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Editorial. ..

publiquem,Amb aquest "CIM" número 6, que avui
completem el segon any de vida del nostre Butlletí.

Sospesant I'abast i la bona acollida que ha tingut per part de
tots els companys del Grup, constatem I'execel.lent consolidació
present, gaudim d'una eina que garante ix el Iligam deis socis í
perpetuem la nostra Entitat.

Durant aquest any s'han dut a terme nombroses excursions
i ascensions, de les que destaquem les del Mont Blanc, Cerví i
Aneto.

El Mont Blanc fou assolit el mes de juliol per dotze
companys. El Cerví I'aconseguiren dues cordades de dues
persones, els dies 28 de juliol i 3 d'agost. Finalment I' Aneto I'han
assolit, el dia 2 d'octubre, un grup de nois de Puigpelat dirigits,
amb encert, pel nostre jove sots-president Josep F8bregues.

Rebeu la més sincera felicitació
Toni Coll
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Notícies...

Resum de notícies, informacions, ofertes
i publicitats rebudes a Secretaria

Obertura del refugi de I' ermita de Puigcerver, prop d' Alforja, amb

capacitat per 48 persones i tot tipus de servies i activitats de natura,

senderisme i esports d'aventura. Contacte: Ferran Sellés Te! 977-

816203

1

El Centre Excursionista Azimut de I' Ametlla de Mar organitza una
expedici6 de 25 dies a l' Aconcagua pel gener de 1995. Preu: 300.000
PTA. Tel 93-4737897

2

Al butlletf de la FEDME Juny-Agost 94 hi ha la 1 a Ilista oficial de la

UIAA de quatremils deis Alps i un informe sobre tarifes i suggeriments

pels paisos de ('Himalaia.

3

El Centre Excursionista de Valencia organitza dues expedicions al Cho-
Oyu i al Shisha Pangma al setembre del 95. Preu: 1.200.000 PTA

4

El Centre Excursionista de lIeida organitza el 6e premi fotografic "Oscar
Ribes" de fotografia de muntanya. Termini de presentació fins el 15 de
Novembre.

5

S'ha publicat I'anuari 93 de la FEEC, amb tot tipus de dades i memories
de gestió.

6

S'ha rebut el butlletr del Parc de Collserola corresponent al mes de
setembre del 94.

7 0-

Hem rebut pI:Jblicitat de la casa de colónies " El Pinar" a Canyelles

(Garraf). Tel 93-3255546

8

L'ascensió al cim del Teide, a Tenerife, necessita un permrs especial de
I'ICONA que es pot tramitar a través de la FEEC. S'ha d'estar en
possessió de la Ilicencia federativa.

9

10.- Reobert el refugi Iliure " Manelic" a Coma de Vaca, prop de Núria, amb

20 places, Iliteres i estufa.
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CoJ-Jaboracions.

El meu CERVI.

Lluís Díaz Cuesta
Agost de 1994

B':Cerví impressiona com poques muntanyes. Vist des de Zermatt,
sembla un ullal que s' al<;a altiu i compacte com a defensor solitari de la frontera
entre Su.iS'sa i Italia, al cor deis Alps. Eis turistes filmen bocabadats i la gent de
muntanya no podem menys que sentir a I' estómac el cop de la se va gla<;ada,
orgullosa i magnífica serenitat.

Al centre de Zermatt, a la pla<;a de I' església, al costat de la font de les
marmotes, baixa un carrer ample que passa pel costat del cementiri i creua el
riu. A uns metres del pont, un potent joc de prismatics fixos permet als curiosos
guaitar les verticals parets i la neu de la cara Nord. És el Iloc de les fotos. Eis
que volenveure'l de prop poden pujar amb el teleferic de Schwarzsee, fer un
passeig al costat del Ilac i fins i tot atansar-se al refugi Hornli, a 2 hores de
comoda caminada. l'hotel Belvedere, annex, es converteix durant I'estiu en el
Iloc de pelegrinatge del devots de la muntanya, deis que somien atacar el gegant
pel seu punt més feble, la Hornlígrat, una aresta trencada de 1.200 metres de
desnivell que mena al cim.

I si el refugi concentra els pelegrins, I' aresta és la Vía Dolorosa, el Via-
Crucis. Més gent del que seria aconsellable es Ilancen cada matinada, en
processó desordenada, cap el cel. Dues hores abans de que surtí el sol, les més
de 100 persones que s'encabeixen al refugi i a I'hotelet esmorcen a correcuita.
Eis guíes de muntanya, amb posat avorrit, ho fan en un racó apart i surten
cadascú amb el seu client. la resta es Ilan<;a darrera seu. Passat el primer ressalt
amb cordes fixes, on es forma la primera cua, el terreny és facil pero perdedor .
Cal salvar una serie de contraforts que es desprenen de I;aresta i el camí, sense
marques per tal de no malmetre el negoci deis guíes, fa ziga-zagues entre el
rocam. la lIum del frontal és massa feble i mentre no surtí el sol cal seguir el
rastre de gent que cerca el míllor camí.

En cap moment es camina; sempre s'ha d'anar escalant. No és una
escalada difícil, segon grau amb algun pas de tercer. Si es té una mica
d'experiencia en escalada o als Pirineus, al principi no cal encordar-se. Aixo sí,
cal tenir seguretat. Hi ha Ilocs on una ensopegada seria fatal. la sensació de
verticalitat augmenta. El ritme de progressió ha de ser lent, mesurat,
acompassat a la respiració i a I'entrenament. Comen<;a a clarejar cap a l'Est i el
sol surt retallant sobre I'horitzó els cims del Mont Rosa i el Mischabel.

Ais 4.000 metres d'al<;ada es troba el refugi Solvay, una petita cabana
d'emergencia entaforada a I'aresta, entre dos gendarmes de roca. Sota mate ix,
a la Moseley Platte, comencen les verítables dificultats. la corda esdevé
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imprescindible cordó umbilical entre companys. Eis passos de tercer grau
sovintegen i la neu caiguda dies abans incrementa la inseguretat. Per sort fa sol
i poC vent, un dia perfecte de primers d' agost.

Avancem ara pel mate ix fil de I'aresta. l'abisme és immens. Cal oblidar-
se, pero, i seguir escalant. Al IloC anomenat "I'espatlla", un repl~ que permet
descansar, canvien les condicions. la ruta passa a la cara Nord, sempre amb
neu i glac;, i alhora guanya verticalitat, amb passos de quart grau penjats sobre
el buit. Aquest tram est~, per SOrt, equipat. Hi ha uns gran claus met~I.lics i
unes cordes fixes. El problema aquf no és pas la dificultat, sino la gent, massa
per aquest recorregut lent i delicat. Escalar per la roca glac;ada i les cordes
Iliscadisses a 4.200 metres és esgotador .

Superat aquest tram, el cim és al nostre abast. Som a "la teulada",
pendent final de forc;a inclinació i sobrecarregada de neu. Ens costa avanc;ar ,
pero I' alegria d' albirar el final venc; qualsev01 dificultat. Em sembla mentida, pero
ja hi Som. El cim del Cervf, I'objectiu de tres anys d'intents. Guantes hores he
passat desitjant aquest moment, somiant, parlant amb els amics deis detalls, de
I'equip, de I'estrategia. Guantes persones estimades han hagut de patir els meus
pesadrssims discursoS sobre aquesta muntanya, I' entrenament i les absencies.
Totes elles són ara amb mi, amb nosaltres, aquf dalt, gaudint de la vjsió
magnffica del Mont Blanc, del Mont RoSa, del Dom i de totS els cims del Valais.
Una forta abrac;ada al meu company, unes fotoS i el menjar que amb prou feina
pUC empassar-me. Tot plegat ha valgut la pena.

AII~ baix, petit Com una joguina, el refugi ens diu quan Ilarga es far~ la
baixada. Guan vas a la muntanya la meta no és el cim, sino el refugi. Cal anar
amb cura, avui més que mai. Un r~ppel darrera un altre, lentament, assegurant.
Un grup nombrós d'anglesos poC experts pateixen i entorpeixen el pas de
tothom, la neu Ilisca sobre la roca i la tarda avanc;a. Cal fer servir tota
I' experiencia i el seny d' anys i muntanyes, un repte que ens traur~ sans i
estalvis a I'endem~, despres de passar la nit al Solvay.

El meu Cervf. Dic bé. Perque ja per sempre, ell ser~ meu Com jo SoC seu
des d'aquell cIar dia d'estiu del 91 en que el vaig veure per primera vegada. Cap
fotografia vista anteriorment pogué igualar la impressió que em va produir la
superba majestuositat del seu perfil agosarat i desafiant. Veure'l i voler escalar-
lo va ser el mate ix. El neguit m'ha corcat durant tres anys. Ara ja estic tranquil.
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El pl3er de ter un cim 3mb el meu till.
Pere lópez i ladeveze

Juliol de 1 994

Aq1:1est estiu he tingut I' oportunitat d' anar al Pirineu amb el meu till
Ale ix, de dOfze anys, tots dos sois, i us en vul! ter cinc centims.

Som a la Val! de Vallivierna, al aparcament de cotxes del Retugi de
pescadorS: Carregats, amb 13 i 23 kg. a I'esquena, comencem a pujar vers els
I!acs de córónes. Al arribar al Pla de la cabana tem la primera parada. Comen<;:a
a ploure, mal senyal, som massa aval! per acampar i decidim continuar pujant.
Les ganes;de caminar ens donen torca de voluntat per pujar amb aquest temps..

Ouán arribem al primer I!ac la cosa es complica de debo, plou de valent.
Ens posem les capelines i continuem estoicament tins al segon Ilac, on tenim
previst acampar. Estem de sort, al arribar all!ac, para de ploure. Acampem a
pocs metres de I'aigua i, mentre dinem, pensem que podem ter per passar la
tarda.

Tot i'que els cims del voltant estan tapats, decidim arribar al coll de
Cregüenya per contemplar la vista de la val! del costat i, amb una mica de sort,
fer el cim de I' Aragüells, que és a pocs minuts del mate ix coll.

Poc després de menjar i descansar una estona enfilem camr del coll.
Sense adonar-me'n, em trobo davant d'una de les vistes més superbes que es
poden gaudir als Pirineus. Darrera meu sento, "hala!", és I' Ale ix que arriba al
col! i es sorpren amb el que veu: els espadats de la cara sud de la Maladeta, tota
la cresta que va des de la Maladeta al pic d' Alba i, com no, I' estany de
Cregüenya que és grandi6s. Eis núvols sembla que vulguin jugar amb nosaltres,
ara ens tapen la vista, ara ens hi deixen veure, pero, com que sembla que
s'escampín, ens enfilem per la cresta vers el cim. En quinze minuts hi arribem.
Acabem de pujar 800 metres fins on hem plantat la tenda i 300 metres més fins
al cim. Déu n'hi d6, carregats com an~vem i amb el mal temps que hem tingut.

Només arribar al cim els núvols desapareixen i podem veure tot el camr
que hem fet, talment com si f6ssim ocel!s.

Ja de baixada, els cims es tornen a tapar. Al girant d'un revolt trobem
una perdiu de neu que, en aquestes dates de I' estiu, té el plomatge be ix pel
damunt i blanc per sota. A I' Ale ix li agrada molt perque no n'havia vist mai cap.

Després d'un sopar reconfortant ens posem a dormir. Tota la nit plou i
trona. Arri,pa I'hora de llevar-nos, pero continua fent mal temps. Passen les
hores de sortir: les cinc, les sis, les set 1 continua plovent, pero, a dos quarts de
vuit para. Sembla que la tempesta tira amunt.

Ara sr, ens I!evem, esmorcem i a un quart de nou sortim en direcci6 al
col! de Corones. Per dalt tot tapat, no cal dir-ho, pero la il.lusi6 de I' Ale ix per
posar-se els grampons i trepitjar neu, val qualsevol esfor<;. Un pas rera I'altre i
ens trobem al peu del coll. Una grimpadeta i ja estem encarant la forta pujada
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que hi ha fins al col! que separa el pic Oliveras de I' Aneto.
En arribar al Pont de Mahoma estem mig envoltats de núvols, cosa que

dóna una imatge més esglaiant al Iloc, a la vegada que ajuda a no tenir tanta por
perque no veus els estimbal!s que hi ha a ambdós costats.

Com passa ahir al cim de I' Aragüells, en arribar dalt de tot de I' Aneto,
els núvols desapareixen com per encant. Tornem a tenir els Pirineus als nostres
peus. L' Ale ix flota com si no s'ho cregués. Hav(em sortit de la tenda amb tant
poques possibilitats, que trovar-nos ara dalt de I' Aneto i sense núvols és un
regar meravellós que ens fa la Mare Natura.

De baixada ens arribem fins a la Punta Oliveras, coronant el tercer cim
de tres mil metres de la sortida.

A partir d'aqu( el temps considera que ja n'hem fet prou i poc a poc va
empttjorant. Primer una mica d'aigua, després una mica de calamarsa, i a ix(
anant fent. D'aquesta manera arribem a la tenda. El temps just de possar-nos
dins i dues hores de tempesta furienta, impetuosa, que al final deixa prop de deu
centfmetres de calamarsa. ,

Recol!im la tenda xopa. Pel cam( una mica més d'aigua pero, quan som
dins el cotxe i emprenem el retorn, som el pare i el fill més feli<;:os de la terra.

Creieu que pot haver-hi satisfacció més gran que la que he viscut amb el meu
fil!, aquests dos dies, fent allo que a tots dos ens agrada? .

El Plaer de fer un cim, amb el meu fill, amb el vostre fil!, us ho recomano.

La gelera i el pic d' Aneto des del Portilló inferior .

II EIs catalans que hi munten estimen més /lur terra,
veient totes les serres vassalles de /lur serra. " (Verdaguer)
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Activitats Espeleologiques.
Artur Fortuny

Francesc Correa

Setembre de 1 994

No us ha passat mai que circulant per la carretera o caminant per la

muntanya heu vist I'entrada d'una cova i us ha picat la curiositat d'entrar-hi? .

Doncs aixó mate ix ens passava a nosaltres, fins que, ara fa un any, un grup de

quatre compa¡:'ys del torn decidírem iniciar-nos en I'espeleologia.

Aconsellats per gent experimentada, ens equiparem amb el material

necessari i ens disposarem a comen9ar .

Fins avui hem fet unes 10 expedicions, entre coves i avencs, de les que

us n'esmentem les més significatives:

Avencs de la Febró:
Més a menys cam tatham, ens estren.3rem en aquests avencs, caneguts

per la seva bellesa (barreja de farmació tectonica i c.3rstica). Acanseguírem
arribar al fans (-73 m.)

Cova del Cudo, a Montral:
Obertci a uns 200m. de la Roca Foradada. Després d'un rAppel d'uns

14m. trobem una sala, amb una colada estalagmrtica molt espectacular, i un xic
més aval! una gatera I!arga Que ens porta al final de la cova.

Cova de Vallmajor. a Albinyana:
Prop de I'ermita de S. Antoni. La cova és un antic engollidor del barranc.

pIe de fang Que dificulta la baixada. Arribarem fins al fons (-70m.), una gran sala
habitada per un estol de rats penats.

Avenc del Puig de Marc, a La Riba:

Situat prop del Puig de Marc. Baixa uns 50m. i té una sala de grans

dimensions on els processos litoqurmics han donat a la roca un color vermell

molt caracterrstic .

Avenc de La Torre de Fontaubella:
Un espectacular forat de 50m. de di~metre per 40-55m. de profunditat.

Gr~cies al micro-clima que s'hi genera, al fons hi ha una vegetació molt especial.
S'hi poden fer r~ppels molt excitants. Recomanem anar-Io a veure, fins i tot
sense baixar-hi.

L' any vinent esperem ter alguna sortida al Garrat, conegut per la

protunditat deis seus avencs, i a Anyonera, al Pirineu, considerada una de les

més espectaculars del món.
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Cuina tradicional. Eis Panellets.
Josepa Calvet Solé

Octubre de 1994
El massapa: Quantitats: 800 grams de sucre granulat, 500 grams de patata

bullida, 1 quilo d'ametlles crues pelades, 1 ou sencer més dos rovells d'ou i una micona
de lIevadura (entre 114 i 113 de sobre Royal).

Preparació: Es mólen les ametlles tins convertir-les en una tarina ben tina. Es
posa en un gibrell i s'hi ategeix el sucre i la resta d'ingredients (ous, patata i lIevadura),
barrejant-ho tot bé tins que en resulti una pasta lIisa i compacta, després s'estén damunt
d'una taula de marbre i s'estova amb les mans, tenyint-Ia com es fa amb el pa,

Aquesta és la "pasta mare", Si volem ter panellets de diterents classes, dividirem
la "pasta mare" en les parts necess~ries,

Pane/1ets de /limona: A una d'aquestes parts hi ategim la pell groga d'una lIimona
ratllada, no apretant gaire al ratllador per tal que només en caigui la part groga de la pell.
Es barreja bé, i j~ tenim preparada la pasta pels panellets de lIimona. El mate ix cal ter si
es volen ter panellets de taronja.

Pane/1ets de caf~: Es barreja Nescat~ amb unes gotes de conyac (la quantitat a
gust de cadascú, encara que més val poc que massa) tins aconseguir-ne un almfvar;
s'ategeix a la pasta, barrejant-Ia bé. De manera semblant es poden ter panellets amb
grosella o altres ess~ncies.

Per donar forma als panellets, es divide ix la pasta en bocins del tamany d'una
nou, arrodonint-los i arrebossant-los amb sucre granulat. Es col'loquen damunt d'una
forma de pa d'~ngel (hóstia) o en una lIauna de coure pastissos, que ja estar~ untada de
mantega i empolsada de tarina, es pinten amb ou batut i es posen al torn, a una
temperatura no massa torta. Quan estan dauradets (el temps aproximat que necessiten
per coure's és de uns deu minuts), es treuen del torn i ja els tenim lIestos,

Pane/1ets de pinyons:
Un pic arrodonits els panellets, es passen per clara d'ou i tot seguit pel damunt

d'una capa de pinyons, apretant les boles per tal que els pinyons quedin ben agatats al
massap~; tet aixó, el pro(;és és el mate ix: es col.loquen damunt d'una forma de pa
d'~ngel, es pinten amb ou batut, etc.

"la rifa deis Panellets". Costumari Catal~ -Joan Amades
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Tecniques de Muntanya
Joan Porta Ruiz

Octubre de 1994

Nusos,
Hola amics..!
Avui la cosa va de nusos, cordes, mosquetons, descensors i cordinos.
Al mercat hi ha una munió de bons lIibres que parlen de tot aixo, i crec

que el que us explicaré és for<;:a interessant, doncs es tracta d'una recopilació
d' experiencies amb aquests nusos.

La corda:
Com és normal, la corda, degut a la gran importancia que té, requereix

unes atencions i un tracte que no són pas complicats pero sr imprescindibles.
La primera recomanació, molt important, és tenir cura de no trepitjar-Ia. Evitar
que estigui en terreny arenós, doncs les petites pedres que s'introdueixen dins
el trenat de la corda la malmeten. Ouan es mulli, eixugar-Ia i deixar-Ia que
s' assequi a temperatura ambient. Al fer-Ia servir, evitar que s' entortolligui i
canviarla al més Ileu senyal de desperfecte. El Que hi oenQem val molt més Que
la corda.

Eis nusos:
En la practica del muntanyisme, es poden emprar moltrssims nusos, pero

compte que no tots estan homologats per la UIAA (organisme internacional que
regeix les directrius de I'alpinisme), i quan es tracta d'escalada vertical o de
progressió en alta muntanya, la cosa és més seriosa. Aixr doncs us referiré els
sis nusos basics amb els que, sabent-Ios manejar, no tindreu cap problema
tecnic i podreu sortir-ne airosos de qualsevol circumstancia.

El Nus d'Estaca (ballestrinque o cabrestante) :
L'experiencia m'ha demostrat que aquest és el rey deis nusos, ja que

pots emprar-Io per assegurar-te a un mosquetó sense haver de treure'n la corda
i amb una sola ma; a més amb un simple moviment es converteix en un nus
dinamic, o si ho prefereixes, en un de calandria (alondra) , si bé aquest poc
recomanat per escalada .

És un nus que es pot fer tant al mig com a un extrem de la corda, depen
si hi ha obertura (mosquetó) o no (argolla) .

El Nus Din~mic:
És també un gran nus, imprescindible als primers temps de I' escalada,

doncs per descens o simplement per assegurar al company no es disposava deis
estris que actualment hi ha al mercat: el vuit, el robot, el got, el grigri, etc.

Personalment, utilitzo sempre el nus dinamic per assegurar en unes
circumstancies concretes, i, a més, amb un senzill moviment de corda pots
bloquejar-lo i tenir les dues mans lIiures per atendre al company amb més
eficacia. Interessant, oí? .
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Nus d'Estaca

El Nus Vuit (Ocho):
Aquest nus s'utilitza basicament per Iligar-se al budrier i té la propietat

de no produir massa esforc;os dinamics a la corda, a més per molt que
s'estranguli es desfa facilment. És un deIs pocs nusos recomanat per I'UIAA per
aquest ús.

El Nus Pescador:
S' empra fonamentalment per unir dues cordes i efectuar un rappel, o per

fer-se alguna baga amb cordino o cinta plana.
El Nus Pla o Escanya Mosques (Plano o Rizo):
És un nus considerat auxiliar. S' utilitza per lligar o subjectar coses ~

persones. Encara que si hem de fer un rappel i no tenim budrier, pmb un parell
de metres de cinta o cordino en podem improvisar un fent un doble nus Pla.

~

Nus Vuit

~

Nus Pescador Nus Pla a

Escanya Masques

El Nus Prusik:
Hi ha tres tipus de Prusik: el simple, el trenat i el de mosquetó.
Es un nus que es fa servir poc, només quan hem perdut el Júmar o

estem en una situació compromesa. Basicament s'utilitza per ascendir per una
corda fixa o penjada d'un punt, com pot ser en cas d'una caiguda sense
possibilitat de progressar per la roca. Un altre exemple podria ser per assegurar-
se a una corda tensa i sense possibilitat de manejar-la.
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Si la carda d' escalada és de 10 a 1

Prusik seria de 3 a 4 mm. de diametre.

mm., el cordino ideal per ter el

Nus Prusík

Oeixem pel proper CIM algunes tecniques per assegurar al company i les

se ves raons..

Terminologia Muntanyenca.

Fita: f 1 ) Pedra o altre

senyal ficat en terra per a indicar el

límit d'una heretat, d'una contrada,
d'una distancia a recórrer, etc.

I 2) Pedres posad es una

sobre I'altra (2 o 3) Que serveixen

per orientar-se per un Iloc on no hi

ha camí. Carandina.

Monjoia: f Munt de pedres

posat per indicar un camr o una

partió de terremny.

(Benigne Palos)

Eis homes de muntanya jalonen Ilurs itineraris de petites pir~mides de
pedres. En Ilocs desconeguts o entre la boira, les sitlJen a I' anada per no
perdre' s al retorn; s6n les pedres blanques del Polzet. O' altres, que vénen
darrera d' ells, els seguiran per aquests senyals, i cada un d' ells, agraint el servei
prestat, afegir~ una pedra més a la pila. Les generacions passen i el munt
s'eleva. És I'anella d'una cadena que, de segle en segle, une ix aquests homes
de gran paci~ncia i bona voluntat, en una mateixa obra caritativa.
Aquests monticles s'anomenen Monjoies.

(Jean Escudier)

Grup Excursionista del Camp de T arragona12



Natura. Com ter germinar glans.

Centre de Documentaci6
i Recursos Educatius

Setembre de 1994

Coneixer els processos naturals que succeeixen al bosc ens permet
apreciar I' esfor<;: que cada ser viu fa per créixer, apreciem també el temps que
tarda en desenvolupar-se, i ens du a contribuir a la seva conservació.

Fer germinar glans és una activitat que recomanem a tothom, encara que
principalment est~ dirigida a nens i nenes de 6 a 12 anys. D'una banda,
I'experiencia els permetr~ apropar-se a la vida d'un vegetal, observaran com
germina i com es desenvolupa, coneixeran les seves necessitats i, a més,
aprendran a tenir-ne cura. D'altra banda, permetr~ treballar molts conceptes: la
reproducció de les plantes, la dependencia de I' aigua, etc. .Reprodu.im, doncs,
en aquest article, el full d'instruccions que cal seguir. S'ha experimentat moltes
vegades amb les escoles que han vingut a Can Coll a fer I' activitat Aproxímacíó
a la Vegetacíó de 3r i 4t d'EGB, i sempre ha donat bon resultat.

Per fer I'experiencia seguiu les següents indicacions:
1. Feu la recol.lecció amb cura, agafeu tan sois les glans' necess~ries. Al
bosc tot s'aprofita, i les glans, a més de tenir la possibilitat de convertir-se en
futures plantes, són una part de I' aliment de molts animals del bosc, com el
senglar, I' esquirol, el tudó i certes larves d'insectes.
2. Les glans que han germinat a la tardor treuen el primer brot a la
primavera. Haureu de tenir cura deis planc;ons fins a finals de la següent tardor
o comen<;:aments de I'hivern. Aquesta és la millor epoca per transplantar-los. Eis
podeu plantar al vostre jardr o oferir-vos per plantar-los al terreny d'algun amic.
3- Eis plan<;:ons transplantats necessiten que se'ls regui de tant en tant
durant els primers anys. Per aixó, si la vostra intenció és fer la reploblació d'una
zona desforestada, és millor que us apunteu a una campanya organitzada per
alguna entitat que tingui cura del seu seguiment. A més, és preferible deixar en
mans d' experts la decisió de les zones on convé fer repoblament i de les
especies vegetals que seran més adecuades per a cada indret.

Des de fa anys, el Patronat, en col.laboració amb altres organismes i

entitats, organitza campanyes per fer el repoblament d'una zona denudada.
Demaneu-ne informació al CDRE.

Per saber-ne 'més: Informació i recursos trets de la carpeta Vegetací6 de
Collserola, editada pel Parc.

Com ho farem? L'epocaper recol.lectar glans és la tardor, d'octuhre a
desemhre. Als nostres hoscos, hi ha quatre especies diferents que tenen com
a fruit la gla: I'alzina, la surera, el roure i el garric. És important que sapigueu de

quina planta són les glans que heu recol.lectat.
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2. Deixeu-Ies tres diesen remull. No
oblideu de prendre nota de l'arbre on les
heu collides

I. Reco/1iu les glans de terra. Trieu les més
grosses i bri/1ants. Deixeu les petites, les
corcades i les que encara tenen didal;
penseu que molts animals del bosc les
utilitzen d'aliment

4. Passats uns 10 o 15 dies, les glans
coment;aran a grí//ar. Si no ho tan, no us
preocupeu, poden trigar més temps

3. Poseu-Ies entre draps humits, en un Iloc
fresc. .Reviseu-ho cada dosdies per tal que
els draps sempre estiguin humits

.

~. -f.' ,

:~' ~
r ..

6. Si les voleu sembrar al pati de I'escola,
feu un clot de 30 cm d'ampleper 30 cm de
fons, una setmana abans. La: distanci~
entre clots ha de ser de 3 m. La terra que
els ompli no ha de tenir pedres ni terrossos
per facilitar el creixement de les arrels

I-.. ' .1

5. Sembreu-Ies abans que el gri/1 arribi a un
centlmetre de /larg. Ho podeu fer en testos
o directament a{ pati de l'escola

7. Si les sembreu en testos, poseu-Ies
planes ~mb el gril/ dirig!t cap a terra i a una
fondAna de 5 cm. A I'hlvem, regueu-Iesun
cop a la setmana (quan faci més calor ho
haureu de fer més sovint). Tingueu-Ies a
I'exterior

8. .A' cap d'uns tres mesas veureu sartir el
pnmer brat
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Informació de Secretaria. ..

Us recordem que durant el mes de desembre heu de renovar la
"TARJA " o liicencia Federativa.

Eis qui vulgueu participar en el XIV~ Pessebre del Grup, heu
d' efectuar les reserves abans del dia 2 de desembre (encarregats: Llurs

Díaz, Baltasar Sánchez, Joan Gasol, Josep M. Argentó, Joan Marqu~s
i T oni Coll) .El dia 10 soparem i farem nit a I' ermita de la Mare de Déu

de la Roca, a Mont-roig, i el dia 11 dinarem a Pratdip.

L'any vinent, 1995, l'Entitat cumple ix el 15e aniversari i,
concretament el dia 25 de mar<;, ho celebrarem extraordin~riament.
i i Us esperem a tots a Puigpelat, des de les sis del matr fins les dues de
la matinada !!.
A principis de febrer del 95 ja us en farem arribar el programa.

iii NO US HO PERDEU !!!

Equip de redacció i disseny del

butlletf informatiu "El CIM":

Llurs oraz

Toni Colf

Ramon Bosch

Col'laboradors:

Pere lópez
Josep Martr
Artur Fortuny
Antoni Saura
Francesc Correa
Josepa Calvet
Joan Porta
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Calendarí. ..

Calendari d' Activitats
Tercer Quadrimestre 1994

ORGANITZAACTIVITATData

FEEC3a copa catalana d' escalada

esportiva a Vila-seca.
8 Octubre

VegueriaSenders del Priorat GR7-49 Octubre

Mountain
Wilderness

Catalunya

22 Octubre A Tossa de Mar, congrés interna

cional "Les altes muntanyes a la

Mediterrania" .

22-23
Octubre GECTPica d'Estats

Naturebre 94. 2a tira del vehicle
tot terreny, esports d' aventura i

turisme. Tortosa.

28 Octubre

Excursions al Pirineu
5-6
Novembre

Senders del Priorat GR7-4 Vegueria13 Novembre

19-20
Novembre Excursions al Pirineu

GECT1 0-11
Desembre

Pessebre anual de la nostra entitat
Enguany al Cavall Bernat, de la
Serra de Llaveria.
Esperem la participació de tothom.

Senders del Priorat GR7-4 Vegueria15 Gener 95

Joan Marqu~s,Excursions matinals al Montsant:

T oni Col!Ascensions al Pirineu'


