap als Cavallets, el Montal!, la Cucu
rulla, la Penya Roia i la Creu de Bonansa; ja damunt del poblet d'aquest nomo 
És, dones, 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 al!, 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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_ .. 0 Secció d'Activitats Subaquatiques 

del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Irnrnersió al «Marrnoler» 

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

Aquesta sen sació és més emotiva quan I'estat de conservació i el volum de 
les restes permeten apreciar c1arament la forma i utilitat originals. 

Juntament amb la «Sección de Actividades Anfibias» de ¡'Academia de In
genieros de Zaragoza vaig tenir I'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 «Marmoler» 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. Despla¡;:ava 
400 Tones i la seva eslora (lIargada) 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 al¡;:ada és d'uns 7 metres. Es troba situat 
entre L'Escala i L'Estartit a uns lOO metres de la costa pels voltants de Cala 
Montgó. ' 

No és una immersió qualsevol i aixo es comen¡;:a a notar per les dificultats 
de localització, que es fa necessari l'ús de sonars quan l'orientació visual fra
cassa. És un punt for¡;:a 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 tipus «jacket» idos reguladors. No cal dir que en aquest ti pus d.'immer
sions es fa necessari I'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, dis
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 I','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 ciar i lIuminós 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 I'expulsió de l'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 07 metres d'al9ada 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 uná 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 comencem a acusar símptomes de Narcosi. Els moviments 
es fan més lents i imprecisos i les idees no segueixen el ritme d'execució 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 obstacIe ens recreem en el 
que veiem. Ara planegem per sobre de les bodeguesi podem veure les lIoses 
de marbre dipositades ordenadament. Les escotilles i altres obertures se'ns ofe
re,ixen 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 col pi
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 
«Marmolem. 

Josep Ma. Caslellví 

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

(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 fon;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 á 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 

81ai Montserrat 
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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 despla¡;arem a una pe tita cala 
I 

de Calafat (l'Ametlla de Mar) amb I'objectiu de complimentar unes practiques que comple-
menten el sise Curset d'iniciació a les Activitats Sub-Immersió a pulmó lliure. 

Preteníem així canviar I'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 II no suposa cap impediment per poder disfrutar de les vora' 
dues hores que duraren les nostres immersions a pulmó. 

AUDIO-VISIO 
Major, 76 - II 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 I'aflcionat a Fofo-cine ¡Música 
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Tots els de la SAS allí reunits, capitanejats pel Blai Montserrat -el nostre president- ens 
disposarern a entrar a l'aigu\l després d'haver realitzat paulatinament tot el protocol de ves
timenta i preparació del material, tant individual corrí elsaccesso¡is col.lectius. No faltaren 
les dlmeres subaquatiques que permetrien deixar constancia de la immersió. 

Finalitzats els preparatius ens despla¡;arem per la cala fins contactar amb l'aigua del mar. 
Ven¡;ut el primer impacte de la temperatura i la salinitat de l'aigua, hi penetrem, suposo 
que amb el vist-i-plau d 'en Neptú, que després d 'haver analitzat les nostres 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 al tres 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 dol¡;a a les dutxes exis
tents a la cala. 

Acte seguit emprenguérem el retorn 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 comentllVem quins estris i equipaments utilitzaríem un 
cop assabentats de la dimensió de I'orifi d'accés i de les dimensions interiors de I'indret, 
que d'altres, amb menys d'aigua havien observat ja feia temps. 

:Vfuem comprovar la temperatura de l'aigua a I'interior: uns 23 graus; temperatura desa
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 3min, 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 .realitzar, 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 I'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 I'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 I'última ,vegada que hi penetraríem. 
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Havíem d'entrar d'un en un. Vaig baixar per l'estreta obertura respirant en la reduida. 
cambra d 'aire del coll d 'entrada. Em poso bé les ulleres i em calco les aletes. Encuriosit, 
i abans d 'a~afar l'escafandre que ja em donaven, vaig encendre la llanterna tot retenint l'ale . . 
El raig de llum reflectia unes parets laterals, pero no es veia la fi d'aquella mena de túnel 
ofegat d 'aigues bastant ciares. 

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

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

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 unad'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 descompres
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 llums i comencarem a actuar a palpentes. Les direc
trius de l'equip de superfície eren ciares, pero l'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 eJs llums ja de poca cosa ens servien en pie l'aigua s'embrutava. 

Les incrustacioils marronoses que cobrien la t6talitat de l'objecte tenien queJcom d'ana
logia caJcaria 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 comencarem 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 
l'equip de superfície ho provés. 

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

Una mica atapeits traiem tots dos el cap fora l'aigua per l'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 complida: 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, l'equip empaquetat, i l'encar

regat de la piscina tranquil.litzat. 
A reveure, es peleo sub insolita. , 

Blai Montserrat 
SAS·CELL 
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BIBLIO-SUB: 
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 llibre 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 I'ús de I'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 I'escafandre 
autonom de la seva creació, I'any 1957. 

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

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

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

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 I'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 l'autor del primer llibre 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 llegir. 
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SANCHEZ Jordan, Ernesto 
«Immersión con escafandra autónoma» 
Ed. Hispano Europea. Barcelona 1972. Cot:lecció Herakles. 220 pags. 

TIpic Ilibre de text, durant bastants anys, per als bussejadors esportius de sego
na classe. La sisen a 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 aIlo basic de forma clara i prou completa. 

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

És a la Biblioteca del CELL. És al vostre abast. 
B1ai Montserrat (SAS-CELL) 

INFORMACIÓ 

11 Jornades de Literatura Excursionista Memorial 
Artur Osona i Formentí 

L'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 nombrasos i destacats membres de l'excursionisme catali!. S'hi He
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 eH 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 lIista 
molt dilatada d'excursionistes mereixedors de ser recordats i honorats, l'Artur Osona hau
ria estat el primer escollit per J osep Iglésies i Fort, ja que era un~ personalitat que sempre 
I'havia atret com ho palesa la biografía del personatge que va publicar I'any 1983. 

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

PAISATGE: Descripcions, itineraris, articles i comentaris. 
HISTORIA: De l'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 can ti n la natura. 
Seran convocades 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 fuHs Din A.4 en total, han 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 lIiurara als participants. 

Les Comunicacions han d'estar en poder de l'Arxiu Bibliogritfic 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 millar 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 for~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 irnmersió mitjan~ant aquest Hibre. 

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 CMAS (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 classe que també en diem), que autoritza a baixar fins als 25 m. 

Tot i vofent ser un text basic per una titulació elemental és d'un contin
gut for~a dens i complet. 

De lectura interessant per contrastar coneixements, en especial d'immersió 
en altitud, ja que a Mexic hi ha aigües interiors a altitud s considerables. 
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La influencia ianqui és evident en !es 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 Pidel, 
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 Pederació. 

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 majoría deIs conceptes i l'exposició dels 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 fotografíes 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. 

, 

Blai Montserrat 
SAS-CELL 

11 Premi Fotografie ((Osear Ribes)) 

Recordem que el termini de presentació de les obres s'acaba el pro~ 
per 25 de novembre. Les bases del concurs es poden recollir al Centre 
Excursionista. 

295 
(f reculI 



Centre Excursionista 
de Lleida 

Club d'Esquí de Lleida 

CIRCULAR EXCLUSIVAMENT PER ALS SRS. SOCIS GENER 1991 

11 Premi Fotográfic "Osear Ribes» 
Col.lecció: "AIALA» - 1er Premi 
Titol : "Amanecer en Aiala» 
Autor' Cristóbal Burgos Morillo 

Dipósit Le gal L -39 - 1 958 

296 
El recull 



/n/. CELL . 
_ .. 0 Secció d'Activitats Subaquatiques 

del Centre Excursionista de Lleida 
~alfl-

(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
baquatica, teoria de la descompressió, recerca i rescat subaquatic, 
les embarcacions debusseig, el bussejador i la salut,i l'ensenyament 
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 medies, 
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. 

B1ai Montserrat 

Montsant - Sub 
Per una d 'aquelles 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 llit 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 alla en losep M: Freixa i jo, ens 
orientavem amb un mapa de la zona, desprovei'ts 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'empedreit pescador i arribarem a la localitat d'Ull
demolins on seguírem en direcció cap a l'ermita de Sant Antoni. Una vegada allí ens 
endinsarem pel carriol que porta a la font de la Gleva, lloc on és la presa per abastir 
d 'aigua potable la població d 'Ulldemolins i on finalitza el nostre trajecte damunt de 
quatre rodes. Descavalcats del vehicle amb olfacte d'exploradors elegírem la suposada 
senda que ens porta fins al lloc 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 l '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 1 'equip, el material fotografic i els elements de segu
retat pertinents que haguerem d'arrossegar. Arribarem allloc de la immersió. Férem 
instintivament tot el protocol de revisió de material, ens disposarem a entrar a 1 'aigua 
amb precaució, a causa de la diferencia de temperatura entre el medi aeri i l'aquaric. 
la 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 orgimiques que amb el moviment deis peus 
d'imec es dissolien a l'aigua sobresaturant-la de partícules en suspensió i opacificant
la totalment darrera del nostre ascenso La zona d'immersió era excepcional, com d'una 
piscina estreta 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 crancs 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. També un parell d'exemplars de 
considerable tamany seguírem el mateix camí i no vam poder classificar-los. 

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

Com que la temperatura de l'aigua comeI:wava a deixar-se sentir varem iniciar nova
ment el descens per anar a cercar el punt de partida i donar per finalitzada la immer
sió. En sortir de l'aigua va comen<;ar la tasca més pesada, la pujada amb tot l'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. 

, 
Anloni Laplana 
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/n/. CELL -
_ .. 0 Secció d'Activitats Subaquatiques 

del Centre Excursionista de L1eida 

(SAS" CELL) 

2 instructors 2 
la fa anys que desitjavem veure al butIletí 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 C¡ip. 
El Blai Montserrat i el losep M. CasteIlví, a finals del novembre passat varen 

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

Cal suposar que els nous cursets que ara es podran realitzar permetran gaudir 
de la immersió a for9a més gent. 

Us felicitem. Ens felicitem. 

SAS-CELL 

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA 
CLUB O'ESQUI DE LLEIOA 
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Secció d'Activitats Subaquatiques 
del Centre Excursionista de Lleida 

(SAS - CELL) 

Surtida Sub 

En una de les sortides del mes de man;: que varem realitzar membres de 
laSAS-CELL juntament amb universitaris del Se curs d'INEF, amb la fi
nalitat de perfeccionament de les tecniques del nostre esport dins d'un deIs 
pocs paradisos subaquatics que resten a les costes catalanes, que com bé 
tots heuendevinat 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 
ellloc on et trobes sense ten ir 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 realitzar les immersions que 
teníem programades i que eren 1'0Qjectiu de la nostra acampada. 

Les coses es van aCIarir quan, des¡:irés d'una petita ruta damunt de qua
tre rodes, arribfuem al port i veiérem l'estatde la mar que semblava un 
gqm llit amb llenr;ols blaus i petits estampats blancs que coincidien amb 
l'onatge, per coixí bé podríem deixar la Meda Gran, la Meda Petita, el Ca
vall Bernat i tota la resta d'illots que configuren amb el patró del vaixell 
que ens portaria al punt d'immersió, comenr;arem a preparar tots els es tris 
que havíem d'utilitzar i varem ajudar dos companysdel grup a baixar llurs 
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 pro.p la no.drida co.lonia de gavines, co.rmo.rans i altres aus que po.blen 
les illes. 

Haig de reco.neixer que, per dins, m'envala un sentiment d'enveja en veure 
com s'allunyaven amb piragua ja que jo. no. do.mino. la tecnica d'aquest es
porto Aquest sentiment desaparegué quan varem haver de to.rnar a la no.s
tra feina de preparació del nostre equip (bo.telles, regulado.r, aletes, vestit 
de neo.pre, ulleres, plo.ms, etc ... ) procediment sego.ns el qual seguim uns pro
to.co.ls preestablerts. 

Un Co.p el vaixell va llevar l'ancora iaccelera rumb co.ll del port vaig sen
tir que el meu co.s s'alterava co.m si m'hagués pres algun al.lucinogen, i aixo 
era degut que la immersió ja era un fet real. 

En l'esmentat paratge natural el punt d'immersió ve co.ndicio.nat per la 
direcció del vent; per aixo el vetera patró ens va dur a les immediacio.ns 
de la co.va de la Vaca, llo.c. o.n tan so.ls ens varem treure les ulleres 
-condicio.nats per la titulació que de mitjana posseia el grup-, malgastant 
tones de respo.nsabilitat per ajustar-no.s a la llei i vencer la co.ntínua temp
tació d'entrar que experimentava la majo.ria 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 flo.ra amb 
que esta po.blat el parc; aixo sí, vaig no.tar una co.nsiderable disminució de 
l'especie «homus sapiens subaquaticus» que a causa deIs cicles migrato.ris 
de l'especie no. trencaven l'equilibri de l'eco.sistema natural, fet estrany co.m
parat amb epo.ques més dlides. 

Reco.nec que varem gaudir tant de la immersió, que a la so.rtida la pressió 
que restava dins les bo.telles, s'apro.pava a límits imprudents i aixo va co.n
dicio.nar la no.stra so.rtida a superfície per iniciar el tra}ecte de to.rnada al 
po.rt i disposar de temps per recuperar-no.s per a la següent immersió. 

Per la no.va immersió varem triar un altre llo.c, amb l'o.bjectiu de po.der 
veure i fo.to.grafiar algun exemplar de nero -tan típic d'aquest indret-, llo.c 
que per «secret de professió», no. ano.meno., varem co.metre alguna petita 
imprudencia respecte a la fondaria; pero aixo sí, velérem un gran exemplar 
que es mo.strava mo.lt recelós i no. ens va fer gaire cas encara que li vam 
oferir menjar. 

Finalitzada la jo.rnada vam emprendre el camí de to.rnada cap a les no.s
tres Terres de Po.nent. 

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 troba entre el Brocoló i la Roca Sirera, i per on passa el camí 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 convidem un any més, a les projeccions que han realitzat els 
companys viatgers. 

Pensem que és una oportunitat per cow~ixer zones que han visitat, 
prou suggerents per mostrar-nos-Ies. 

Esperem la vostra assistencia. 

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

12 de maig 
ExpedicióBroad Peak alto 8047 m "Lleida 91" 
a carrec de: Juanjo Garra 

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

26 de maig 
"Sota" Recull d'imatges subaqudtiques 
a carree de membres de la SAS 
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LA SAS LES ACTIVITATS SUBAQUATIQUES A L'ARESTA. 





• 

Gaudeix de noves experiencies 
pero no t'aventuris: apren a capbussar-te 

Febrer Mar.., Mar..,/Abril 
Teoria: dies 1,2,3,4 i S de 

febrero 
Teoria: dies 1,2,3,4 i S de 

mar..,. 
Teoria: dies 24, 25, 26, 29 i 

30 de mar\,. 
Piscina: dies 8,9, lO, 11 i 12 

de febrero 
Piscina: dies 8,9, lO, 11 i 12 

de mar..,. 
Piscina: dies 12, 13, 14, 15 i 

16 d'abril. 
Mar: dies 14,20 i 2h Mar: dies 14,20 i 21. Mar: dies 18,24 i 25 d'abril. 

Juny 
Teoria: dies 7,8,9, 10 i 11 

dejuny. 
Piscina: dies 14, 15, 16, 17 i 

18 de juny. 
Már: dies 19,20 i 26. 

Els cursets es realitzen en grups reduYts, 
pel que en cas de voler participar cal pre
inscriure's amb la maxima antelació per 
reservar la playa, i cal fer-ho a la Secretaria 
del CELL(PI. Paeria, 13, ler., de Lleida), on 
també es facilitara informació complemen
taria (te!efon24 2329, de dilluns a dijous, de 
8 a 9,30 de! vespre). 

Per a la realització del curs l' organitza
ció proveeix l'alumne de tot l' equipament, el 
qual és de gran qualitat i garanteix la maxi
maseguretat. L'alumne no cal que compri 

Juny/Juliol 
Teoria: dies 28, 29, 30 de 

juny, 1 i 2 de juliol. 
Piscina: dies S, 6, 8, 13 i 15 

dejuliol. 
Mar: dies 16, 17 i 18 de 

juliol. 

cap element de l'equip per tal d'obtenir la ti
tulació. 

També és oberta la pre-inscripció per als 
cursos de titulacions superiors o cursets 
d'especialització, e!s quals es realitzaran en 
funció del nombre de pre-inscrits i de les 
dates disposables. 

Els federats en Activitats Subaquatiques 
a Lleida disposen d'una sessió setmanal de 
piscina durant tot l'any .. per tal de realitzar 
practiques de manteniment, perfecciona
ment o especialització 

ESCOlA D'ACTIVITATS SUBAQUATIQUES DE lA SECCIÓ D'ACTIVITATS 
SUBAQUATIQUES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE llEIDA (SAS·CElL) 
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P 
AISATGE bíblico Crullla 

historica. Una desola
. da extensió de roca, i 

deserto La península del 
Sinaí. A Est i Oest vorejada per la 
Mar Roja, escenari de dos deIs es
trets més estrategics del planeta: el 
de Tiran al golf d'Ácaba i el de 
Gubal al golf de Suez, antesala del 
seu canal. 

L'ocupació deIs passos de Ti
ran per par! d 'Egipte el 1967, i la 
posterior reacció israelí, varen en
gegar la Guerra deIs 6 Dies amb 
l' annexió de tata la península del 
Sina; per part deIs jueus. Els acords 
de Camp David van revertir el terri
tori un altre cap a Egipte en succes
sives etapes que van finalitzar el 
1989. Avui dia, encara, shan de 
travessar di verses línies de control 
de les forces multinacionals que 
vetllen pels acords esmentats per 
poder accedir a la zona deIs estrets. 

Enrera, pero, resta encara viva 
la memoria de civilitzacions que 
varen recorrer el territori en el seu 
pas per conquerir i bastir imperis o 
de pobles en éxode o peregrina ció . . 

El turisme ha substituit, avui 
dja, els anlies transeünts. Els poes 
beduins quehi habiten reben I 'aigua 
a través de conduccions des del Caire 
i en alguns casos I 'electricitaltambé 
hi és present. 

Duran! un pedode d 'un any he_. 
tingut l' oportunitat de fer el recorre
gut d'aquesta península legendaria 
a través de bona part de les seves 
costes. En tres viatges forl'a dife
rents entre si he pogut gaudir d'una 
fauna i uns paisatges que he plasmat 
en imatges. Aquestes linies i les 
fotos que ha acompanyen en són un 
recorclatori. 

Tiran 
Hi ha un paisatge col pi dar com 

pocs. És 1 'estret de Tiran. Les silue
tes fantasmals de diversos vaixells 
encallats en els esculls de corall re
carden la pau deIs cementiris, en . 
aquest cas de vaixells. El "Lolulia" 

. n tés el més ben conservat en posició 

8ARESTA 

Estrets del SinaÍ 

d'estar navegant en superficie mal
grat fer gairebé vint anys que va 
topar amb un escul!. És una de les 
imatges que tinc gravades del pri
merviatge. L 'altra és el eontrast que 
suposa la mort en el mar de l'arena 
del desert i l'esclat de vida que s'hi 
produeix. 

A través d'un mil·lenari procés 
de construcció, el corall ha anal 
bastint un regne de callO que serveix 
de protecció a les criatures més di
verses. Tots els colors del món es 
donen cita entre formes i estructures 
insospitades que van des d'alciona
ris d' esquelet tou i colors llampants, 
fins a coralls de foe, de perillós 
contacte, dones provoquen ferides 
similars a les cremades si ens to
quen la pello 

Sinaí Sud 
En. aquest escenari les immer

sions esdevenen. obsessives. Des 
de Ras Nasrani a Tiran la costa 
Sud del Sinaí ens du al Shark 
Reef situat a la punta de Ras Mu
hammed. Esta considerada una de 
les immersions més boniques i com
pletes del món. Entre taurons de tata 
mida, hom pot passejar entre tortu
gues que mengen corall sense per
dre la calma i es perrneten d'obser
var tranquil.lament el visitant ter
restre. Hom pot creuar-se també amb 
fugisseres ratges de punts blaus que 

passen aixecant defensivament la 
cua dotada d'un punxó verinós. Entre 
les esc1etxes les marenes surten cu
rioses a mirar. No hi ha agressivitat 
en cap mamen!. Ni tan sois en el 
peix pedra, veritable rei del camu
flatge, que resta immobil durantset
manes senceres en el mateix lloc 
prenent l'aparenl'a d'un pedrot o un 
fragment de corall rugós; un veri, 
mortal en pocs minuts) li serveix per 
assegurar-se la subsistencia. N'he 
vist alguns en diverses circumstan
cies i en cap m.oment no han pres 
una actitud ofensiva contra mi. Al 
contrari, varen haver d'aguantar el 
malsón d 'una sessió fotogrMica amb 
objeetius i flashos de tata mena. Pot 
ser que vulguessin esdevenir famo
sos? 

(Folo: Josap M. CASTELLVi) 

Acompanyant aquest paisatge 
les primeres restes d'empremta hu
mana seseampen pels pendents de 
l'escul!. Un naufragi, el "Yolanda" 
carregat de contenidors plens de tas
ses de water ens mastra la desagra
dable conseqüencia de l'acció hu
mana sobre el medi natura!. Ferros 
retoniuts i sanitaris configuren un 
paisatge surreal pero que fa pensar. 

Gubal 
Creuem l'estret de Gubal a tra

vés de diferents eseulls d'aigua trans-
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parent fins arribar a les illes de l' es
trel. 

Aqui els fonssón encara poe vi
sitats en estar forsoa allunyats de la 
costa i es conserven en un estat 
encara més natural que els propers a 
les zones turistiques. Grans pen
dents de corall en forma de taliles 
s'obren sota la nostra embarcació. 
Estan intactes en tota la parel. Poca 
gent hi ha passat. Tot i a ixo els 
vestigis humans s ' hi fan evidents 
amb un nombre important de nau
fragis. Un d' el)s el "Dunra von" es 
va enfonsar fa uns 100 anys i di uen 
que porta va els tresors de Lawrence 
d'Arábia. Sigui com sigui , del vai
xell poca cosa en resta i hom pot 
trobar-lo enfonsat de cap per avall 
tot pIe de peixos de "vidre" en el seu 
interior. Del tresor, paraula, que ni 
un "duro", 

El "Cama tic" és un a ltreclássic 
deIs naufragis. Carregat d'ampolles 
de cervesa, toles lrencades avui, 
aquest veler immens va xocar de 
proa amb els escu lls de Abu Nuhas. 
Passejar-se per la seva estructura 
representa fer una passejada per la 
historia de la navegació i permet 
imaginar-se corn eren els veJers de 
fa 100 anys. 

De sobte em trobo un gran 
napoleó que em mira a l'espera d'a
conseguir quelcom per menj ar. No 
duc res i tampoe no Ji donaria. 
Aquests impressionants peixots es 
tomen agressius en el moment que 
reben a lgun aliment i no poden en
tendre queja se t 'ha acaba!. Excitats 
continuen empenyent i xuclant tot 
allo que pugui contenir menjar i en 
alguns casos la s ituació pot esdeve
nir perillosa si el peix és prou gran i 
arrossega el bussador. Tenen un gran 

@QD@3B 

bony al cap que els serveix per col
pejar el corall que després maste
guen amb les poderoses dents. Po
den arribar a mesurar dos melres i la 
seva aparició sempre provoca ex
pectació. 

Pel voltant de les res
tes del "Chris U1herk" hom 
pot trobar també grans 
serránids, parents deIs 
nostres neros mediterra
nis . S'amaguen entre les 
restes del que fou un gran 
vaixell de cárrega i que 
avui dia encara es dre~a 
en un fons de 25 metres 
destacant contra la llum 
de la superficie. També 
va xocar contra els esculls 
i mi deIs seus pals afl ora 
la superficie. Quan está
vem acabanl la immersió, 
una falsa maniobra, a des
hora, en que ens vam dei
xar un tros de la quilla de 
la nostra embarca ció, La 
verita t és que en aquell 
moment ens pensavem 
que hi deixávem quelcom 
més, peró la cosa no va 
passar d' un ensurt. 

Després d'uns quants 
dies de recórrer les illes i 
esculls arriba la temu da 
hora de tomar. Emera que
daran 60 immersions amb una pro
funditat máxima de 61 metres. 12 
irnmersions nocturnes i innombra
bIes capbussades a pulmó lliure. Es 
van recórrer quasi 400 milles per 
obtenirun arxiu fotográfic degaire
bé 3.000 fotografíes. 

Malgrat descobrir de nou que 
em marejo als vaixells, hi ha quel
com de mi que resta en aquells pai-

satges. Tal vegada és la llum o la 
sensació d'estar on sempre has estat 
de pensamen!. El sol es va amagant 
per darrera de les muntanyes tenyint 
de roig la superficie del mar. A 

(Foto: JO$ep M. CASTELLVi) 

Lleida la boira deu estar fent de les 
seves. 

Sharm el .S hei ck, octubre 
de 1991 , abr il de 1992, desembre 
de 1992. 

Josep M, Castellví Viladegut 
(SAS-CELL) 
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. Editorial 

Un deis reptes d'aquesl Equip de Redacció 
en el moment d'emprendre l'edició dé I'ARES
TA, lou crear una secció destinada a la his
toria del Centre Excursionista de Lleida. En 
aquest número hem volgut plasmar les 
vivencies i experiencies que un deis primers 
escaladors de Lleida ens ha transmes: m Víctor 
Luque. E!l compta amb un interessant arxiu 
lotogriJjic que, juntament amb altres persones, 
ha posat a la nostra disposició. 

Només cal recordar que el Centre és l'en
titat més antiga de la ciutat de Lleida i que, per 
tant, té una !larga historia. Creiem que tenim 
el deure de recuperar-la i donar a coneixer les 
activitats portades a terme pel Centre en el 
passat. 

Amb l'entrevista a Víctor Luque volem co
meni(ar a ler-ho. Pero ens lalta que tots hi 
col.laboreu i ensleu arribar articles i material 
grafic per continuar. 

La Part d'historia més recent ens ve dona
da per la Secció d'Activitats Subaquatiques, 
SAS-CELL que, si bé només compta amb 10 
anys d'exlslencia, ja té'quasi 100 practicants i 
en creixemmt constant. L' equiP que ha estat 
capdavanter en aquest eslori( es pót considerar 
del tot recompensat, pel resso que ha obtingut 
la secció dins de Lleida, que ha estat i continua 
essent una de les més importants en la historia 
del Centre. 

Com ens exPlica un deis organitzadors,/an 
durant l'any diversos cursos d'aprenentatge, 
un dels últims a Andorra, i diverses im
mersions a punts !lunyans: Mar Roig, el Carib 
i altres. D'aquesta manera, estan lent una 
divulgació important del Centre, dins i lora de 
les nostres terres. Per tot aixo, hem volgut dedi-

. car-los-hi un monografic en aquest número. 

L'Equip de Redacció 
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MONOGRÁFlC ~ 

Deu anys de SAS-CELL 

F ou durant I'estiu de 
1983 quan el col.lectiu de 
subaquatics de Lleida i 
rodalies donaren suport 

a la iniciativa de materialitzar un 
club, agrupació o entitat que 
oficialitzés les activitats sub
aquatiques a Lleida i així establir 
una plataforma divulgativa esta
ble. 

Un vespre d'agost d'aquell 
any, a la fresca de la terrassa de 
la benzinera de Les Basses, el 
c·ol.1ectiu "sub" delega en dos 
deIs seus membres la reali tzació 
de les gestions i contactes per tal 
de materialitzar aquell projecte. 
El Josep M. Castellví i el Blai 
Montserrat iniciaren els con
tactes amb la Federació Catalana 
d'Activitats Subaquatiques que 
mostra el seu interes a completar 
el mapa federatiu, doncs a Lleida 
i a les comarques de Ponent no 
hi havia cap entitat federada en· 
activitats "sub". 

Diversos contactes i conei
xences amb col.laboradors de 
protecció civil i gent del Centre 
Excursionista:, en especial del 
Grup Espeleologic Lleidata, obri
ren una molt interessant opció: 
constituir una Secció d'activitats 
subaquatiques dins del Centre. A 
finals de setembre d'aquell any 
es realitza una sortida conjun ta 
d'alguns membres del col.lectiu 
"sub" amb el GELL per tal de fer 
una temptativa d'immersió es
peleologica al Forat de l'Or, als 
Terradets. D'aquesta experien
cia, que no va ser més que una 

remullada en els primers metres 
del sifó dret de la cavitat, resulta 
un caliu que afavorí el projecte 
de crear la SAS-CELL. 

El col.lectiu "sub" fou infor
mat de les gestions i contactes i 
la pro posta fou posada a debat. 
Un parell de reunions nocturnes 
al Nelson varen caldre per 
aprovarconstituir la SAS. La Jun
ta del Centre, 
presidida ales
hores pel Josep . 
Uuís Gazquez, 
va acollir favora
blement la sol.li
cittid quedant 
oficialmént cons
tituId a la SAS
CELL al dese m
bre de 1983. 

Cal reconei
xer, pero, que un 
reduYt sector del 
'CELL va mostrar 
un escepticisme 
inicial al fet que 
els submarini s
tes fossin adm~ 
sos COIll a Secció ' 
del CELL. Fins i 
tot hi havia gent 
que creia que la 
SAS seria una 
secció del Grup 
E spe l eo logic 
Lleidatil. 

Suposem 
qu e I'activitat i 
di sposició deIs 
membres de la 
SAS va esvai r en 

t~icles .. ' ,.. 
Iltt 
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poc temps els possibles antago
nismes. 

El mateix desembre, i dins 
de les activitats del "Nada! 83, 
fem-Io nostre" adreyat a infants i 
jovent, la SAS-CELL féu un im
portant esfory de presencia tot 
instal.lant-hi una mena d' "stand" 
on s'hi exposava divers material 
d'immersió, de foto-sub, una pei-

(Folo: Josep M. CaSlellvl) 
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xera, informació d'arqueologia 
submarina i realitzant-se repeti
des projeccions de diapositives i 
super-vuit, tant de producció 
propia com de pel.lícules 
cedides per la Federació. 

Des d'aleshores nombro ses 
activitats han anat confirmant la 
SAS-CELL com la veritable re
ferencia de les activitats "sub" a 
les Terres de Ponent. Cicles di
vulgatius, els Dijous Subaqua
tics, xerrades i projeccions, cur
sets, excursions i grans viatges .. , 
La SAS es belluga. 

Des deIs divuit fundadors 
fins als més de cent federats 
actuals han passat vora deu anys, 
Pero, augurem una progressió 
més notoria, doncs les infraes
tructures que arreu creixen per a 
la practica de la immersió són un 
deIs aliats més poderosos per 
una millor divu Igació de les 
activitats "sub", 

Tasca fonamental han estat 
els cursets que la SAS-CELL 
realitza des de fa nou anys. Tant 
els d'iniciació com els oficials per 
a obtenir les titulacions fede
ratives, L'Escola de la SAS ha 
estat innovadora en l'ensenya
ment de les activitats "sub" i té 
molts bons projectes .per a una 
adient formació continuada. 
D'aixo ja us en parlara el J osep 
M. Castellví, Director de l'Escola 
d'Activitats "sub" de la SAS, 

Convé deixar ciar que les ac-
. tivitats "sub" no comencen a 

Lleida amb la SAS-CELL. Durant 
els anys seixanta i setanta ja 
comen~a en molta gent aquesta 
inquietud "sub" (els documen
tals d'en Costeau i de I'Eduard 

@QDwB 
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Ametlla ben segur que hi varen 
influir), potser soIs practicant 
apnea o pesca submarina i 
alguns fins i tot obteniren la 
titulació d'escafandrer als clubs 
de Barcelona o Tarragona, com 
la majoria deIs fundadors de la 
SAS. A principis deIs vuitanta els 
Bombers de Lleida tingueren els 
primers submarinistes, i anar a 
cercar ofegats i treure cotxes del 
canal ja va deixar de ser una 
proposta habitual pels· pocs que 
érem aleshores. 

El Mar Roig,l'Índic, el Carib, 
la Mediterrimia ... Rius, llacs, 
estanys, embassaments, tolles ... 
espais subaquatics que, en con· 
junt, són I'ambit físic de les nos
tres activitats. Estadísticament la 
majoria d'immersions deIs 
membres de la SAS es realitzen a 
la Mediterrimia, amb predomini 
de sectors de la costa Brava i del 
litoral tarragoní. Aviat seran una 
majoria els de la SAS que s'han 
capbussat en els desitjats mars 
tropicals i fan periodicament 
viatges d'immersió a illes i d'al
tres paYsos.I, també, un cada cop 
més fenn sector de la SAS s'il
lusiona en la recerca d'indrets 
accessibles i segurs per a bus
sejar en les aigües continentals 
de les nostres comarques, tasca 
que ' aviat es concretara amb 
cursels i sortides d'especialitza
ció en aigües interiors, per tal 
d'aprendre a saber observar i va
lOrar els diversos ecosistemes 
subaquiltics de les nostres con
trades i llur relació amb el medi 
que els envolta. 

La SAS-CELL és conscient 
que a Lleida i comarques són 

bastants els practicants d'acti
vitats "sub", generalment en ap
nea i cada cop més amb l'esca
fandre autonoma; i creiem que la 
SAS ha demostrat que no vol aca
parar cap sector i que el que es 
vol és que la gent practiqui l'ac
tivitat "sub" amb una suficient 
preparació, coneixements i tec
nica, la qual cosa facilitara im
mersions segures, més compar
tides i amb un nivell superior de 
gaudimenl 

EIs que ens coneixen han 
vist com la SAS ha facilitat, i faci
lita, I'accés al món subaquatic, 
essent I'entusiasme deIs iniciats 
la nostra millor gratificació. 

Ens agradaria molt que els 
capbussadors de les nostres con
trades que van per lliure o bé 
creuen que el caliu "sub" soIs es 
troba a la Costa Brava contac
tessin amb la SAS. No volem cer
car socis per fer número. Volem 
compartir experiencies amb la 
cada cop més gran família "sub". 

Per acabar, soIs em resta 
convidar a tots els interessats o 
encuriosits a coneixer el món 
subaquatic a que s'acostin a les 
activitats i cursos que organitza 
la Secció, perque, com diu l'en
cap~alament del díptic anuncia
dor deIs cursets de la SAS pel 
1993, es pugui gaudir de noves 
experiencies, pero sen se aven
turar-se, tot aprenent a capbus
sar-se. 

Deixeu que la SAS us apropi 
a !lIo subtl

• . 

BUlI MONTSERRAT 1 CALDER6 

Presiden! de la SAS-CELL 
Instructor 

AIRE, 
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L'ensenyament de les activitats subaquatiques 

N 
o ens capbussem al 

port de Cervera. Ni fem 
practiques al Segre 
com algun graciós ha 

volgut raonar sense logica (al 
cap i a la fi els de Barcelona no 
esquien al Tibidabo ... ) . Ens fi· 
quem allí on hi ha aigua que sigui 
potable i prou! 

Deu anys són molts anys i 
les immersions s'han anat suc· . 
ceint, primer entre els quatre 
gats en remull que ho encetarem 
i després amb els més ,de 100 
gats que ho estan continuant. 

Pero per arribar a aquesta 
situació, calgué agafar el brau 
per les banyes i donar a la ciutat 
allo que només es podia obtenir 
més enlla de les nostres con tra· 
des: fer els cursos d'escafandri s
me a la mateixa ciutat i donar la 
facilitat material a aquell que ho 
volgués practicar i de no haver 
de dependre de fora per estar 
recolzat i assessorat. 

El Blai i el que signa eren les 
dos titulacions amb més pos
sibilitats de tirar aquest projecte 
endavant. Jo mateix el 1988 vaig 
trencar el gel obtenint el títol 
d'Instructor de la PADI (orga
nització americana de renom 
mundial) pero que malaurada
ment aquí no esta reconeguda 
per als residents. 

Tot i aixo, permeté comen
~ar a impartir classes aquí ina
teix lins ala seva "prohibició" 
que obliga a fer cursos de la Fe
deració Espanyola d'acord amb 
la normativa vigent. 

L'ambient, pero ja estava 
escalfat i en dos anys el Blai i jo ja 
érem Instructors Nacionals i la . 
seva equivalencia internacional 
Instructor CMAS 3 Estrelles. La 
porta a les titulacions localsja era 
oberta i amb aixo s'inicia una 
epoca de for~a activitat docent i 
d'aportació de nous socis a la 
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Secció. No va tri
gar molt temps 
que l'Antoni La
plana s'afegís a 
l'equip d'instruc
tors que configu
ren actualment el 
quadre docent; i 
que esperem am
pliar en un futur 
proxim amb les 
noves fornad es 
de capbussadors 
sorgits al voltant 
de la SAS. 

L'escola im
parteix avui tota 
la gamma de tí
tols nacionals de 
Bl-2 i 3 Estrelles 
i prepara per a 
l'obtenció del 
monitorat. Tam
bé permet obte
nir altres tftols 
internacional s i 
especialitats. 

Les modernes tecniqu es 
d'ensenyament són aplicad es en 
tots els cursos la qual cosa ens 
ha donat una bona fama Olés 
enlla de la nostra ciutat, havent 
tingut cursetistes de diferents 
nivells provinents de Barcelona, 
Saragossa, Tarragona i Andorra. 

Avui dia qualsevol persona 
amb una fonna física acceptable 
pot participar en els cursos d'1 
Estrella que permeten introduir
se de forma senzilla i agradable 
en el món subaquatic dins de 
l'ambient de la mateixa Secció. 

Cinc sessions teóriques, cinc 
de piscina i cinc de mar configu
ren un curs itgil i praclic que esta 
facilitant l'accés a la immersió a 
molta gent que abans no s'ho 
haurien plantejat. 

A partir d'aquí i sempre en
voltats de l'ambient de la Secció, 
el cursetista tilulat pot accedir a 

(Folo: Josep M . Casleltvi) 

altres titulacions o trobar res
posta al seus dubtes relacionats 
alnb aquest món. 

L'alumne ' no ha de preocu
par-se de cap material doncs els 
és facilitat amb el curso La li
mitació d'entrada de gent a la 
Secció sembla estar lIuny. No 
sempre es pot trobar una escola 
d'escafandrisme a la vora de casa 
i la ciutat respon aportant nous 
cursetistes cada any. Des d'a
quest lOe. aniversari volem 
agrai r-los la co nfian~a que ens 
han dipositat i encoratjar-los 
perque segueixin descobrint el 
món summergit amb la mateixa 
il.lusió que el primer dia, igual 
que ho [em nosaltres. 

JOSEP M. CASTELLVÍ 
Dlor. Escola Acüvitats Subaquatiques 

¡nslr. FEDAS-CMAS 3 Eslrelles 
PADI Master Scuba Trainer 
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Menorca. Sota la fita zero 

P 
ERTANYENTa les Ba-

. 

lears que, juntament 
amb Mallorca fonna
va part de les anti

gues Gimnesies, Menorca és l'i
lla mes oriental de l'arxipelag. 

Aquesta situació I'afavorí al 
llarg deIs segles per ser punt 
d'assentament de navegants 
com foren els romans o els 
anglesos, sen se oblidar al seva 
antiga població que deixa com 
testimoni els nombro sos Ta
laiots o Taules, visibles en qual
sevol punt de la seva geografia. 

Aprofitant les vacan ces de 
Setmana Santa un grup de la 
Secció d'Activitats Subaqua
tiques, SAS Uoan, Antónia, 
Felip, Sílvia, Josep M., Quique i 
Quim), vam decidir visitar l'illa 
amb l'objecte de fer-hi una serie 
d'immersions. Les seves llegen
daries, blaves i cristal.lines ai
gües amaguen sota els seus dra
matics penya-segats un deIs 
sistemes de grutes i formacions 
rocoses més impressionants de 
la Mediterrania, i que ajudades 
per la transparencia d'aquestes 
aigües, les converteixen en 
autentics santuaris submarins. 
Prova ho és el nom que han 
rebut algunes d'aquestes grutes 
com: la Catedral, el Campanari, 
l'Orgue de l'església o el Piml.cle. 

L'atractiu més destacabl,e, 
peró, d'aquestes grutes, és la 
presencia de grans cambres d'a
ire al seu sostre, les quals per
meten esplair-se amb els com-

panys de forma inusual, és a dir, 
treient-se el regulador de la boca 
i fins i tot I'equip, per tal de fer 
una passejadeta pel seu interior. 
Les parets d'aquestes cambres 
esta n decorad es amb tot tipus de 
formacions petrificades que 
amaguen la seva bellesa, de for
ma exclusiva, per a qui, com 
nosaltres, les visita des del mar 
amb l'ajut de I'escafandra, És di
fícil explicar la sen sació que et 
produeix el veure't envoltat d'un 
blau turquesa, tant en I'ascensió 
com en la baixada. 

Fora d'aquestes grutes hi ha 
un nivell de vida sorprenent res
pecte al que pensavem, ja que 
vam veure un gran nombre de 

morenes que ens miraven, des 
deIs seus forats, amb la seva ha
bitual cara de pocs amics. Hi 
havia també congres de grans 
dimensions, així com majestuo
sos espirógrafs, tot aixó desta
cava for~a entre l'habitual tipus 
de fauna del nostre litoral. 

La possibilitat de trobar al
guna resta arqueológica -{;om 
va ser el cas-, producte d'un 
naufragi o batalla, van col.labo
rar afer-nos gaudir d'un merave
llós próleg del que seran les nos
tres futures visites a un paradís 
submarí que tenim for~a a prop, 
I'illa de Menorca, sota la fita 
zero. 

QUIM AIlAIlIA 1 MESAI.LES (SAS-CELL) 

(Foto: Ouim Abadia) 

~Unipreus 
... rI~det'~ 

... rI~det'~ 
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Secció d'Escalada i Alta Muntanya 
III Jornades d'Inidació i 1 Jornades de Perfeccionament a I'Escalada en Roca 

Si vols iniciar-te o peIieccia
nar-te en l'escalada en roca, la 
Secció d'Escalada i Alta Munta
nya (SEAM), et brinda una bona 
oportunitat de fer-ho en un am
bient d'amistat i d'estima a la 
muntanya. En aquest sentit et 
proposem les III Jomades d'Ini
ciació i les 1 Jornades de Perfec
cionament d'Escalada en Roca. 

Inscripcions: 
Des del 10 de setembre fins 

al8 d'octubre, a la Secretaria del 
Centre. 

Places: 
15 places per les Jornades 

d'Iniciació 
10 places per lesJornades de 

PeIieccionament. 

Preus: 
-Socis del CELL: 6.000 PTA 
-Socis no federats: 9.200 PTA 

(lnclou laxes i !licencia fede
rativa). 

-No socis i no federats: 14.200 
PTA (lnclou laxes i !licencia 
federativa) . 

Convocatóries i Premis 
Ve. Premi fotogratic Osear Ribes 

El dia 15 de novembre d'enguany finalitzara el 
termini de presentació de les obres fotogrilliques 
que optin al Premio 

El Centre ha establert quatre premis que 
s'atorgaran a la Millor Col.lecció (50.000 PTA), 
Millor fotografia (25.000 PTA), un accessit i un 
accessit social (10.000 PTA cada un). 

Per més informació dirigiu-vos a la secretaria 
del Centre. 

3a. Convocatoria del Premi 
Enrie Arderiu 

Aquest premi s'atorgara al text inedit, en 
llengua catalana o aranesa, dedicat a rutes i itine
raris. La dotació del premi és de 300.000 PTA i el 
termini de presentació es c10ura el 18 de mare;: de 
1994. 

Per més in,formació dirigiu-vos a la Delegació 
de Lleida de I'Omnium Cultural. 

Atenció, Esquiadors de Muntanya 
Us convoquem a tots el divendres dia 24 de 

setembre a la Festa-Trobada de la Primera Lliga 
Lleidatana d'Esquí de Muntanya. 

Hi haura obsequis per a tots aquells que van 
seguir i participar en el XIe. Programa de Sortides 
d'Esquíde Muntanya de 1993. No hi falteu. 

Sortides de BTT 
Es recorda a tothom que en els caps de 

setrnana d'octubre i novembre es portaran a terme 
les sortides de Tardor de BIT, pero on també hi 

tindran cabuda els senderistes. 
Per més informació, dirigiu-vos, a finals de 

setembre, a la Secretaria del Centre. 

Cicle de projeccions: "El món en imatges" 
Una vegada més lis presen

tem la programació del Cicle de 
Projeccions. 

No pot faltar la visió d'uns 
viatges a diverses parts del món 
realitzades pels nostres consocis 
"en la superfície" terrestre. Medi 
diferent en el cas deIs companys 
de subaquatica, que ens intra
duiran en les profunditat de les 
aigües. . 

Esperem la vostra .assisten
cia i engrescar-vos a fer les vos-
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tres aportacions des de qualse
vol aspecte. 

Hora: 2/4 de 9 del vespre. 

16 de novembre: "Atles 
(Marroc)". Agustí Ardiaca. 

23 de novembre: "Mont 
Tabor (Alps)". J osep M. Charles. 

PROGRAMA 30 de novembre: "Descens de 
19 d'octubre: "Picos de Euro- barrancs". Josep Ll. Gilzquez. 

pa". Jordi Marmolejo ----fi:::- 14 de desembre: "Ponent-
26 d'octubre: "Un any més Sub". Blai Montserrat. 

fent muntanya". Manel Cortés 21 de desembre: "Andes -
2 de novembre: "República !?erra!ada Blanca". Juanjo Garra 

Txeca". Jesús forcada. I Jordl Farré. 
9 de novembre: "Kilimanja- 28 de desembre: "Madagas-

ro (Tanzimia)". Maria Huguet. ca/". Magda Sales. . 
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Qnan Santa Anna fon despossei'da 

T
ARDOR del 1988. 

Capvespre plujós. 
Enfilat sobre un 
penyassegat damunt 
la Mina de Pinyana 

observava com saltava la xo
colatosa aigua, per sobre la repre
sa de I'anomenada Peixera de 
Pinyana, durant el buidament de 
l'embassament de Santa Anna. 

El meu neguit en aquell 
moment era saber com quedaría 
aquell sector de la Noguera 
Ribagor~ana després d'aquell 
aiguat for~t. 

Recordava que alguns deis 
membres de la SAS-CELL ens 
haviem capbussat l¡astantes ve
gades a la tolla de'la Peixera de 
Pinyana, i també pel tras de riu 
entre la ,presa de Santa Anna i la 
Mina, des de principis deis anys 
vuitanta. Per alguns foren els 
prímers contactes amb I'ambit 
subaquatic de les aigües interiors, 
i les experiencies viscudes han 
estat sempre gratificants. 

Aquella tolla, de fins a vara 
cinc metres de fondaría, amb 
endinsades cavitats per sota la re
presa i una prou frondosa vege
tació, era l'hilbitat d'uns quants 
llucis, truites, carpes, algun cranc 
i d'una munió de petits alevins que 
aleshores no varem saber identifi
car certerament La freqüentació 
de l'indret, tant en apnea com all)b 
l'escafandra autonoma, feu que es 
generés una habitualitat de la 
nostra presencia que lIigava amb 
una creixent confian~a deis peixos 
que permetia una millar aproxi
mació, podent fotografiar-los i fil
mar-los (en S-8, doncs el video en
cara no rutllava gaire). 

Llucis d'uns vuitanta cen
tímetres, truites de vara seixanta, 
alguna carpa de vora tres pams, 
eren reclams que amb certa 
assidultat ens hi feien capbussar. 
Un lluci batejat "Morenet" per la 
fosca coloració que contrastava 
amb la deis seus companys 
d'especie i tolla, ens ofen una pau
latina confian~a podent dir que es 
deixava acariciar de tant en quant i 
no defugia els nostres objectius 
fins que ens féiem, ben segur, 
pesats. Aquest lluci és el que des 
d'una diapositiva va passar al 
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(d'un record a l'esperan¡;a) 

disseny de l'enganxina de la 
SAS. Un dia, pero, al 
"Morenet" ja no el varem 
tornar a veure. Sabiem que 
havia emmalaltit; les dar
reres vegades que com
partírem la tolla mostrava ' 
una progressiva deformació 
de la columna i semblava 
agrair la nostra presencia i 
les caricies que no r,e
butjava. 

Recordava; i assistia 
impavid a la desaparició 
d'aquell espai subaquatic 
que havia marcat els inicis 
de la meya activitat sub en 
aigües interiors. 

Al cap d'un mes vaig 
tornar-hi, receló s, i Santa 
Anna ja era buit. El riu des 
de la presa fins a la Peixera 
era un llit de fang, riu avall 
també, pero no vaig prestar
hi gaire atenció. La vege
tació aquatica sepultada, els 
peixos despla~ats qui sap 
on, doncs soIs hi passava un 
fil d'aigua que anava fent via 
entre el fango La tolla de la 
peixera era un pou de llots i 
fang que amagaven el 
codolar que caracteritzava el seu 
antic fondal. 

Vaig visitat Santa Anna per 
Baldillou i també per Boix cami de 
Tragó de Noguera. Aquell em
bassament fantasma era, per mi, 
d'una trista bellesa.lmpactant, Tot 
i aixi m'interessa molt aquella 
orografia coberta d'aigua, doncs 
em permetia fotografiar indrets 
per posteriorment poder-los visi
tar per sota quan l'aigua retornés i 
també estalviar-me nombroses 
passades d'ecosonda. 

Entenc que fos necessarí bui
dar l'embassament i no entro a 
qüestionar si s'hauria fet millor 
d'altra manera, i també em consta 
l'esfor~ de molta gent per salvar el 
maxim de peixos transvassant-Ios 
cap un altre indret. Pero si no vull 
covar una rabia inútil cal espe
ranyar-me i estar en disposició de 
col·laborar en que el progrés i el 
manteniment del medi ambient i 
de l'equilibri ecologic tinguin una 
finalitat comuna en lloc de ser 
contrincants. 

(Foto: Blai Montserrat) 

Ja han passat uns quants anys 
i, a hores d'ara, la forya i capacitat 
de la natura a regenerar els 
hilbitats es fa pal.lesa. Ha calgut 
tem.ps, condicions favorables i 
potser una mica d'ajut deis qui van 
haver d'alterar-la. 

El riu ha anat desplayant bona 
part deis sediments fangosos; la 
vegetació subaquatica ha tornar a ' 
revifar-se un cop superat el setge 
del fang; les aigües tornen a ser 
tan cIares com abans; i la tolla de 
la Peixera comenya a insinuar-se 
com aquell indret que alguns 
enyorem. Hi queda encara forya 
fang a la tolla pero cal su posar que 
els esporadics salts d'aigua per so
bre la represa i el fluir de les 
filtracions per sota la mateixa 
vagin netejant l'indret, i potser 
d'ací uns 10 ó 20 anys sigui una 
tolla poc fangosa i adquireixi la 
textura adequada amb el seu natu
ralllit de codols. 

A les darreres visites a la tolla 
no hem vist gairebé peix: dues 
truites d'un pamet i una carpa me-
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nuda. El fons mindm és d'uns 2.5 
metres i la vegetaci6 s'instaura de 
nou a bon pas. No he vist les 
concrecions d'esponja d'aigua 
dolya que abans teníem obser
vades en algunes cavitats. Pero ho 
continuarem observant. 

Quan a la presencia de peix 
cal tenir molt en compte que lins 
uns mesos abans de buidar Santa 
Anna el sector de riu des de la 
presa fins más avall de la tolla de 
Pinyana era vedat a la pesca. Ara 
és zona no vedada i freqüentment 
hi hein vist pescadors que. tot i 
que desconeixo la seva fortuna. no 
dubto faran que sigui diferent el 
nombre de peixos que puguem 
observar. en especial a la tolla que 
com una mena de cul de sac és el 
límit de l'ascens de molt de peix. i 

, en concret de les repoblacions 
que es fan de truita que. almenys 
abans. eren ben rebudes pels 
depredadors instal.lats a la tolla: 
truites i llucis que nosaltres varem 
coneixer. 

Un pescador va dir-nos que havia 
pescat una carpa de dos pams. 
Bon seoyal. . 

Quan a moluscs cal dir que 
hem vist un parell de clo'ises del 
tipus "Anodonta" en el fons de 
fango Cal reconeixer que varen 
aguantar bé la sequera foryada. 
doncs dubtem que sigui n repo
blades. També s6n presents uns 
molt petits caragolets d'aigua que 
viuen sobre la vegetaci6 i sobre 
pedres cobertes de sediments del 
seu agrat. 

També hem observat sota 
l'aigua els c10ts deIs 
"petards" de les maniobres 
militars per la zona pro pera 
a les restes del monestir 
romanic de Santa Maria de 
Vallverd. prop de Trago. 

FETIDIT 

se. Pero Santa Anna fou buidat 
del tot. 

Temps al temps. la veurem 
com anira evolucionant aquest 
nou ambit subaquatic de Santa 
Anna. 1 esperem que es pugui 
tenir contents els diversos col
lectius: regants. electriques. Con
federació. ecologistes. pescadors. 
amics de Boix i Tragó .... i sulr 
aquatics. 

B1ai Montserrat i Calderó 
SAS-CELL 

Riu a dalt. a l·embassament. 
també s'ha produ'it el fenomen de 
la reinstauraci6 de la vida sub
aquatica. La vegetació la més 
eixerida. allí on era habitual. , Els 
peixos. retornats via repoblació. 
amb discutibles criteris per la 
implantació de noves especies. 

Entre d'altres restes de 
l'activitat militar hem vist 
trossos d'una mena de bi
gues i encofrats de formigó 
que entre la primavera i 
l'estiu fan de cau per alguns 
peixos sol. centraquits molt 
territorials. defensors pu
nyents de les ovades i que 
ens han permes passar [~-;f";~~--"~ 
estones forya entretingudes 
amb I'agressiu comporta
ment i accesible obselvació 
de llurs evolucions a poca 
fondaria. Les postes d'ous 
d'aquestos i d'altres peixos 
estan exposades a les va
riacions de nivell d'aigua 
usuals i notories a molts em
bassaments. 

Durant l'any 1993 s'han efec
tuat Ilombroses immersions a San
ta Anna per les zones de Baldillou 
i Boix-Trag6. i la experiencia ha 
estat forya interessant. Quan als 
peixos podem constatar la presen
cia de llucis. black-bass. peix sol. 
una varietat de carpins i diversos 
alevins pendents d·identificaci6. 
No hem vist les carpe s ni els 
barbs. ni banes de madrilles. No 
vull dir que no n'hi hagin. soIs die. 
que no els hem vist sota l'aigua. 

Alguns embassaments 
en diversos períodes han 
assolit cotes infimes (Cane
lles i Oliana per exemple) i 
d'alguna manera l'ecosis
tema afectat no defalleix del (Foto: Blal Montserrat) 

tot i acostuma a recuperar-

10 anys de SAS-CELL 
Actes commemoratius del lOe. aniversari de la SAS-CELL 

Cicle de Projeccions i Conferencies 
Ja s'han acomplert els deu anys de vida de 

la Secció d'Activitats Subaquatiques. 
La SAS-CELL té prevista la celebració de 

diversos actes. commemoratius d'aquest feto a 
realitzar durant els meso s de gener i febrer del 
1994. 

Alguns problemes d'agenda de darrera hora 
ens impedeixen. a l'hora de tancar aquest núme-

ro d·ARESTA. d'informar-vos amb le,s dates 
exactes i lloc deIs actes. 

Mitjanyant l'Agenda Cultural ciutadana. 
premsa. radio i televisió. confiem tenir-vos-en 
ben informats tot esperant que el contingut deIs 
actes motivin el vostre intereso 

Us hi esperem!!! 
SAS-CELL 

ARESTA 322 
El recuU 



Esquí de Muntanya 
16 gener: Especial Debutall/s a la Serra de la MENADA de Sellet, de 2.487 m. o Tuc de la lJall~a de 

2.656 m, al Por! de la BOllaigua (*) (Cal saber esquiar). 
Vocal: Margarida Falguera, tel. 24 73 87. 

23 gener: Tuc de Caralls de 2.789 m. des de l'Estally Llebreta. 
Vocal: Jordi Guivernau, tel. 24 49 92 

6 febrer: (CC) XXVIII Travessia del GEDE a la Vall de BOÍ (**). 
Campionat de CATALUNYA 
Vocal: Helena Torres, tel. 24 6120. 

13 febrer: (CC) VIII Pro va d'Esquí de MUlltallya ALT PALLARS al VENTOLA U, de 2.849 m. (**) . 
Vocal: J uanjo Garra, tel. 24 52 37 

20 febrer: (CC) Trojeu VERNETal MONTARDO d'ARAN, de 2.830 m. (***). 
Vocal: Llu'isa Huguet, tel. 24 51 09. . 

27 febrer: Tuc de MARIMANYA, de 2.660 m. per Isil i la Vall d'Airoto (**). 
Vocal: Jordi Gazquez, tel. 24 37 53. 

6 mar~: (CE) (CC) XII Cursa del MULLERES, de 3.010 m. (***). 
Vocal: Feliu ¡zard, tel. 24 1142. 

Programa d'Excursions 
16 gener·: Miranda de Lleveria. (C.L. Reus). 
23 gener: Montblanc-Castellfollit (serra de Prades) C. L. Reus. 
6 febrer: Sant Mamet (Mont-roig, per Clua) . 

13 febrer: La Riba - Mont-ral (serra de Prades) C.L. Reus. 
27 febrer: Montserrat (per Can Ma,ana- Les Agulles). 

6 mar~: Sant Lloren, de Munt (La Mola- 1.095 mts.). 

Grup Espeleológic LIeidata 
Activitats programades: 
16 gener: Cova de les Meravelles a Benifallet (sortida ajornada del mes anterior). 
30 gener: Cova de Santa Elena, vall de Bujaruelo (nivell iniciats). 
13 febrer: Avenc de l'Espluga, Sant Lloren, del Munt (nivell iniciació). 
27 febrer: Avenc Esteban Felipe, Serra de Guara (nivell iniciació) . 
13 mar,: Cova de la fou de Bor, Bellver de Cerdanya (nivell iniciació). 

Secció d' Activitats Subaquatiques (SAS-CELL) 
Curse/s per l'obtmció del títol B1 estrella (lIivell illiciació) 

S'iniciaran els mesos de mar~, maig i juliol de 1994. 
Per la realitzaci6 del Curs BlE l'organitzaci6 proveeix l'alumne de tot l'equipament, el qual és de 

qualitat i garanteix la miudma seguretat. 
L'alumne no cal que compri cap element de l'equip per obtenir la titulaci6. 
Els cursets es realitzen en grups redu'its, pel que en cas de voler participar cal pre-inscriure's amb la 

maxima antel·lació per a reservar pla,a, i cal fer-ho a la Secretaria del 
Centre Excursionista de Ueida 

... on també esjacilitara injormació complemelltaria (de dilluns a divendres, de 7,30 a 9,30 vespre). 

També és oberta la pre-inscripci6 per als cursos de nivells superiors i cursets d'especialitzaci6, els quals 
es realitzaran en funci6 del nombre de pre-inscrits. 
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E
' L propassat mes de de

sembre varem orga
nitzar el primer "eon
curso de fotografia sub
aquatica de Lleida, a 

les aigües pero, de Tarragona. 
No es podría considerar ben bé 

un . concurs, dones no era aquesta 
llur finalitat i si una jornada parti
cipativa on el més important era 
aprendre els uns deIs a1tres. 

Ho varem batejar "la.,Trobada 
de Foto-Sub de Lleida" i la dinamica 
de la jornada era la següent 

Hi participaven fotografs ins
críts en el nostre club que tin-
guessin titol d'escafandrer. ' 

Cada participant havia de cap
bussar-se acompanyat, a efectes de 
seguretat personal. 

S.A. S., informa 

Es va marcar una amplia zona 
de l'Escullera de Tarragona com a 
escenad de les practiques. Un cap 
allí hi havien 4 hores per entregar 
un rodet marcat per l'organització. 
Els fotografs tenien 3 temes obli
gatorís per presentar a la selecció 
final. Una foto de model, una de 
paisatge i una de fauna. La resta de 
treballs eren lliures. 

Primer premi S.A.S 

Amb un dia assolellat i sen se 
vent els diferents participants es van 
anar capbussant amb llurs models a 
la recerca de la imatge somniada. 
Uns més aviat i altres més tard 
varen anar deixant els rodets un cap 
acabats a ¡'espera del revel.lat. 
Desgraciadament l'aigua no va 
acompanyar i presentava un estat 
forl'" terbol que dificultava el treball 
deIs participants. 

La imagínació va haver de su
plir, amb un bon grapat de tecnica la 
manca de condicions ambientals. 

LADANIVA4x4 

La selecció de les diapositives 
la va fer cadascun als locals del 
CELL una setrnana més tardo Se'n 
varen triar 6 per concursant Que, 
seguint la filo sofia de la trabada, 
varen ésser comentad es una a una! 
analitzant errors i encerts. Un críterí 
unificat de diversos factors va anar 
eliminant treballs fins que la se
lecció va donar com a finalistes a1s 
següents participants en' el mateix 
ordre: 
3er. c1assificat.. ........... Xavier Guiu 
20n. c1assificaL. .... Blai Montserrat 
1er. c1assificat..Josep M. Castellvi 

Tots tres varen rebre un trofeu 
cedit pel Banc Sabadell així com un 
sopar per a dues persones ofert pel 
restaurant Aggio al segon c1assificat 
i IBCE Foto una ampliació 30x40 de 
la foto guanYadora. 

~--

el cap de 
la cardada : -,e-

TRACCIÚ A LES 4 ROO ES. 
MOTOR OE 1.600 C.C. 
SUSPENSIÚ INDEPENDENT A LES 4 RODES. 
BLOQUEIG DELS 2 OIFERENCIALS: NO PATINA MAl. 

S'ha de fer també una menció 
especial a tots els models (ells i 
elles) per la paciencia que varen evi
denciar davant les exigencies dels 
fotografs. Per la propera trabada 
queda garantit un premi especial 
per al millar model (ell o ella) i 
premi doble tant per al fotograf com 
per al model de l'equip guanyador 
(a poc a poc n'anirem aprenent afer 
concursos .. . ) . 

Per l'any 94 hi ha previstes un 
parell de trobades amb la mateixa 
finalitat pedagogica, amb canvis 
d'escenari i de requisits. Qualsevol 
que hi estigui interessat i vulgui 
coneixe'n més ,detalls, es pot posar 
en contacte amb la Junta de la Sec
ció d'Activitats Subaquatiques. 

SAS.-C.E.lL. 
J.M.C. 

DISTRIBUIDOR: AUTOMOBlLS MIRADA - Alcalde Rovira Roure, 38 - T. 235252 - LLEIDA 
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Expedició "Austral 1" (Retrobar 10 anys) 

-"¿Delfines?". ¡Tántos como 
quieras!" 

La veu del meu amic Ricardo 
Roselló va sonar ernfatitzada a mi
lers de kms. de distimeia per l'au
ricular. Feia 8 anys que no ens 
veiem. Dos anys després d'haver 
col.laborat en la creaeió de la SAS. i 
ser-ne soei fundador va tomar cap al 
seu país, Xile, a retrobar-se amb els 
seus i a endegar una nova etapa 
com a bus professional al port de 
Valparaiso. 

Valparaiso ¡Quin nom més en
grescador! Amb reminiscencies 
d'horitzons remots el considero Un 
d'aquells noms toponímics que 
per si sois evoquen atmósferh 
exotiques (Samarkanda, Havana, 
Manaos ... ) Valparaiso es convertí, 
per mi, en una destinació innex
cusable. 

Del pas del Ricardo pel Centre 
en va quedar el record d'un ex
cel.lent company i col.laborador i 
bon bus. També ens va deixar una 
paraula magica, "Huevón". El "Hue
vón" a Xile ho és tot És com un 
"Zen" austral que conjuga el bé i el 
mal. Serveix d'insult, d'elogi, d'ad
jectiu, de nom, de verb i té infinites 
possibilitats gramaticals que els del 
país dominen a la perfeceió. 

"Huevón" per aquí, ¡'Huevón" 
per allit, el xlle se'n va tomar cap a 
casa i a nosaltres ens va deixar gra
vada la parauleta en el nostre vo
cabulari (almenys en els "avis" de la 
SAS). Va estar una herencia lin
güística. Després d'aixo un parell de 
cartes a l'any i molts kms de distim
da 

Fins 1994. El dese aniversari de 
laSAS. 

NIKON 
SONY 

Una destinació difi
cil. L'illa de "Cha
ñaral" 

L'existeneia de do
fins en gran quanti
tats va estar suficient 
per despertar-me l'in
teres per aquest in
dret perdut al sud 
del Pacífic austral prop 
d'una costa de difícil 
accés. Hi havien altres 
raons. Pingüins Hum
boldt, llops marins, 
bal.lenes, llúdrigues ... 
Les orelles em xiula
ven mentre rebia la 
informaeió i els mapes. 
Hi havia que1com d'es
trany en aquella illa 
que havia fet que 20 
anys enrera una petita 
colonia de dofins hi 
haguessin arribat i as
sentat permanentment. 
Amb els anys la colo
nia havia arribat a tenir 
200 individus fins que al
guns vaixells de pesca s'hi van 
dedicar a pescar-los per vendre1s 
com a tonyina. La interveneió deis 
pescadors de la costa, que con
fraternitzaven amb els animal s, 
va estar deeissiva per salvar-los del 
desastre. Avisades les autoritats i 
sota la protecció deis mateixos 
pescadors costaners es va poder 
aturar la matan~a. La colonia es 
composa actualment d'uns 80 
individus que hi viuen tot l'any a 
la zona SO de l'illa. No em feia a la 
idea de com s'ho podien fer per 
aguantar allí tot l'any en unes aigües 
que no depassen els 12' a l'estiu. 

I 81 11: E 

Fotografia 
Audio 
TV i Vídeo 

lOARESTA 

Realment era un objectiu engres
cador. La tasca d'arribar-hi era fei
xuga. 

La infrastructura tecnica i hu
mana es feia complexa. Ens es
peraven 1000 km de carretera Pana
mericana ben asfaltada fins arribar 
al Norte Chico al Nord de Valpa
raiso, .que compren part de la lIla. i 
la Na. Regions. És una regió semi
anda de transieió entre clima me
diterrani i desert forí'a despoblada. 
Un cop deixavem la carretera ens 
esperaven 100 km. de desert pe
dregós fins arribar a la costa. Allí era 
precís organitzar un campament per 

MAJOR,76 
Tel. 973/26 88 29 

25007 LLEIDA 
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15 persones, entre catalans i"xilens i 
tenir el material just i necessari per 
accedir a l'illa escollida, a unes 4 
milles marines de la costa (uns 
7 Km.). Tot aixó suposava bellu
gar al voltant de 12 tones de mate
rial, comptant 5 vehic1es 4x4, 3 
pneumatiques equipades per tra
vessies nimtiques, 2 compressors 
d'alta pressió, 15 ampolles d'aire, 
tendes i equipament d'intendencia. 
A afegir-hi els equips de foto i 
filmació. 

Teníem aixó és cert la col
laboració desinteresada de l'Arma
da de Xile a través del "Comando de 
Buzos Tácticos" que ens van cedir 
els equips d'acampada i els seus 
equips d'oxigen, apart d'acom
panyar-nos durant tot el viatge amb 
el seu comandant en cap. El canal 13 
de la Universitat Católica de Xile 
també va donar difussió a la nostra 
expedició i se'n va fer resso diverses 
vegades durant la nostra estada al 
país. També va estar molt oportu
na la col.1aboració que varem rebre 
del Govemador Marítim de Valpa
raiso, el qual ens va estendre un sal
condtiit per tot el país que ens va 
permetre accedir sense problemes a 
qualsevol indret del territori i dor
mir fins i tot en casernes deIs 
carrabiners en alguns moments 
més durs. 

L'objectiu que ens movia a or
ganitzar aquest sidral catalano-xile 
era molt senzill d'explicar: Filmar i 
fotografiar la fauna i paisatges de 
l'illa de Chañaral per a realitzar un 
seguit de repOltatges a publicar per 
Europa i Xile que servissin per sen
sibilitzar a l'opinió pública, xilena 
especialment, de l'existencia d'uns 
paisatges verges en estat de ser 
preservats de les agressions que 
l'inevitable progrés comporta. 

En Ricardo m'havia conven~ul 
Convencer als meus companys va 
estar més faci!. 

En Ruta 
Una setrnana inacabable ens 

varem haver d'esperar a Valparaiso, 
el port més important de Xile, pre
parant vehic1es i subrninistramenl 
Fins i tot ens varem haver de fabri
car els ploms del lIast perque era 
difícil de trobar-ne de manufac
turats. Recepcions oficials, entrevis
tes a TV i als diaris, realment resul
tavem exótics per a ells. Ens deien el 
"Grupo Excursionista de Ueida" 

Per fi una matinada ens varem 
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situar a la carretera, ja en ruta, plens 
de trastes i paquets. Varem patir 
una avaria en un deIs vehic1es que 
ens va retenir el temps suficient per 
fer-nos entrar de nit al sud del 
desert d'Atacama per agafar la di
recció de la costa. No era preci
sament l'hora més escaient per en
trar en una zona desertica, peró no 
hi podríem fer res més si no volíem 
perdre un dia acampats vora la car
retera. Ens van calcular que en 4 
hores podlem arribar a la costa i aixi 
al matl ja podríem preparar el 
campament a primera hora. Un cop 
entrats en aquell desert era im
possible trobar recanvis de cap tipus 
ni benzina en 300 km. a la ro dona. 
Els escassos subrninistraments que 
tenen els assentaments de pes
cadors de marisc de la costa ser
veixen per al seu consurn personal, 
no pas per a la venda. 

La primera, peró, va estar sona
da. El guia se'ns va perdre. EII solet i 
de nit va comen~ a "tirar" pista i 
als 40 km. ja l'havíem perdut de vista 
amb el seu Ford "Wagoon". Quan a 
les 2 de la matinada varen apareixer 
diverses bifurcacions de pistes da
vant nostre, totes en la mateixa 
orientació, vam entendre que la 
SAS-CELL estava perduda al Sud del 
desert d'Atacama. 

La segona va estar més forta. 
Entrarem en una de les pistes que 
ens va semblar més lógica. Ens 
orientavem amb les bruíxoles i la 
lIuna en direcció a la costa. Vapa
rició d'un vell cementiri de naufrags 
de principis de segle semblava indi
car la proximitat del mar. La sorra 
gruixuda que havíem atravessat 
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fins lIavors s'anava convertint en 
pedra punxeguda. Vaíg veure com 
s'aturava la Toyota Hilux que re
moleava una de les lanxes pneu
matiques. Havien punxat una ro
da del remolco Els xofers s'ho 
miraven desolats, pero allí ningú 
treia el gal 

Em vaig témer el piljor després 
d'haver vist (és un dir) al guia. 
Efectivament, no duien rodes de 
recanvi. 

No hi havia res afer. Perduts de 
matinada no podlem esperar ajuda 
del cel. Amb la llanta gemegant per 
la pista escabrosa varem continuar 
en direcció de la costa seguint la 
bruixola. AlU podríem refer 1'0-
rientació i potser trobar algun po
blat de pescadors que ens aju
dessin. 

De sobte,lIuny o'on érem,la nit 
es va i!.luminar de vermell. El guia 
es devia d'haver adonat que ens 
''havíem perdue' i lIen~ava bengales 
com un desesperal Nosaltres les 
varem tirar de color verd. Allo 
semblava Hollywood!!. 

A les 3 del mati i a través de les 
dunes ens vam retrobar i vam deci
dir acampar al bell mig del deserl 

El cel estel.1at recordava els 
versos de Neruda: " ... escribir por 
ejemplo la noche está estrellada y 
tiritan azules los astros a lo lejos .. ." 
Amb ells em vaig adormir al ras. 
Perdut i cabrejat al Sud del desert 
d'Atacama. 

Text Josep M. Castellví 
Fotos: Josep M. CastellVí 

Josep M. Freixa 
Áñgel Aguirre 
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Expedició "Austral 1" (2a. part) 
Per fi a l'aigua 

Quan ens vam despertar érem 
a 500 metres de la platja. No 
sentlem el mar perque hi havia un 
petit penyasegat que tapava el 
soroll. Arribar allloc d'acampada va 
ser qüestió de 40 minuts. Al migdia, 
el campament estava instal.lat. 
Curiosament, les tendes eren tates 
del model "Rambo" i allo semblava 
un campament de mercenarls. Tot 
seguit vam issar la senyera de la 
ciutat de Lleida en Un pal promi
nent Les coses havien de quedar 
series. Durant els dies que vilrem 
restar aill vam preparar la forma 
d'assolir els objectius de treball per 
abastar tata l'extensió de l'illa i 
voltants. Va esser necessiuia una 
inspecció amb les llanxes ja el pri
mer dia al vespre per tal de valorar 
les possibJitats que ens oferia el 
paisatge i la fauna. 

Quan vam girar per la costa sud 
de l'illa vam veure com builla l'aigua 
davant nostre. De sobte, un reflex 
platejat es va al~ar per sobre l'aigua. 
Vam trigar menys d'una mil.lessima 
de segon a identificar un immens 
doff de tres metres que havia saltat 
davant nostre. Un, dos, tres reflexos 
es van anar multipJicant al nostre 
voltant i ens vam trabar acom
panyats en el nostre recorregut per 
infinitat de lloms de dofins que 
seguien les embarcacions creuant
se per davant i darrera, trencant 
l'aigua amb les seves aletas dorsals. 
No temem ulls ni veu per abastar tot 
el que voliem veure o dir. Vam llen
~ar-nos amb les camares foto
gbl.fiques a pulmó per tal de veure 
que es podia fer. Vilrem patir dos 
disgustos. El primer, l'efecte de 
l'aigua a 12'. El segon, que de color 
verd i només es veia a 1/2 metre de 
distancia. IEns vilrem haver d'espe
rar als propers dies per fotografiar i 
filmar els nostres "amics". 

Per obtenir imatges d'aquests 
emotius marnffers vam haver d'en
ginyar un seguit de muntatges. El 
fotograf se situava, penjat d'una 
boia a la deriva, a cmc metres de 
profunditat Llavors feiem córrer la 
llanxa per tal que els dofiris la 
segulssim i un cap arribava als 
voltants de la boia on era el bus, 
aturava en sec el motor. Els dolfins 
es quedaven sobtats · i acudien en 
grop a visitar el penjat de la boia, 
fent voltes entoro d'ell, xisc1ant i 
xiulant ves a saber quins insults. La 
veritat és que no restavengaire 
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temps ai voltant nostre i rapidament 
perdien l'interes. Quan el motor de 
la barca es ficava altre cap en 
marxa, alli no quedava ningú més 
que el penjat de la boia. 

Estar penjat de la boia no es
tava tan malament. Tenies els do
fins a la vara i era for~a comode. A 
través vara l'illa, podies sortir 2 
milles mar endins depenent del 
corrent pero en tot moment estaves 
10caJitzat De vegades, mirant cap al 
fans verdós, veia passar ombres de 
bon tamany que preferia identificar 
com a dofins o llops marlns per a la 
meva tranquil.Jitat. Un dia vaig 
veure com una d'aquestes ombres 
estava pujantcap a mi. Vaig tenir un 
moment de suor freda. Als pocs 
segons vaig veure la figura in
confusible d'un llop mar! que, cu
riós, venia a veure aquella especie 
de salsitxa de colors a la superficie. 
Va apareixer de sobte un doff i 
llavors llop i doff es van concentrar 
en un joc de circ consistent a pujar i 
entrecreuar els seu s cossos. Jo 
estava mut davant de l'espectac1e. 
Com sempre passa en aquests ca
sos havia acabat el carret moments 
abans (recordeu la llei de la torrada 
i la melmelada que sempre cau a 
terra pel cantó sucós ... ?). El soroll 
de la barca que venia a recollir-me 
va distreure els animals que van 
deixar de jugar. Encara em costa de 
creure-ho ara. 

Per filmar-los encara va ser 
més espectacular. L'Angel Aguirre 
es va instal.lar amb arnesos i 
atalatges a la proa d'una pneumatica 
i va poder prendre espectaculars 
imatges deIs animals en moviment 
al voltant seu. Era una posició arris
cada pero van establir un seguit de 
senyals amb el Jordi Bresoli a la 
barca de forma que davant de 
qualsevol problema de manca d'aire 
la barca s'hauria aturat irnmedia
tament 

"Bailando con lobos" 
Mentre un grop estava filmant 

dofins, hl havia un altre grop amb 
els llops manns. Nosaltres vam 
trabar una colonia de 300 individus 
que s'estirava i pescava al voltant de 
roques inaccessibles del N. de l'illa. 
Aquesta colonia és permanent Els 
''harems'' de femelles envoltant els 
masc1es tot acompanyat d'un soroll 
de roncs i crits és un espectacle 
colpidor. Un cap vam desembarcar 

a l'illa, ens vilrem despenjar pels 
penyasegats per fotografiar-los en 
seco La pudor que escampaven era 
tan forta que els vam localitzar 300 
metres abans de veure'ls. Per arros
segar-nos al seu costat vam haver 
de "passejar-nos" entre les seves 
"restes fisiologiques". Les imatges 
s'ho mereixien,la resta deIs nostres 
companys d'expedició, no. Encara 
avui em sembla que no m'he tret el 
perfumo 

Els animals són molt pomcs a 
terra. Es llaneen a l'aigua desor
denadament quan hi ha que1com 
que els espanta. Aixo provoca 
escenes de paoic col.lectiu a tots els 
individus de la colonia que es 
llaneen a l'aigua entre xiscles hls
terics. Aixo és perillós per a les 
cries que poden resultar ferides o 
martes en la fugida. Per sortir de 
l'aigua aprofiten la for~a de les ones 
perque els deixi de cap sobre les 
roques i a partir d'alli pugen pels 
seus mitjans. No cal dir que tant el 
salt com la remuntada es veuen 
amortits per la capa de greix que els 
protegeix. 

A l'aigua és un altra cosa. A tres 
metres de profunditat s'acostaven a 
veure'ns. Giren, fan tombarelles. 
Fan gronys i atreuen bombolles en 
una festiva recepció. Es mostren 
interessats en els equips de foto. 
Suposo que els atreu la llum del 
flash. N'hi ha un que es mostra 
agressiu i ens ensenya les dents 
molt a prop de la cara. Són 300 kg i 3 
metres d'anirnal. Estic indecís entre 
escapoHr-me o aguantar. N o es 
coneixen atacs deIs llops a l'home. 
De fet la seva mansuetud els va por
tar al punt de l'extinció.La seva pell 
és molt cobejada. Decideixo aguan
tar amb un nus a la gola. L'animal 
m'olora i em mira a dos dits de 
distancia. A l'Angel Aguirre Ji fa 
igual. L'Angel Ji toma la broma i Ji 
ensenya les dents xisc1ant L'animal 
s'ho pren bé i Ji fa el mateix. Alxi 
podrlem haver estat hores i hores. 

No puc parar de fer fotografies. 
Al final m'acabo movent i recar
golant com ells!. Acabo pensant que 
porto massa hores d'aigua!. 

Molt a prop deIs llops hi tenlem 
la gran colonia de pingüins Hum
boldt Milers de pingüins passejant 
entre les cales, muntanyes i valls de 
l'illa. Contra el que es creu el pungüi 
no suporta les temperatures polars, 
excepte en el cas de dues o tres 
especies. Aquests de Chañaral són 
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coneguts per Pájaros Niño i són 
habitants permanents. D'apariencia 
matussera a terra, cosa que no és 
certa. es converteixen en "m1ssils" 
quan arriben a l'aigua. Són aus 
primitives que han desenvolupat 
extraordiniuiament les seves apti
tuds de nedar amb les ales. Les 
mouen a velocitats de vertigen 
deixant una estela de bombolles al 
voltant seu. N omés la foca TIgre és 
capae de cal'ar-los i tan al Nord no 
n'hi ha. La seva ploma esta com
pactada i segreguen un greix que 
els impermeabilitza. Aquests de 
Chañaral nidifiquen sota els cactus, 
que omplen l'illa, excaven galeries 
que els protegeixen de possibles 
atacs de les aus de presa que viuen 
al voltant seu. Els més indefensos 
són les cries i els ous. Acostumen a 
tenir una o dues cries que vigila el 
mascle mentre la mare se'n va a cer
car a1iment que després regurgita · 
als petits. Obtenir imatges d'a
quests animals requereix paciencia 
i pocs moviments. Quan són a 
l'aigua es fa especialment difícil 
d'accedir-hi perque són massa 
rapids per a nosaltres i les ones que 
trenquen a la platja ens desesta
bilitzen. 

Alllarg de l'illa, altres animals 
ens anaven confirmant el caracter 
de refugi que esta adquirint aquest 
racó de món. Les aus del Paradls, 
provinents de l'Equador havien 
nidificat a l'illa feia pocs anys i s'hi 
varen quedar permanentrnent; un 
altre fet poc usual aquesl Aquest 
ocell pertany a un clima equatorial i 
resulta insolita la seva presencia en 
un clima fred. 

Vam tenir l'oportunitat de pren
dre amb la ma les "esgarrifoses", en 

. aparenl'a, aranyes "Pollito". A pri
mera vista són igual que les peludes 
tarantules. En realitat és una va
rietat inofensiva, benefica per a 
l'home ja que devora insectes i els 
pescadors les respecten per aixo. 
Tot i aixo els qui sentien fastic per 
aquests artropodes van accentuar 
aquest seÍltiment. Grossa com el 
puny i peluda, desperta una mena 
d'esgarrifor mentre es passeja al 
llarg del brac i de la ma. Paraula ... 

Un dia vam rescatar una tortu
ga que havien capturat els pesca
dors pels voltants de l'illa!' Se la 
volien cruspir!. Ens va sortir la ves
sant ideali~ta i varem adduir que ja 
tenien foI'l'" peix i marisco Els com
panys xilens els van convencer que 
el gest sortiria per la TV i a les revis
tes i quedarien forl'a malament si no 
la deixaven anar. Després d'una 

estona de discutir (amistosament) 
ens van permentre aviar-la al mar 
un altre cop. Tot i que és un animal 
protegit queda demostrat que no 
n'hi ha prou amb dictar una llei si no 
hi ha un control per fer-la complir. 
La proxima vegada no tindra tanta 
sort 

No varem veure IIChungungos" 
(llúdrigues), tot i que ens varen ad
vertir que n'hi havia. Rauria estat 
un bon complement. El que si que 
varem veure va ésser Rorcuals Nor
tenys, especie de balena que agafa 
grans velocitats i que fins a l'apa
rició deis arpons explosius havia 
pogut escapar a la matanl'a, amb 
arts manuals, d'aquestes especies. 
Vam veure cinc individus en su
perficie, tot seguint el seu raig de 
gas i aigua mentre anaven menjant 
plancton. Aquest fet va impedir po
der-los filmar sota el mar ja que 
I'aigua era verda per la materia 
orgaruca acumulada. De fet per aixo 
estaven a1ll aquests marnlfers de 
quinze metres de longitud. Curio
sament aquests animals també te
nien una permanencia constant en 
la zona i no emigraven. 

En un moment del seguiment 
en va passar una per sota d'una de 
les embarcacions pneumatiques. 
Amb el 110m va donar una bona 
sotragada a la proa de goma. El pilot 
es va quedar més blanc que el 
papel', mentre l'animal s'enfonsava 
amb sigil. Aquesta és la forma més 
fileil d'identificar .les especies de 
balenes, per la forma de ficar la cua 
en el moment de capbussar-se. 
També va ser mala sort, pero, que 
de totes les especies aquesta del 
Roncual Norteño era l'única que no 
mostrava la cua en cap moment 
durant el moment de la immersió . 

Vam intentar acostar-nos als 
animals en movimenl La seva agi
litat era grandiosa. Detectaven im
mediatament els canvis de rumb de 
les pneumatiques que nosaltres 
voIlem avanl'M a la seva ruta. Quan 
saltavem amb les cambres era prac
ticament impossible veure res més 
sinó bombolles en superficie. Als 
pocs segons apareixien dos-cents 
metres més enUa. 

De totes aquestes immersions 
en varem treure l'experiencia d'una 
fauna superficial que no té el fons 
com a hilbitat habitual. Les nostres 
passejades profundes van eviden
ciar una gran profusió de vida entre 
esponges, serraruds, equinoderms i 
mariscs. Alguns Pintaroges, mena 
de tauró petit, i moluscs configu
raven una fauna rica i variada dis-

persa entre boscos d'algues de 2 i 3 
metres d'alcada. 

Un fet curiós, pero, va obrir la 
llum a entrendre algunes presen
cies biologiques al fons i voltants de 
I'illa. Ja hem vist que durant tot 
I'any, hi romanen constantrnent di
verses especies que, per qUestions 
climatiques, haurien d'estar, possi
blement a més de 4000 km. per 
fixar-ho jusl 

Tot xerrant amb els pescadors 
ens van assabentar que en el ter
ritori deIs dofins es donava el cas 
que l'algua s'escalfava a mesura que 
anavem descendint fins arribar als 
17-18' a 4()'45 metres. 

Podria tractar-se tal vegada 
d'una surgencia volcanica que 
manté la temperatura de l'aigua de 
la zona en unes condicions que faci
liten la vida de tota a aquesta fauna 
en provocar un creixement d'orga
nismes no habitual en la zona. Dos 
de no sal tres hi varen baixar i van 
constatar aquesta situació; l'aigua 
s'escalfava a mesura que anavem 
descendinl Potser estan canviant 
les condicions climatiques?, que 
empeny els animals a destinacions 
migratories incertes? 

Va ser poc temps per poder 
treure conclusions provades. El fet 
és que hi ha una illa al sud del 
Paclfic Austral on l'home encara no 
ha arribat plenament com per alte
rar-ne el sistema. Fins quan durara? 

Participants en I'Expedi
ció "Austral-I-Xile-94" 

Catalans: 
Josep M' FreiJ<:a. 
FaustJustribó. 
Angel Aguirre. 
Jaume Colom. 
Jordi BresoIl. 
Antonio Laplana. 
Josep M' Castellvi. 

Xilens: 
Ricardo Roselló. 
Luis Mellado (Naco) 
Armada de Chile. Comando 
de Buzos Tacticos 

L'expedició té unes 2.700 dia
positives en procés de classificació i' 
unes trenta hores de video en la 
mateixa situació. Oportunament 
s'informara de l'audiovisual que 
s'esta preparant per a la seva pro
jecció pública. 

J osep Maria Castellvi 
SAS-CEIL 
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Entrevista amb ... 

l'Iban Calzada 
Ell és jove. És com qualsevol altre jove que trepitja l'asfalt de la nostra ciutat. 
Té 23 anys i estudia a l'Escola Municipal de belles Arts. Es diu Iban. Amb ell 

molts de nosaltres compartim una forma de viure, un somni que ens esperona, 
que ens ajuda a afrontar el dia a dia; l'activitat esportiva. 

Té un somriure especial, 
una lluentor als ulls que evi
dencia la resta. Com a conse
qüencia d'un infaust accident, 
pateix una discapacitat funcio
nal, que Ji resta una mobiJitat 
important. 

Sorprenentment, desco
brim que és un passota de les 
barreres arquitectoniques, ja 
no s'hi fixa. «T'hi trobes molt 
sovint, si cada vegada has de 
muntar un ciri no valla pena. 
Quan hi ha un rengle d'esca
les, busco un parell «d' onsos» 
que m'ajudin. 

Ens el podem trobar en
'trenant a I'INEFC, hi va tres 
cops a la setrnana. Uns alum
nes de l'assignatura de Diditc
tica de l'Educació Física espe
cial desenvolupen amb ell un 
programa de preparació de 
for~a i resistencia esportiva. 

En el seu cau, un espai 
molt íntim per a ell, on es re
fugia per dissenyar, recorda 
com 'va comen~ar una de les 
seves afeccions. Em cavil.lava 
el cap, haurem de fer alguna 
cosa, si no ens avorrirem. La 
veritat és que no sé com em va 
arribar la informació que hi 
havia gent que esquiava, vaig 
investigar una mica, i a partir 

. d'una foto, en el taller d'en 
Paco Piñol construírem un es
tri, que no té res a veure amb' 
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les cadires que hi 
ha per esquiar, i 
amb «allo» vam 
fer les primeres 
baixades. Les ca
dires convencio
nals duen un sol 
esquí, i jo em 
vaig creure molt 
llest i vaig dir: 
«amb un de sol 
no t'aguantaras» 
i vam instal.lar 
un mono esquí, 
era un «pepino» 
perque té molta 
base i no es po
die n clavar can
tells. La primera 
esquiada, la vaig 
fer a Boí Taull, 
sense agafar els 
remuntadors, por
tava uns quants 
amics que feien de porteja
dorso La primera esquiada se
riosa va estar a Ordino Ar
calís. 

Les estacions d' esquí nor
malment no et fan pagar els 
forfaits, et faciliten molt les 
coses -no ho entenc-, et pa
ren els telecadires, caus del 
remuntador i muntes l'espec
tacle. Molt bon "rotllo", si tens 
qualsevol problema te'l solu
cionen rapidament. 

«Escollir l'activitat esporti-

va i no el sedentarisme depen 
de cadascú, la meya opció es 
més normal.» 

Ell, vol deixar plena 
constilncia de l'agralment 
que té als amics i familiars 
en el primer dia de neu, fins 
que a poc a poc va anal' aga
fant confian~a en el medio 
Com en tots els inicis, han 
existit situacions, que amb el 
pas del temps aprenem a 
relativitzar. 

Una vegada a Astun, en 
el campionat d'Espanya, va 

333 
EI, •• ull 



estar nevant tota la setmana 
i les pistes varen ser trepitja
des per les maquines. En 
una de les baixades vaig veu
re el pas d'una pista a una 
altra, era pie que vessava 
d'una neu verge molt sug
gerent. El resultat: enfonsat 
amb dos pams de neu a so
bre del cap. Vaig haver de 
fer un forat amb els pals per 
fer senyals; al cap de 10 mi
nuts ja tenia gent amb les 
pales per treure'm d'allí. 

La temporada pass ada va 
trencar la no gens menysprea
ble quantitat de 15 esquís. 
Amb el pas del temps vaig 
anar comprovant que el meu 
equilibri sobre la cadira millo
raya. Va arribar a les meves 
mans informació que hi havia 
competicions especials. El 
primer any no tenia el nivell 
suficient i m'ho vaig mirar des 
de fora. L'any següent va ser 
la prova de foc, amb la partici
pació en uns campionats d'Es
panya i en una copa interna
cional deis Pirineus fent plata 
en slalom especial i bronze 
respectivament. 

En se sent orgu
llós i nosaltres admi
rats d'una serie de 
diapositives en les 
quals surt el nostre 
protagonista fent 
submarinisme. 

El comenyament 
va ser amb un curs 
amb la SAS del 
CELL, era el primer 
nivell, no vaig acabar 
les practiques per
que ja era la tardor i 
a mes havia de pas
sar la revisió médica 
que no estava cIar 
que la superés. Apro
fitant que el meu germa es ins
tructor submarinista del PADI 
(sistema americil) a Hon
dures i que fins i tot hi ha ins
tructors en aquest país espe
cialitzats per a disminu'its vaig 
fer uns cursets. Tinc tots els 
títols esportius -Open water i 
Advance-. M'he capbussat a 
Hondures i la República Do
minicana. Per moure'm sota 
I'aigua porto uns guants pal
mípedes, per tal d'anar al rit
me deis que porten aletes. 

Tinc molta més mobilitat sota 
I'aigua que en la vida quotidia
na. 

Realment hem d'aprendre 
molt de les circumstancies, de 
I'eventualitat d'aquesta vida, 
de I'aventura de I'existencia, 
de les persones que ens envol
ten. Gracies per aquest exem
pie Iban. 

Equip Aresta 
.Transcripció: Juanjo Garra 
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Vaig acostar la tassa als meus llavis. La fredor de l'argil.la es va suavitzar així que un petit 
glop de cava rellisca cap al meu paladar. No vaig poder SÚIÓ pensar en aquell fet banal que 

realitzava. Altres cops havia degustat cava, és claro La diferencia era que aquell cop ha estava 
fmt amb una tassa de 2000 anys d'antiguitat. Era ceramica romana recuperada durant 

l'estudi d'un vaixell roma del segle 1 d. C. enfront del Cap de Creus. Per aixii brindavem. 

La Capsula del Temps 
Una breu introducció al passat submergit 

P 
EL capbussador (excur· 

sionista subaquatic, 
per si algú encara 
dubta de la nostra fi· 
losofia) l'existencia 

d'unes restes submergides (de 
qualsevol mena) suposa una incur· 
sió fora del temps en un lloc i en un 
espai que en el seu moment van 
cloure el seu cicle de vida sobtada
me¡1t Les civilitzacions, les ciutats, 
etc. evolucionen, creixen i es des
granen lentament Un vaixell (o al
tres restes) es troben al fons d'un 
espai aquatic després d'un impre
vist, digueu-li tempesta, accident o 
agressió. Si fóssim supersticiosos 
podriem deixar-nos dur per la cre
en\<! que entre les parets d'un nau
fragi resten encara les ilnimes deis 
que allJ van habitar o hi van morir 
sobtadament Podríem pensar tam
bé que l'esperít del mateix vaixell 
resta presoner del seu desti portua
ri que mai no va assolir. No cal ser 
tan espiritual per gaudir de l'emo
ció que desperta el passat enfonsat 
Tot capbussador conscient veu com 
se li obren les portes d'una nova 
perspectiva en el món subaquatic 
quan s'acosta a un vaixell naufragat 
A voltes quan el vaixell és modero i 
esta relativament sencer en un fons 
accessible podrem distingir una 
massa negra difosa que ens omple 
l'esguard. Acostar-se a vaixells d'a
questes característiques és experi
mentar el saldroc del cor quan es 
detecta la foscor del seu contoro 

retaIlat contra el fons blau verdós. 
No cal anar gaire lluny per tro

bar el que us dic. Molt a prop de la 
nuclear de Vandellós i prenent com 
a referencia la cúpula d'aquesta cen
tral hom pot endinsar-se en la trista 
história del Vapor Correu de l'Atrne
lla (o de I'HospitaIet, segons qui ho 
digui). 

Es tracta d'un gran paquebot 
(carrega i passatgers) que van tor
pedinar durant la primera Guerra 
Mundial. És angles, i el submarí que 
el va enfonsar era Italia. Avui des
cansa a 55 metres seccionat en dues 
parts per l'impacte. La seva imatge 
és colpidora a causa que les aigües 
són sempre brutes i la visibiljtat es 
redueix a menys d'un metre. Es una 
irnmersió tecnicament complexa i ja 
hi ha hagut greus "problemes" amb 
alguns capbussadors poc preparats. 
Les bodegues són plenes de cotxes i 
motocicletes, aix1 com pertrets di
versos d'ús núlitar, tot en un estat 
molt malmes. Pel profa us diré que 
la profunditat en que es desenvolu
pa la irnmersió linúta a 15' la perma
nencia en ellloc si no es vol entrar 
en riscos afegits. 

Penseu, amb aquest marge de 
maniobra, que pot suposar una en
ganxada, una distracció en l'orienta
ció de retoro de l'ancora o una per
dua sobtada d'aire. 

Recordo un cop que hi vaig bai
xar amb la pretensió (innocent de 
nú) de fer-hi fotos. Vaig enfilar a tra
vés de la corda de l'ancora cap al 

fons. El color s'anava enfosquint aix1 
que m'enfonsava. De sobte i tocant 
fons vaig veure-ho tot fosc. Era com 
si s'haguésfetde nit. No entenia res. 
Vaig restar quiet agafat a la corda de 
I'ancora. Lentament els meus ulls es 
van anar acostumant a la foscor i 
vaig detectar una lleugera claredat 
davant meu. Era una petita lluentor 
en forma rodona. En aixecar el cap 
vaig adonar-me de la meya situació. 
Per damunt meu es dibuixava el pe
rimetre de la trampilla de la bodega 
que era per on jo m'havia escolat en 
seguir la corda que previament i, 
com és lógic, també hi havia caigut. 
Ni m'havia adonat que m'lú ficava 
La lluentor que havia vist correspo
nia a un ull de bou que solitari m'ha
via fet ballar el cap durant uns ins
tants. 

Altres vegades el vaixell és més 
antic i la fusta encara es conserva i 
dóna la forma de la seva estructura 
marinera Acostumen a ésser encon
tres for~a colpidors per la me
lanconJa estetica que presenten. 

Cordes i xarxes fantasmals 
se'ns presenten com si un castell 
encantat estigués reptant-nos a en
trar-hi. La fusta podrida deixa esclet
xes i'parets buides per les quals els 
capbussadors ens sentim atrets irre
sistiblement. 

Un deis grans classics d'aques
ta mena en els quals he bussejat és 
el "Camatic", un vaixell angles de 
vela, deIs pruners que creuaren el 
Canal de Suez després de la seva 

~Unipreus 
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eonstIUccÍó. Duia soda, cervesa i vi 
per als soldats de Sa Majestat brim
nica destinats a l'Índia. Es va clavar 
una nata en un escull de l'Estret de 
Gubal entre l'África i el Sinaí. Ara 
resta a uns 30 metres de fons, reco
bert de vida animal, entre peixos de 
tota mena i formacions de corall de 
totes les formes i colors. És com un 
esquelet de fusta podrida. No és una 
immersió difícil. Només cal con
trolar laprofunditat i el temps. No lú 
ha rastre de les cerveses, pero am
polles de vidre trencades tantes com 
vulgueu. 

A voltes és un naufragi provocat 
per la darrera guerra allo que ens 
introdueix en la seva capsula del 
temps. Moments histories se'ns 
obren als ulls i a l'enteniment en 
forma de materials i pertrets desti
nats a oblidats fronts i desapareguts 
soldats. Acostumen .a ser immer
sions vertiginoses en les quals la 
carrega pren protagonisme al ma
teix vaixell. També es dóna el cas de 
vaixeIls de guerra naufragats en ba
talla. En aquests casos, a gairebé 
tots el paYsos els dóna per la banda 
sentimental i et prohibeixen de cal>' 
bussar-fhi en considerar-los cemen
tiris submergits. 

Del primer cas d'aquest tipus 
de naufragi us podria dir que en 
aquests moments i des de fa uns 
mesos hi ha una destinació específi
~a. Es tracta del "SS Thistlegorm". 
Es un mercant angles bombardejat 
el 1941 per avions alemanys mentre 
esperava creuar el Canal de Suez 
durant la II Guerra Mundial. Trans
portava material de guerra de tota 
mena pel VIII exercit angles 
d'Egipte. Oblidat fa 50 anys (Cous
teau s'lú va passejar temps després 
de l'enfonsament) es va retrobar ara 
fa un any i migo Va carregat de mo
tos BSA, camions, vehic1es tot ter
reny, botes militars, avions, muni
cions, canons, tanes ... , i tot el que us 

pugueu imaginar del museu de 
l'horror de la guerra. 

Hi vaig estar ara fa un any i es
caig i vaig necessitar tres dies d'es
tar-me ancorat sobre el vaixeIl per 
poder fer-lo tot i documentar-lo foto
griúicament Fa 125 metres de lIar
gada i es necessiten de 3 a 4 immer
sions dimes, eom a mínim, per po~ 
der-lo abastar en detall. En un pro
per cicle de projeccions del CELL el 
podreu veure, si hi esteu interes
sats, en un monogriúic que hi pre
sentaré. 

Un altre espai emocionant que 
podem trobar en el fons és el passat 
remot Em refereixo al temps en que 
de les llaunes de refrescos i deIs 
tetrabriks en deien iunfores. Poques 
vegades tindrem l'oportunitat de 
passejar-nos entre camps d'iunfores 
o altres restes ceriuniques antigues. 
Estem entrant en un temps que tras
passa la pura exploració per endin
sar-nos en la ciencia de la historia a 
través de l'estudi de les restes mate
rials de l'home (o sia, l'Arqueolo
gia). Uavors l'esperit s'allunya cen-

tenars d'anys, quan fer 100 km per 
terra signíficava dies. Rarament tro
barem el vaixell en aquests casos. 
Com a molt sera una malmesa es
tructura de fustes, sempre per sota 
de la carrega: Els segles i el mar 
s'han emportat la fusta que no que
da colgada de sorra i per aixo la 
imatge pot resultar decebedora per 
al capbussador. Un grapat de tines i 
pots vells! 

Pero, atenci6 amb aquestes 
gerres i tines! 

Per entendre el delit que els 
lústoriadors demostren per aques
tes peces s'ha d'explicar el concepte 
de la recerca. De qualsevol objecte 
que avui es fabrica hi ha planols i 
noticies del disseny. Tenim docu
mentació de l'ús que se li d6na i aixo 
ens permet relacionar-lo amb el seu 
entom. Com més antic és l'objecte 
més difícil és trobar-ne informaci6 
escrita o documental. L'arqueologia 
i en el cas que ens ocupa, la suba
quatica, s'ocupa de l'estudi material 
deIs objectes que es troben i de com 
estan situats en relació al seu entom 
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per si aixo també pot aportar iIúor
mació. A Catalunya gaudim d'una 
'infraestructura moderna i avan9ada 
en aquest campo El Centre d'Arque
ologia Subaquatica de Catalunya, 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat té un laboratori i magat
zem a Girona i un vaixell oceanogra
fic itinerant, el Thetys, que explora 
la costa catalana. 

El pas previ a aquesta organit
zació va ser l'excavació més conegu
da a l'Estat espanyol, la del Culip-IV, 
que en una llarga campanya en 6 
anys, des del 1984 va treure a la llum 
el carregament de cera mica si
gil·lata, provinent de prop de Nar
bona, més gran del món. El segle 1 
d.C. es va coneixer millor gracies a 
les aportacions documentals que de 
l'estudi del peci es van deduir. Un 
altre exemple clar del que significa 
un camp d'iunfores el trobem a Gre
cia. Tot el país és un gran jaciment 
arqueológico La immersió hi és pro
hibida davant la impossibilitat de 
controlar el compliment de la llei pa
t¡imonial en un escenari tan amplio 
Es un cas d'impotencia científico
económica. Hi vaig estar en algunes 
illes i en totes tens la mateixa sensa
ció de passejar pel túnel del temps. 

En un altre apartat caldria si
tuar les restes ruverses que es po
den trobar al fons. A Sicília, per 
exemple, vaig trobar unes columnes 
gregues submergides molt a prop 
del port de Siracusa. L'explicació 
s'hauria de buscar en el vaixell que 
les transportava, roma possible
ment, que se les va treure de sobre 
en un estat de mala mar. 

Durant la immersió múltiple 
que vaig fer en el 'Thistlegorm", ja 
esmentat, em vaig trobar dues loco
motores de tren que resten dem
peus en el fons com si estiguessin 
en moviment Malgrat que ja estava 
avisat del que trobaria no puc negar 
que em va impressionar. 

'L'anecdotari, que no s'acabaria 
mai, es pot completar amb l'existen
cia d'un bombarder alemany de la 
Legió Cóndor enfonsat a 31 metres 
a prop de Tarragona. Hi ha moItes 
possibilitats que l'aparell abatut fos 
un deIs que van estar bombardejant 

. LIeida uns mesos abans. Sempre 
que hi baixo ho faig amb un cert 
recel interior pel que suposa aques
ta ferralla. 
. .• En aquests casos i fins que la 

raó. comen~ a funcionar, l'estupor 
domina el bus i el temps d'immersió 
s'accelera amb l'imprevist A LIeida 
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no cal que us digui 
que aquesta emoció 
la podeu sentir quan 
us capbusseu al dip6-
sit antic d'aigua. 
Aquest és un cas atí
pico No es va enfon
sar. U var ficar aigua 
a dins. Es aix1 com 
s'ha preservat la be
Ilesa de la construc
ció, bella obra d'engi
nyeria civil de la 
n·lustració. 

Ja hem vist dife
rents tipus de restes. 
Modernes, antigues · 
típiques i atípiques. 
He volgut expressar 
el sentíment que pot 
tenir el capbussador 
davant d'aquestes ' 
restes. Pero voldria 
deixar clar que allo 
que apareix en el 
fons poques vegades 
té a veure amb alIo 
que surt a les pel·
Iícules. EIs ferros 
són rovelIats i tallen, 
les fustes estan po
drides i es trenquen, et taques de 
quitra o carhó ... 

Els tresors de pirates cal cercar
los amb les empreses especialitza
des, sobretot americanes en una tas
ca a cavaII entre la ciencia i I'a
ventura. Com que en el Mediterrani 
no hi ha galions amb tresors us re
coman o que us consoleu lIegint 
"L'illa del tresor" de l'Stevenson que 
almenys té ambient 

P.E.: Voluntariament he deixat 
d'escriure deIs anomenats vaixelIs 
"biotop" els quals "contra lIur volun
tat" són enfonsats amb finalitat 
turistico-ecológica. Malgrat la bona 
voluntat deIs promotors dels projec
tes no ho podem considerar un nau
fragi sinó queIcom enfonsat expres
sament Tot i aixo es crea al voltant 
d'aquests biotops una bona zona 
d'irnmersió digna d'ésser visitada 
també, pero no cal que els busqueu 
"morbo" perque no en tenen. 

Petit i-ecull de normes de segu
retat en immersió en vai
xeIls i restes enfonsades: 
-Distingir entre vaixell enfon-

sat i jaciment arqueologic. La regla 
de considerar 100 anys d'antiguitat 
per classificar unes restes d'interes 
arqueológic no significa que aques
ta sigui la consideració legal. Tots 

els paisos tenen lIeis severes de pro
tecció del seu patrirnoni submergit. 
Cal coneixer-Ies per evitar malente
sos irreparables. Per si de cas no 
s'ha de treure mai res ni canviar-ho 
de lIoc quan estem en el fons. 

-Elements deIs naufragis a trac
tar amb precaució: 

a) Ferros que sumn, ganxos, 
fils de pesca, xarxes i coralls. 

, b) Portes, plataformes, estruc
tures insegures, grues". 

c) Per si de ·cas no us recolzeu 
en aquests elements. 

-per si de cas anar equipats 
amb doble equip d'aire o doble regu
lador, vestit per protegir-se de les 
rascad es, doble punyal, brúixola, 
llanterna ... 

-Observar elements identifica
bles per facilitar I'orientació. 

-Utilitzar corda guia si eS pene
tra a l'interior. 

-No gastar més d'un ter9 d'aire 
si ens introdui"m a !'interior. 

-Evitar forats petits o finestres 
per entrar. 

-Mantenir la fIotabilitat neutral 
per evitar aixecar pols i fango Fer les 
aletejades curtes. 

-No entrar més de dues perso
'nes en un espai tancat. 

Josep M. CasteIlví 
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Tarja Federació 1995 

Preus de la IIicencia esportiva per a I'any 1995 
Llicencia+Commercial Unión (viilida per a 101 el món) 
Nonnal Especial 
Grans (de 18 a 75 anys) 
Juvenils (de 14 a 17 anys) 
Infantils (de 6 a 13 anys) 

7.300,- pies. 
7.000,- ptes. 
5.725,- ptes. 

Grans (de 18 a 75 anys) 
Juvenils (de 14 a 17 anys) 
Infantils (de 6 a 13 anys) 

13.800,- ptes. 
13.500,- ptes. 
12.225,- ptes. 

Uicencia+MGD (solament Estat espanyol) Uici",cia+MGD (viilida per a tot el món) 
Grans (majors de 18 anys) 5.425,- ptes. Grans (majors de 18 anys) 9.225,- pies. 
Juvenils (de 14 a 17 anys) 5.125,- ptes. Juvenils (de 14 a 17 anys) 8.925,- ptes. 
Infantils (fins a 13 anys) 1.850,- ptes. Infantils (fins a 13 anys) 5.650,- pies. 

Uicencia temporal (2 dies) 
Solamenl és aplicable als casos reglamentirriament previstos 300,- ptes. 

Resum de les caraclerístiques més destacades de les diverses versions d'assegurances. 

Commercial Union 
Nonnal 
- Valida a 101 el món 
- I:assistencia és a tots els centres assistencials del món 
-Compren tates les activitats normals de muntanya i a més: l'esqui de pista, l'espeleologia, descens d'engorjats, 

mal de muntanya, efectes climatics (insolació, congelacions, etc.), picades d'animals i d'insec!es. 
-No té els requeriments necessaris per a la participació en competicions de caracter estatal. 

Especial 
- VilIida a tot el món 
- I:assislencia és a totS els centres assistencials del món 
-Compren totes les activitats normals de muntanya i a més: I'esquí de pista,l'espeleologia, descens d'engorjats, 

mal de muntanya, efec!es climlttics (insolació, congelacions, etc.), picades d'animals i d'ínsectes 
-Si té els requeriments necessaris per a la participació· en competicions. Tan! a l'Estat espanyol com a 

l'estranger. 

Mutualidad General Deportiva 
Nonnal 
-Solament és viilida a l'Estat espanyol. 
-Solament es pot rebre l'assistencia en centres concertats. 
-Solament compren les activitats normals de muntanya. 
-Si té els requeriments n,ecessaris per a la participació en competicions, pero solament a l'Estat espanyol. 

Nonnal+Credencial 
- Viilida a tot el inón. 
-Solament es pot rebre l'assistencia en centres concertals a l'Estat espanyol. 
-Solament compren les activitats normals de muntanya. . 

\ 
-Si té els requeriments necessaris per a la participació en competiciohs, pero solament a l'Estat espanyol. 

r---~--------------~--------------------------------, 
El nostre consoci J osep M. Castellvi ha rebu!, recentrnent, el "Premi a la professionalita!, innovació i 

qualitat en l'ensenyament del busseig" de 1994 que concedeix l'Associació Professional d'Instructors de 
Busseig (pADI). 

El premi té ilmbit europeu i es dóna a quatre ínstructors cada any. Ell és el primer de l'Estat espanyol que 
rep la menció. 

El mateix Josep M. ens ha manifestat que vol expressar el seu agraiinent als companys d'Escola de la SAS 
per la seva col.laboració, ·sense la qual no hauria obtingut l'esmentat guardó. 

Felicitats! 
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Bussejar a "El Hierro" 

QUAN I'any 1995 ja 
havia dins la Terra 
Ferrna (0.00 hores 
a la península), no
saltres encara dis

posavem d'una hora per acabar 
de sopar a la terrassa del nostre 
apartament (a dins teníem massa 
calor) i preparar l'equip d'im
mersió per rebre l' any nou 
submergits dins de l' aigua de 
l' Atlantic, concretament, al port 
de la Restinga, petit nucli ma
riner situat al sud de l' illa canarla 
de El Hierro. 

És ben cert que sota l' aigua 
es perd la noció del temps, peró 
aixo de submergir-se a l'aigua un 
any i sortir-ne l'any següent és 
una experiencia única. A l'hora 
exacta del canvi d'any, l'Ignasi, 
el nostre mestre de cerimonia, es 
va encarregar de produir dotze 
raigs de llum intermitents amb la 
seva Ilanterna submarina. Poste
riorment, es van succeir les 
felicitacions i abra~ades sota 
l' aigua. Les nostres bombolles 

. d'aire anaven emetent un mis
satge de bons desitjos mentre 
pujaven cap a la superficie. 

Ens trobavem a l'illa de El 
Hierro, la més petita, occidental i 
meridional de les illes Canarles. 
Més enlla, només resta l' AtJantic 
en la seva immensitat. El pai
satge de l'illa esta marcat cla
rament pel vulcanisme propi de 
les illes Canarles, conseqüencia 
de la petrificació de la lava. Aixo 
fa que trobem un paisatge molt 
escarpat (només hi ha una platja, 
amb sorra verrnella, a tota l'illa) i 
molt elevat. El seu punt més alt 
era el pic de Malpaso, situat a 
1520 m sobre el nivell de l' At
liintic. S'ha d'anar amb compte 
amb el nostre nivell de nitrogen 
residual a l' organisme, ja que és 
perillós estar en un mateix dia a 
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25 m sota I'aigua i a 1000 m sobre 
el nivell del mar. 

L'illa és un continent en mi
niatura que ofereix múltiples 
varietats climatologiques i pai
satgístiques. Podem practicar 
tot tipus d' acti vitats a l' aire 
lliure: senderisme (entre els 
boscos de laurisilva i pi canari), 
escalada, mountain-bike, 4 X 4, 
vollliure i fins i tot espeleologia 
(en cavitats de lava de desenvo
lupament horitzontal en la seva 
majoria). 

. No hi ha turisme organitzat. 
No trobarem cap "guagua" de 
turistes, ni hotels (només hi ha 
dos hotels en tota l'illa i un d'ells 
és precisament el més petit del 
món, amb quatre habitacions i 
prou, pero situat a lá vora d'un 
penya-segat on les ones tren
caven amb especularitat). 

Es fa estrany trobar un 
aeroport en aquella illa, cal tenir 
en compte que la carn fresca, 
patates i l' enciam son articles 
considerats de luxe . 

La població és escassa (no
més hi ha 6000 habitants) i es 

parla un castella amb accent 
sudamerica. 

Pel que fa al mar, objecte 
preferent de la nostra visita, cal 
dir que oferia unes condicions 
optimes per a la practica de 
l' escafandrisme: visibilitat de 
més de 40 m, temperatura de 
I'aigua entre 19 i 24° C. A més, 
cal afegir que varem bussejar 
aquells cinc dies a la zona sud de 
l'illa (al Mar de les Calmes) on la 
superficie de l'aigua sembla un 
Ilac. Eu canvi a la part nord i est 
de I'illa bufen el vents alisis, que . 
aixequen gran s ones i mol tes 
vegades cal fer servir cordes per 
baixar en grup sota l' aigua i evi
tar que ningú no es perdi durant el 
descenso Aquesta part només és 
apta per a bussejadors experts. 

Tampoc podem oblidar que 
som a l' Atlilntic, on la marea puja 
i baixa dues vegades al dia. Quan 
la marea és baixa i arribes al port 
has de practicar l' escalada per pu
jar de la barca al moll. 

El fons submarí, obviament, 
és format per roques i sorra 
d'origen volcanic. La sorra pot 

341 
Elle.uU 



presentar diversos colors (gris , 
vermell, etc.). Una gran part 
d'aquestes roques és recoberta 
d'algues. Ens trobem, sens dub
te, amb el fons submarí més 
preservat de l' acció de 1; home a 
totes les Illes Canaries. 

Podem contemplar especies 
de peixos propies deis tropics 
com és ara el peix trompeta, el 
gall blau, la "vieja", etc. També 
és freqüent l' abade, molt similar 
al nero encara que té el cos una 
mica més allargat. Tanmateix, hi 
ha mol tes morenes, sovint 
acompanyades d'un crustaci que 
treu de les seves dents la resta 
d'aliment en descomposició. 
Aquest crustaci es denomina 
"lady escarlata" i actua com una 
veritable estació de neteja. 

A les immersions noctumes 
és freqüent trobar-se amb el peix 
globus (tamboril espinoso) que 
s'infla d'aigua quan se sent 
amena~at. A la nit també podem 
veure sepies intentant camuflar
se a la sorra del fons. Un noi del 
nostre grup va estar a punt de to
car una "tembladera", pero en 
"Cafe", el nostre guia, va evitar la 
catastrofe d'una descarrega elec
triea. En 1I0c d'una enrarripada va 
rebre un cop de lIantema al cap. 

Una immersió molt especta
cular consistia a bussejar al "ba
jón" de La Restinga. Aquest 
enorme rocam eonstitueix un mi
rador excepcional per la gran 
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quantitat de peixos que hi pas
sen: barracudes, "medregales", 
"chopes.", etc. Per sota nostre, 
una paret quasi veltical baixava 
fins a 150 m de fondaria. 

El "chucho" (pastinaca) és 
molt freqüent de trobar-Io, mig 
enterrat, en 1I0cs sorrencs. Quan 
fuig sembla que llisca per sobre 
de la sorra del fons. Alguns 
d'aquests éssers tenen dimen
sions realment gran dioses i poden 
pesar molt més de 100 kg. 

L'altra immersió classica era 
la de gabarra (petita barca que es 
va utilitzar per portar els blocs de 
pedra per construir l' escullera del 
port de La Restinga). Molt a prop 
hi ha una cova molt petita, de 
només un metre i mig d'altura 
que esta plena de llagostes de més 
d'un pam. Hi ha qui diu que es 
tracta d'un santuari de lIagostes. 

També recordem la immersió 
del darrer dia de l'any, quan el 
"Cafe" es va despendre del seu 
escafandre autonom (botella, ar
milla i regulador) i va pujar sense 
res a la superfície en escapada 
lliure. Ens vam quedar tots 
sobtats, perque no en savíem res. 
El "Cafe" només ens va advertir 
que ens reservava una sorpresa. A 
poc a poc tots vam anar fent el 
mateix que el Cafe. EIs nos tres 
aquips van quedar abandonats so
bre la sorra del fons, a uns sis 
metres de fondana. 

A l' exterior hi havia molt 
corrent i molta escuma. A la paret 

de roca hi havia l' entrada a una 
gran .cova. Vam entrar deixant
nos emportar pel fort corrent, 
lliscánt sobre les roques de 
l' entrada. Mai fins lIavors havíem 
entrat en una cova a una velocitat 
tan vertiginosa només ens 
preocupavem per no topar amb 
les roques. Un cop dins, vam 
esclatar en crits d ' euforia fins 
lIavors continguda. L'adrenalina 
ens invadia el coso . 

I no tenim espai per comentar 
totes les immersioms. Cada una 
tenia alguna cosa d' especial: una 
immersió amb fort corrent al 
"bajon" de la Restinga, la im
mersió a un camp extens d'an
guiles jardineres la immersió a la 
cova de l' alemany, etc. 

Volem finalitzar aquest ar
ticle agraint molt sincerament 
l'hospitalitat del nostre amic Car
los Borbonés i la seva dona 
Charo, amb els quals vam passar 
uns dies irrepetibles a Tenerife, 
visitant practicament tota l' illa, 
repassant la gastronomia típica, 
recorrent botigues ... L'únic que 
va intentar fer-nos la vida impos
sible va ser el seu fill de dos 
anys, Carlitos. Quin marrec més 
entremaliat! 

ly1algrat tot, pensem tomar a 
visitar-los, encara que només si
gui per venjar-nos d'en Carlitos. 

QuimAbadia 
MagdaNadal 
Kike Sales 
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El gegant del mar: el tauró balena 

H 
1 ha una nit magica al 

mar. El tercer o 
quart dia després 
de la lIuna plena de 
mar9, el corall de 

les costes occidental s d' Australia, a 
I'ocea Índic, segrega milions d'o
vuls i espermatozous que en menys 
de cinc hores es fecunden i formen 
els primers polips. En quatre dies es 
fixaran fermament sobre alguna base 
solida que sera el comen9ament 
d'una nova colonia. Durant aquests 
dies el mar s'omple d'una capa 
organica espessa que es barreja i es 
confon amb el plancton, del qual 
I 'Índic és especialment rico 

Els fets que segueixen són, si 
més no, tan engrescadors com aquest 
primer fenomen descrit. ParaUe
lament a la posta en massa del corall, 
bancs de milers de sardines i al tres 
especies acudeixen al banquet col
lecliu que ofereix la profusió de pos
ta i de plancton. Atrets pels bancs de 
sardines, hi concorren bancs de 
túnids i de dofins que troben en les 
sardines i en altre peix petit el seu 
plat favorit. Entrant i sortint deis 
bans de peix pelit, els peixos grans 
en treuen profit. També fan acte de 
presencia els taurons, de tata mena i 
de tot tamany, que lIuiten per acon
seguir qualsevol tipus de presa, 
d'entre les ja citades. La presencia 
de taurons és habitual en les costes 
amb esculls. Generalment no repre
senten un perill imminent per al 
capbussador, pero s'han de tractar 
amb precaució; de nit són com 
fantasmes, apareixen i desapareixen 
en la foscor; en les nits de lIuna ple
na de mar9, a Ningaloo Reef, vaig 
poder fotografiar-los aprofitant-ne la 
presencia. Tot i saber que estaven 
alimentats i que no eren especies es
pecialment agressives, els 3 metres 
de Ilargada d' algun exemplar im
posaven respecte; de dia també feien 
respecte, pero llur aparició era 
menys sobtada. 

El peix més gran 
Entre els taurons que fidelment 

acudeixen a la cita cada mes de mar\, 
a Ningaloo Reef n'hi ha un de poc 
habitual en les trobades marines: el 
tauró balena. El peix més gran del 
planeta surt d'arran de mar, d'un 
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punt encara desconegut pels cien
tífics, per adreyar-se, any rera ariy, a 
les costes del North Cape, a Aus
tralia occidental, en un particular 
banquet de plancton i morralla. Amb 
la boca oberta contínuament, tra
vessa els bancs de plancton i em
brions de corall engolint tot el que 
troba al seu pas i que posteriorment 
filtra a través de les agalles que té a 
banda i banda. 

El fet que no sigui un tauró car
nívor fa respirar amb tranquil.litat a 
més d'un que ha tingut I'oportunitat 
de nedar al seu costal. Estem parlant 
d'un animal que mesura, per regla 
general, més de 8 metres i que per la 
forma recorda els seus parents direc
tes, els taurons, aquests darrers 
adaptats al consum carnívor. Mal
grat el seu nom popular de tauró 
balena, no . és un cetani ni un ma
mifer. No deixa de ser un gegant 
inofensiu i pl1tcid que fa inoblidable 
el moment de la seva trobada als qui 
s'hi poden acostar en viu. Aixo 
només es dóna en el període que va 
de mar9 a juny en la que podríem 
anomenar tardor austral; després 
d' aquest període, el tauró balena 
desapareix vés a saber cap a quina 
nova deslinació i només és vist en 
comptades ocasions i de forma no 
previsible arreu deis oceans de tot el 
món. El cert és que I'únic 1I0c de 

. presencia fixa i regular és l' escull de 
Ningaloo Reef, a Australia occiden
tal. 

Un tauró dificil d'estudiar 
El Dr. Alastair Birtles, de la 

Universitat James Cook de Towns
ville, Queensland, a Australia, és 
una de les persones que de fa molts 
anys es dedica a estudiar la vida i 
miracles d'aquests gegants del mar. 
Varem coincidir en el vol que ens 
duia des de Townsville a Perth i aixo 
ens permeté de tenir una lIarga con
versa i, posteriorment, col.laborar 
amb ell. El seu departament del Reef 
Research Centre, en col.laboració 
amb la Universitat de Southern 
Croos de Lismore i els departaments 
gestors de la protecció del medi na
tural d' AustrMia, esta fent un estudi 
de I'impacte ambiental que suposa la 
presencia de turistes i de I'home en 

general, en les pautes de compor
tament deis taurons balena en la seva 
cita anual a Ningaloo Reef, a la costa 
de I'oest d' Australia. La seva tasca 
consisteix a documentar tots els 
contactes humans amb els taurons 
balena que es puguin produir alllarg 
de les costes d' Australia occidental. 
Amb la seva presencia diaria al mar i 
el contacte amb turistes i gent de 
mar, el Dr. Birtles i altres col.legues 
seus, documenten i informatitzen 
tota la informació estadística que 
aquests contactes aporten. Mitjan-
9ant tests, tan objectius com es pot, 
obtenen dades de les experiencies 
que els humans que han tingut una 
trobada amb els taurons balena 
hagin experimental. 

En contactes directes del Dr. 
Birtles amb els animals, es dedica a 
classificar-Ios per tal d' aclarir-ne les 
pautes de conducta. No se sap prac
ticament res d'aquests grans peixos; 
no se'n coneixen les pautes de pro
creació i encara es dubta si es repro
dueixen per ous o placentariament. 
Tampoc se'n coneixen les conduetes 
i un cop abandonen Ningaloo Reef, a 
mitjan juny, se'n perd la pista com
pletament. S'han marcat alguns 
exemplars, pero poques vegades es 
retroben. 

La presencia periodica d' a
quests taurons a Ningaloo ha evi
denciat que la major part són ani
mals.que encara no han arribat a la 
maduresa. On són els adults i les 
femelles és un misteri per resoldre. 

El Dr. Birtles ens explica que el 
tauró balena té unes marques d'iden
tificació sobre les aletes natatories. 
Aquestes marques són úniques per a 
cada animal i equivalen a les nostres 
empremtes digitals. Em demana que 
li faciliti fotografies deis exemplars 
que puguem trobar i, concretament, 
d'a1guns punts del cos de I'animal 
que són definitius per a la identi
ficació. 

No creu que l' animal estigui en 
perill d'extinció. Les Ileis aus
tralianes són for9a severes quant a la 
protecció de l' animal i res no fa pen
sar en un perill imminent. Per llei no 
es pot estar a menys de tres metres 
de distancia de l' animal per cap 
concepte no es pot tocar ni penjar
se-li a les aletes o a la cua. Les 
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embarcacions tampoc poden acos
tar-se als animals a menys de 50 
metres. No es poden fer fotografies 
amb flash a prop deIs ulls deIs 
animals. Aixo ve detenninat per la 
profusió de vaixells de turistes que 
ofereixen l' alternativa de passejar-se 
al costat d'un d'aquests animals; 
grups de visitants de fins a 10 perso
nes acaben nedant al voltant del 
tauró mentre aquest continua 
impassible el seu camí gastronómico 
És precisament aquesta interacció 
entre turisme i tauró balena que el 
Dr. Birtles i els seus companys estan 
estudiant. A la llarga, el negoci 
tudstic i els taurons balen a en 
sortiran beneficiats. 

Ningaloo Reef 
Ningaloo Reef és un escull de 

corall atípico És l'únic que hi ha a la 
costa occidental australiana de l' 0-

cea índic. Es traba a la solitana i 
anda península del Cap Norh West, 
oposat al golf d'Esmoutb. El més 
interessant de la seva ubicació és 
l' existencia de la fossa oce"ruca a 
menys de 5 quilometres de distancia 
de la costa. Els grans peixos 
oceanics de les profunditats troben 
les seves cadenes alimentarles tan a 
prop de la costa que, inevitablement, 
l ' home els pot veure en unes 
condicions que, altrament, requerirla 
anar més de 150 quilómetres mar 
endins per trabar-les iguals a 
qualsevol altra costa. No és estranya, 
per tant, la presencia del tauró 
balena tan a prop de terra. Aixó pot 
suposar que aquests animals agafin 
aquesta pauta de conducta en algun 
altre lloc que pugui tenir les 
mateixes caractedstiques de Nin
galoo Reef, aigües riques en planc
ton i postes en massa de corall i poca 
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presencia humana en nombre i en 
contaminació. 

El fenomen del naixement del 
corall fa pocs anys que va ser des
cobert a Ningaloo Reef i, per tant, no 
es descarta que es trobin altres punts 
sinúlars. No deixa de ser un misteri 
de la natura el fet que només sigui 

durant una o dues nits després del 
pleniluni de mary. Tot i aixó, la 
presencia del tauró balena en 
aquesta epoca ja havia estat docu
mentada feia diversos anys. Asses
sorats pel Dr. Birtles ens vam 
submergir al costat d'un d'aquests 
mítics animals, vam poder observar
De en diverses ocasions. 

Una ombra immensa 
La meva experiencia amb el pri

mer tauro balen a que veia en viu va 
ser molt emocionant, com no podia 
ser altrament. Va ser un matÍ del mes 

de mary i pocs minuts després 
d'haver comenyat la recerca del 
peix; per la radio del vaixell ens vam 
assabent ar de la presencia de 
}' animal a pocs metres de la nostra 
embarcacÍó; un avió turístic l'havia 
loca!itzat des de l' aire i ens en va 
assenyalar la posició. Varem posar 

una pneumatica a l' aigua per a 
l'assistencia i em vaig llanyar amb 
" equip lleuger d'immersió i les 
cameres fotogrilfiques . Un cap 
passat el primer moment de confusió 
i entre bombolles i escuma va 
apareixer una ombra gegantina 
davant meu que s'anava engrandint 
així gue se m'acostava. No vaig tenir 
temps de reaccionar i l' animal es va 
fer visible clarament, primer la boca 
descomunal, a un metre d' on em 
trobava ; vaig quedar bocabadat 
meDtre, majestuosament, el taur6 em 
passejava els seus 10 me tres de 
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llargada per davant i, amb un Ileuger 
moviment de cua, em superava ig
norant-me olímpicament. Només un 
lleuger moviment del seu ull, tan a 
prop com el vaig tenir, m'assabenta 
que la meya presencia no ti havia 
passat inadvertida. A partir d'aquest 
fet el seguiment de l' animal es con
vertí en la meva tasca principal. Te
nia l' encarrec de fer fotografíes de 
les seves marques d'identificació i 
del sexe, per a la posterior docu
mentació; aixo suposava cabvussar
me mentre l' animal estáva en mo
viment i prendre imatges de les 
aletes, deis costats i de les marques 
principals que en permetessin la 
identificació. Com a detall curiós cal 
ressaltar que aquest exemplar duia, 
en una de les aletes, una esgarrifosa 
queixalada de tauró carnívor (un ti
gre o un mako, possiblement), cosa 
que no ti suposava cap problema. No 
és habitual que els laurons carnfvors 
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ataquin els taurons balena, pero en 
un moment d'apat col.lectiu, quan es 
troben bancs de peix en els quals 
coincideixen ambdues especies, no 
és estrany un atac indiscriminat deis 
taurons més agressius, fruit de la 
bogeria del festí. . 

La tasca de fer-li fotografies no 
resultava facil. No és que l'animal 
fos esquerp no agressiu, sinó que no 
s' aturava per res, havia de mantenir
me a prop seu nedant gairebé sense 
parar. Si pretenia fer una foto frontal 
havia de nedar més rapidament, 
avall~ar-lo uns quants metres, espe
rar que no canviés de septit, esperar
lo i preparar l' enquadrament correc
te. De la seva boca oberta entra ven i 
sortien petits peixos netejadors que 
feien la seva funció a callvi de la 
protecció, i tant!, que els oferia la 
gran cavitat bucal. Amb la mirada 
em seguia tots els moviments. Quan 
m'acostava a l'animal se li desple-

gava una membrana ocular protecto
ra que li cobria els ulls, llavors 
s'enfonsava recelós de la meva pro
ximitat, es feia fonedís cercant algun 
banc de plancton profund; pocs mi
nuts després apareixia vés a saber on 
i només podíem retrobar-lo nedant 
per la superfície amb l' ajuda de la 
pneumiltica. La presencia de grans 
masses de plancton era un problema 
per a l'obtenció de les imatgesja que 
m'impossibilitava la visió. La solu
ció era esperar una zona més neta per 
00, tard o d'hora l'animal creuaria. 
Cree que al final va acabar con
siderant-me un més deis peixos que 
l' envoltaven a l' ombra de la seva 
protecció. 

El temps va anar passant esgo
tador, pero inadvertit. Al cap de més 
de dues hores de seguir l'animal i un 
cop obtingudes les fotografies desit
jades, vaig aturar la persecució amb 
les carnes tenses i completament 
desorientat d'on era. La pneumatica 
ens va recollir rnentre l' animal 
s'allunyavaja fora de la nostra vista. 

Josep Maria Castellví 

Fitxa: 
Nom: 
Tauró balena (Rhiniodon typus) 

Lloe: Ningaloo Reef 
Golf d'Exmouth. Western Australia. 
Ocea Índic. 

Vols des de Perth fins a 
Leapnonth (uns 1.300 quilometres, 
unes 5 hores aproximadament amb 
avió d'helix) i d'allí en cotxe fins a 
Wxmouth (uns 35 quilometres). No 
hi ha taxis perque no són ciutats sinó 
agrupacions de cases aillades i sense 
serveis urbans. Possibilitat d' allotja
ment en campings i bungalows. 

Bane Sabadell 
• • 
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Prens de Llidmcies Federatives 
Llicencia FEEC c.u ........................................................................................ 9.600 PTA 
Llicencia FEEC C.U. Junior ......... ................. ............................................... ... 9.250 .. 
Llicencia FEEC MGD ..................................................................................... 7.750 .. 
Llicencia FEEC MGD Junior ................ .. ..... .. ................................................. 7.450 .. 
Llicencia FEEC MGD Infantil ........................................................................ 3.400 .. 
Llicencia FCE .... ............... ............................................................................... 3.600 .. 
Llicencia FECAS ............................................................................................. 2.300 .. 
Llicencia FCEH ..... .... ...................................................................................... 4.000 
Llicencia FEEC CUI Infantil .......................................................................... 7.900 .. 

Més informació a Secretaria 

Informació Non Local 
," 

En aquests moments, s' estan fent els últims toes per condicionar el nostre nou local. 
Ara instal·len la porta exterior i pinten la interior. Després s'haura d'equipar i moblar l'interior. 
Si tot va bé, a la primavera podrem inaugurar-lo. És molt possible que ens calguin mans i bra~os per al 

trasllat. Esperem col·laboració. Estigueu alerta . 
• ' -" .#} , . . ... ... 

VII Cicle de Projeccions 
Viatges Excnrsions i Expedicions del 1995 

Projeccions cada dimarts a 2/4 de 9 de la nit 

I 
~ 

"" , 
" I
~· 

23 Gener Catalunya: Un país calent A carrec de Jordi Martínez ' 

6 Febrer Un any més fem muntanya " Manel Cortés ~ . 
30 Gener Catars Jesús Forcada '1' 

13 Febrer Una volta pels Estats Units " Josep Guardia 1" 

20 Febrer Escalades InMites " Jordi Marmolejo ' 
257 Febrer Patagonia " JJosep H.errandiz i Teresa Serentill ;. '" 

~~ 
Mar~ Romania ordi Gazquez 1 ...... 
MarI' Per terres deIs inques: Perú-Bolívia 9S " Magda Sales i Llulsa Huguet 
MarI' Arqueologia Sub. "Viatges al Passat" "Josep M' Castellví qo--

26 MarI' El CerVÍ / EIs Ecrins " Josep M' Charles -f,<"4f.i 

1.
96 Abril "In TIlo Tempore" " Xavier Sirera .~.' 

Abril Marroc " Jordi Martinez Wi 
23 Abril Can elles i Santana, Paisatges Subs. .. Blai Montserrat d---- ~ 
30 Abril Papua-Nova Guinea .. Carlos Masfret i Merce Gázquez ~ 
7 Maig Dolomites . .. Jordi Timoneda i Eduard Albesa ~~J 

t=~:::J&,:::::::.:::,~w:\~:.:::'¡~";"MW-.~'GG .~::~:::v_~ .. _,.e>" NmJI 
Curset d'Escalada en Gel 

Des d' ací proposo que, si algú esta interessa! a fer un curse! d' escalada en gel, entre tots fem, al Centre, 
una recollida de signatures per tal de poder demanar que el nostre Centre n' organitzi un a les nos tres terres. 
'Com més serem més riurem i més pinya podrem fer, ja que el problema és que si no som un mínirn no valla pena fer-ho . 

. JordiJové 

Día 2 de febrero Restaurant "Can Jordi" 
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Concurs fotografic 
El jurat qualifaeador del Vil Premi Fotografie "Osear Ribes" va acordar eoneedir els següents 
premis: 

- Premi d'honor a la millor eol.leeeió de tres fotografies: 
Lema IXAT, de Juan J. Martín Pino, de MÁLAGA 

- Premi a la millor fotografía: 
Lema ZORTZI, de Miguel A. Otsoa de Alda Gurrutxaga, de LEGAZPI 

- Aeeessit: 
Lema HATU, de José A. Torres Tabanera, de MÁLAGA 

- Aeeessit Social: 
Lema ALBADA, de Magda Sales Miret, de Lleida 

La participaeió en el eoneurs ha estat novament un exit: 49 eol.leeeions. 
Esperem que la propera edieió sigui encara millor. Animeu-vos a partieipar-hi. 

" .', ". 

Projeccions (mar~-maig) 

5 mar~ 16 abril 
Romania, per J. Gazquez Marroc, per J. Martínez 

12 mar~ 23 abril 
Per terres deis inques: Perú-BoIí
via'95, per M. Sales i Ll. Huguet 

CaneIles i Santana, per B. Montserrat 

.19 mar~ 
Arqueologia submarina: viatges al 
passat, per J. M. Castell ví 

30 abril 
Papua - Nova Guinea, 
per C. Masfret i M. G,ilzquez 

7 maig 
26 mar~ Dolomites, per J. Timoneda i E. Albesa 
El CervíJEcrins, per J. M. Charles 

9 abril 
"In iIlo tempore", per X. Sirera 

"~ o, . 

14 maig 
Viatges amb el tren de la Pobla, 
per J. Clariana 

CarIes Corberó, ens ha deixat 
Soci de la primera hora, va formar part de la Junta Directiva els anys 1963 al 1970. 
De carllCter placid, honest, alegre i optimista, sempre estava disposat a fer coses per al Centre. En el 

grup de veterans deixa un bui! difícil d'omplir, el seu sornriure ens hauria acompanyat tantes vegades ... , 
l'últim, a Sant Esteve del Mall amb motiu de la col.locaci6 del XXXVill pessebre. 

El nostre condol a la seva inseparable muller i companya la Rosita; ara, ell ja és a la regió on la llum 
pura és repos eterno . 
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La SAS (encara que tard) informa: 
Fotosub 

En Joan Ramon Baró Aguilera, membre de la SAS-CELL, ha estat el primer classificat en el concurs de 
fotografia submarina amb camera d'un sol ús, que es va fer la primavera passada i que organitza una entitat de 
Reus. 

Cal saber que el company Joan Ramon també va guanyar un accessit en categoria macro al cotitzat (pels 
premis) concurs anual Pluja de Barcelona - 1994. 

La SAS-CELL, bressol de bons fotografs subaquatics? Quin dubte hi ha? 

De l' Assemblea de la SAS-CELL 
Ja fa mesos (el febrer del 95) es va fer l' Assemblea General de la.SAS-CELL. Potser la més moguda de la seva 

historia; no pel nombre d'assistents, sinó pels continguts que varen aflorar. No varen rodar caps, pero el temps dira 
qui el tenia ben posat (el cap). 

La reglamentaria renovació parcial de carrecs va deixar l'actual Junta de la SAS amb aquesta composició: 

President:Blai Montserrat i Calderó 

Sotspresident: Josep M. Freixa i Gallardo 

Vocals: Mina Corbella i Garcia I Quim Abadia i Mesalles I Joan Ramon Baró i Aguilera I Jesús Companys i 
López I Joan Gil i Navarro. 

Substitults: Josep M. Castellví I Jaume Colom I Toni Laplana I Nani Fernandez I Jósep M. Freixa 

També es nomena una Comissió de sortides col.lectives que componen els següents voluntaris: Albert Alegre, 
Montse Martí i Quico Urquia. 

Sembla que hi haura més activitat. Confiem, pero en una major participació. Endavant! 

"JASP" 
El company Josep M. Castellví va deixar el carrec de sotspresident de la SAS en la darrera assemblea de la 

Secció, en no presentar-se a la reelecció, després de dotze anys d'activa participació. 

El motiu principal, el que ha d'omplir d'orgull i satisfacció tots el del CELL -i en especial els de la SAS- és 
que va ser cridat per formar part del Cornite Tecnic de la Federació Espanyola d' Activitats Subaquatiques. Aquest 
Cornite és, entre altres coses, l' organ tecnic superior de la Federació quant a desenvolupament deIs nous 
programes d'ensenyament i formació de capbussadors i instructors. 

En Josep M.; Instructor FEDAS-CMAS 3E i PADI Master Scuba Trainer, fotograf i camera subaquatic (i 
terrestre), autor de nombrosos articles sub, dibuixant i coautor d'un parell de Ilibres d'arqueologia subaquatica, 
bon organitzador i millor company, és a dir ... tot un "JASP", saba nova per a la federació. 

S'obre una nova etapa per a la FEDAS -en captar-lo- i per a la SAS en no poder disposar tant de la seva 
din1imica col.laboració. Augurem l' exit de la seva tasca. Felicitats! 

LADA NIVA4x4 

el cap ·de 
la cardada _~.c--

TRACCIÓ A LES 4 RODES. 
MOTOR DE 1.600 C.C. 
SUSPENSIÓ INDEPENDENT A LES 4 RODES. 
BLOQUEIG DELS 2 DIFERENCIALS: NO PATINA MAl. 

Blai Montserrat 
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Editorial 

Arriba la primavera i acaba la tempo
rada d' esquí. Els esquiadors preparen els 
seus estris d' escalada per confluir amb els 
escaladors purs. D'altres continuaran a 
l'alta muntanya amb els excursionistes de 
la "mitja". Els espeleolegs preparen el seu 
40 aniversari i ens conviden a tots a baixar 
al Gral/er Gran del Corralot. Uns i altres 
greixen les bicic/etes de muntanya i els 
submarinistes ens ensenyaran a cabussar
nos si perdem la por a l'aigua. 

L'activitat no s'acaba mai. Sempre surt 
alguna nova especialitat. Potser alguns 
faran parapentisme per baixar de les 
muntanyes o compraran unes raquetes de 
neu per pujar,les el proxim hivern. Qui 
sap? Potser algú vindra amb gossos i 

trineu. Els escaladors ara ten en molts 
metres d' escalada ál parc del Segre per 
practicar. Molts joves podran afegir-se a 
escalar entre setmana o el cap de setmana 
sense dificultats de transporto 

Potser som prop d 'arribar al "mun
tanyenc integral": surt a caminar i peda
lar, puja una muntanya, baix'a esquiant, 
baixa un avenc, busseja per un riu, salta en 
parapent, escala una paret i l/egeix un poe
ma dalt d'u/! .cim. Probablement aquest nou 
segle quan el nostre Centre ultrapassi els 
cent anys d'existencia hi haura molts 
muntanyencs integrals que avui encara són 
molts petits o que encara han de néixer. 
Així sigui . 

La Redacció 
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Sota el mirall de Santa Anna 
Som-hi! 

A
os quarts de set el 
Xavier ja és a punt 
de marxa, amb la 
«Victoria» sobre el 

remole i enganxada al cotxe. En 
pocs minuts passem el meu 
equipament i els aparells de 
foto-sub al seu vehic1e i enfilem 
cap a la benzinera de Gualda. 
Omplim el diposit de la barca i 
fem via carretera amunt. Pas
sat Alfarras, i uns quants re
volts després d'haver deixat 
enrera el sifó blanc del canal 
d' Aragó i Catalunya, trenquem · 
a estribord rumb a Baldellou, 
via Castillonroi. «Fara un bon 
dia», comentem, mentre el Xa
vier, amb pausada conducció, 
supera els revolts i jo contem
plo una atmosfera poc bro
mosa que augura una bona jor
nada d'immersió, tot veient la 
llengua d' aigua de l' embas
sament de Santa Anna que 
ocupa els fons de la vall del 
barranc del molí de Pubill. La 
torre Pubill ens rep, majestuo-

. sa, a l'entrada de Baldellou. 
Quatre corbes i deixem la ca
rretera de Camporrells allí on 
un retolet de fusta esbiaixat so
bre un mur diu «pantano», i 
ens fa girar de cara a llevant 
rebent de nou la llulssor d'un 

2 ARESTA 

sol que a l'uníson ens fa abai
xar els para-soIs. 

La pista que ens porta de 
BaldeUou a I'aigua és for~a 
coneguda deIs pescadors i és un 
deIs pocs accessos per a baixar 
les embarcacions. En vint mi
nuts la barca ja és a I'aigua, les 
cameres són a punt, tots dos 
vestits de neopre, els equips 
OK, motor al ralentí, i una em
penta al moment d' embarcar ens 
disposa a iniciar la navegació. 
- Cap a on? 
- On vulguis Xavier. 
- Decideix tu, Blai. 
- Tu ets el patró. 

Que si tu, que si .. . etc. 
Rumb a l' est, cap a Boix, a l' al
tra banda. L' eco-sonda indica 
uns quaranta metres de fons al 
mig de l' embassament, entre 
Osca i Lleida. A les rodalies de 
Boix veiem un pescador i va
riem el rumb per tal de no mo
lestar-lo, ni ser pescats. No hem 
tingut cap fricció amb pesca
dorso Hi ha Uoc per a tots. No 
dubto, pero, que algun pescador 
pugui malfiar-se de les inten
cions d'aquests submarinistes 
d' aigua dol9a. Confiem que 
veure'ns guamits d'aparells de 
foto-sub els dissuadeixi de qual
sevol mal pensament, tot i que 

ens vegin sortir amb algun pei
xet artificial rescatat d' algun ra
matge submergit. 

Decidit I'indret d'irnmersió, 
els darrers preparatius a bord es 
fan diligentment i procurant no 
trencar el silenci que ens en
volta, soIs alterat pel saltiró 
d'algun peix, la remor d'algun . 
pescador amb barca o pel grallar 
d' algun ocellot que es reflecteix 
sobre el mirall que volem ultra
passar. Les cameres ja són en 
remull penjades de la barca i, 
basculant d' esquena un rere 
l' altre, ens deixem acollir per 
l' aigua dol~a d' aquesta «mar» 
extraplana rarament gaudida 
pels cabussadors marins. 

Deixem la barca fondejada, 
amarrada a una branca que 
sorgeix d'una esc1etxa roca
llosa, confiant que continul al 
mateix lloc quan acabem la nos
tra passejada subaquatica. 

EIs signes substitueixen les 
paraules: avall, cap allí, OK?, i 
ens posem en disposició que 
Santa Anna ens nodreixi de no
ves . .experiencies. 

Imniersió 

Amb mirada escrutadora 
resseguim el fons, les parets, els 

AIRE, 
llOGUER 

I VENDA 
DE MATERIAL SUBAQUA TIC 

"a" 973/220251 - 24 96 71- 23 61 27 
el. Daunois, 21 (Seca de S·ant Pere) 

. . . 25005 LLEIDA 
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praderius d' algues, les voreres 
vegetades ... , tot cercant motius 
idonis per a les nos tres cameres 
que, amb els flaixos al ralentí, 
esperen entrar en acci6. Ben 
aviat els peixos fan aparici6. 
Black-bass i peix sol, bastant 
abundosos mig compartint zo
nes similars; un banc, que va i 
vé, de gardins d'aletes rogen
ques; un lIuei (lIti<;: de riu) pe
titet, Iluci mitja i mega-lIuci; lIu
ci-perca, competencia per al 
lIud; munions de peixets petits 
als mesos cillids; carpes petites i 
de ben grans: tots hi s6n, pero no 
sempre es veuen. Hem fet for<;:a 
irnrnersions amb molt de peix i 
d'altres gairebé soIs. Depen de 
les zones, de la fondana i deIs 
can vis de temperatura, de l' epo
ca de I'any i també deIs co
neixements i de la sor!. 

Les dlmeres també cerquen 
entre la vida bentonica deIs 
fons: e1olsses, crancs, cargols, 
algues (verdes filamentoses, 
asprel.les), plantes (potamoge
ton), esponges, cucs, briozous, 
insectes, etc. 

Tot i que hem vist paisatges 
subaquatics for<;:a lIobrecs, les 
nostres cameres n'han constatat 
d'encisadors: penya-segats i 
balmes submergides, agulles 
rocoses, pendents progressius, 
espones, murs, construccions 
enderrocades que ens recorden i 
fan imaginar aquells paisatges 
d' abans que el quilovat i el rec 

Sortida de les aigües del moll de Boix. (Foto: B. Monlserrat) 

els neguess in. Hem vist les 
ruines del molí de Boix, on en
cara es veu el conjunt de basses i 
conductes de l' aigua i una roda 
de molí, mig ensorrada al llim, 
que sembla per estrenar. S6n 
nombroses les espones empe
drades amb petits murs que es 
resisteixen a esgrunar-se, algu
nes amb restes de ceps id' altres 
arbres, ara ocupades per pra
derius d'algues, amb les pedres 
farcides d'incrustacions d'es
ponges. 

També hem gaudit obser
vant cavitats de diversa di
mensi6, coves més aviat petites 
que prou bé justifiquem un 
irnrnersi6. En una cova (la cova 

del forat), a poca fondana, poc 
després de sant loan, hi havia 
centenars d' alevins de peix sol 
custodiats per uns quants mas
eles i femelles de vius colors 
enlluemats pel nostre focus. Les 
coves de punta Pubill , més 
profundes, penetren de cinc a 
quinze metres endins d'un pe
nya-segat calcari submergit. 

A prop de les restes de l' em
barcador militar de Trag6, se
guint un barranc submergit 
folrat d' algues i plantes, es troba 
un arbre singular, potser un 
roure, que des deIs vint metres 
de profunditat fins als cinc 
metres so ta la superfície es 
referma en la seva anegada exis-

~Unipreus 
... ~~dee'~ 

... ~~det'~ 
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tencia, inscrutat d'esponges i 
guarnit de briozous i d'algues en 
bona part del seu volum. Dos 
cabussadors no poden abrac;:ar la 
base d'aquesta escultura sub
mergida. 

Quan l' aire de l' ampolla 
(quan no capbussem en apnea) i 
el rodet s' han exhaurit és l' hora 
de donar per acabada la im
mersi6 i cal treure el cap a su
perfície. La barca és al seu 1I0c i 
el rnirall s'há esvalt amb la brisa 
del rnigdia. 

- Has vist ellluci? 
- 1 tant, pero pel darrera et pas-

saya una carpa enorme. 
- Has pogut fer la foto al bass? 
- Sí, pero no sé com sortirit 
- El que també he vist és el 

lIuci que duia la perca sol 
dins la boca! 

- Jo li he fet una foto! 

1 així tota l' estona mentre 
ens desequipem, estibem el ma
terial i tomem cap a l'embarca
dor. Sense perdre temps anem 
traient la barca de l' aigua i ens 
preparem per tornar a L1eida. 

- No ens deixem res? 
- Hi faré un cop d'ull... 

Pista amunt cap a Baldellou 
mirant de tant en tant com 
s' allunya l' aigua mentre vore
gem pel peu del bell massís de 
penya Roja. La conversa conti
nua durant tot el viatge de torna
da, rememorant, projectant i 
desitjant poder tornar-hi ben 
aviat, amb barca o d'infanteria. 

4 ARESTA 

Sortida de Baldellou a la recerca de noves lrovalles. (Foto: B. Montserrat) 

1 diuen: jo també vuIl 
veure-ho 

Qui vulgui submergir-se en 
aquestes aigües ha de ser cons
cient d'un seguit de cauteles per 
tal de gaudir d'una bona ex
cursi6 subaquatica sense com
plicacions. Seria feixuc detallar
ho tolo En altres artieles pot ser 
que s'hi comentin coses més 
concretes. De moment, sapi
gueu que instructors de la SAS
CELL estant treballant per tal 
d'oferir un proper Seminari 
d' especialització d'immersió en 
aigües continentals que ben se
gur permetra als qui vulguin 
iniciar-se en aquesta vessant 
aprendre de l' experiencia deIs 
qui ja en tenen. Diguem, pero, 

que, a més deIs aspectes tecnics 
(aigües fredes i equipaments es
pecials) o ecologics (coneixe
ment de la vida i entorn suba
quatic i el seu respecte), n' hi ha 
de més prosaics com podem ser: 
normativa aplicable, autoritza
cions de nave¡¡aci6, taxes i 
documents, etc. Es bo informar
se i formar-se per tal d'abordar 
adequadament aquest vessant 
subaquatic. 

Bé, he de cloure, he de tru
car al Xavier per veure si el pro
per, dissabte ens muntem un 
altra dolc;:a sortida ... 

Aigües continentals; Santa 
Anna; tot un univers subaquatic 
per a ser observat, respectat i 
fruil. 

Blai Montserrat Calderó 

Bane Sabadell 
• • 
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Breu cronica de quelcom més que un sopar 
El propassat quinze de mar, es celebra l'anual sopar deIs subaquatics de Ponent, el sopar de la SAS

CELLlI996. Aquesta edició fou a les Borges Blanques, masia Salat, i 23 comensal s compartiren taula tot 
, parlant de sub (i de política). 

Podria ser un més deis sopars anuals, pero es singularitza en fer-se lliurament d'una placa 
commemorativa al company Josep Maria CastellvÍ i Viladegut, en merescut reconeixement a la seva 
importantíssima eontribució a la dinamització de la SAS-CELL des de la seva fundaeiól'any 1983. 

La conya del Faust & Jaume i l'habitual sorteig de material sub (agraYments a Ajuares i Subbest) 
completaren la vetllada. 

La SEAM i el Club d' escalada i muntanya de Pardinyes varem presentar, a la Paeria, un projecte de rocodrom 
i d'instaUacions d'escalada esportiva i d'entrenament global, per a tota la ciutat de LIeida. 
EIs criteris que s' han tingut en compte a fi de donar al projeete un caire eminentrnent popular, són: 
-Visió esportiva: per a l' entrenament i la practica qilotidiana de tots els escaladors o d'aquells que soIs 
practiquen aquest tipus d' escalada urbana. 
-Visió competitiva: potenciar i millorar el nivell actual deIs escaladors lleidatans. 
- Visió lúdica i esportiva: entrenament complementari per a altres esportistes que practiquen diversos 
esports a!hora, com és ara, triatló,entrenament en circuit, jogging, footing , etc.; joc esportiu de base per a 
joves i adolescents, obert a tothom. 
De les primeres reunions de treball amb el paer en cap i el regidor d'Urbanisme, n'ha sorgit poder ampliar 
i adequar, a les necessitats actuals, el rocodrom del pavelló 11 de setembre. Igualment, amb l' afany 
d'aproximar l'escalada a la ciutat, s' han equipat, al parc del Segre, tres zones d'entrenamenf dins del 
circuit lúdic i esportiu que ofereix el parc. Les converses amb la Paeria continuaran a fi de poder ampliar i 

adequar la instaUació situada al sector de les comportes (Me
morial LIons) i, també, per a instaUar un roebdrom interior a fi 
de poder-lo utilitzar regularment i1..J'hivern. 
Per treure el maxim partit de totes aquestes instaUacions i poder 
reclamar amb for9a la instal.lació d'un rocodrom/panell 
d'entrenament, cal que creem una mica més de caliu dintre la 
SEAM. Per aixo, us invitem a la reunió que farem el dia 17 de 
maig, a les 8 del vespre, al Centre, i aiJú podrem programar una 
trobada per assaborir les noves instal.lacions, establir una 
dinarruca d'entrenament i fer suggeriments per a les futures 
instaUacions d'esealada a la 'ciutal. 

EL PARe DEL SEGRE 
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Programa d' activitats estiu 1996 
Abans de decidir quina sortida voleu fer, inforroeu-vos de la dificultad que té i si esteu preparats per afer-la. 

Maig, Juny i juliol SUBAQuA TIC. CURS DE BUSSEJADORS (1 estrella). Inforroació a secretaria. 

MAIG 

Dia 5 EXCURSIONISME. Gósol, Pont Cabradís. Vocal Manel Cortés, tel. 2012 34 
ESQuí DE MUNTANYA. 3er. Especial veterinaris a l'Aneto (3404 m). 
Vocal: Jordi Gonzalo, tel. 73 60 96 

Dia 12 ESQuí DE MUNTANYA. Pic deis Posets (3375 m) Vocal: Xavi Palau, teL79 41 16 
ESCALADA I ALTA MUNTANYA. Pic deis Posets (3375 m) Ascensió per la cara nord. Via Jean 
Arlaud. Escalada de 111 grau. Bastant difícil. 

Dies 18 i 19 ESPELEOLOGIA. Operació Neteja al Graller Gran del Corralo!. 
Dia 19 EXCURSIONISME. Serra de Cardó, Balneari, Xaquera i Creu de Santos, Portell de Cardó, Collet 

Pelat, Font del Teix, Refugi, Bascas de Teixos, Portell del Cosp, Balneari. Dins del cicle organitzat 
pel Centre de Lectura de Reus. 

Dia 23 SUBAQUÁTIC. Projecció de la Pel·lícula «Slnal .. , opera prima d'en Josep M. Castellví. 
L1oc: Auditori de la Caixa. . 

Dia 24 SUBAQUÁTIC. "Tertúlies amb ...... Toni Novella (TV3). 
Dia 26 SUBAQUÁTIC. 11 Concurs Social Foto-Sub. 

EXCURSIONISME. Travessa de la Serra de Chia. Vocal : Juli Vallory, tel. 24 84 77 
Dies 26 i 27 ESQuí DE MUNTANYA. Tusse de Ramunhe, Refugi de Maupas i Pic del Boum (3006 m). 

Dies 1 i 2 
Dia 2 
Dia 9 

Dia 16 

Vocal: Paulí Grau, tel. 270487 o 72 05 28 (feina). 

JUNY 

ESPELEOLOGIA. Sortida familiar a la Cova del Molino de Aso. 
ESQuí DE MUNTANYA. Pic de Corones i Cresta del Mig. Vocal: Jordi Cancer, tel 24 02 56. 
ESQuí DE MUNTANYA. Acomiadament de la temporada a les Maladetes Occidentals. 
Vocal: Teresa Serentill, tel. 27 48 06 
EXCURSIONISME. APLEC DE SANT BERNAT. Bofia (Port del Comte) 
Vocal: Ángel Gazquez, tel. 23 34 41 

Dies 22 i 23 BICICLETA DE MUNTANYA. Travessia del Port de la Gelada (Senet a Barruera). Desnivell 900 
metres. Sortida a les 10 h. a Sene!. Vocal: Andreu Bernadó. Tel. 24 61 20 
ESCALADA I ALTA MUNTANYA. Integral de les crestes de Salenques i Tempestats amb bivac al 
cim de l'Aneto. Escalada de IV grau. Difícil. Vocal: Pep Godoy, tel. 20 36 04. 

Del 22 al 24 
Dia 30 

SUBAQUÁTIG. Sortida col·lectiva Costa Brava. Vocal: Josep M' Freixa, tel24 23 29 (Dijous vespre). 
EXCURSIONISME ALTA MUNTANYA. Cresta del Pic Gallinero (2782 m) al Pic de Basibé. 
Vocal: Joan Ramon Segura, tel. 2441 94 

JULlOL 

Dia 4 BICICLETA DE MUNTANYA. Canal d'Urgell - Puigpedrós - Artesa de L1eida - Torreribera. 
Vocal: Jordi Guivernau, tel. 24 49 92 

Dia 5 SUBAQUÁTIC. Divendres subaquatic a Les Basses. Oui vol provar-ho? 
Bateig Subaquatic. Informació a Secretaria. 

Dia 7 EXCURSIONISME ALTA MUNTANYA. Pic Salaria (2789 m). Vocal: Jordi Timoneda, tel. 238089 
Dia 11 BICICLETA DE MUNTANYA. Alpicat - El Pla - Sant Crist d'Alguaire - Canal. 

Vocal: Josep Balaguero, tel. 24 95 17 
Dia 12 SUBAQUÁTIC. Divendres subaquatic a Les Basses. Oui vol provar-ho? Bateig Subaquatic. 

Informació Secretaria. 
Dies 13 i 14 Ralll ALTA MUNTANYA. Pic Fontana, Pic de la Tallada o Faixant i Pic Mulleres. 

Informació a secretaria del Centre. 
Dia 18 BICICLETA DE MUNTANYA. Camf de Zaidí, Gimenells, pla de la Font, circui! BIT. 

Vocal: Pep Navés. 
Dia 19 SUBAQUÁTIC. Divendres subaquatic a Les Basses. 

Dies 20 i 21 EXCURSIONISME I ALTA MUNTANYA. Pic de Pavo!s (3121 m), per acompanyar el Jordi 
Guivernau en el seu darrer '~res mil'. Vocal: Feliu Izard, tel. 24 11 42. 
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ERA qüestió de llevar-se 
d' hora. Els vespres de 
tardor escurcen la 
Ilum solar i el viatge 

fins al cim era Ilarg. Gairebé dues 
hores de cotxe des de Lleida fins 
al Pirineu i aAneto, prop del túnel 
de Viella, enfilavem una pista 
asfaltada que s' eleva vertigino
sament fins a la presencia im
posant de la presa de Llauset a 
2.200 metres d'altitud. Aquest és 
ellfmit de la ruta motoritzada. A 
partir d'aquí, només la muntanya 
i les seves sorpreses. 

Sortint de la presa, un es
cabrós i irregular camí voreja mig 
llac per ascendir cap als cims en
tre rierols, presidit per una in
clinació del terreny que obliga a 
dedicar-se a fons a la tasca d' avan-
9ar canegats. 

Vitrem decidir de prescin
dir, per un dia, deIs nos tres equips 
d'aire comprimit, a causa de la 
dificultat de l' ascens i varem 
reduir a la mínima expressió el 
nombre de ploms per tal de facili
tar la marxa. Tot i aixo ens vam 
aventurar a traginar les caixes es
tanques de fotografia i vídeo i 
l'equip Ileuger d'immersió (neo
pre inclos), tot ben atapeIt dins les 
motxilles. EIs ploms que varen 
passar la selecció, en forma de 
cihturó, es varen anar convertint 
en una maledicció particular que 
cadascun de nosaltres va haver de 
palir estoicament amb la promesa 
d'un paisatge suggerent al cim. 

. Anavem a explorar un llac 
pirinenc, el de cap de Llauset, on, 
per referencia directa, ens havien 
informat que hi havia les restes 
d'una avioneta submergida en les 
fredes i transparents aigües del 
Ilac. Els testimonis oculars, la 
major part del CEL, ens havien 
facilitat di verses versions, que 
variaven segons l'epoca de l'any 
en que havien passat per aquell 
indret i que diferien en xifrar 
l'antiguitat de l'aparell. VoIíem 
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Un avió al cim 
comprovar directament i docu
mentar graficament l' estat i la 
realitat d'aquelles restes, que 
podrien convertir una ruta de 
muntanya en una ruta de re
ferencia per al capbussament en 
altitud. Varem tenir la sort de 
comptar amb la gran ajuda que ens 
varen facilitar el Josep M. Freixa 
i la Montse Miralles, els quals ja 
coneixien el Iloc exacte perque hi 
havien estat a I'hivem i ens van 
guiar decidits i segurs. Les 
previsions que ens van fer sobre 
el que hi trobaríem, varen ser 
d'allo més encertades. 

UN CAMÍ PESAT 
El que, en condicions nor

mals, representa uns 70 a 90 
minuts, es va acabar convertint en 
una Ilarga marxa de gairebé 3 h a 
causa de la inclinació del terreny i 
el pes extra que suportavem amb 
els equips ja esmentats. Sense 
coneixer la realitat o la ficció de 
la troballa que ens esperava a so
bre, ens consolilvem admirant 
I' esplendid paisatge pirinenc que 
s' estenia entre valls i torrents. Les 
nostres suors es veien recom
pensad es per l' esplendor de la 
natura d' alta muntanya pirenaica. 

Per fi després de vorejar un 
altre llac, el Botomas, varem 
accedir als darrers metres de 
l'ascens i entritrem als voltants del 
llac del cap de Llauset. Les restes 
de I' avió eren allí. Els nostres 
altímetres marcaven quasi 2.500 
metres d'altitud i el paisatge 
s'assemblava a I'estructura del 
crater d'un volea. Altes parets de 
lOO metres rodejaven les vores del 

. llac fent-lo impracticable des de 
algimes zones, justament on la 
muntanya s'enfonsava direc
tament a l' aigua en parets rectes, 
que es veien reflectides a la 
superfície l'aigua. 

La temperatura, malgrat que 
era migdia i el solllu'ia a estones 

anava minvant des de I'inici de la 
nostra excursió. Els pocs núvols 
que ocasionalment tapaven el sol 
de tardor, refredaven més 
I'ambient i esporadiques ventades 
escombraven la superfície del llac, 
cosa que ens feia imprescindible 
I'abric deIs anoracs. 

L' avió era una presencia 
insignificant a la vora del llac. Va 
ser filcil de localitzar i un bon tros 
de la proa reposava aterra. Molt 
possiblement va fregar les eres tes 
properes va caure en picat després 
de deixar-se les ales pels voltants. 
El tren d' aterratge no esta sub
mergit i encara es poden veure els 
pneumatics malmesos. A I'hivem 
i quan la neu cobreix la zona, 
aquest tren d'aterratge és la part 
que resta, testimonialment, al 
descobert. Les baixes temperatu
res i l' alumini de que esta fet, ha 
preservat les restes del rovell i en 
bon estat de conservació. 

RESTES SUBMERGIDES 
Després de córrer la zona a 

la recerca de més restes, 'sense 
resultat, ens varem equipar per 
submergir-nos en apnea en les 
fredes aigües. El termometre 
marcava 8° de temperatura i 
malgrat el primer impacte del fred, 
I'atractiu de I'encontre ens 
animava a superar les inclemen
cies ambientals. Els moviments, 
un cop dins de l' aigua, havien 
d'ésser lents per evitar aixecar 
sedimentació. Dos cabussadors 
ens vitrem acostar a les restes de 
I' aparell submergit, per la part més 
fonda, que va marcar 3 metres. Les 
ales de popa, amb la cua abatuda, 
encara mostravem els emblemes 
que donen fe de l' origen frances 
de I'avió, possiblement d'algun 
aerodrom del sud de Fran9a. En
tre els fragments del fans, arnés 
fondaria, varerri trobar un deIs 
seients, restes de les finestres i una 
carpeta portadocumenis ... bu ida. 
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Aquest fet, justament amb el de
tall que no apareixen restes del 
motor, fa pensar que des de el país 
veí es va organitzar, en el seu dia, 
una operació de rescat de l' aparell 
medlOic i de la documentació (si 
no se I'ha endut algun excursio
nista) . Varem consultar l' Aero 
Club de Lleida i ens van apuntar 
que en cas d' accident no frontal 
d'una avioneta d'aquestes carac
terístiques, el motor acostuma a 
ésser aprofitable un cap reparat. 
En aquest cas no creiem que el 
desafortunat pilot tingués gaires 
possibilitats de sortir-se'n, si ens 
ate ni m a l' estat de les restes i a la 
posició que indica una caiguda en 
picat. 

LACLAU? 

A prop de terra vam poder 
identificar la matrícula «F-GCY 
A». Hem fet consulta a aviació 
civil de Franya i encara no tenim 

. res posta sobre l' origen i el tragic 
final del petit avió. 

Tot apunta a un trist i anonim 
episodi de vol desafortunat. 

A distancia prudencial, 
escasses i petites truites d'aigua 
fugien davant la nostra presencia, 
eren els únics habitants que varem 
poder descobrir en la nostra 
exploració superficial. 

En sortir de l' aigua, el fred i 
el vent de la muntanya van fer-nos 
accelerar el can vi de roba. Uns 
nú vals foscos amenayadors ens 
varen fer escuryar la nostra 
presencia al cim i varem fer el 
desceps amb la curiositat encesa 
sobre l'origen i la destinació de 
l'avió perdut (i trobat...) 

Algú, des de l' Aresta, vol 
donar una pista? 

FITXA 
No cal l'equip pesat d'es

cafandres per accedir a veure 
l' avió del llac del «Cap de 
Llausel». La profunditat maxima 

Restes d'avió alllac Cap de Llauset. (Foto: J.M. Castellví) 

deIs voltants de l'avió es de 2-3 
metres. (Només s'ha de conside
rar la necessitat de llast suficient 
per a compensar el vestit de neopre 
adaptat a les baixes temperatures. 
Un cinturó de ploms del tipus 
neopre en funda és la millar 
solució a menys que no es trans
portin els ploms a la motxilla). Un 
recurs complementari és utilitzar 
pedres del cims dins de les fundes 
del cinturó i així evitar carregar al
guna pastilla de plom (el cos ha 
agraeix) 

-A par! del material propi 
de muntanya, és aconsellable 
endur-se roba seca per al descens 
i bosses de plastic que alllin el 
material humit emprat durant la 
irnmersió. 

-Per accedir al llac s'ha 
d'agafar la N230 (de Tortosa a la 
Val! d' Aran) i, un cap arribats a 
prop de Senet, (10 km abans del 
túnel de Viella) cal agafar un 
desviament a la dreta que creua la 
carretera per un pas inferior. Des 
de allí, en cotxe encara, cal seguir 
una pista asfaltada que s' aixeca 
fins a la presa de Llauset, on 
s' acaba la carretera. A partir d' aquí 
i a peu, creuant un túnel, cal 
vorejar per la dreta elllac esmentat 
a través d;un calIÚ irregular, pero 
definit. Abans de completar mig 

cercle del llac, cal ascendir fins 
una cabana de pastor i des d' allí 
trobar el !lac de Botornas que 
vorejar-Io per la dreta. Seguint el 
curs d'un rierol i també en ascens 
cal fer el darrer ascens per zones 
de desprendiments fins arribar al 
«Cap de Llauset» on es traba 
l' avió en primer terrne. 

EPÍLEG: 
Per un dia els cabussadors 

varem fer la competencia als 
muntanyencs. Demanem discul
pes per la invasió de competen
cies, pero valia la pena. EIs autors 
de tal «malifeta» varem ser: 

OIga Rubinat 
Angels Rubinat ( i l'Oscar) 

Montse Miralles 

Antonio Laplana 

Josep M. Freixa 

Josep M. Castellví 

. Reportatge i Fotografia de: 

Josep Maria Castellví 

J osep Maria Freixa 
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Renovem, si ns plan 

F ou durant la tardor del 
1983 que comen9a a 
prendre cos la creaci6 de 
la Secció d' Aetivitats 
Subaquatiques del Cen

tre Excursionista de Lleida. El 1984 ja 
es tramitaren les Ilicencies federatives 
aIs divuit membres fundadors de la 
SAS-CELL. 

Divulgar les activitats subaqu~
tiques era el rerafeos que alguns deIs 
promotors de la SAS tenÍem eom a ob
jectiu primordial. Així. dones, es varen 
fer nombrases projeccions, s'encetaren 
els Dijous Subaquatics deIs estius, 
s'iniciaren els cursets d'irnmersió a 
pulmó!liure, s'organitza (1986) un Ci
cle Divulgatiu que dura una setmana, 
es dissenya un adhesiu identificatiu de 
la Secci6 i s'adre-;ava als qui volieo 
obtenir la titulació d'escafandrer cap 
als clubs de la costa que els organitza
ven. 

Alguns membres de la SAS es for
maren adequadament i assoliren ni
vells superiors com a bussejadors de 
la . classe Monitors i Instructors. 1 la 
SAS va poder comeDc;ar a due a terme 
cursos per a obtenir les titulacions 
d'escafandrer de tot nivell. Era una eta
pa en que la Federació encara defensa
va un sistema d'ensenyament subaqua
tic legal, pero obsolet, pero la SAS, i 
així cal reconeixer-ho, va endegar l'en
senyament amb els sistemes pedago
gics d'una organització (PADI) capda
vantera en la fonnació de bussejadors 
arreu del món. Encara recordo I'entu
siasme del Josep M. CastellvÍ quan, per 
telefon i des de Cannes, m'il·lustrava 
del munt de coses que estava aprenent 
en el curs d'Instructor que feia a 
Franya i que aviat podríem compartir 
ambdós plegats. Al cap d'un parell 
d'anys la Federació .mig calcava el me
lode educatiu P ADI i comen((aren els 
cursos anomenats d'estrelles, també la 
SAS era capdavantera, per coherencia 
pedagogiea, deIs cursos federatius de 
Bussejador l Estrella, mentre altres 
clubs mantenien els obsolets cursos de 
B. 2a Classe. 

Durant els dotze anys que té la 
SAS han eanviat moltes coses. Abans 
sois hi havia quatre centres d'inUnersió 
en tata la costa, avui la infraestructura 
de centres i compressors lligat amb les 
facilitats d'hospedatge han revolucio
nat el concepte de sortida d'irnmersió, 
fins i toteI sentit de les sortides col·lec
tives. Abans, els quatre gats de sempre, 
ens trobavem els dijous al Centre per 
tal de parlar de la darrera immersió o 
de la programaeió de la propera. La 
SAS va anar creixent i, logicament, 
l'aportació de la nova gent genera més 
diversitat de parers i vivencies sobre 
les activitats subaquatiques. Encara 
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fou epoca de sortides col·lectives me
morables, amb cargolades a la Costa 
Brava. S'encelaren els primers viatges 
col·lectius a la recerca d'experiencies 
tropicals. La SAS anava creixent i la 
diversitattambé. 

Un compressor d'aire per a les bo
telles d'immersió: aquesta fou una lIar
ga recerca des d'un bon principi. A 
Lleida hi havia un compressor als bom
bers, on, quan érem tres o quatre, ens 
omplien les ampolles. Per fer-ho bé ca
lia anar a la Paeria i tramitar l'autorit
zaci6 que costava mil pessetes (una 
passada, perque a la costa en costava 
unes 250 fa dotze anys). Durant un 
temps disposarem d'un compressor 
particular (Tello Cano) que ens estal
viava viatges a la costa, fins que es va 
espatllar. Vilrem passar gairebé un pa
reU d' anys sense compressor «públic», 
ja que el deIs bombers era aleshores de 
la Generalitat i exclusiu per al servei. 
Fou una etapa complicada perque ha
víem de fer forya combinacions per a 
emplenar les botelles. Quan es varen 
iniciar els cursos d'escafandre auto
nom els instructors adquirien un petit 
compres sor portatil que pennetia fer 
els cursos i poca cosa més. Tinguérem 
algunes reunions intentant fer pinya 
per comprar un bon compressor. Estu
diarem subvencions de la Generalitat i 
paperassa oficial, pero el problema era 
el 1I0c i qui ha controlarla. No es va 
poder controlar res. 1 des de fa tres 
anys podem gaudir d' un servei de com
pressor i lloguer de material subaquatic 
d'una petita empresa SUBBEST, crea
da per membres de la SAS per tal 
d' oferir uns serveis als interessats, 
mentre ha puguin mantenir i no se'n 
cansin (o s'espatlli el eompressor). 

Viatges, activitats, projeccions, 
tertúlies, sortides, fonnaci6 .... i tantes 
coses que la SAS ha fet o ha intentat 
fer. Més bé o més malament, pero sem
pre amb bon esperi!. És ciar que no 
tothom pensa, o ha de pensar el mateix. 
Ja deia que en créixer la SAS també 
creix la diversitat, i aixo és bo. 

Com a president de la SAS-CELL 
durant aquests dotze anys he pogut ser 
testimoni de fites significatives per a 
les activitats sub lleidatanes. Des 
d'aconseguir l1um verda per l'accés 
deis bussejadors amb llur material a les 
piscines 'Ua va costar, ja ... ) fins a ser 
ben considerats a la Federació per la 
nostra tasca divulgativa. 

Les tasques en equip sempre es 
fan més lleugeres. Pero cal reclutar 
l'equip. 1 diuen que un bon c.ap és 
aquell que sap !ligar un bon equipo Pot 
ser que la SAS no hagi tingut encara un 
bon cap ni un bon equipo Pero la SAS sí 
que ha tingut, té, i ben segur que per 

anys tindra, gent disposada a posar 
il·lusió, experiencia i coHaboració per 
a un,a SAS cada cop més valuosa, en
cara que com de vegades ha passat, 
puguin malmetre's iniciatives i activi
tats, probablement per manca de co
municaci6 entre els membres de la 
SAS o per interpretacio", basades en 
suposicions indemostrables. Cal en
tendre que les circumstancies de cada 
persona poden limitar la seva dedica
ció a l'entitat. Hem viscut, en el temps, 
com per diversos motius (malaltia, pe
culiaritats professionals, compromisos 
familiaes i imprevistos) ha minvat la 
dedicació a la SAS i al CELL d'alguns 
deIs que habitualment érem al davan!. 
No és cap justificació. És una realita!. 
Pero mai va defallir tota l'activitat. 
Fins i tot recordo que un parell d'anys 
en que poe vaig poder eol·laborar va
ren ser deIs anys amb més sortides 
col·lectives (dinanúc Castellví). Tam
bé foren vitals en diversos períodes 
uns bons engranatges (Faust, Freixa, 
Jaume, Jordi, Toni "" i perdó pels que 
em deixo) que permeteren articular 
bona part de les aetivitats. 

EIs qui heu assumit algun carrec a 
la Junta de la SAS durant aquests anys 
ja sabeu com costa fer les coses (i qui 
no ho sap és que no va poder exeecie 
eom a tal). Ser membre de la Junta de 
la SAS, no és, sinó, un privilegi de 
serveL 1 per servir a la SAS o al CELL 
no cal ser de cap Junta. Ha quedat de
mostra!. Pero vulguem o no han d'ha
ver-hi uns carrecs a les entitats, i 
aquests cArtecs cal renovar-los perio
dicament, amb reeleccions o amb no
ves incorporacions. 

¡;:l gener de 1997 pertoca renova
ció parcial de tres membres de la SAS. 
Un d' ells és el Josep M. Freixa (actual 
sotspresident), que se'ns n'ha anat a 
viure, treballar i bussejar a les Cana
ries. També el Blai Montserrat deixara 
la Junta de la SAS. Un nou president 
haura d'assistir a les Juntes del CELL 
com a vocal de la SAS. El Blai, pero, 
continuara eol·laborant amb la SAS i 
el CELL amb tot el que pugui. Garan
tit. 

Escau una erida als membres de la 
SAS per tal que vagin comentant i es
tovant idees i veure quina SAS valen. 

La grandesa d'una entitat eom el 
Centre (i la SAS és Centre) radica en la 
capacitat d'acollie les iniciatives, els 
projectes, i l' esfor9 deIs qui ha duen a 
tenne, i no pas en la mena de serveis 
que amb beseanvi de la quota se'n pot 
rebre. 

Blai Montserrat i Calderó 
Setembre de 1996 
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Editorial 
Aquest número que teniu a les mans és el 25 de 

1 'ARESTA; quatre anys en els que els signants 
d'aquesta editorial han volgut endegar un nou repte 
pe/ Ce/ltre: fer una nova Revista, més despeses, més 
espai, més necessitat de col·laboradors. Ens faria 
iJ.lusió pensar que hem ajudat afer realitat el nou 
local, a contribuir al «molt bon rotllo» que es respira 
(no tant sois e/s divendres) els vespres al Centre. 
Sembla que no en tinguem sufiCient i que en poc temps 
['haurem d'ampliar. 

poder veure que el programa del proper quatrimestre 
és molt més gros, amb activitats de tata mena, o bé que 
aquest darrer any s'han fet exposicions, programes 
nous, propostes diverses i sembla que es parla de 
grans projectes: cursos dtiniciació de tota mena, au
tocars per fer excursions, seccions infantils .... Ens 
hauria de servir l'Aresta per animar a tots aquel/s 
socis que no es passegen pel Centre, a fer-ho de tant 
en tant, de ben segur que alguna cosa els engrescaria, 

El que només saben e/s nostres col·laboradors és 
que ens sobra material (perdoneu que el vostre artide 
no surti el mes que ens el done u). Per sort, podem triar 
i intentar diversificar la Revista entre els arlie/es que 
tenim; penseu que si d'alguna secció no hi ha res, 
vosaltres el! sou .els responsables per no fer-nos arri
bar cap escrit, segur'que si tenim de tot a la Revista es 
publica tot. 

En tindríem prou en el ser el que volem ser: el 
nexe d'unió de tates les seccions, la columna del Cen
tre,.rejlex de les noves inquietuds i comunicaci6 de les 
iniciatives. 

Potser ens cal, pero, més infonnaci6 sobre les 
activitats que molta gent del Centrefa i no ens diu res; 
si us plau no dubteu enfer-nos arribar ['última excur
si6 que heufet els d'Excursionisme, els de la SAS abé 
e/s escaladors, espeleolegs .... no cal completar un GR, 
o anar a unes illes paradissíaques o pujar el Gran 
Capitan o baixar a la Sima San Pedro. Senzillament el 
que heu fet; de ben segur que malta gent voldria tenir 
una" ressenya per repetir-ho. 

Volemfer una rejlexi6: per la Revista podeu veu
re que el Centre esta creixent? Qualsevol hauria de 

Pero no tots els col·laboradors nostres es dedi
quen a escriure, n' hi ha que vigilen com els altres ha 
fan. Ens referim a la nostra correctora, ['Antonia 
Forre/lad que després de tres anys ajudant-nos ens 
deixa, i li volem agrair la lasca Jeta; ben segur que 
d'el/a hem apres moltes coses, ja que molts som els 
que ens Jixem en les nonnes de la /lengua que en la 
nostra Revista s'han seguit. 
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"1 Iove dive, plongée, irnrnersione, 
tauch, buceo ... busseig" 

EL Tronc de Nadal me 
l' acabava de cagar. 
No vaig tardar gaire en 
desembolicar-lo. Vaig 

treure-li el plastic que el preservava i 
airejant els fulls vaig buscar la C. Un 
full marxa enrera i allí, a la pagina 298 
a baíx a la dreta, aparegué el mot de
sitjal: BUSSEIG m.Acció de bussejar. 
El nou Diccionari de la Llengua Cata
lana de l'Institut d'Estudis Catalans 
colpia així un vell desig d'un bus
sejador de Ponent. Ara ja puc escriure 
el substantiu de les meves irnmer
sioos. No podré oblidar, ni deixar de 
banda, «la irnmersi6» que tants anys 
m'ha permés subsistir en mig d'uns 
camps semantics de vegades tr8-
gicomics. 

Quan vaig comen\=ar,ja fa anys, a 
voler escriure envers les activitats 
subaquatiques reeordo com me'o feÍa 
creus de no trabar alguns mots en el 
meu Pompeu venuel!. Sí que hi figu
rava al Pompeu: BUS, home que tre
balla submergit enterament dios l'ai
gua proveH o no d'un escafandre; 
CABUSSADA, cabussó; CABUSSA
MENT, acció de cabussar o de cabus
sar-se ; CABUSSAR, enfonsar de cap 
dios l'aigua. enfonsar-se de cap i tot 
dins !'aigua; CABUSSEJAR, el fet de 
tirar-se de cap dios l'aigua, sota; ES
CAFANDRE, vestit impermeable 
que cobreix totalment la persona i per
met de romandre i treballar sota l'ai
gua, el cap anant dios d'un casc de 
bronze i, davant la cara, de vidre,el 
qual comunica amb l'aire exterior per 
mitja d'un tub, cosa que permet de 
renovar l'aire de dins; ESCAFAN
DRER, bus proven d' escafandre. No 
hi consta submarinista ni, Ibgicament 
per !'epoca del Pompeu, cap al.lusió a 
l'escafandre autonom: Cal dir que ca
bussar i capbussar s6n sinonims. 

1 quan horo cercava en un diccio
nari castella-catala un ac1ariment 
esperan9ador es trobava al «buzo», 
bus; «bucear», capbussar, cabussar
se; «buceo», capbussada, capbuss6. 

L'abril del 1989 també desem
bolicava, for9a esperan9at, un diccio-. 

nari. No me l'havia cagat el Tronc ... 
pero cagat... n'estava .. Obria el groc i 
flamant Diccionari de l'Esport, deis 
diccionaris de l'Enciclopedia Catala
na, auspiciat per la Secretaria General 
de I'Esport de la Generalitat i supervi
sat pel Tenucat. La vessant castella
catala -sí, vaig comengar pel darre
ra- contemplava les següents traduc
cions: «buzo», bus, «con escafandra», 
escafandrer; «buceador», bus; «bu
cear», cabussar, capbussar, capbusse
jar; «buceo», cabussament; «escafan
drista», escafandrer. Acte seguit vaig 
furgar la banda catala-castella obser
vant-s'hi aquests mots: bus, «buio, 
buceador»; cabussada, «zambullida, 
chapuzóm>; cabussar, «zambullir»; ca
bussar-se, «zambullirse, chapuzarse». 

Sembla que per fer irnmersió, per 
bussejar, ens hi haguem de tirar de 
cap, sense poder accedír al medi suba
quatic si no es utilitzant la virulencia 
d'un saltador de trampol!, gairebé. 

La tardor del mateix 1989 sem
blava que les activitats subaquatiques, 
per fi, gaudirien del seu vocabulari 
oficial. Del Departament de Cultura 
de la Generalitat, sota la supervisió del 
Termcat i la col.laboració de bus
sejadors (Calpena, Faz, Gil, Melchor, 
Múrcia, Sancho i Soaz), el <<VOCA
BULARI DE SUBMARINISME» , 
obra d' Enrie Ballesteros i Matilde 
Giner, se'ns 'mostrava com l'eina per a 
la normalització lingüística de les acti
vitats subaqu1ltiques. 1 no hi ha dubte 
que m'ha servit de molt, tot i les man
ca~ces i indefinicions que puguin ha
ver-hi. El substantiu «busseig» no hi 
consta. Pero s'hi contemplen: BUS, 
«buzo», persona que treballa submer
gida dins l'aigua, proveIda o no d' es
cafandre; BUSSEJAR, «bucear», ne
dar per sota l'aigua; CABUSSADA, 
«zambullida», cabuss6, capbussada; 
CABUSSAMENT, «zambullidura», 
acci6 de cabussar-se, capbussament; 
CABUSSAR-SE, «zambullirse», en
fonsar-se del tot dins l'aigua o dava
llar-hi fins al fons, capbussar-se; 
CABUSSÓ,»zambullida», acció de ti
rar-se. de cap dins .1'aigua. 

No és cap acudit, pero a la Fede
raci6 Catalana d' Activitats Subaquati
ques (FECDAS) el que hauríem 
d'anomenar Escola de Busseig de la 
FECDAS, encara s'anomena Escola 
de Cabussament, que tradu"it al caste
lla, d'acord amb el vocabulari en 
qüesti6 seria: «Escuela de Zambulli
dura». 

Al menys ara ja puc practicar el 
busseig i anar a bussejar amb els com
panys bussejadors, ja sigui a pulmó 
lliure o bé amb l' escafandre autonom. 
Tot i així no deixaré la immersi6 (com 
els italians), i també faré irnmersió 
amb bussos , més que amb capbussa
dors, i deixaré la»zambullidura» de 
banda. Ara ja sóc bussejado~, «bucea
dor», «taucher», «somozzatore», 
«plongeur», «diver». 

D'allra banda també em plantejo 
si els rnots busseig, bussejar i bus
sejador, són ben acceptats pels que 
d'aprop segu~ixen l'adveniment deIs 
nOllS mots al catala. Pot ser s'hagin 
catalanitzat mots castellans que en ca
tala haurien tingut altra base (bussar 
en 1I0c de bussejar, etc.). 

Antoni Ribera, !'any 1954 va es
criure un Ilibre «EIs hornes peixos (ex
ploració i arqueologia submarines)>>; 
el priwer lIibre en cata'" de tematica 
subaquatica, i ben bé que se'n va sor
tir amb el que el Pompeu disposava, 
tot i que va emprar forga mots frances
sos entre cornetes. 

Dit tot aixó, no voldria que ningú 
se sentís al.ludit ni molt menys agre
dit. Aquestes línies tenen més un va
lor d'anecdotari que d'altra cosa. És 
cert, pero, que bussejar dins el llen
guatge ha estat una de les més feixu
gues irnmersions que he fet; i la repeti
ré sempre que calgui, i confio fer-ho 
amb aigües menys difícils doncs sem
bla que la brúixola comen,a a marcar 
!,lO nord fon;a orientatiu, 

Blai Montserrat i Calderó 

mar, 1996 

ARESTA t366 
El rocuU 





El nom de la SAS i el Centre volten el món 
El eompany Josep Maria Castellví, de la SAS-CELL, ha guanyat dos importants premis al Festival 

Mundial de la Imatge Submarina d' Antibes, el més prestigi6s del m6n dins del sector i que aeull un seguit de 
concursos de diferents modalitats audiovisual s de tem,\tica submarina. 

Al coneurs de reportatge per a revista ( text i fotos ), en Huita amb una vintena de trebaHs seleeeionats de 
diferents pa'isos, ha guanyat el tercer premi per a turistes, amb un doeument sobre l' alimentació a taurons, a 
l'illa de New Providenee (Bahames) en que ironitza sobre el eonsumisme en el m6n «sub» . 

La seva projeeeió, amb el títol «New Providenee, taurons a la carta» és programada pel18 de mar",. 

Al eoneurs de fotografía va obtenir un premi encara molt més meritorija que va quedar dotze d'entre 640 
treballs. Les quinze millors fotografíes del eoneurs han format part d'un fons itinerant, la «Seleeei6 del 
Festival d' Antibes», que s'exposara a les prineipals eiutats d'arreu del m6n, els propers mesos. 

Felicitem el eompany Josep Maria Castellví per aquests premis que representen en eonjunt un deis exits 
més importants de la fotografía submarina de Lleida, li agra'im que porti tan bé arreu del mán el nom de la 
SAS, el del Centre i el de Lleida i li desitgem for",a exit en futurs festivals. 

Concurs fotografic 
A Lleida, a les 23.00 hores del dia 4 de desembre de 1996, al local del Centre Excursionista de Lleida, 

reunit el jurat qualifíeador del «VIII Premi Fotografíe OSCAR RIBES » i Premi Especial de Fotografía 
Espeleolegiea, amb motiu del 40e Aniversari del Grup Espeleolegie Lleidata format per les següents 
persones: 

- Agustí Ardiaea Capell, president del C E L 
- Josep Balagueró i Bemaus, tresorer del C E L 

- Ramon Gabriel Lliset, fotegraf 
- Emili Clariana Torremorell, fotegraf 

- Josep Ll. Gazquez Pons 
ACORDEN: 
Coneedir els següents premis (categoria Muntanya): 
- Premi d'Honor a la millor col·lecció de Ires fOlografies: 

Lema: PISQUERRA, de Josep R. Salas Arqués, de Lleida 
- Premi a la millor fOlografia: 

Lema: MOMENTOS IRREPETIBLES, José Martínez Hemández, de Madrid 
-Accessit: 

Lema: AIALA, de Crist6bal Burgos Morillo de Amurrio (Alaba) 

- Accessil Social: 

Lema: AIGUA, de Magda Sales Miret, de Lleida 
Premis categoria d>Espeleologia: 
- Premi a la Millor fOlografia espeleológica: 

Lema: 12/3.1, de Jordi Clariana i Murel, de Lleida 
- Premi Primer Accessit espeleologia: 

Lema: ESPELEOLOGIA, de José Martínez Cruz, de Martorell 

-Premi Segon Accessil espeleologia: 

Lema: CARRAN1ZA, de Cristóbal C. Burgos, de Morillo de Amurrio (Alava) 

El Feliu ja és a la FEEC 
Quins erits més joiosos feia en Feliu quan el passat 2 de febrer va ser escollit vocal de la FEEC, malgrat 

que el CEL no va poder votar. 

Recordeu 
.* Per als mesos de mar"" abril i maig s'ha programat el cicle de Projeccions i Audiovisuals. 
Tots els dimarts a 2/4 de 9 de la ni!. Projectes i aventures a "dojo". No us ho perdeu, 
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Hola ... som la SAS! 

E NS presentem d' aques: 
ta manera, com qm 
entra en una sala 
plena de gent des

coneguda, a la qual esta associada, 
perque som un col·lectiu integrat 
en el CEL pero que, malgrat aixo, 
sembla que acabem d' anibar. 

Volem que aquest article ser
veixi de doble presentació: la pri
mera, de la nova Junta de la SAS, i 
l'altra, la del co¡'¡ectiu, una secció 
integrada per uns 100 membres 
amb un denominador comú: el sub
marinisme. 

La SAS és una Secció creada 
ara fa 13 anys dins de l'ambit del 
CEL per cobrir la necessitat i la 
demanda d'una gent que volia 
bussejar. A priori pot semblar que 
no tenim res a veure amb l'excursi
onisme pero, si ha mirem així, 
qualsevol activitat que s'aparti del 
senderisme tampoc hi tindria res a 
veure. 

Busquem un sentit ampli a 
l'excursionisme, entenent-lo com 
tota activitat que integra la persona 
amb el medi, amb la gent, amb els 
1I0cs que visita; busquem el sentit 
romantic i aventurer de l'excursio
nisme. Veiem que qualsevol acti
vitat esportiva que toca la natura 
és, en ella mateixa, una activitat 
excursionista. Hem de pensar que 
arribara un moment que hi haura 
gent que necessitara integrar-se en 
un club per dur a teme aquest i 
altres tipus d'activitats diverses i el 
CEL pot, per que no?, ser aquest 
1I0c: 

Aquesta introducció ve dona
da pel desig d'aquesta Secci6, ex
pressat pels membres de la Junta, 
d'integrar-se plenament al Centre, 
en tots els aspectes, desig que qua
si podríem dir exigencia, perque 
fomem part del CEL, perque som 
part important del CEL, perque 
som Centre. 

Des d'aquí convidem la resta 
de Seccions que ens digueu en que 
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podem col·laborar amb vosaltres i 
en que podeu col· laborar amb no
saltres. Penseu que, a més, molts 
membres de la SAS han estat abans 
membres d'altres seccions fent les 
activitats que els s6n propies. No 
ens són, dones, alienes les activi
tats de muntanya, espeleologia , es
quí... Intentem, doncs, tots junts, 
donar aquest sentit al Centre, ca
dascun en la seva activitat, 
col.laborem amb les al tres i tots 
dins del Centre. Resumint: els nos
tres interessos són camuos. 

Ha anibat el moment de pre
sentar-nos. El passat 23 de gener, 
amb una participació realment ex
traordinaria, es va dur a terme la 
nostra assemblea general ordina
ria. Després de debatre els punts 
propis de la nostra Secció inclosos 
al' ordre del dia, es va constituir la 
nova Junta de la SAS, votada i 
aprovada per una amplia majoria. 
Els membres de la Junta som: 

Presidenta :Guillemina Cor
bella i García 

Vicepresident : Lluís Bordes i 
Capdevila 

Vocals .: Joan Manel Arauna i 
Gargallo 

Josep Ram6n Bellet i Oronich 

Josep Manel Burdallo i Chica 

Montse Rubinat i Masot 

Eloi Villanueva i Sagarra 

Hem organitzat la Secció en 
quatre arees, coordinades pels 
membres de la Junta. Aquestes 
quatre arees són: 

-Area Jove: per als menors 
de 25 anys. 

-Area científicotecnica: in
clou els departaments de medicina 
subaquatica i hiperbanca, assesso
ria tecnica, escala de busseig, medi 
ambient, apnea .... 

~Area. sociocultural: fons 
cultural,-biblioteca, arxiu subaqua
tic, viatges, sortides, vídeo i foto
sub, activitats extraordinanes .... 

- Area gestió/coordinació: 
coordinació entre arees, relació 
amb les altres seccions del CEL, 
relació amb altres cI~bs o centres 
de busseig .... 

Després de molt temps, la Jun
ta esta fomada per gent amb unes 
idees i il·lusions comunes, amb es
perit de grup i amb molles, 
moltísimes ganes de treballar per a 
la Secció, per a tots, sen se excep
cions .. Només n'estara exelos qui 
se n'autoexclogui. 

A la circular que varem enviar 
als membres de la Secció per infor
mar-los de l'assemblea, recalca
vem que som la Junta de tots. Ens 
inspira l' afany de la co¡'¡aboració i 
creiem que una Secció funciona si 
hi participen tots i cadascun deIs 
seus membres, encara que a vega
des sigui només amb la mera pre
sencia. 

Així dones, amb aquesta vo
luntat manifestada en aquest arli
ele, et diem, et demanem, que si 

. tens una idea, una proposta, etc., 
posa't en contacte amb qualsevol 
de nosaltres. La Junta canalitzara i 
potenciara, si cal, tot allo que vul
guis expressar. Si demanem que 
passi per la Junta no és per afany 
de protagonisme, sinó d'organitza
ció. No som un filtre, som un cata
litzador. 

Recordeu que els dijous a par
tir de dos quarts de nou (20.30 h) 
del vespre, ens trobem al Centre. 

Per acabar, volem tomar a dir 
als membres de la SAS: participeu
hi, comptem amb vosaltres, amb 
tots . . 

1 al CEL: Hola, som la SAS 

La Junta 
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mé~re'XifS~JlB!Ri~ 
La Margaret Pujolras i l' Anna Agustí varen elassi

ficar-se en primer lloc de la Categoria femenina, en el 
V Carnpionat de Catalunya d 'Esquí de Muntanya al 
Certescan, el 2 de febrer passat. Encara que no era 
previst premiar la categoria (quina barra!), a I'Aresta 
tenim ben ciar qui són les campiones de Catalunya 97. 
Visea! 

~éStá1B~REsf&ij~".artiIl~ 
Per donar, al soci del Centre, la possibilitat de 

manifestar-se en la revista (acudits, opinions, comuni
cacions ... ), a partir del proper número s' obrira la secció 
"Cartes a l' Aresta". L' extensió maxima dels escrits per 
a publicar (amb excepcions molt raonades) sera de 15 
línies a maquina i no hi haura altre lfmit que el respecte 
degut a les persones i la bona educació i la urbanitat i el 
ser com cal í el bon paladar i ... (no n'hi ha per tant). 

Aquells que disposin d'ordinador, poden trarnetre 
els artieles en suport magnetic (disquet de 3,5 polza
des) i arnb l'extensió (forrnat) DOC, TXT o RTF. EIs 
estarem profundarnent agnüts per I'estalvi de feina que 
aixo ens suposara. 

W1'!'ftifi"'"""·" ~-*. [;:í;~~~~ ~~S- CaCIO!m:~~r.~~==-~~ ~ 
Perque es huma "espifiar-la", tarnbé ho ha de ser 

esmenar-Ia. A la comunicació del darrer número refe
rent al premi obtingut pel membre de la SAS, Josep M. 
Castellví, referent al 3r premi obtingut en el Festival 
Mundial de la Imatge Submarina, el premi obtingut, no 
era un premi per a turistes, sinó que el treball guanya
dor del premi, tractava deis turistes. 

"'ÑitsfáItteíiat11~~~ 
El proper dia 5 de juny a les 10 del vespre, inaugu

rem la temporada "Nits al terrat", amb la superproduc
ció Sinaí, documental realitzat pel membre de la SAS 
Josep M. Castellví. 

[eOílliilrottí-éiQfmpI):'efiliíinffiEGREWS 
J;ll diari SEGRE ha sol·liCitat la col·laboració del 

CEL per publicar, en el seu suplement setmanal, mate
rial grafic de tematica relacionada arnb la natura (mar, 
muntanya, fauna, esports ... ). Els interessats a col·
laborar-hi es poden dirigir al coordinador del tema, 
Josep Massot. . 

El passat 14 de mary varn fer el sopar anual de la 
SAS. Aquest any ens varn aplegar 51 persones. L'am
bient va ser magnífico Tots aquells que ho van voler 
van fer unes partides de bitlles abans del sopar per anar 
fent gana. Després del tiberi, varn ':jubilar" el Blai 
oferint-li un sentit homenatge tot agraint-li la seva 

dedicació aquests anys i desitjant-li que, ara que ja no 
dirigeix la SAS, pugui gaudir més de les activitats. 
Vam comptar amb la impagable presencia deis pioners 
dé la irnrnersió a Lleida: Pepito Modol, Florenci Gili i 
Noguera. Després del sopar, projecció de diapositives, 
sorteig de material i partides de bitlles per pair tot el 
que ens vam cruspir. 

Agraim ben sincerament l'assistencia, a l'hora del 
cafe, de la presidenta del CEL. 

Les coses rutilen. 

Des de fa alguns mesos la nostra revista es pot 
consultar en una edició on-line, a·través d'Internet. A 
diferencia de l'edició escrita, a l'edició on-line les 
fotos surten en color. L'adreya d'Intemet on podreu 
fullejar-Ia és: 

http://www.geocities.com/Y osemitel4644! 

És, gracies al company Jordi Martínez, que aques
ta iniciativa s'ha pogut portar a terrne; per tant, agrai
ments! 

Programa d'exposicions 1997: 

MAIG Campanya Monlsanl 

Grup Espeleologic Lleidata . 

JUNY AI/ys 40 i 50 

Andu Sirera Jené 

SETEMBRE Cicle Vilal d'una papallol/a 

X. Massot i J.R. ·Sala 

(per.gentilesa de l' Aula Municipal 

de Medi Ambient) 

OCTUBRE F%grajia 

Magda Sales 

NOVEMBRE Car/ograjia Manuscrita 

Manel Cortés 

DESEMBRE Tankas 

Andu Izard-Forrellad 
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Paradisos perduts (1 part) 

P arlar de les Maldives i 
valer limitar-se al seu 
entom exterior para
disíac, és com parlar 

del cel i soIs haver vist la porta 
d'entrada. De la ma del nostre sant 
Pere particular, hem travessat 
aquesta porta i hem penetrat en 
l'autentic Eden. L'exuberancia de 
formes de vida, I'increlble nombre 
que n'hi ha, fan creure que I'home, 
realment, prové del mar, d'aquest 
mar. 

Si algú es planteja viatjar-hi, 
ha de fer-ho amb la idea fixa i clara 

, de passar el temps, oblidar-se deIs 
i viatjes programats d'una setmana. 

Maldives és una forma de viure i 
els seus fans una manera d'enten' 
dre la natura. Requereix ¡emps po
der assimilar la quantitat d'infor
mació que t'arriba pels ulls. Com 
que seria molt lIarg explicar tates 
les irnmersions que vam fer, us en 
contarem dues; intentant explicar 
el que vam viure. 

El pitjor del viatge és la seva 
interminable durada. Si, com no
saltres, comences el viatge des 
d'una poblaci6 lIunyana a Madrid 
(des d'on surt I'únic vol directe a 
Maldives), I'única satisfacció la 
tens en arribar a l' aeroport de 
Hulule, una illa que vista des de 
l'aire sembla un portaavions i que 
és a deu minuts de Male, la capital 
de Maldives. La satisfacció dura 
poc si tens com a destí final l' illa 
Kuredu, a l'atol6 Lhaviyani: en
cara falten cinc hores de vaixell. 
Total, deS que vam sortir de 
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Les lIles Matdives 

Lleida fins que vam arribar a 
Kuredu van passar oo. trenta-quatre 
hores! L' itinerari va ser: Lleida -
Barcelona - Madrid - Dubai (Emi
rats Arabs) - Hulule - Male -
Kuredu. 

De les prop de dues mil illes 
que formen aquest arxipelag, no
més n'hi ha dues-centes d'habita
des. La majoria ha són per petits 
pobles de pescadors i unes vuitanta 
són complexos turístics dedicats a 
I'oci. Aquests dos m6ns no es bar
regen. Les autoritats del país, lle
va! d'algunes excepcions i sempre 
amb permisos oficials, no deixen 
que el turisme contamini la vida 
normal i diaria deIs nadius. 

El nostre des tí, Kuredu, és 
l'illa més gran de l'atoló Lhavi-

yani. Que sigui la més gran no vol 
dir gaire cosa, ja que passejant pel 
seu perímetre més gran, trigues 
uns quaranta minuts a donar-hi el 
tomb xino-xano. 

L'alvada maxima d'aquestes 
illes, la determina el coco ter més 
alt, .suposant que hi hagi vegetació 
i que no sigui més que un munt de 
blanca i fina sorra. 

Pero anem al tema que ens 
ocupa: els fans marins. La botella, 
regulador, jacket, etc., no són ele
mMts imprescindibles per fer la 
nostra activita!. Aigües transpa
rents i fans lIeugers a la zona de 
I'escull faciliten l'observaci6 de la 
vida dellloc, la qual no es fa espe
rar. Tan bon punt enfonsem el cap, 
milers de formes de vida diferent 

Bane Sabadell 
• • 
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omplen els nostres sentils. No hi 
hauria cap necessitat d'anar a bus
car botelles, pero ha fem: els fans 
marins ens oferiran altres sorpre
ses . 

La primera irnmersió que us 
explicarem és la que vam fer a 
la zona anomenada "Ship Yard". 
És una irnmersió en peci o naufra
gi. Hi ha dos vaixells enfonsats, 
sembla que de forma voluntaria 
(ves a saber amb quines inten
cions). 

Un deIs vaixells esta totalment 
submergit, descansant sobre un 
deIs seus costats. L'altre, que dóna 
peculiaritat a la zona, esta semi
vertical, amb la popa reposant al 
fans de trenta metres i la proa, que 
surt fora de l' aigua uns vuit metres, 
recalzada quasi per la quilla al 
marge superior de I'escull (uns 
cinc o sis metres). 

La irnmersió normal és bai
xant per la superfície del vaixell 
vertical, visitant, pero sense entrar
hi, els habitacles del vaixell, grues, 
etc., fins arribar a la par! inferior i, 
des d'allí, recórrer uns cinquanta 
metres fins a l' altre vaixell per, 
després, anar pujant. 

El corrent, bastant fort en el 
moment de la nostra irnmersió, va 
fer que Vidar, el nostre guia, re
nunciés a la visita al segon vaixell i 
canviés l' ordre de visila del vaixell 
vertical. 

Uns metres abans d'arribar al 
peci, ens tirem per anar baixant a 
favor del corrent i reagrupar-nos. 
En arribar al peci, passem per un 
passadís que hi ha entre el vaixell 
enfonsat i l' escullo La paraula per 
definir aquest passadís és im
pressionant. Després, ens acostem 

Les IIles Maldives 

invencible vida que apareix com 
un ens propi o com una representa
ció palpable del que alguns anome
nen déu. 

La tornada es fa practicarnent 
en silenci, trencat només pel rum
rum monóton del motor de la bar
ca. Mig endonniscats, encara amb 
la sinfonia de colors impresa a la 
retina , assaborim la doll'a i refres
cant aigua de coco que ens treu el 
regust salat que ens ha deixat I'ai
gua del mar. 

Text i fotos : 
J oan Arana / Lluís Bordes 
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MÉs COMUNICACIONS 

Assemblea anual 
Renovació de carrecs 

El passat dia 27 de febrer tingué 
lIoc l' Assemblea anual del Centre 
en la qual es va ratificar el resultat 
del procés electoral: 

- Presidenta: Merce Ciutat 

- Sotspresidenta: Núria Solé 

- Tresorer: J osep Balagueró 

- Secretaria: Merce Gazquez 

- SEAM: Josep Godoy 

-----jP"'P - SAS: Mina Corbella 
- GELL: Josep Ll. Gazquez 

- Esquí: Feliu Izard 

- BTT: Andreu Bemadó 

- Excursionisme: Xavier Sirera 

- Senderisme: Pau Salla 

- Revista Aresta: CarIes Saez 

- Local social: Josep R. Massot 

- Biblioteca: Joan Ramon Se
gura 

- Relacions exteriors: Juanjo 
Garra 

- Veterans: Ángel Gazquez 

A totes i a tots, mohes felici
tats! 

L'equip Aresta aprofita per sa
ludar cordialment aquelles perso
nes que han estat al capdavant de 
l' entitat els últims anys i que han 
fet realitat un nou local i també 
aquesta revista que ens permet ar
ribar a tots els socis i socies. Mol
tes gracies, Agustí Ardiaca, per la 
bona feina feta durant aquests vuit 
anys com a president de l'entitat 
més antiga de la nostra ciutat. Blai 

Montserrat ha estat tretze anys al 
capdavant de la SAS, un reconei
xement a la seva tasca. Bonics in
drets, els que ens ha donat a conei
xer la Mari Carme Valverde al 
front de la Secció d'Excursionis
me, t'estem molt agralts. I una efu
siva menció per a la que fou vocal 
de la revista Aresta, Llulsa Huguet, 
una de les seves principals impul
sores, que ha vetlIat perque ens ar
ribés puntualment a les nostres 
bústies cada dos mesos. A totes 
aquestes persones els desitgem que 
per molts anys puguin continuar 
treballant per a la nostra entitat. 
Comptem amb vos al tres ! 

Equip ARESTA 

Tot Lleida a l' Aconcagua! 
L' Aconcagua (6.959 m) és el 

cim de moda d'aquesta temporada. 
Diverses expedicions lIeidatanes 
han posat els uIls en el punt culmi
nant de les Ameriques, on última
ment s' ha xiulat el garrotí for~a 
cops. 

L'expedició trilogia formada 
per Juanjo Garra, Jordi Farré, amb
dós de Lleida, i Albert Rovira, de 
Mataró, aconseguiren el cim per la 
via deIs Polonesos el 26 de desem
bre del 96, dia de Sant Esteve, des
prés d'arribar al camp base de pla
~a Argentina (4.200 m) el dia 18, 
amb un raonable bon temps. 

Una altra expedició composta 
pels lleidatans Xavier Palau 
d' Aitona, Jordi MacHI i Tomas 
Zapata, feren cim el 22 de gener 
per la via normal; arribaren al 
camp base de pla~a de Mules 
(4.200 m) el dia 14, i també, com 
els anteriors, van tenir bon temps. 

Entremig de les "dues expedici
ons anteriors, la parella formada 
per Isabel Feliu (la nostra campio
na) i Lluís Carbó, sortí el 2 de ge-
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Aconcagua 

ner, ¡ no aconseguí el cim, per 200 
miserables metres a·causa del mal 
temps, i va haver de quedar-se a la 
canaleta amb les ganes . . 

. També tenirn notícies de l'¡n
tent que la Blanca, la metgessa, i la 
Maria, la veterinaria, varen fer en 
dates precedents a les anteriors ex-

pedicions. No en tenim més refe
rencies, esperem rebre'n per am
pliar la informació. 

Els felicitem ¡ ens felicitem, 
per la dilatada representació ¡ pels 
exits deis lIeidatans i del nostre 
Centre en aquell racó d' alla dalt. 
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,~e.QjiWa:d.lem8ltii'&.'~<!'1J 
de la Vocalia Natura í Medí Ambíent 

L'objecte d'aquest concurs és proveir la Vocalia 
de Natura i Medi Ambient del Centre Excursionista de 
Lleida d'un escut que I' identifiqui adientmen!. Per 
aixo, se sol· licita la col·laboraci6 de tots els socis mem
bres del CEL i del públic en general, perque hi partici
pino amb la seva idea, confeccionant el corresponent 
disseny original, d' acord amb les següents bases: 

1.- Pot participar-hi tothom que ho desitgi, ha 
d'indicar el seu nom i donúcili complets. 

2.- EIs treballs s'han de trametre, sense linútaci6 
de quantitat en el nombre d'originals per cada concur
sant, directament a la secretaria del CEL, carrer Co
mer~, 25, de Lleida. 

3.- EIs originals s'han de presentar en cartolina 
blanca mat, núda DIN A4. Els dissenys h.an de poder 
ésser gravats, sobre qualsevol superfície i poder-se 
reproduir gr1úicament a tot color, en cartells, adhesius, 
targes, etc., com sobre fusta, plastic i qualsevol tipus de 
metall. 

4.- EIs originals que es presentin ho seran a dos o 
tres colors i, com a condici6, haura d' incloure la 
llegenda: NATURA i MEDI AMBIENT CEL i un 
dibuix al·legoric. ' 

5.- EIs participants, en presentar els treballs per al 
concurs, accepten aquestes bases i se sotrneten al vere
dicte del Jurat, i renuncien de manera expressa i abso
luta a qualsevol acci6 posterior. 

6.- L'original que resulti elegit pel Jurat quedara 
en poder de la Vocalia, que és la titular de tots els drets 
sobre l' original. . 

7.- El Jurat estara format per tots els membres de la 
Vocalia que vulguin assistir el dia que, amb aquesta 
finalitat, seran convocats, i nútjan~ant votacions per 
majoria i un sistema elinúnatori, designara el disseny 
guanyador. El veredicte sera inapel·lable, fins i tot en 
el cas que el prenú quedi deserto 

8.- Tots els originals s'exposarim a la sala d'expo
sicions del Centre Excursionista de Lleida. 

9.- El termini d'adnússi6 d'originals finalitza el16 
de setembre de 1997 a les 21 hores. 

Ens plau molt d'informar-vos que s' ha constitu"it 
la nova Vocalia de "Natura i Medi Ambient". EIs 
interessats parleu amb CarIes Masfre!. 

11 juliol:. Descens de barrancs i Espeleo-sub 
per Carmen Portilla . 
(productora de "Al Filo de lo imposible") 

18 julio!: Escalades a Mali 
per membres de la SEAM 

25 juliol: Aconcagua 
per Juanjo Garra 

Per posat en marxa i nodrir un nou banc de dades 
informatitzai, relacionat amb les activitats particulars 
deIs socis i del Centre, i vinculat amb el Servei de 
Biblioteca, cal la co¡'¡aboraci6 de tots aquells que hi 
estiguin interessats, tant per l' aportaci6 de dades pro- . 
vinents d' arxius personals, com per la feina de confec
ci6 física. Per col·laborar en aquest projec·te us heu 
d ' adre~ar a en Josep Lluís Gazquez. Més arums con
socis! ... 
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Paradisos perduts (11) 

Aa segona irnmersió te
níem el desig que te
nen tots els capbussa
dors: veure taurons. 

Aquest desig és contradictori, ja 
que quan els veus, si és que els 
veus, el que vols és que ells no et 
vegin. Bé dones, per a la gent amb 
aquesta ansia per veure taurons hi 
ha la immersió a Felivaru Island, 
1I0c de pas de taurons i al tres pela
gics. Aquesta irnmersió és la més 
matinera ja que es fa a dos quarts 
de set del mau. Diuen que és la 
núllor hora per fer avistaments. 

Palint del mal de son, propi de 
masc1es i femelles de l' especie que 
hom anomena "Horno turisticus", 
vam fer la irnmersió en horari nor
mal, amb el risc d'arribar a nússes 
dités i trobar l' espectacle ja acaba!. 

Baixant suaument amb I'es
cull a la nostra dreta, buscant els 20 
metres, la zona d'espera és un 110m 
d'arena que surt de I'escull i baixa 
primer fins els 30 metres i després 
fins qui sap quan. El corrent, fort, 
ens aconsella no baixar més de la 
cota deis 20 metres. sr els passes, 
t' estira cap al fons. Parats en 
aquesta superfície concava, agafats 
a petites roques per tal que no ens 
arrosegués el corrent, miravem cap 
a tols cantons. Qualsevol ombra 
ens posava en estat d'alerta. Ho 
era? No ho era? Les cameres foto
grilfiques enfocaven el blau ... No 
hi havia res afer. Haunem esgotat 
l' aire tot esperant, pero els mano
metres, i el seny ens aconsellaven 
comenyar l' ascenso 

La tomada fou agrai"da. No ha
víem vist cap tauró amb c1aredat, 
pero vam estar una estona amb una 
tortuga i després amb un grup de 
cinc mantes "Diablo". Vam conti
nuar ascendint a favor del corrent 
amb l' escull a la nostra dreta, nú
rant tots el forats i foradets fins 
arribar als 3 metres, on vam feda 
parada de seguretat per, després, 
sortir i donar per acabada la im
mersió. 

6 ARESTA 

Una de les caractenstiques de 
les illes és la possibilitat que ofe
reixen els centres de bussejar a 
l' interior de l' escull. És el que ano
menen "Home reef'. S'hi pot acce
dir lIiurement de 9 del mau a 9 del 
vespre, cosa que converteix el fet 
de la irnmersió en un acte natural i 
continua!. 

A la nostra illa, també en te
níem de "Home reef'. La dinamica 
per accedir-hi era molt senzilla. 
Tan sois t'has d'apuntar a un 
tauleret que hi ha al centre quan 
agafes la botella: el nom de cada 
capbussador, I'hora que hi vas i la 
prevista de tornada. Al final de 
l' escullera, a la vora d' on paren les 
barques, hi ha una escala. Baixes 
tot equipat ija hi ets. Només has de 
nedar per superfície uns metres 
per motius de seguretat, ja que per 
allí entren i surten les barques que 
porten els capbussadors. Un cop 
has arribat a la boia, desplegues la 
bandera, si no ho esta, per indicar 
que hi ha gent bussejant. Comen
ces la baixada fins a arribar a tocar 
fons, a uns 14-15 metres. Allí hi 
trobes un altre tauleret on tornes a 
apuntar quanta gent hi ha al grupo 
En acabar la irnmersió t'has d'es
borrar i, si no hi ha cap nom escrit, 
és a dir, si ets I'últim del grup, has 
de plegar la bandera. Sembla una 
mica empudegador, pero no ho éso 
El primer és la seguretat, la propia i 
la deis companys capbussadors. 

Aquesta irnmersió a l' escull 
no té altre secret que marcar una 
cota en la qual moure's i portar I'es
cull a un cantó a I'anada, i a I'altre 
a la tornada. El fons va deis tres 
metres escassos, a peu de escala, 
fins als trenta que hi ha al primer 
repla i, a partir d'aquí, anar baixan!. 

Pops, morenes 'gegants fos
ques O grogues amb taques negres, 
peixos globus, peixos lloro, pallas
sos, gambes, lIagostes, gambes, 
coralls, esponges, tortugues, algun 
tauró pelit despistat, mantes, ... la 
llista seria massa lIarga. 

El fotograf hi té, també aquí, 
un paradís. Quan hi has baixat dos " 
o tres cops ja et coneixes els 1I0cs 
on fer les millors fotos. 

Si hi afegim que facil resulta 
accedir-hi, a qualsevol hora, ellloc 
es toma racó propi, de casa, com 
diuen els nadius, aquell racó íntim 
pel qual et deixes portar, on pots 
somniar despert tenint la tranquil
litat de ser a casa. 

Ara, en escriure aquests re
cords i mirar unes fotografíes, tor
nem, sense adonar-nos-en, a Ku
redu, i aixo us passara a vosaltres. 
Tomareu del paradís, pero sois ho 
fara el vostre cos, no la vostra 
men!. Aquesta romandra molt de 
temps alla on tota una gamma de 
blaus omplen el paisatge. Blaus 
que van de la tonalitat blava-verda 
a I'intens marí de I'ocea profund, 
passant pel blau nel del cellliure de 
contaminació. Les illes esquitxen 
de verd i de blanc grogós tot aquest 
paisatge, I'aire, pur, t'omple els 
pulmons i sembla que en vulguin 
més i més ... 

El cos, relaxat, s' integra en 
aquest ambient i et sents acaronat 
pel vent, cremat per la sorra, re
frescat per les gotes d'aigua que 
esquitxen les ones en trencar, i, 
quan t' enfonses, "tu mateix ets ai
gua i la teva essencia alguna cosa 
irnmaterial que s'ha despres del teu 
cos i forma part deis corrents, de la 
sorra, de les pedres, del corall, de 
I'aleteig d'un peix o del raig del sol 
filtrat per aquest mar i descompost 
en milers de punts brillants. 

Encara no hauras arribat a 
casa, que ja voldras tomar-hi. No
sal tres ho volem. 

loan Arauna - Lluís Bordes 

311 
Ellacull 



ANDINISME ~'?K~ 

Després de prendre uns quants 
"mates", a deliberar. .. alguns de 
nosaltres estavem bastant fastigue
jats, que si mal de cap, que si vo
mits. Que injust, després d'unajor
nada esgotadora i quan quasi tens a 
la ma I'objectiu, saber que no con
tinuaras! Per la meya part cap pro
blema d'alc;ada, pero ... por, angoi
xa: com despuntara el nou di a? ar
ribaré? aguantaran les meves ca
rnes? Tata la nit va ser de carnaval, 
insomni, rialles, vomits, plors, 
abrir i tancar la cremallera de la 
tenda. Estas millar? No, no i no. 

Escala al cel: els últims esglaons 

Va sonar el despertador a les 
4.00. Ni el Daniel ni jo no ens po
díem aixecar, així que varn decidir 
esperar una hora més, pero de 
sobte .... Corre! De pressa!, ens ha
víem adormit, eren les 6.00! No em 
podia ni maure, com si m'hagues
sin estova! a cops; a més, roba, 
botes, carnes i bra,os per tot arreu; 
ens vam anar vestint intentant es
quivar més cops de colze que els 
imprescindibles, cosa que ens va 
demorar 30 minuts. A les 6.45 h 
tornavem a estar en marxa. Uf, 
quin fred! i el malelt vent destros
sant -te la cara. 

L'al,ada augmenta i I'oxigen 
costa més car a mesura que dismi
nueix la pressió atmosferica. El!! 
760 mg que hi ha a nivell del mar, 
s'han reduit a la meitat i segueixen 
baixanl. 1 jo segueixo pujant, allu
nyant-me cada cap més de I'arn
bígua nació de forma viva. Al meu 
voltant s'obre més el paisatge i en
fron! meu, en primer pla, la 
Quebrada de la Jaula (tot d'agu
lles), darrera sobrelx l'Aconcagua, 
a la seva' dreta la Cordillera de los 
Mercedarios i més enlla La Cor
dillera del Tigre. Cap a l' oest el 
Cerro Plomo i el Tupungato. 

En els descansos, queda aire 
per adonar-se que s'esta en un do
mini estrany. No hi ha plantes ni 
animals, tant sois pedra, neu, vent i 
núvols. La certesa és poderosa: 
aquest lloc no és de l'home!, la 
naturalesa té diverses cares, és tan 

Normes de Publicació: 

esquizofrenica com el millar deis 
artistes. 

Els últims 300 metres són com 
una pel.lícula de terror acamara 
lenta. Els músculs estan exhausts i 
encara que el cap no em fa mal, sí 
que em noto coro "borratxa", així 
que faig una parada i menjo i bec 
alguna cQ.sa. Aquest paisatge et 
porta pensaments cap a una altra 
dimensió. Si hi ha un parell de pa
raules que sintetitzin el paisatge 
són majestuositat i indefensió. 

L'efecte de refredament del 
vent fa que a 25°C i amb un vent de 
64 km/h la sensació termica sigui 
de _60°, amb perill de congelacions 
a les zones exposades en 30 se
gons. Uavors et preguntes: Que he 
fet jo per a mereixer aixo? Tot -
diu el vent- , tal. No hi ha aire ni 
per queixar-se. A aquesta alc;ada, 
l'aptitud psíquica disminueix un 
50%. Els músculs són "fardells 
d'esc1aus negres", el cap és un 
"concert de tambors festejant amb 
el vent". Cada pas és una agulla. El 
cim s'acarona amb els dits. He arri
bat! He fet cim! Tinc la cara conge
lada, el fron! arrugat i els punys 
tancats, estic contemplant el pai
satge. No m'ho puc creure, no puc 
parlar! No tinc nació del temps i 
menys de l' espai. Miro la creu del 
cim i la cara del Daniel i la del Jeff. 
Em dono pressa ja que és perillós 
quedar-se un minut més, així que 
obro la caixeta que hi ha al peu de 
la creu i es cric una dedicatoria 
(Dedicat al meu xicot que va estar 
empenyent des de Saragossa) i a 
"tata hOstia" cap avall. 

Vaig estar al cim, en la creu de 
metall, en el darrer esglaó de l' es
calada. Vaig ser molt a prop de mi, 
i hi ha una única veritat: EIs únics 
paradisos que hi ha són els que 
estan al fons de l'infern. 

Text ifotos: 

Blanca Palou i Papaseit 

Cerro Plata, 6300 m 
Cim el 22-12-1996 

Cartes a l'ARESTA 
L' ARESTA esta oberta a 

tot tipus d'opinions. Només es 
publicaran cartes degudament 
identificades i que siguin d'inte
res general, sempre que mantin
guin el degut respecte a les per
sones. L I extensió maxima deIs 
escrits sera de quinze línies a 
maquina; en cas contrari es re
serva el dret a resumir-les. 

Una opinió diferent 
alaSAS 4-

Va ésser a la pass ada as
semblea de la SAS del 94, quan 
entraren 4 naus membres a la 
junta: el Joan Ramon Baró, el 
Joan Gil, el Jesús Companys i el 
Quim Abadia, que accediren a 
formar-ne part enmig d'un clima 
de forta tensió i de gran apatia, 
raó per la qual, penso que es me
reixen un fort reconeixement, ja 
que ningú més no va presentar
se voluntari per tal de tirar enda
vant la SAS. Potser la tasca que 
han dut a terme nO 'ha estat de les 
més productives que s'han fet, 
pero tenint en compte l'adversi
tat manifesta i respectant la 11i
bertat de cadascú a esco11ir les 
seves sortides, penso que han re
but molt poca col·laboració. 

El passat dia 23 de gener es 
va fer l' assemblea anual de la 
SAS, on van sorgirdesavinences 
per la presentació d'una candi
datura 1m bloc per aconseguir re
novar tata la junta de cap, i que a 
causa de la manca de més candi
dats va ser aprovada per majo
ria. No obstant aixo, va quedar 
patent que hi havia diverses opi
nions contranes quant a la for
ma com es va crear "la candida
tura deis 7". Jo mateix em volia 
presentar, pero em vaig sentir 
discriminat i més guau em van 
manifestar "que no sintonitzava 
i que no estava a l' ona". Per aixo 
el meu sentit comú em va dir:
no t'hi fiquis que en sortiras es
caldat-. 

Malgrat tot, m' agradaria 
que entre tots féssini un esfor, 
per intentar millorar la situació i 
no pas empitjorar-la. Cal tenir 
present que tots som la SAS. 

Felip Teruel 

L'exlensió maxima deis escrits per publicar seran de J 5 línies a maquilla i no hi haura al/re límit que el respecte degut a les persones. 318 
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VIDA DEL CENTRE 

Divendres al terrat, tot un exit 
L'equip Aresta qualifica de gran exit les nits deis 

Divendres al terrat, per la nombrosa assistencia i per 
la qualitat de les projeccions. Destaquem I'esfory de 
les seccions per aconseguir els materials necessaris i 
facilitar-nos una bona estoneta a la fresca. A totes 
aquestes persones la nostra més cordial felicitació, i, 
albora, les encoratgem a buscar una proposta per a les 
nits deis divendres d'hivern. Llastima que no tinguem 
una llar de foc ... ! Podríem organtizar els «Divendres a 
la vora del foc». Ja en pensarem alguna. 

Presentació de lá guía 
Escaladas en la Noguera 

El dimarts dia 8 de juliol es va fer al nostre local la 
presentació del llibre Escaladas en la Noguera: 
Camarasa, Sant Llorenf de Montgai i Montroig, es
crit pels nostres consocis Joan Escuer y Jordi Mar
molejo, bons coneixedors d'aquesta regió. Es tracta 
d'una completa guia deles més de 600 vies d'escalada 
d'aquesta zona molt propera a Lleida i que ha estat el 
bressol d'aquest esport a les nostres contrades. El 
llibre ha estat editat amb molt cura per Ediciones 
PRAMES y compta amb nombrosos croquis, dibuixos 
y fotografies. 

L'acte, presentat per la nostra presidenta, Merce 
Ciutat, compta amb la presencia deis autors, deis edi
tors, de Jordi Vidal, que n'ha fet el proleg, i del 
regidor d'esports de l' Ajuntament deLleida, Bernabé 
Hernández. 

Joan i Jordi: l' equip ARESTA us dóna l'enbora
bona! 

Carmen Portilla, en directe 
A proposta de l'amic Josep Maria Castellví, 

membre de la SAS i col.laborador de l' Aresta, hem 
aconseguit tenir entre nosaltres la coneguda membre 
de I'equip Alfilo de lo imposible, Carmen Portilla, un 
,divendres de juliol i al terrat de casa nostra. Dona 
d'u'na gran senzillesa, pero molt gran per la seva acti
vitat i per l'experiencia en el món de I' aigua: capbus
sar i practicar l'espeleologia són les seves especiali
tats; així podem destacar que l'any 1985 aconseguí el 
record del món d' immersió en el Tunellavic deis 
Jameos del Agua a Lanzarote, mentre s'estava rodant 
una part d'un programa de Al filo. El seu historial i la 
seva valua van quedar palesos en les dues pel.lícules 
que vam poder contemplar entre tall i tall de coca de 
recapte: aigües braves, roca i gel al Pakista i irnrnersió 
referent a la seva propia experiencia. 

En finalitzar l' acte, les diferents seccions del CEL 
van voler agrair-li la seva amabilitat tot oferint-li uns 
petits obsequis de record de casa nostra: revistes, 
guies .. samarretes .. , i ella féu donació d'una de les 
darreres publicacions del programa per a la biblioteca 
i també una copia de la pel.lícula del Pakista. 

L'equip Aresta vol desitjar-li molta sor! i espera 
rebre notícies sobre el programa que es gravara aquest 
proper ruvern amb la col.laboració de destacats mem
bres de la SAS de la nostra entita!. 

Foto: Mina Corbella 
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El Joan Ramon Segura -i el Jorge Gonzalo han 
desertat oficialment de I'equip de redaccj6 de l' Aresta, 
amb les excuses típiques i gastades «que tenim molta 
feina», «que ja fa massa temps que hi som» i «bla bla 
bla ... ». Des d'aquí els acomiadem amb molt afecte, tot 
agrrunt-Ios els serveis donats i esperant tenir la seva 
col.laboraci6 puntual quan convingui (un dia o altre ho 
pagaran car). 

En el número passat de l' Aresta la segona part de 
I'article «Paradisos perduts» de J. Arauna i L. Bordes 
va sortir sota l'apartat «Més Comunicacions», no 
sabem ben bé per quins trons encara. Presentem excu
ses per I'espifiada editorial. 

:tJ·~.-¿~~~:;r-DOnaCioÍlS ala ·blbIiofeca ··:d'~:¡~?~~2t ",lli;~;;::"~_. ___ ~ _________ --, __ ~._- __ - _~:v-"::,:~, 

S 'han prodult diverses donacions a la biblioteca 
del CEL, cosa que obliga al' agralment public i a fer-ne 
la relaci6: 

Viatge al Pirilleu Falltastic 
Donaci6 del soci i escriptor lleidata Pep Coll. 

MOlltañas Al Sol 
(Guia d'ascensions a les muntanyes de l'Equador) 
de: Marcos Serrano, Iván Rojas i Freddy Lan
daruri 
Cedit per Osear Olivé que l'utilitza per ascendir al 
cim del COTOPAXI. 

9a ReulliólI de Alpillismo IlIvernal 
(Vall de Boí) Feb.95 
Donaci6 de Joan Lluís Linares. 

Mexicos a Climbillg Guide Volcalloes. 
De: 1. R. Secor 
Donaci6 de Magda Sales i Llulsa Ruguet del seu 

" viatge al m6n maia. 
''ld, 

-... Cilltes de Vídeo de Cousteau 
Donaci6 deIs socis Josep M. Freixa i Miquel a la nostra 

biblioteca d'una serie de cintes de vídeo de temes 
subaquatics. 

Tornem a agraú les donacions esmentades i re
marquem que aquesta és una manera molt bona de fer 
Centre. Ánim consocis! 

,.', ' 

El servei de biblioteca ha fet aquestes noves ad-
quisicions: -

Selectio/! d'Escalades de Calanques 

Escaiar en Asturias 

Escaiadas el! Riglos 

Escaladas el! la Sierra de Gredas 

Hoz del Rio Gritos (Cuenca) 

Valle de Leyva, Guia de Escalada 

Guia de Escalada del Peñón de Ifacl! 

Ports de Beceit, Guia d'Escalada 

Puig Campana, Guía de Escalada 

Roca Caliente en los Pirilleos 

Sierra de Guara, Escaladas 

Medio y Alto Vinalopó, Guía de Escaladas 

Escalada en el Valle de Aspe 

Finale 1500 Vie di Arrampicata 

Le Ca/caire en Folie 

:~N~;i!$.:~!..t:!!!l]rºf9.gffºhCl§ª111{iD_~S~ 
Des d'aquí fem recordatori de la convocatoria del 

concurs de fotografia de muntanya «Osear Ribes», la 
data límit de presentaci6 d'obres del qual és el 14 de 
novembre. 

Mornerllos irrepelibles. 
José Martinez Hernández (Madrid) 

L'adre,a d'internet del CEL és http://www/ 
lleida.net/clients/cel on podreu consultar la web del 
Centre i navegar fins als límits deIs cims i de les 
fondaries .. . 
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Trans-Montsec 
Aquest proper 5 d'octubre tindra Iloc I'esperada 

cursa de bicicleta de muntanya, que fara recórrer, als 
més valents, els Montsecs de Rúbies i d' Ares. 
Properament informarem sobre aquesta cursa que té 
com a resposable d'organitzaci6 el Jordi Jové, telefon 
244606. 

Curs d'escalada 
A la tardor i com els darrers anys es faran cursets 

d'escalada en roca deis quals us pot informar el Pep 
Godoy al telefon 203604. 

Últim 3000 

El Jordi Guivernau preveu escalar el pic de Pavots 
el proper 14 de setembre. Aquest cirn és I'últim pen
dent que Ji resta per fer, de la llista Izard deis tres mils 
del Pirineu. Després del Charles i del Feliu, sera el 
tercer soci del CEL que aconsegeuix aquesta fita per
s0':1al. Aquest fet suposara per al Feliu deixar de custo
diar el piolet de JSS la qual cosa Ji fara vessar alguna 
Ilagrimeta ... Us animem a tots a acompanyar el Jordi 
en aquesta ascensió! 

El programa d'exposicions previst al Centré pels 
propers mesos és el seguent: 

Setembre: 1-14 Centenari espeleologia catalana 
1-30 Cicle vital d'una papallona 

X. MassotlJ. R. Sala 

- . _ - '.~./ :.~. 

ACTIVITATS SUDf'\\JII../1:\1 
::.;:-... - < ... '''- ' - ~'.== 

6 ARESTA 

Octubre: 

Novembre: 

Desembre: 

Fotografíes 
Magda Sales 

Cartografía manuscrita 
Manuel Cortés 

TFoto: Mina CorbellaFoto: 
Mina Corbellahangka 
Arxiu Izard/Forrellad 

La primera setmana de novembre (3 al 7) es dura a 
terme la segona edició de la fira de material d'esquí de 
muntanya a la segona planta de la nostra seu social. 
Porteu tots els trastes que us facin nos a i encara siguin 
útils. 

El nostre consoci J osep M. Castellví participa en 
una exposició col.lectiva, amb 6 fotografies de gran 
format, que es podran veure fins a finals de novembre a 
l' Aquari de Barcelona, amb el tÍtol generic «Mirades 
sota el blau». Felicitats noi! 

Els dies 20 i 21 de setembre es fara una trobada 
d'escaladors a la zona de Cavallers. El motiu de la 
trobada és intentar establir un major nivell de comuni
cació entre escaladors (intercanvi d'opinions, unifica
ció de criteris, etc). La zona triada, creiem que com
plaura els desi~os de tots, ja que el ventall de vies 
d'escalada al voltant de la presa de Cávallers és més 
que generós. 

Per a més informació, podeu trucar al 20 36 04. 

AIRE, 
LLOGUER 

I VENDA 
DE MATERIAL SUBAQUA TIC 

'Zl" 973/220251 - 24 96 71 - 23 61 27 
G/. Daunois, 21 (Seca de San! Pere) 

25005 LLEIDA 
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Cousteau. Reflexions a la ti d'una epoca 

COUSTEAU, el ven coman
dant, se n'ha anat defi
nitivament. Apartat de 

la vida social i científica des de 
feia un paren d'anys, va anar a reu
nir-se amb els rnísteris de la natura 
en la seva darrera expedició, tal 
vegada la més transcendent de la 
seva rnítica historia d'explorador i 
ciutada exemplar del planeta, que 
malgrat tenir coberta d' aigua la 
major part de la seva superfície, 

. anomenem Terra (seria bonic viure 
al planeta AIGUA, oi?). 

Ara les seves vídues i els seus 
fins es disputen el control del ne
goci farníliar que, a base de metres 
i metres de filmacions i rnílers de 
pagines de llibres es va bastir al 
voltant de cada viatge i exploració. 
Cousteau no va ser un home fami
liar ni d' empresa. Va ésser molt 
conscient que sen se virolles no hi 
havia expedicions i sense expedici
·ons no hi havia rníssatge ecologic 
ni satisfacció propia de fer un tre
ball que li agradava amb passió. 
Va ser per aixo que Cousteau va 
envoltar el seu entom d'un mar
queting que sovint s'ha criticat (és 
el problema de tenir hit), pero que 
li va permetre de tirar endavant un 
projecte de l' aigua i del planeta 
que habitem, que va enamorar 
molles generacions que ja fa dies 
que han anat prenent el relleu ideo
logic del rnític mMÍ. 

Per a alguns «subs» de la SAS 
(a parer meu, pocs i amb noms 
concrets, eh Blai?), Cousteau va 
significar la guspira de I'etapa ju
venil, en la qual sense virolles i 
sense recursos materials, malda
vem per descobrir un món utopic 
sota les aigües i sobre la terra fer
ma, sacrificant hores i caps de set
mana. Dorrníem amb sac a la platja 
i ens capbussavem amb una· sabata 
i una espardenya per posar en prac
tica les experiencies que el Co
mandant ens mostrava en les seves 
peHícules de diumenges a la tarda 
a toc de «cuaderno de bitácora del 
Calypso ... » 

Crec que vam entendre i assi
rnilar ala perfecció el seu concepte 

de planeta global, en el qualla des
tmcció deis recursos marins i ter
restres esta ven totalment vinculats 
a l' extinció de les societats de sub
sistencia i a la seva substitució per 
les societats de consum en que 
I'excedent de producció es fa obli
gatori per a la mateixa superviven
cia del sistema. La conseqüencia 
no ha pogut ser més dramatica per 
al planeta i per als seus diversos 
ecosistemes tan estretament 
IIigats . 

El consurnísme desafo
rat també ha arribat a la prac
tica de l' escafandrisme i a les 
activitats subaquatiques en 
general (els de muntanya, 
barranquisme i espeleo que 
es mirin el melic també). 
A vui, és difícil coneixer les 
motivacions reals deIs qui 
accedeixen als fons marins. 
Conceptes pedagogics avan-
9ats, material s complexos i 
tecniques elaborades, permeten 
pruticipar d'aquest món, fins ara 
del silenci, a centenars i centenars 
d' afeccionats (minusvalids tam
bé), que ja comencen a conceptuar 
Cousteau al nivell d'un record his
toric. Ningú no pot aturar, per ara, 
el concepte de societat actual. Si 
no ho hagués fet Cousteau, altres 
haurien ences la metxa per comer
cialitzar i popularitzar la immersió. 
Aquest és també un deIs llegats del 
Comandant. Haver fet rucil i atrac
tiva la immersió i haver assolit que 
una gran majoria respectés el medi 
aquatic i que aquesta gran massa 
lluiti, alhora, perque tothom ho 
respecti també, sovint sense. tenir 
un especial esperit ecologista. 

1 és que, a diferencia de 
Cousteau, la majoria deIs quLprac
tiquen activitats subaquatiques 
avui, les consideren una activitat 
amada de la resta d' espais naturals 
que ens envolten. És el preu de 
donar més importancia a la fOnTIa 
que al fons de la qüestió. Aquest 
és, també, el repte deIs qui continu
em fidels al record del desaparegut 
mMÍ, establir un IIigam entre mun
tanya, cova, riu i mar, ja que un 

espai sense I'altre no té sentit. A 
aixo, hi hem d'afegir la lluita per 
integrar les ciutats entre aquests 
espais. Hem d'evitar que aquestes 
es converteixin en fenomens aliens 
als espais, que les envolten i deIs 
que formen part ine1udiblement. 

La mort de Cousteau no pot 
passar desapercebuda als membres 
del Centre Excursionista de L1eida, 
siguin de la secció que siguin. Si 

algú no ho sent així; crec que esta 
molt allunyat de la filosofia que el 
mateix Centre emana. Cousteau 
hauria estat un membre destacat 
del CEL en qualsevol de les seves 
seccions, no pel seu nom sinó pel 
seu esperit, amb el qual molts com
breguem. 

Va tenir molts irnitadors que 
es vlin quedar més en la forma que 
en el fons de les seves reflexions. 
Pero com hem vist en tan tes altres 
ocasions de prop, l' obra de qualitat 
resta en la memoria col· lectiva i 
escrita, i la mediocritat té una vida 
molt fuga9, passant a l' oblit imme
dial. Un acte públic en la seva me
moria pot ser la forma visible de 
demostrár el respecte de la nostra 
entitat per a aquest gran amic del 
planeta. L'homenatge personal de 
cada un passa per assolir una acti
tud valenta i compromesa en la de
fensa de qualsevol espai amena9at 
per la «civilització» o la moda, ja 
sigui al cim més alt, a l'aven9 més 
profund o al fons de mar (o d'un 
estany ... ). 

Josep Maria CastelIví 
Cabussador de la SAS-C1383 
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Epíleg 

1 fins aquí arriva "El recull". 

Valgui, al menys, aquesta recopilació per tal d'encoratjar els membres de la 
Secció d'Activitats Subaquatiques del Centre Excursionista de Lleida, i en 
especial a la Junta actual i a les futures, per que procurin articular una dinamica 
d'arxiu adequada envers la documentació social, així com del que de les 
activitats de la SAS i lIurs membres se'n faci ressó I'ARESTA, i la premsa en 
general. 

Tanmateix, i ja s'ha dit, és bo i convenient esmerc;;ar-se en transmetre, 
mitjanc;;ant I'ARESTA o el mitja escaient, vivencies, experiencies, coneixements, 
actituds, etc., que ens permetin coneixer més i formar-nos en les activitats que 
ens agraden i gaudir de la divulgació de les mateixes. 

Hom reconeix les possibles mancances del recull, i cal admetre que es podia 
haver estructurat d'altra manera (fins i tot a dues cares). El cert és que no es 
pretenia fer un lIibre d'edició. El que s'ha pretés - i crec que s'ha aconseguit -
era, d'una forma o d'altra, recopilar. 

S'insisteix per tal que qualsevol buit que es detecti en el recull, i es pugui 
documentar, sigui subsanat. Es compta amb la vostra col.laboració, és ciar. 

1 per acabar, tot confiant que així pugui ser, diguem alió de: 

Continuara ... 
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