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Notícies...

Resum de Notícies, Informacions, Ofertes
i Publicats rebudes a Secretaria.

1.- La FEM (Federación Española de Montañismo) ha canviat el
seu nom per FEDME (Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada).

2.- L 'Escola Espanyola d' Alta Muntanya (EEAM) ha obert un

centre a Benasc on s'imparteixen cursos de: esquí-alpinisme,

escalada en roca i escalada en gel.

3.- Existe ix una nova escala europea unificada de perill d'allaus.
El nostre Grup rep setmanalment un butlletí per fax sobre les
previsions meteorologiques i el perill d'allaus en les diferent
zones dei Pirineu.

4.- Tenim el calendari 93-94 d'obertura deis refugis del Pallars-
Aran.

5.- Les Ilicencies anuals van pujar Ileugerament de preu sobre
els publicats al butlletí anterior. Commercial Union adult:
6.250; MGD adult: 4.950; MGD infantil: 1.650 PTA. Les
tramitacions es fan ara via FAX. Eis interessats contacteu
amb Lluís Díaz (Tel 213714 de 9 a 14 i de 16 a 17,30).

6.- El passat 17 d'actubre es va abrir navament al públic
I'ampliació del refugi Certascan.
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Informació de Secretaria.

S'amplia a continuació la informació recollida als butlletins
1 i 2 sobre les assegurances d'accidents.

RESUM DE LES NORMrnS PER A UNA
, .

CORRECfA UTILITZACIO DE LA LLICENCIA
ESPORTIVA DE LA FEEC I PEL MILLOR

APROFIT AMENT DE LES PREST ACIONS DE LES I
ASSEGURANCES INCLOSES A LA LLICENCIA ~

P~I bé de tothom. la FEEC de~ana a les entitats i als federats en I!eneral la

m8.ximaco1.1aboraci6 en I'acomnliment d'aauestes normes.

La llicencia esportiva de la FEEC, segons esU establert a l'estatut vigent, és personal,
intransfenDle i obligatoria per a la panicipació en les activitats esportives oficials de
la FEEC i les intersocials de les entitats que la formen.

En compliment del que estable ix la Ley del Deporte, a més deIs diversos avantatges

que porta implícits, cal que la l1icencia inclogui una poIissa d'asseguranya que

cobreixi a bastament els accidents que puguin produir-se en la prJctica de les

activitats que Ii són propies a la FEEC.

Per tal de complir amb la legislació vigent la FEEC ofereix la posSloilitat d'optar per
una de les dues polisses d'asseguran~a que té establertes, una amb la Mutua General
Deportiva i l'altra amb Commerciai Union

L'assC2uranca comenca a ser efectiva a nartir del dia (Jue l'entitat oresenta el

llistat d'altes a la FEEC si es tracta de la ~ommercial Union. o cinc dies desorés

d'aQuesta oresentaci6 si es tracta de la MGD.

La llicencia esportiva de la FEEC (amb el cupó de la MGD o amb l'afegitó de la
Commercial Union, segons hagi triat el federat) és el document imprescind1"ble per a
l'assistencia sanitlria de l'accidentat i ca1~ presentar-la en tots el llocs i ocasions que
es faci-ús de l'asseguranya contractada.
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Per als Dosseidors de l'asse1!uranca amb Commercial Union

En cas d'accident cal acudir immediatament a un metge o servei assistenciaI, si és

posSlDle a algun deIs que figuren a les relacions facilitades per l'asseguradora (la

FEEC les ha trames a totes les entitats).

Cas que el federat sigui ates per un metge o servei assistencial amb el qua!
l'asseguradora no tingui conveni o si raccident es orodueix a restran2er. el federat
haur d'abonar les factures corresponents i demanar un informe medic, el diagnostic,
el tractament efectuat i les possibles seqüeles i, juntament amb els rebuts ori2inals
deIs pagaments efectuats, adjuntar-los al comunicat d'accident

Els rebuts {oril!inals) de les despeses qu~ es pugufu produir (rescat, ambul ncia,
material sanitari, recuperació, etc.) taIñbé hauran de fer-se arribar a la FEEC per al
seu posterior cobrament

En tots els casos d'accident (encara aue ellesionat ha1!i estat assistit Der un
servei de l'ass oradora i ue .a li ha in res nota de l'accident és
imnrescindible tramitar a la FEEC el comunicat o declaració d'accident "parte"
corresponent, en un termini msxim de 15 dies natorals després d'haver-se produi"t
l'accident, a través de l'entitat respectiva, la quall'ha de tramitar ala FEEC. D'aquest
comunicat cal fer-ne amoar un cOpia al metge o al centre sanitari que hagi ates el
federat accidentat. El comunicat mai s'ha de trametre directament a

l'asse1!oradora.

4. En qualsevol cas, i per a aconseguir una bona gestió de l'asseguranva, és
imDrescindible Que la FEEC rebi el comunicat d'accident dins el termini
establert i totalment comDlimentat. ja que passat el termini establert, d'acord 8mb
les condicions de la polissa, no es tramitar cap comunicat d'accident i. en
conseqüencies, les despeses originades per l'accident seran totaIment a c.rrec del

federat.

Si bé la pólissa d'asseguranya de Commercial Union cobre ix l'assistencia en els
centres sanitaris de tot el món, es recomana I'ús deIs centres aue aauesta empresa
té concertats ia aue aixo evitara aue el federat hat!i d'avancar I'import de
I'atenció rebuda i desnrés esnerar a cobrar-lo de I'asset!uradora.
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Si en el moment de redactar el comunicat d'accident ja se sap que no es produiran
més despeses posteriors cal fer-ho constar així específicament. Quan no sigui així.
caldi~ que el federaL en ser donat d'alta. ja sigui a la darrera factura o ja sigui per
mitj d'una nota personal O de l'entitat, faci saber auan abans millor a la FEEC
aue ha estat donat d'alta i aue ia no es Droduiran més desDeses.

6.

7 En el cas de mort cal comunicar-ho a la FEEC dintre de les 48 hores d'haver-ne~- ~

tin2Ut coneixement, la FEEC informar de la documentació necess'.lria i deis tr',¡mits

que caidrJ fer per al cobrament de la indemnització.

Per als Dosseidors de l' assef!uranca amb Mutua General Deportiva

El federat té dret a I'assistencia sanit:lria total, durant 18 mesos, i a les
indemnitzacions establertes en cas de mort o de perdues anatomiques, com a
conseqüencia deIs accidents que pugui tenir en el decurs de l'any 1994.

2. En cas d'accident el federat es presentar a qualsevol centre sanitari concertat per la
MGD amb la llicencia esportiva de la FEEC; no s'ha de fer cap tipus de comunicat a

l'entitat respectiva ni a la FEEC.

3. Els centres concertats són aquells centres sanitaris que tenen signat un acord amb la

MGD per a atendre esportistes lesionats (les entitats en tenen una relació ).

L'assistencia 8anit:aria solament es pot obtenir en els centres que estiguin concertats

amb la MGD.
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CoJ-Jaboracions.

La Vall de Saas: La corona alpina

T'he parlat alguna vegada de la vall de Saas? .El cantó
del Valais, al sud de Su.jssa. Un paradís de muntanyes

sempre nevades, glaceres que baixen cap els ri~s i ricspasturatges envoltant els pobles" ' Eis nostres ulls

mediterranis resten extasiats davant de tanta bellesa. A la
profunda vall de Saas, diries que un reguitzell d'atractives
maragdes, com les joies d'una corona, s'alcen cap el blau,
més enlla deis 4.000 metres.

No creguis, a només dotze hores de cotx~de Reus. El
viatge es fa curt amb la il.lusió del que trobaras. Al poble de
Saas-Grund, un teleferic ens pI;Jja rapidament al refugi
Hohsaas, a 3.000 metres d'aI9ada. Es mitja tarda de primers
de setembre i encara gaudim deis Ilargs dies d'estiu. Despres
de sopar, sortim a veure el panorama: el sol intenta
amagar-se darrera la Ilarga carena que comen9a al Sud, a
Italia', al Mont Rosa, i acaba en el massís de Mischabel, que
amb els 4.545 metres del Dom, és el més alt de Su.jssa. El
día acaba amb un espectacle magnífic: la suau Ilum del
capvespre dóna color a la blanca neu de les glacere~-mentr~
escalfem les mans al voltant d'una tassa de te.

La palida ombra del relleu dibuixat pel pleniluni ens
guia a trenc d'alba per la complicada gelera. Corda,
grampons, piolet i un amic es tot el fa falta per aquest
viatge. L 'ale es gla<;::a mentre avan<;::a la matinada. El silenci
és total. De quan en quan, un profund espetec ens recorda
que caminem a sobre d'un Ilit viu i en moviment. Cal anar
amb cura. Passada la zona de grans esquerdes, la via
travessa un ampli plat6 i s'enfila en diagonal tot rodejant els
seracs. La rimaia no planteja problemes, hi ha un pont de
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neu que sembla aguantara. En tot cas, el Joan sempre

m'assegura i confio en ell A I'aresta, la boira juga amb

nosaltres i ens amaga el cim. El vent I'ajuda i accentua la

sensació de fred. Set graus sota zero rres hores després de

sortir, som dalt. El Weissmies, 4.023 metres, una maragda

blanca de neu i boira.

El refugi és tot bratwurst i cervessa. Es I'hora del
descans, de fer-Ia petar amb el companys de taula,
d'amagar-se a la Ilitera, aclucar els ulls i pensar en com t'ho
explicaré. -Dem8, el Lagginhorn -.A I'hora de llevar-se,
pero, ningú no ho fa. El vent és molt fort i tot és tapat. A
mig matf baixem al poble entre els flocs que es despengen
deis núvols. Busquem camping, dutxa i sopar calent. I si
dem8 ...?

Diumenge, 5 de setembre. El gebre cobre ix I'herba i

la condensací6 de la tenda esta gla<;:ada. A Saas-Fee prenem

el teleferic de Felskínn i el metro alpf: gairebé dos mil metres

salvats. Aquf esquíen a I'estíu els futurs campionsr Una

tra<;:a fonda puja al Feejoch í després al Allalinhorn (4.027 m)

en poc més de dues hores. No hi ha grans dificultats. El

vent, pero, és fortfssim. I aixo que els de Reus sabem que és

bufar el vent. Eis cristalls de gla<;: arrencats de la carena ens

flagel.len la r:ara. S'hem d'aturar i agenollar-nos: el torb ens

arrossega. Deu grau sota zero i un sol espaterrant.

Temperatura de sensaci6: -35 graus. La roba sembla paper

foradat. Sort de la corda que ens une ix. Fem les fotos com

podem. No hem de perdre aquesta oportunitat de captar la

duresa i I'encfs d'aquest Iloc privilegiat.

La vista és superba. Al Nordest, el nostre Wiessmies
d'abans d'ahir. Al Sud, el Strahlhorn i el Rimpfischorn del
primer terme no poden amagar la caracterfstica silueta del
Mont Rosa. Cap el Oest, Liskamm, Castor, Pollux, Breithorn
i el diamant m8gic del Cervf, que espanta i atrau alhora.
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No t'ho he dit mai? El Valais és un mar de pics, de

pedres precioses que enlluernen els nostres ulls. Un
descans per I'esperit, un castig pel cos, un plaer per I'anima
Cap el Nord arrenca la cresta deis Mischabel: el Alphubel,
que farem dema sense problemes, el Taschorn i el Dom. I la
carena Lenz-Nadel-Durren. No és una sort? Encara més enlla,
el gegant Weisshorn, la Dent Blanche...Sembla imposible.
Tindrem estius suficients per anar fent-Ios? Sigui com sigui,
t'ho aniré explicant. O millor, ¿per que no m'acompanyes?

Lluís Díaz
Gener 94

El Wcis.~l11ics vislo dcsdc cl Laj(j(il1)¡url1o
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Cuina Tradicional Catalana

Salsa de Cal<;ots

La recepta és adient per a tres persones.
Aquesta salsa es pot fer a m8 o amb batedora. Poseu al pot

primer les tomaques escalivades i després els altres ingredients,
preferiblement trinxats.

El procés és com en el cas de I'all-i-oli. es va treballant la
p~sta afegint-hi, quan cal, I'oli fins aconseguir una espessitat
ac¡~eptable i relligada.

El toc definitiu és el paladar de la ciunera, o cuiner .
Inaredients:

100 grs. d'ametlles, torrades i moltes.
200 grs. de tomaques escalivades sense pell, que no
siguin 8cides.
2 grans d'all escalivats.
1 gra d'all cru.
Mitja unitat d'una galeta "MARIA " .

Nyore o pebre roig.

Julivert, for<;a quantitat.
Unes gotes de vinagre.
Sal, pero compte que no sigui salat.
oli d'oliva, d'acidesa 0141 el que adineti el pot.

Aclariments:
Les nyores es posen en remull en aigua calenta, es rasca la

polpa i es posa a la salsa.
Una presentació comercial de les nyores, molt útil, és

assecades i moltes.
El pebre roig que es ven normalment al mercat és sufícient.
Opcional:
Si es vol un xic més forta,se li afegeix unes gotes d'oli de

bitxo. Aquest olí és el producte de la maceració, durant un any
com a mínim, de pebre roig coent (bitxos) amb oli d'oliva.

Josepa Calvet Solé. (Puigpelat)
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Calendari. ..

Calendari d' Activitats
Primer Quadrimestre 1994

Data Activitat Organitza

5-6 Febrer Esquí de pista a Baqueira GECT

6 Febrer Copa Catalana d'esquí de muntanya
Boí- Taüll.

1 2 Febrer Ascensió al Pedraforca GECT

1 3 Febrer Copa Catalana d'esquf de
muntanya Certescan-Alt Pallars.

18 Febrer Projecció d'un audio-visual sobre
el Montsant a carrec de Joan Marques
i inauguració del nostre local social
a Puigpelat. 21 h.

19-20 Febrer Campament d'iglús a Núria.

20 Febrer Copa Catalana d'esquí de muntanya
Montardo.

20 Febrer 25ena Renovació de la Flama de la
Jlengua catalana. Monserrat. FEEC

27 Febrer Copa Catalana d'esqur de muntanya
Vall de Núria. FEEC

6 Mar<;: AEC-RFesta de I'arbre a muntanya.
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6 Mar<;: Copa Catalana d'esquí de muntanya
Mulleres.

12 Marc; Copa Catalana d'esquí de muntanya
Capcir .

13 Mar<;: Trobada BTT no competitiva.

12-13 Mar9 Ascenció hivernal al Pirineu. GECT

19-20 Mar<;: ECAMCurs d'esquí de muntanya

20 Mar<;: Copa Catalana d'esquí de muntanya
Bassiero.

26 Marc; Ascensió a la serra del Cadí GECT

26-27 Mar9 ECAMCurs d'esquí de muntanya

1-2-3 Abril Sortida al Pirineu a determinar GECT

9 Abril Festes de la Mare de Deu de la LLet a Puigpelat.

A les 19 h projecció deis iludio-visuals: Atlas 93,

per Joan Marques i Alps 93 per Lluís Díaz.

Després hi hauril un correfoc.

1 6 Abril Escalada a la Canal deis Lloros

Montserrat.

23-24 Abril Ascensió al Midi d'Osseau. GECT

28 Abril al
15 de Maig

Curs d'escalada

30-1 Maig GECTSortida d'esqur de muntanya.
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8 Maig Día del Camí de Muntanya REDDIS

14-15 Maig GECTSortida d'esquí de muntanya

Excursions matinals al Montsant: Joan Marques.

Sortides d'esquí de muntanya: liuís Díaz, Joan Gassol.

Ascensions al Pirineu: Toni Coll
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