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Notícies...

Resum de notícies, informacions, ofertes

rebudes a Secretaria.
publicitats

1.- En res posta a la nostra petició formal, a partir d'ara s'inclou

I'hospital de Sant Joan de Reus en la Ilista de centres assistencials
pels assegurats a Commercial Union.

2.- La societat Anaitasuna de Pamplona organitza, com cada any, la
8a Travessia Pirineu 95, durant 6 setmanes, del 15 de jüliol al 30
d'agost. Circular 15/95.

3.- Oferta de Viajes Halcón per assistir al Campament Nacional de
Muntanya de la FEDME, del 5 al 12 d' Agost a Tenerife. Informació
al telefon 91-5344368.

4.- Publicitat de trekkings a Kenia i Tanz8nia (Kilimanjaro. Mont Kenia
i Mont Meru). Informaci6: 93-5682804.

5.- El refugi d' Albarca estarB gestionat, a partir d'ara, per I'empresa
"Guíes de Montsant i Muntanyes de Prades".

6.- Curs d'escalada en roca, organitzat pel nostre Grup, els dies
11/17/18 i 25 de juny de 1995. Preu: 4.000 pts.

Equip de redacció i disseny del butlletí informatiu "EL CIM"

Ramon Bosch
Toni Coll
Lluís Díaz

Col.laboradors:
* Josep Mariné

* Joan Porta

* Antoni Saura
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Col.laboracíons.

El Tuc de Bassiver (2.644 m)
Lluís Díaz i Cuesta

maig 1995
L 'esquí de muntanya és una variant hivernal que permet trescar

pel Pirineu quan la neu fonda i tova el fa impracticable a peu. Com totes
les disciplines alpines, es pot adaptar al gust i capacitat de cadascú: des
de grans ascensions als pics més alts fins a relaxants passejades pels
boscos coberts de neu.

El Tuc de Bassiver esta situat al massís de Beret, a I'extrem NE de
la comarca d' Aran i no gaire Iluny de les pistes de Baqueira. Vist des de

"aparcament del pla de Beret, sobresurt altiu i feréstec pel vessant
occidental. Pel sud, pero, ofereix una ascensió facil i no massa Ilarga.

Se surt amb els esquís als peus des de I'aparcament d'Orri de
I'estació de Baqueira, a 1850 m d'al<;:ada, on els darrers esquiadors
aprofiten I'últim cap de setmana de la temporada. Després de passar pel
costat del telecadira, anem cap a l'Est deixant a !'esquerra I'anomenat riu
Malo. Eis primers metres coincideixen amb el final de la pista Tamarro i
la ruta d'Escornacabres. R8pidament oblidem la gent i s'endinsem al
bosc. La vall és estreta i no permet perdre I'itinerari; hem de pujar riu
amunt, entre el bosc nevat i sempre en direcció Est.

L 'alta muntanya nevada té un encís especial. La Ilum del sol ixent
reflectida per la neu que ho cobre ix tot enlluerna i escalfa la pell de la
cara. Filtrada pels pins, s'escampa i cada raig ens recorda que la
primavera ha arribat i, a despit de tot, avan<;a imparable. En la nostra
tra<;a trobem les petjades deis habitants del bosc que han matinat més
que nosaltres.

Cap els 1950 m, arribem a un replB on el bosc s'eixampla i
creuem el riu cap el Nord. Poc a poc anem guanyant alc;:ada de manera
suau i progressiva. Els esquís Ilisquen bé per la neu encara endurida pel
fred de la nit. Hem de rodejar pins i fondalades intentant trobar la ruta
adient. El plaer que produeix avanc;:ar en silenci per un Iloc tan bonic i
solitari és difícil d'explicar. Hem deixat enrera un món i ara gaudim d'un
altre, pie de sensacions agradables, tan proper i tan Iluny a la vegada.
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La vall es va obrint a poc a poc i som a punt d'arribar a la zona
lacustre deis estanys de Bassiver i de Rosari, al límit amb el Pallars

Sobira. Tenim a I'esquerra el pendent escarpat que puja a un petit circ on

s'acaba el bosc i es pot veure el cim. Cal trobar el camí més facil fora de
les pedres i trencar decidits cap el Nord, no hi ha ruta marcada. A dalt,
la vista s'eixampla i podem descansar. Portem dues hores i un bon glop
de líquid s'agraeix.

Una gran pala de neu cobre ix el vessant meridional de la carena.
Té una inclinació aproximada de 30 graus i 300 metres de desni,vell sense
obstacles i és aquí on cal parar atenció amb el perill d'allaus.' Som a la
primavera i fa dues setmanes van caure dos pams de neu fresca que
poden formar una placa respectable sobre la dura capa de neu vella. A
més a més, el sol escalfa de valent i estova la neu.

La resenya del recorregut recomana atacar el coll que separa el
Tuc de Bassiver del Tuc de Saumet, pero sembla més segura la banda
Est, on les pedres que sobresurten demostren que el mantell de neu ha
de ser més prim i més estable.

El sol ja és alt i crema quan ataquem la pala. Una, vella línia
desdibuixada serveix de guía i ens porta fent grans ziga-zagues fins la
carena. El pendent es fa més fort i les pells de foca arriben prop del seu
límit d'adherencia. Cal parar atenció, controlar els nervis i de seguida som
dalt.

Eis que fan muntanya saben que la proximitat del cim es reconeix
per I'airet fresc que comen9a a bufar poc abans. És com la bestreta del
premi que ens espera dalt. Les muntanyes ve'jnes i els Ilacs encara
soterrats per la neu desperten a la vida amb I'escalfor de la primavera. El
fons de les val 15 es cobre ix de verd, d'herba i de flors de mil colors. Més
fluny encara, I'horitzo ens mostra la magnificencia del paisatge, des del
Tuc de Colomers fins el Montarto, des deis Bessiberris fins el Posets i al
mig de tot, el massís de la Maladeta i I' Aneto, on la gelera Ilueix com un
mirall.

Després de tres hores de pujada, ara toca descans, fer un mos,
gaudir de la vista i de la sensació incomparable de I'alta muntanya
nevada. Hem de treure les pells de foca, blocar botes i fixacions, tancar
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les obertures de la roba i comen<;:ar el descens. Com es pot explicar la
sensació que provoca Iliscar per un pendent de neu verge en la solitud del
Pirineu? Un gir, un altre, una aturada per tal d'evitar que s'acabi aviat; un
saltet, una pedra per esquivar, una caiguda que t'enfarina les rialles. Et
vénen ganes de cridar d'alegria, com un nen amb la se va joguina

predilecta.

Al final de la pala, busquem un camí diferent per baixar a la vall.
Unes petites canals tallen el pendent pedreg6s i semblem massa
carregades de neu. S'hi deixem anar amb precauci6 i provoquem una
petita allau sense importancia. Una vegada al bosc, seguim la tra<;:a de
pujada evitant les fondalades que a I'estiu ocupen els petits estanys.
Només el nostre pes fa cruixir les plaques de neu. El des gel s'accelera i
el fons de la vall és com un forn.

Abans del migdia ja som a les envistes de I'aparcament, on els
esquiadors que tan cua als remontadors no s'adonen del petit somriure
burleta que, al veure'ls, ens omple la cara i el cor .
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Ascensió a l'lghil Magoun (4.068 m.)
Gran Atlas Central (Marroc)

Josep Mariné i Serret
maig 1995

Components de I'expedició:
Salta S8nchez, Joan Marques i Josep Mariné

Després de la 1 a Expedició del GECT al Toubkal (4.165 m.), un

grup d'amics ens anim8rem a ter el Magoun (4.068 m.), tercer cim més
alt del Marroc.

Unes quantes reunions, els preparatius i el dissabte 20 de maig,

a les 19:00 hores, sortíem de Reus cap a Aigecires.

El diumenge, el Ferry ens porta fins al Marroc, on, només arribar-
hi, es fa pales el contrast de cultures, costums i desenvolupament.

Observem una gran diversitat de persones amb diferents vestimentes,

carros, mules, rucs, cotxes,... tot una barreja.

Anem cap al Sud, travessant la zona del Rlf on abunden els
venedors de xoco {marihuana), fins arribar a Azilal on hi passem la nit. Al
matí ens desperta el cant del gall.

La!:!Jl!!Qr pista és la que va a Agouti Després de recórrer uns 50
Km. per una pista dolenta i perdedora, arribem a Agouti.

És un poblet típic, format per 35 cases constru'jdes amb fang i

situat a 1.780 m. d'altura i al costat del riu Assif Arus. Hi destaquen els

grans noguers i a I'hiver sovint hi neva. No disposa de cap servei.

Després de Ilargues negaciacians, en trances, Ilaguem un muler ,

dues mules i un guia (acampagnateur). Amb malta amabilitat, ens inviten

a ca seva, a I'altre castat del riu, per a passar~hi la nit i prendre el te.

El dimarts, tot preparat, comencem la marxa. Sortim per I'ampla
vall, tota de camps de cereals i patates, seguint el riu i passant per petits
poblets i Ilogarets. Al mig dia parem per a dinar, i Ilavors el guia ens diu
que ells no porten menjar, que nosaltres els n'hi hem de donar; durant els
tres dies ens repartirem el menjar, com bons germans.
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Després de dinar continuem la marxa, pujant fort fins aconseguir
el coll d'lkis, a 3.400 m., des d'on es gaudeix d'una bonica vista de la
serralada de l'lghil Magoun i de la vall de Timramtiyn. D'aquí baixem a
una gran esplanada on acampem, al costat d'un corriol; estem a 2.900
m. d'altura. Hi ha altres grups d'excursionistes, que fan trekking,
acampats al costat del refugi Tarkadiyt, bastant nou pero en un estat
deplorable. Mentre prenem el típic te amb menta, cosa que fem 4 o 5
vegades al dia, esclata una torta tormenta.

El dimecres a les 07:00 del matí sortim decidits a ter el cim; el dia
és ciar. Pugem per una ampla canal tins el coll i seguim per la Ilarga
cresta nevada i amb un tort vent de costat. A les 13:00 hores assolim el
Magoun (4.068 m.), ens diuen que és la primera ascensió d'aquest any.

La tornada és una mica pesada, tenim mal de cap. En arribar al
campament, la sorpresa: el muler ha perdut les mules. Torna a ploure.

Dijous al matí, el Mohamet ja ha trobat les mules; carreguem tot
el material i comencem el retorn a Agouti, on arribem a les 04:00 de la
tarda.
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R8pidament passem el material al cotxe i ens disposem a marxar ,
pero el fang ens b/oqueja les rodes del darrera. Per sort podem solucionar
el problema, pero al pensar en la pista, Ilarga i en mal estat, decidim que
marxi un sol amb el cotxe fins a Aid Mehamed i s'esperi allí, mentre els
a/tres dos hi anirem amb el taxi (un 4X4), que justament avui passa pel
poble. Pero la idea no és bona, doncs, p'er comen<;:ar, ja sortírem amb
dues hores de retard; en arribar a Tabantí poble situat a uns 10 Km. on
hi ha botigues, telecomunicacions, hospital, oficina de guies, etc., hi
romanguérem dues hores, ja que el taxista és a més recader, repartidor ,
transportista,... fa de tot. Per a fer la resta del trajecte, uns 40 Km.,
v8rem estar 4 hores, parant-nos a tots els pobres i Ilogarets que trob8vem
pel camí; a més, les 9 places del vehicle es convertiren en 14. Per fi
arribem a Aid Mehamed, on ens espera el company una mica neguitós.

La resta del viatge ja va ser de Ileure, i després de comprar regals
i disfrutar de la cuina marroquina (tajín, cuscús, brochettes,..) tornem a

Tarragona on arribem el diumenge al matí.

Ha sigut una experiencia realment inoblidable
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Tecniques de Muntanya.
Joan Porta i Ruiz

maig de 1995
Hola amics!, aquesta vegada parlarem de com assegurar, al

company o a nosaltres mateixos, segons la situació en que ens trobem.
Podem dividir-ho en tres importants grups:

1.- Assegurar des del sol.
Ouasibé totes les vies d'escalada comencen a peu de paret, és a

dir a partir del sol, i el primer Ilarg no acostuma a tenir més de 20 o 25
metres. Com és lagic qui assegura ho fa camodament des del sol.

En aquest cas és important observar dues coses: la primera situar-
se en el Iloc aptim, que seria a una distancia de la paret suficient perque
entre la corda i la vertical es formi un angle de 15 a 30°, i segona en cas
que el nostre company sigui un "Pes Pesat", hem de tenir la precauci6
d'assegurar-nos nosaltres mateixos a quelcom salid, com pot ser un
arbre, una bona pedra, etc., ja us imagineu per que, oi? .

ii Mai II s'han de perdre de vista els moviments del nostre
company, doncs moltes vegades una caiguda d'un parell de metres més
del compte depen de la nostra rapidesa a I'hora de bloquejar la corda.

Ouan el company arriba a la reunió, ii No !! deixeu d'assegurar-Io,
fins que ell us digui que ja s'ha assegurat a la reunió; quelcom així com
" Ja val. ia em DOtS deixar anar". Per desgracia, hi ha hagut accidents,

fins i tot mortals, en casos com aquest, per excés de confian<;:a.
-1-? ri ~ "

~r I{

/-r-~~- 1»

.c, c";.,

Direcci6 de I'estrebede Autoessegurement e le peret

2.- Assegurar des de la reunió.
Un pic la reunió esta muntada, s'ha d' observar amb molta cura la

disposició deis anclatges i ter un exercici d'imaginació per a veure com
es mourien els mosquetons i cintes en el cas d'una torta estrebada,
d'aquesta manera ens podrem anteposar a una situació crítica. Per aquest
motiu la manera més adient d'assegurar és el nus dinamic. Hi ha
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escaladors que utilitzen alguns estris, com el ~ o la olaca de fre;
contrariament al que molts creuen, aquests metodes ofereixen molt poca
fricció, i per tant poca forya de fregament, el que fa que, en cas d'una
estrebada forta, podem posar en perill al nostre company i també les
nostres mans. : ;.

És un gest de cortesia que un pic el company arriba a la reunió,
I'assegurem amb el nus d'estaca; si I'~stavem assegurant amb el
dinamic, passar al nus d'estaca és molt senzill i rBpid.

~
11'1-

~

~

\\
~ ~I

Estrebada en sentit horitzontal

3.- Assegurar-se en el descens.
Si escalem una vía de més d'un Ilarg, com és obvi haurem de

buscar, en cas que no hi sigui, un Iloc idoni per a muntar-hi la reunió.
S'han de tenir en compte alguns detalls, com per exemple no allunyar-se
massa del vertex final de la via, ja que aixo implica un fregament extra
de la corda i una disminució de comunicació amb el company. Si
I'anclatge és Iluny, ens allargarem el nostre autoassegurament per tal
d'estar el més a prop possible de la sortida de la via, d'aquesta manera
s'evita el fregament de la corda i la comunicació és més bona.

Si la via d'escalada només té un Ilarg, passarem la corda pel
mosquetó del "top-rope", avisarem al company i, si ens ve de gust,
podem fruir Ilavors de la panorBmica que s'acostuma a veure, i observar
la via per on hem passat. Empero i si en Iloc d'un mosquetó el que hi
ha és una anella tancada ? .En aquest cas, la primera cosa que se sol dir
és alguna paraula groixuda, de tota manera per a tot hi ha una solució.

El primer que hem de fer és assegurar-nos a I'anella amb una cinta
exprés o un mosquetó, després, a un metre del nus que tenim Iligat al
budrier hi fem un as de guia i amb un altre mosquetó I'enganxem també
al budrier; que per que ? , doncs imagineu-vos el numeret que muntem si
aí desfer el nus del budrier ens cau la corda..!. Ara sí, ja podem desfer el
nus del budrier, passar la corda per I'anella i tornar a Iligar-nos tal com ho
estBvem; Ilavors desfem I'as de guia que haviem fet per precaució. En
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qualsevol cas, aquesta maniobra és quelcom més facil que passar pel
forat de I'anella.

Avisem al nostre company de que ja estem a punt per a baixar i
ho fem sense brusquetats.

A mi, durant la practica de I'escalada, una de les coses que més
m'omple de satisfacció és la intensa complicitat que es crea amb el
company de cordada.

Aprofito aquest moment per a recordar cadascuna de les meves
escalades i els meus pacients companys.

Activitats Espeleolbgiques
Antoni Saura i Roig

maig 1995
Tres membres del nostre grup d'espeleologia, Artur Fortuny,

Antoni Saura i Josep Martí, han participat en un curs de la Federació
Espanyola d'Espeleologia. El curs va consistir en unes classes teoriques
(tecniques, material, bioespéleo, etc...) i cinc sortides practiques a coves
d'importancia. V8rem poder anar a tres d'aquestes sortides:

-La Font de Bar, situada al costat del poble de la Bar, a la
Cerdanya. És una cova plana en la que no hi calen cordes. Té 4000

metres de Ilarg amb una sorgencia activa (sortida d'aigua a I'exterior),

S'ha de biudar un sifó per a poder avan<;:ar i finalment s'arriba a un altre
sifó, Iloc on només els submarinistes han pogut seguir, i on han perdut
la vida 2 espeleolegs. Té formacions asimetriques de gran bellesa.

-"Sima Esteban Felipe". Situada a la Serra de Guara a la província
d'Osca. Es tracta d'un avenc amb Ilargues galeries i molts pous. També
esta molt concrecionada per les formacions.

-Avenc deis Mamelots. Situat als Ports de Tortosa. És un avenc
de 165 metres de profunditat amb una primera sala de 45 metres
d'altura, on s'hi arriba fent un impressionant rBppel aeri des d'el sostre.

; .
-També varem orgclnitzar una sortida per a principiants al avenc

del Cudó a Mont-Ral, on hi.,v,aren venir quatre companys. Destacarem la

presencia d'en Joan Bartdlomé {54 anys) que feu palesa la se va gran

agilitat.

Grup Excursionista da! Camp de T arragona 11



Calendari. ..

Calendari d'activitats segon quadrimestre 1995

DATA ACTIVIT A T ORGANITZA

11 juny
11 juny
17-18 juny
1 8 juny

AAEET Valls

GECT

GECT

Vegueria

25 juny

15-16juliol
16 juliol
29-30 juliol
5 agost

GECT

GECT

ACPVG

GECT

FEDME

Tenerife.

GECT

Reddis

Vegueria

Peonada intersocial Valls-Miráinar
Curs d'escalada en roca
Curs d'escalada en roca
Senders. Ruta deis Monestirs. Coll de
Montblanquet -Santuari del Tallat -

Vallbona de les Monges.
Curs d'escalada en roca
Ascensió al Soum de Ramond
Caminada popular de la Vall de Gósol
Ascensió al Mont Perdut
548 Campament Anual de la FEDME.

1 9 agost

2 setem.

18 setem

8 octub. Vegueria

1 3 octub.

21octub.
octub.

UE Sabadell

Reddis

SMAC

Ascensió al Pirineu (per determinar)
6a Caminada Montserrat -Reus en 24 h,

Senders del Priorat GR 7-4.

Scaladei -Gratallops.
Senders del Priorat GR 7-4.

Gratallops -Falset.
22a Marxa Nacional de Veterans.

Campament intersocial de Tardor
Open escalada esportiva a Vila-seca

Excursions matinals al Montsant:
Sortides tecniques i de practiques:

Ascensions al Pirineu:

J. Marques o R. Bosch
J oa n Porta

J. F8bregues o T. CoH
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