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Editorial. ..

El Grup Excursionista del Camp de Tarragona actua, pensa i viu de
cara a la muntanya i entén el muntanyisme com una afirmació de I' esplendor

del món en que vivim, com un camí capa I'autentic significat de la vida i com
un metode d'aproximació a I'esperit huma.

La canstant superació i les ganes de naves aventures cada cap són
més intenses; per aquest estiu tenim preparades quatre expedicians:

-Del dia 9 al 20 de juliol, TOUBKAL -A TLAS -MARROC, organitzada
per Josep Mariné, Toni Saura i J. Ramon Domenec.

-Del dia 12 al 21 de juliol. MONT BLANC -ALPS -FRAN<;:A.

organitzada per Pere López i LLuís Balcells.

-Del dia 20 al 28 de juliol, MONT ROSA -ALPS -SU.iSSA
organitzada per Josep Fabregas i Toni Coll.

-Del dia 22 al 28 de juliol, MONT ROSA -ALPS .: IT AUA, organitzada

per Lluís Díaz i Rosa Feliu.

Aquestes quatre sortides a I' estranger juntament amb les 29
expedicions realitzades amb exit fins ara, donen ja un ampli bagatge al nostre
Grup en quant als continents europeu i africa. Per tant creiem que ja hem
assolit la base per afrontar nous objectius en terres desconegudes per
nosaltres.

El continent america podria ser la clau. Fent una rapida ullada de nord

a sud trobem que en el gelat cor d' Alaska s'aixeca la Gran Muntanya
coneguda avui en dia per McKinley; amb els seus 6.191 metres d'al<;;ada és
I'únic sismil d' America del Nord. Continuant baixant cap al Canada i EEUU,
trobem les Muntanyes Rocalloses amb el Mount Whitney, la maxima altura
a 4.420 metres. Ja en territori mexica, els volcans Orizaba i Popocatepetl,

amb 5.594 i 5.452 metres respectivament, constitueixen les últimes grans

alc;:ades de Nord America.
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A Sud America hi ha la serralada més lIarga del món, els Andes, amb
vuit mil quilometres ininterramputs de muntanyes i amb el cim ACONCAGUA
de 6.959 metres cam a gran sabira de tata America. Namés per aquest fet
I'elecció ja era clara, pero a més es dóna la circumstancia que durant el mes

de gener de 1997 es camplira el centenari de la seva canquesta.

Per aquests motius, el GECT es va decidir a formalitzar el seu
projecte ACONCAGUA '97 i va sol.licitar el seu reconeixement oficial per
part de la FEEC. Esperem i desitgen poder commemorar des del cim
d' America el primer centenari de la seva conquesta.
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Noticies.

1 Com a conseqüencia d'un acord especial entre la FEEC i la Secretaria
General de Joventut, els posse.jdors de la Ilicencia federativa de la
FEEC podran gaudir de I' aplicació de la tarifa B que I' esmentada
Secretaria té establerta per als usuaris de la Xarxa d' Albergs de

Catalunya. Aixó suposa un descompte del 28 % aproximadament.
Per gaudir-ne, cal estar en possessió del carnet d'alberguista i

presentar la Ilicencia de la FEEC.

La variant EXP de I'asseguran<;:a MGD suposa un afegitó (de 25.000
pts) a la versió B-3 que cal sol.licitar cada vegada que es faci una
expedició. Cal tenir present, pero, que I'asseguran<;:a Commercial
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Union inclou les expedicions a tots els cims del món sense cap avís
previ ni cap altre requisit.

3 Tenim el calendari d'obertura deis refugis guardats de la FEEC per
I'any 1996, així com les adreces i telefons deis seus guardes. Podeu
demanar una fotocopia a Secretaria.

4 La societat 100 x 100 Muntanya ha estat constituida per la FEEC per

tal de portar a terme les activitats de cursets que abans feia I'ECAM.

Hi ha convocats els següents que es faran a Barcelona i Pirineus:

-Perfeccionament d'escalada en roca Setem.-Octub.
-Perfeccionament a I' excursionisme Octubre
-Progressió en glacera Juliol
-Bicicleta de muntanya Octubre

32.000 pts.
13.500 pts.
21.400 pts.
10.000 pts.

Si en voleu més detalls, demaneu-Ios a Secretaria. S'ha de tenir la
Ilicencia.

5 A la tardor de 1995 s'ha iniciat una campanya la rehabilitació del GR

7 i de totes les seves variants, algunes de I~s quals passaran a ser

GR amb numeració propia (GR 171, GR 172 i GR 174). Aquesta

rehabilitació comporta la revisió general i total del tra<;:at, la

senyalització, la descripció i els horaris, amb la reedició de la guia, la

qual incloura totes les variants.

6 Com cada any, la Societat Cultural Deportiva i Recreativa
ANAIT ASUNA de Pamplona organitza la travessia deis Pirineus per
etapes, entre 1'11 de juliol i el 26 d' agost. Hi ha tota una
infrastructura de suport. El preu és de 42.000 pts/setmana. Més
informació a Secretaria.

7 L'oficina de turísme d'lnnsbruck, a Austria, ens ha fet arribar uns
fulls de propaganda sobre circuits a peu amb guía que organitza cada
dia d'estiu i gratultament, pels pobles i muntanyes del Tirol.

Demaneu-ne un a Secretaria.
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A CONCA GUA '97 6.959 M

Benvolguts amics,

Permeteu que em dirigeixi a vosaltres per ter la presentació d'un

projecte: "L'EXPEDICI6 ACONCAGUA '97".

El Grup Excursionista del Camp de Tarragona, després de quinze anys
de marxa, d'haver trepitjat centenars de muntanyes d'arreu d'Europa i
Africa, volem assolir un cim mític, un colós, una de les muntanyes més altes

d'un continent.

En aquest projecte hi ha una part personal i una altra de comunitaria.
Pero també hi ha el suport de tota la gent que ens anima i encoratja per
portar endavant I'expedició. Aquestes mostres d'anim ens donen for9a, a tot
I' equip, perque el nostre somni esdevingui una realitat.

L' organització d' una expedició com la que volem emprendre comporta

una gran complexitat a I'hora de lligar tots els aspectes, com poden ser: la

documentació tecnica, la infrastructura, materials, viatges, estades,

estrategies, etc.

Tots els expedicionaris som experts en el tema, si més no els
currículums ens avalen, peró un cim de quasi 7.000 m de vega des no
respecta ni els més experts. Som conscients que emprenem una empresa no
exempta de risc. Que tindrem problemes. Peró, com sempre, esperem trobar ,
amb seny, les solucions adients en cada cas.

CAP D'EXPEDICI6 I DIRECTOR TEcNIC,

Ladeveze. (Reus, 09-02-57)Pere lópez

Ha realitzat cinc ascensions a pics de quatre mil als
Alps, entre ells el Mont Blanc, el Cerví i els Écrins.
Ais Pirineus ha assolit més de cinquanta pics de més
de tres mil metres: Aneto, Perdiguero, Besiberris,
Pica d'Estats, Alba, Perdut, Soum de Ramond, etc.
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RESPONSABLE TEcNIC SANITARI.

Rosa Feliu i Jornet. (Reus, 08-06-56),

"'
Ha realitzat diversos asconsions de tres mil metros
als Pirineus i als Dolomites; als Alps ha fet el Mont
Blanc.

COL.LABORADOR D'ORGANITZAClá

Lluís Díaz i Cuesta. (Valencia, 08-12-49).

Ha realitzat 43 ascensions a cims de més de quatre
mil metres als Alps i a I' Atlas, en que destaquen:

Gran Paradiso amb esquís a Italia, Mont Blanc i
Ecrins a Fran9a, Cerví, Mont Rosa, Dome de
Mischabel i altres cims del Valais a Su.jssa, i Toubkal
al Marroc. Ais Pirineus ha aconseguit 123
ascensions a pics de més de tres mil metres.

COL.LABORADOR D'ORGANITZAClá

Antoni Col! i Uriarte. (Tarragona, 30-06-54)

Ha assolit 27 pics de més de quatre mil metres,

entre ells: Gran Paradiso i Mont Rosa a Italia, Mont

Blanc i Ecrins a Franc;a, Dome de Mischabel, Cerví i

M6nch a Su"jssa, i Toubkal al Marroc. Ha culminat

138 ascensions a cims de tres mil metres en els

massissos deis Pirineus, Sierra Nevada i Dolomites.
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RESPONSABLE TEcNIC AUDIO-VISUAL

FOTOGRAFIA.

Joan Marques i Griñó. (Tarragona, 13-02-51 ).

Ha pujat a 1 6 quatre mils repartits entre les

serralades deis Alps i de I' Atlas: Mont Blanc, Ecrins

Toubkal, Irghil M'goun, etc. Ais Pirineus ha

aconseguit ascendir a més de cinquanta tres mils:

Aneto, Posets, Espases, Perdut, Clarabides,

Cabrioules, Culfredes, Taillon, Pica d'Estats, etc.

ALIMENT ACláRESPONSABLE O'INTENOENCIA

Juan Luis Benítez i Rosado. (La Línea de la

Concepción, 23-03-65).

Ha realitzat cinc ascensions a pics de quatre mil
metres, entre el 15: Mont Blanc als Alps i Toubkal al
Marroc. Recentment ha ultrapassat els cent tres
mi 15, assolits en e1 massís deis Pirineus.

RESPONSABLE DE MA TERIAL

Jaan Gassal i Besara. (Reus, 25-06-54).

Ha participat en diverses expedicions: Hogar- Tamat,

Yabal-Duruz, Mont Cinto, Dolomites i Alps. Ha

aconseguit realitzar 23 ascensions a quatre mi 15,

entre el 15: Gran Pa,radiso a Italia, Mont Blanc i Ecrins

a Fran<;a,'Monch, Weissmies, Allallinhorn i Alphubel

a Su.jssa. Ha pujat a més de cinquanta tres mi 15 entre

Dolomites, Pirineus i Sierra Nevada.
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RESPONSABLE EN LOGíSTICA,

Encarna Hidalgo Llorente (Granada, 30-09-62).

Practica I'esquí d'alta muntanya. Ha realitzat
ascensions a pics de quatre mil metres: Gran
Paradiso (amb esquís), i Mont Blanc. Ha realitzat
diverses ascensions de tres mil metres als
Dolomites, Pirineus i Sierra Nevada.

RESPONSABLE EN COMUNICACIONS.

Josep Fabregas Gallart. (Tarragona, 30-05- 70),

Practica diferents branques de I' esport i en el camp
de la muntanya, les modalitats de I' espeleologia,
I'escalada i alta muntanya. Ha realitzat nombroses
ascensions als Pirineus, en que destaquen: Pica
d'Estats, Aneto, Russell, Taillon, Casco, Perdut,
Soum de Ramond, etc.

El cim més alt d' America, I' Aconcagua, es troba a la República
d' Argentina, provincia de Mendoza, departament de Las Heras. Es troba

áproximadament entre els 700 de longitud oest i els 32° 40' de latitud sud,
totalment en territori argenti.

Es troba envoltat, a I' oest i sud-oest per la Quebrada i la vall de los
Horcones, on neix el riu del mate ix nom; al sud, per la Quebrada de Horcones
Inferior; al nord i a I' est per la vall de Las Vacas, la qual dóna nom al riu que
s'hi forma; al vessant est, neix I' Arroyo de los Relinchos, que fa cap al riu
de Las Vacas.

No constitueix límit internacional, ja que, les seves aigües, segons el
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sistema de " divertium acquarium " , flueixen totes a territori argentí .

DATA:

Després de ter un estudi meticulós de la climatologia del país,
coincidint amb I'estiu austral, s'ha arribat a la conclusió que els mesos de
desembre i gener són els més idonis per poder portar a bon terme

I'expedició.

Coincidint amb les testes del primer centenari de la conquesta de
I' Aconcagua s'ha escollit el mes de gener de 1997.

VIA TGE:

La duració estimada

aproximadament d'un mes.

de I' expedició , per anar i tornar, és

Tot I'equip expedicionari té la intenció, com tantes altres vegades, de
ter un iiudio-visual de I'expedició.

Narmalment, després de ter una sartida impartant, cam pat ser uns
Alps a un Atlas, reunim el material fatagrafic de tats els expedicíanaris, s'en
fa una tría i es munta un audia-visual. Pasteriarment es prajecta a qualseval
que ha desitgi veure.

En aquesta 9casió, i per la importancia del cim, ho tarem d'una
manera més acurada, si pot ser. Intentarem donar-li una projecció més
amplia, mostrar la nostra gesta arreu per ter una divulgació del mon alpinístic
a qualsevol nivel!.

Amb el crit de "farem el cim" , fins la propera amics,

/
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L ' arranjament dels camins. ..

Joan Marques i Griñó

Abril 1996

Ja fa alguns mesos vaig fer una sol.licitud per tal d'arranjar un altre
deis graus en desús que hi ha escampats pel Montsant. Bé, doncs m'es grat
donar-vos a Coneixer que el Grau deis Bous ja esta mig netejat i que es pot.
caminar per tot ell en poc més d'una hora i mitja.

El Grau deis Bous o del Cargol es diu així perque per el! circulaven
animals de carrega que anaven als masos del Xavet, Macip, Canaleta. Per
I'altre cantó, es diu del Cargol perque dóna voltes i voltes fins arribar dalt.

Tot el camí és fet de pedres ben col.locades per tal de que els
animals poguessin pujar fins dalt patint el menys possible; té alguns
escórrecs ben arranjats, troncs travessers a mode d'esglaons i constantment
el voregen petites balmes que, hem pogut comprovar, són molt bons
aixoplucs i guaitadors per moltes persones a la vegada.

La gent que més en sap de I'indret diu que molt a prop del camí,
encara que un xic amagada, hi ha una font, pero cap de les recerques que
jo he fet ha tingut I'exit desitjat.

Bé, des d'aquí un agra"iment a tots els companys i amics que

m'ajuden en aqueixa tasca, i entre ells, molt especialment, al Pep Argentá,

al seu till Jordi, i al meu till Joan Víctor, que per primer cop a la seva vida ha

pogut veure de molt a prop una serp en lIibertat.

Sota aquestes línies hi podreu trobar un petit planol on es poden

veure els camins arranjats i les properes accions a dur a terme.

(1) i (2) Arranjats i inaugurats el dia 5-5-95.

(3) Arranjat entre maig del 94 i mar<;: del 95.
(4) S'hi han fet treballs d'arranjament des de febrero Previst

finalitzar-los a I'agost o setembre.
(5) En projecte d'arranjament per tal de passar pel Pou de la

Salvació i ajuntar els dos graus; uns 20 minuts. Sense passar

pel corral de cal Macip; 1 hora.
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Tecniques de muntanya. ..
Joan Porta i Meli Carrilero

Abril 1996

Set mesas resten perque un deis samnis de qualseval muntanyenc es
faci realitat: Formar pan d'una expedició.

Són molts els temes que s'han de tractar perque un esdeveniment
d'aquestes 'característiques prengui forma. Al principi s'ens planteja el dubte
de si estarem o no capacitats per aconseguir escalar la muntanya escollida
i de seguida ens proposem un pla d' entrenament; ascensions maratonianes
per tal de posar a prova la nostra resistencia física, tastar ti pus i quantitats
d'aliments que fins aleshores només havíem Ilegit, moderar i seleccionar la
nostra alimentació i moltes més coses que ens fan ser més metódics.

Aquesta vegada us donem algunes dades tecniques extretes d'alguns

Ilibres que tenim i de la nostra modesta experiencia en al<;:ada.

Entenent que una persona que decide ix participar en una expedició
és un muntanyenc que esta realitzant constantement activitats esportives.
Eis batecs del cor durant ('exercici no han d'ultrapassar els següents:

de 20 a 30 anys: de 140 a 170 batecs per minut
de 30 a 40 anys: de 130 a 160 batecs per minut
de 40 a 50 anys: de 120 a 150 batecs per minut

COnSUM MoxiM d'oxigen VO. MQX

80

, ,
40

Metr

Qltitl
4,(

M(
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A partir deis 50 és aconsellable consultar amb el propi metge.

La quantitat d'oxigen disminueix un ter9 a una al9ada de 3.000
metres i a 5.000 és la meitat del que disposem a nivel! del mar. Aixó ens fa
pensar que hem de ser prudents en la distribució del consum d'energia.

Pel que fa a la pressió atmosferica i la temperatura, aquí van unes
quantes dades:

674 m m Hg
463 m m Hg
308 m m Hg

15°C
-11 oC
-30°C

a 1.000

a 4.000

a 7.000

Les pressions i temperatures poden variar segons les condicions
atmosteriques del moment, pero per ter-nos una idea ja ens val.

El típic mal de muntanya o mal d' al9ada no és més que una
incompleta adaptació a l'al9ada i les primers símptomes els notem cap a les
6 hores d'haver ultrapassat la cota 4.000. Eis transtorns que es presenten
de major a menor freqüencia són: mal de cap, insomni, perdua de la gana i
set, vómits.

És normal dormir amb la boca oberta i degut al baix grau d'humitat
ens queda la boca seca com el cuir. La solució, hidratar I' organisme bevent
el suficient fins que I' orina surtí de color ciar .
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Josep M. Argentó i Zaragoza

Abril 1996

El camf de I'aigua va des de Puigpelat a Tarragona i el seu tra<;at

segueix la mina d'aigua que, sortint del primer pou a Puigpelat, continua fins
els dipósits de l'Oliva, a Tarragona.

Abans de I'arribada de I'aigua del transvasament del riu Ebre a

Tarragona, quan arribava I'estiu, no es podia beure ja que I'índex de salinitat
era molt alt. Va ser Ilavors quan per Tarragona va tenir gran importancia la

mina d'aigua, que abastia les fonts de l'Oliva, on la majoria deis veins

omplíem les nostres garrafes per tenir aigua de qualitat a casa. També
arribava en camions cisterna al dipósit ubicat als peus de la catedral.

El camí de I' aigua d' enguany ha estat malt banic i agradable gracies
al treball del nastre amic Pep Fabregas, que ha sabut trabar els camins més
prapers a la mina, dancs en cap mament hem deixat de veure els

respiradars.

El recorregut el vam iniciar a les 7 del matí uns 30 companys i

companyes després d'un deliciós esmorzar en el bar el Gall Roig, gentilesa
de I' Ajuntament de Puigpelat, al qual donem les gracies pel tracte i les

facilitats que hem rebut.

A les 13,30 vam arribar a les instal.lacions que EMA TSA té a l'Oliva,

on el nostre company Josep Flores ens va mostrar la sala de control de tota

la distribució d'aigua a Tarragona i també els dipósits on arriba I'aigua de la

mina.

El recorregut va acabar amb un agradable dinar al restaurant 'Les
fonts de Can Sala' , que va servir per recuperar-nos de I' esfor9 realitzat
durant les 6 hores i mitja que va durar el recorregut.

I aixó ha estat tot, amics. Espero que el proper any ens podrem reunir
tots de nou, a més d'alguns companys i companyes que enguany, per
diferents raons, no han pogut acompanyar-nos.
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Calendari d'Activitats 2n Quadrimestre 1996.

Q.8I.8. ACTIVIT"A T ORGANI1ZA

juny

1/2

14/15

15/16

22/23

G.E.C. T.

G.E.C.T.

SECF Reddis

G.E.C. T.

Aneto (canal Estasen) Cotiella Campament catala de muntanya

Nuria.Puigmal

juliol
617

1 2113

21

.G.E.C

.G.E.C

.AITiCS

SeildeBaquo , Pirineu Caminada p<;>pular de la val' de Gósol

agost
4

24/25
Campament anual. Val! Fosca

Pirineu
FEDM E
G.E.C.T.

SECF Fb:Jdis

G.E.C.T.

Vegueria

setembre

7

21/22/23

29

7a Montserrat-Reus Pirineu GR Montserrat-Coll del Bruc

octubre

5/6

11/12/13

G.E.C.T,

cccc
2/13

.FEDME

.SECF Reck:!is19
27

Pirineu Campament general de Catalunya a

Sant Martí de Tous (Anoia) 23a reunió i marxa estatal de

veterans a Vitoria-Gasteiz Campament intersocial de tardor ..

GR Coll del Bruc-Sta Margarida

deMontbui Vegueria

novembre

24 VegueriaGR Sta Margarida de Montbui-Bellprat
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