


NOTíclES

1
Llicencies: De cara a la temporada d'estiu, ja sabem que cada
any hi ha alguns socis que esperen treure la tarja el dia abans
de marxar de vacances. Durant tot el mes de juliolla Secretaria
restara tancada i no es podran tramitar Ilicencies. Si voleu més
informació o demanar-Ia truqueu a Secretaria (Lluís Díaz 977-
251566 feiners de 9 a 14) després feu I'ingrés al compte
corrent 2100-3504-86-2200129555 de La Caixa.

2
El proper mes d'agost esta prevista la sortida de I'expedició de
I' Associació Excursionista Catalunya de Reus al Cho-Oyu en la
que participen els nostres companys Joan Porta, Balta
Sánchez i Juan Luis Benítez. Malgrat els problemes de
finanyament inherents a aquest tipus d'expedicions i les baixes
de Josep Fabregas i Pere López, esperem que tot rutlli bé i
puguin ter el cim. Molta sort!.

3
El passat mes de mar9 es va ter a Puigpelat la Festa del Grup
coincidint amb la testivitat de la Mare de Déu de la Llet o de
I'Hospitalet. El dimarts dia 21, el Dr. Enric Aiguadé va ter una
interessant conteréncia a I' Ajuntament on va abocar tota la
seva Ilarga experiencia en materia de senders, tarcida de
divertides anecdotes. El dissabte 25 es va ter el Camí de
l'Aigua entre Tarragona i Puigpelat, amb assistencia de 40
persones. Les tardes de dissabte i diumenge van estar
dedicades a les projeccions de muntanya i viatges, amb la sala
plena de públic.

4
Tots el socis que tingueu previst ter qualsevol activitat i que la
vulgueu incloure en el nostre calendari, poseu-vos en contacte
amb qualsevol membre de I'equip de redacció d'aquest butlletí,
recordeu que el publiquem quadrimestralment. De la mateixa
manera, aquesta publicació esta oberta a la col.laboració de
qualsevol soci que vulgui explicar-nos les seves realitzacions i
així quedi recollit dintre la modesta historia del nostre Grup.
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COL .LABORACIONS...

AVENTURA 2001

Amb motiu del dese aniversari del soci d'aquest grup, en Joan
Víctor, estem preparant una sortida per I'any que ve. Inicialment hi
ha dues dates en joc, es tara entre els dies 23 de juny al 1 de juliol,
ó de 1'1 al 9 de setembre del 2001, i consistira en ter el camí de
Tarragona a Valderrobres (Maestrat) un recorregut d'uns cent
quilometres en etapes de 15 a 18 per dia, pero procurant agatar
camins fins ara poc trepitjats pels membres del nostre club, dons
algun deis trams ha sigut obert al pas ta menys de dos anys i
d'altres I'hem hagut de preparar nosaltres mateixos.

Per on es passara? Doncs bé, I'idea inicial és sortir de Tarragona
en tren fins Salou, agafar un vaixell fins Cambrils, seguir el GR92
fins més avall de L'Ametlla de Mar, deixar el GR i anar al Perelló per
I'antic camí deis Arrieros, que sense deixar-Io arribarem a
Rasquera. Iloc on trobarem el GR7. i que seguirem fins creuar el
Pont del Llaguter i pujar un xic pel riu Canaleta, allí, just on hi havia
I'estació de Benifallet de I'antic tren de la Vall de Zafan agafarem el
camí de la Via Verda que passant per La Fontcalda, Bot, Horta de
Sant Joan i Arenys de Lledó arribarem al límit regional de
Catalunya amb l'Aragó; de Lledó, tot seguint de prop la mateixa via
pero per camins, passarem per Cretas i farem cap a Valderrobres .

Tot aixó és Ilarg de preparar, i des d'aquí em dirigeixo a tothom per
demanar I'ajut de qui tingui alguna informació d'algun Iloc per on
passarem, és a dir, descripcions, lIocs on poder menjar i!o dormir ,
telefons d'algun centre excursionista que ens donin referencies
recents, mapes, consells de cal9at i tractaments per a la pell,
menjars d'atac que suportin la calor, Ilocs on es pugui !robar aigua
per veure, etc. També ens agradaria moltíssim !robar algú o alguns
que desitgin venir amb nosaltres, encara que no sigui tot el camí,
penseu que són molts dies i anar tots dos sois po! ser un xic pesa!.

Joan Marqués i Griñó
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CAMI DE SANT JAUME, DE SOMPORT A LOGRONO.

MAIG DE 2000

Deis historics i nombrosos Camins de Sant Jaume arreu de I'estat
espanyol, el navarres (des de Roncesvalles) i I'aragones (des de
Somport) són els més coneguts i freqüentats pels "moderns"
pelegrins; els dos conflueixen a Obanos (Navarra). Sens dubte el
navarres és el més freqüentat, pero I'aragones és el més antic.
També la infrastructura del navarres és millor, sí bé en els darrers
anys a I'aragones s'ha .millorat el recorregut i s'han habilitat nous
albergs, aixo ha contribu.it en bona mesura a que aquest darrer sigui
escollit cada dia més pels pelegrins. Així doncs I'any passat, en
acabar I'anterior Camí, la decisió fou clara: per aquest any el Camí
2000 seria I'aragones. L'acord era caminar de Somport a Logroño i la
data per retrobar-nos el7 de maig de 2000 a Somport. I així va ser, el
diumenge a mitja tarda jo arribava a Somport on ja m'esperava
L'Anneliese per comenyar el Camí 2000.

Emprenguérem el camí fins a Canfranc Estación per anar a dormir a
I'alberg "Pepito Grillo". Intercanvi de regals, sopar de motxilla i un
Gran Reserva per celebrar-ho. El dilluns, i ja de debo, fins a Jaca. El
recorregut per un paisatge preciós de Pirineu amb tot de neu, flors, ...
i degudament acompanyats de sol, turmenta, vent, pluja, ...com
s'escau a la primavera. Jaca és una ciutat historica i bonica, hi
donarem un vol visitant la catedral i algun bar. L'alberg nou i molt ben
equipat. Com és habitual, al segon o tercer dia de caminar es forma
el grup, avui aquí hi som quatre franceses, 2 alemanyes, una nord-
americana, un valencia i un catala ( com veieu set a dos per les
dones). De Jaca fins a Ruesta per la vessant esquerra del riu aragon
i el panta de Yesa. El paisatge de pre-Pirineu més monoton, pero la
primavera i els canvis de temps hi posen I'encant, fins hi tot hem de
passar a gual i descal90s alguns barrancs amb for9a aigua. A Puente
la Reina de Jaca hem d'anar a I'hotel, pero hi ha refugis nous i
acollidors a Artieda i Ruesta; en aquest últim hi varem dormir el

dimecres. Ruesta és un petit poble abandonat que s'esta recuperant
gracies a l'esfor9 d'un cololectiu jove que hi treballa en cooperativa.
Tant el poble com el paisatge són una meravella. Sangüesa i la seva
catedral romanica, amb una portalada que ens recorda molt Santa

Maria de Ripoll.
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Segurament el més bonic del Camí aragones és la Foz de Lumbier. A
més de la via romana i les restes del pont per on passava, als penya-
segats hi varem poder contemplar un seguit de nius d'aus,
especialment rapinyaires, amb els pollets xafardejant i enfortint les
ales i al cel autentiques escoles de vol amb dotzenes d'ocells voltant
en els corrents d'aire calent. En arribar a Puente la Reina ens trobem
amb el grup del camí navarres, en total som més de setanta
pelegrins. Tant a Lizarra (Estella) com a Los Arcos ultrapassem la
capacitat deis albergs, el que fa que alguns hagim de dormir al terra
amb marfega. Pel que diuen els hospitalers, als albergs aquest any i
per aquestes dades hi ha més afluencia de gent que I'any passat, tot
i que era Xacobeo. Hem caminat nou dies amb grata companyia per
camins i paisatges plens d'historia i amb les seves millors gales de
primavera; la meteorología ens ha mostrat la seva diversitat, sovint
incomoda pero bonica, i hem gaudit de I'amabilitat de la gent i també
de la gastronomia, en resum unes bones vacances.

Ramon Bosch
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La referencia deis camins de muntanva

El passat dimarts dia 21 de Mary de 2000 en el context de les
Festes de la Mare de Deu de I'Hospitalet, tinguérem una xerrada sobre
Camins de muntanya al local que el Grup té a Puigpelat. Aprofitant la
avinentesa férem un sopar homenatge al Dr. Aguadé (com és conegut al
mon de I'excursionisme, sobretot a les comarques del Camp) i li lIiur8.rem
una placa com a homenatge per la seua contribució al senderisme al nostre
País.

La Xerrada

Toni Coll, com a president del nostre Grup, feu una breu
introducció ressaltant la consolidació que estan tenint aquest tipus d'actes,
conferencies i audio-visuals i agraí el recolzament de I' Ajuntament i la
col.laboració de Jaume Andreu. A la presentació del ponent, que era
conegut per gairebé tothom, no calgueren massa floritures. Destaca la
figura del conferenciant, admirada i Ilunyana alla per els anys seixanta. Una
vocació per la medicina que ha sabut compaginar amb el muntanyisme i
una transició a I'edat madura mantenint el cor d'excursionista.

Perque I'espai no dona per a una transcripció literal del discurs, he
escollit algunes mostres:

"Perdoneu, estic una mica constipat.

constipem".

Eis metges també ens

"Tots els camins que s'han obert en aquest món, s'han obert per
solucionar una necessitat".

"A Bellavista també tenen un camí que ara hi passa el sender de Reus
a Montserrat, que li diuen el camí deis Morts i que aquest nom és
perque Bellavista no és Parroquia i havien de portar els morts a
enterrar a Vallmoll per aquest camr'.
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"Aquí a Catalunya, la industrialització va comen9ar més aviat que a la
resta d'Espanya, lIavors aquí I'any 63 es va comen9ar a ter i, aixb ho
va organitzar el Dr. Joan Domenech (e.p.d.), el Dia del Camí de
Muntanya, per cobrar una subvenció de la Diputació i cada any es
recuperava un camí Ral d'aquests perduts".

II ¿Com es va iniciar el tema deis Senders de Gran Recorregut? : L'any

1972 "La Federación Española de Montañismo" va rebre una
comunicació del Comité Frances de camins de "Grande Randonnée"
demanant que un sender de gran recorregut que feia Austria-Pirineus,
es pogués continuar fins a I'estret de Gibraltar. La "Federación
Española de Montañismo" ens ho va traspassar dient que com que
érem els que estflvem mes prop de Franya ens en cuidéssim
nosaltres".

"L'any 75 la Diputació ja va pagar una topoguía del sender GR-7 a
través de la província de Tarragona. Eren uns fulls de paper a
multicopista, cosits amb unes grapes i al darrera hi havia uns mapes de
carena que només senyalen les carenes. els pobles i les carreteres.
Tot i aixo era la primera topoguía que es publicava a Espanya i aixo és
una satisfacció".

". ..després contagiarem als valencians, inclbs anavem a acompanyar-
los. Jo tinc passada la roda que teníem aquí, fins Alcoi. Cada estiu feia
unes vacances per passar la roda per Ilocs que són molt bonics. Doncs
tinc aquesta gran satisfacció de dir que avui, aquest matí, m'han
preguntat oficialment si estava en condicions d'anar amb cotxe a
Tarifa. Aquesta primavera o abans d'arribar I'estiu, faran I'última
pintada del GR-7, després de 27 anys d'haver-Io comenyat aquí".

"... d'aquest Camí de Sant Jaume, varem estar estudiant el camí roma
que anava de Tarraco, que era la capital de més de mitja Espanya i
que era un camí de seguretat. Eis romans tenien dos classes de
camins: les Vies que eren per al transit de carretes que eren amples i
els camins de seguretat per al transit de les Legions romanes que
sempre anaven a peu, eren rectes i passaven per les carenes perque
no els poguessin ter caure en una emboscada..."

"... sembla que el Comite de Senders tornara cap a la conservació deis
camins perque cada dia s'utilitzen més. Si Ilegiu la Vanguardia i altres
diaris, voreu que cada setmana descriu recorreguts molts d'ells a
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través de Senders GR. O sigui que el públic en general veu cada
vegada més la utilitat d'aixb i afortunadament cada vegada surt més
gent al camp a caminar i amb un esperit, diguem-ne, de coneixer el
País que és lo més important."

L 'homenatQe
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Després de la xerrada, salutacions, comentaris i passejant i gaudint
de I'esplendida nit ens dirigirem cap el Gall Roig a sopar. L'Ajuntament de
Puigpelat també estigué present en I'homenatge, representat pel seu
alcalde Anselm Gibert i el regidor de festes Joan Maria Pons. Sense massa
protocol, permetent I'afinitat per facilitar la
comunicació, anarem ocupant els seients. La I --' taula excel.lentment presentada, la lIum indirecta i ,

suficient, el menjar estupendament elaborat,
presentat i servit i els comensals en animada .

conversa conformaven el millor marc per un \senzill i sentit homenatge al Dr. Enric Aguadé al
que tots estimem i admirem. A I'hora deis postres, \ ..t
li lIiurarem molta paperassa (tot lo que s'havia '\editat de la revista El Cim, els Pessebres, les .

"
fitxes deis Anem d'Excursió i alguna curiositat
més) tot pensant que com ja estava jubilat tindria (
temps per mirar-ho i coneixeria les nostres \,
activitats. Finalment, Toni Coll, amb senzilles L~ ,
paraules a l'Amic, a I'Home, a l'Excursionista, al
Mestre de muntanyencs, li lliura una placa en record d'aquell acte i com a
homenatge, reconeixement i agra"iment a la seua tasca envers el
senderisme. No hi hagueren discursos, ni frases protocol.laries a canvi
d'altres improvisades i sentides de les que Enric Aguadé, possiblement
afalagat per tantes felicitacions que rebia, amb veu tremolosa per I'emoció
respongué breument: 1,... sentint-me molt emocionat per les paraules que
he sentit aquí. Unes felicitacions que no es mereixen perque jo ho he fet
tot molt a gusf' .

A tall d'Epíleq

Acabada la cronica, voldria aprofitar I'oportunitat per manifestar dos
opinions respecte del Dr. Aguadé i al fil de I'homenatge: En primer lIoc, s'ha
dit molt i s'han destacat els merits que aquesta persona, de manera activa i
representativa té al mon de I'excursionisme pero a mi personalment m'ha
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cridat I'atenciá des de que el vaig coneixer en un tranquil recorregut per la
Conca de Barbera, lo bon raonador (com el! mate ix es reconeix), dotat per
a explicar histáries i anecdotes i en un nivel! més profund tinc per cert que
és un excel.lent comunicador i que aquest atribut, que és una dotaciá
personal i no adquirida, I'hi ha permes negociar favorablement quant ha
hagut de resoldre situacions davant de tota mena de personalitats i
autoritats a I'hora que li permetria aquest lideratge davant els diferents
agrupaments, convencent-los per trebal!ar i contribuir a objectius com ara
el GR- 7, per damunt de les diferencies entre el!s. Aquesta facultat de
comunicar és la que volia destacar com a atribut important del personatge.

En segon lIoc i ja per acabar, I'hi haureu escoltat dir, explicant
anecdotes sobre gestions, aproximacions a territoris, etc. frases semblants

a aquestes:

". ..el meu germ8 i jo es present8rem ..."

". ..m 'acompany8 el meu germ8 i férem el camí. .."

". ..estudi8rem, el meu germ8 i jo, els mapes per tal de situar la

millor opció del recorregut. .."

per lo tant, al costat del perSOnatge ha estat al Ilarg de les seues activitats
envers el muntanyisme, el seu germa Jaume Aguadé que mereix ser
menCionat aquí en reconeixement a I'estorc;: que li ha tocat ter per recolzar
al seu germa Enric i ajudar-lo a ter possible tants projecteS.

Personalment, puc assegurar-vos que ha estat un privilegi haver
conegut a Enric i Jaume Aguadé, els admiro i I'oportunitat d'haver rendit

homenatge al primer, sera sense dubte, una agradable experiencia a

recordar amb simpatia en el futur.

Josep Salafranca
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VIATGE A LA PATAGONIA
4a part: La gelera Perito Moreno

Divendres 31 de gener de 1997. De bon matí sartim de El Calafate i amb el
nostre cotxet Ilogat enfilem els 65 km de pista "de ripio" que tenim pel davant.
Eis cim nevats de la serralada deis Andes no són massa lIuny. Ens fa una mica
de pena el cotxe, doncs es veu bastant nou. Al princip¡ anem a poc a poc, pero
de seguida fem com els altres: a 80 km/h o més mantinguts, sense parar
atenció als clots, al núvol de pols que deixem enrera ni a I'eixordador
repiqueteig del pedruscall als baixos del vehicle. No s'hi veu practicament
ningú, ni cases, ni signes de civilització. Una avaria mecanica aquí seria fatal.
Només extremen les precaucions i alentim el ritme les poques vegades que
ens creuem amb un altre vehicle, per tal d'evitar que les pedres que valen en
totes direccions facin malbé els vidres. Tot i que sam a prop de la serralada, el
paisatge continua sent sec i polsós. Voregem en direcció oest els 80 km de la
riba sud del Lago Argentino, immensa lamina d'aigua blau-verdosa que en
aquesta zona deu tenir uns 15 km d'ample. Ara remuntem la península de
Magallanes, rodejada pels nombrosos brac;os del lIac, on van a morir alguns
deis més famosos glaciars que baixen de la serralada: Upsala, Onelli i Moreno.
Un total de 47 grans geleres baixen de I'enorme casquet glacial conegut com a
Hielo Continental Patagónico, una zona de 350 km de lIarg i 50 km d'ample a
cavall de la frontera antre Xile i Argentina. L 'any 1981, I'UNESCO va declarar
Patrimoni de la Humanitat i Reserva de la Biosfera 22.000 quilometres
quadrats d'aquest terreny verge que tot just aquest dies és al centre d'una de
les interminables disputes frontereres entre els dos pai"sos.

Un hora després, una gran portalada feta de troncs assenyala I'entrada al Parc
Nacional Los Glaciares. La pista s'enfila al cim d'un turó, on hi ha I'aparcament.
Fins ara hem trobat una dotzena de cotxes i aquí no hi han gaires més.
Acostumats a les aglomeracions europees als lIocs turístics, no em puc avenir
que una de les joies naturals del planeta sigui tan poc visitada, tot i que som en
temporada alta. El nom de la gelera prové del seu descobridor. Francisco
Moreno era un perit argentí que es va passar mitja vida cartografiant aquestes
fredes soledats, i ara que el tenim al davant no m'estranya que s'hi quedés. La
visió des del mirador és magnífica. Eis núvols tapen I'extens circ de muntanyes
de més de tres mil metres d'al~ada que formen la cap~alera d'aquest immens
riu de gla~ de 35 km que ve a morir davant nostre. La lIengua glacial
desemboca a les gelides aigües del lIac, en un front de 5 km d'ample i 80
metres d'al~ada. Al contacte amb I'aigua, el gel es despren en una enorme
cascada. Hi ha molts exemples al planeta de geleres que desemboquin al mar,
pero no gaires en un lIac, tan a I'abast i de manera tan espectacular. A més a
més, el Moreno és I'única gelera del planeta que creix, tret de l'Antartida.
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L'escalfament del planeta per I'efecte hivernacle esta fent retrocedir totes les
geleres europees. Aquí, peró, l'avan9 constant del riu de gel, d'un metre diari,
fa que la lIengua avanci constantment sobre I'aigua delllac, que fon la base i fa
enfonsar amb estrepit la muralla de gla9 en uns episodis sorollosos i
espectaculars que es repeteixen cada pocs minuts. Grans trossos de gel, com
enormes gla9ons, suren en les gelides aigües blanquinoses del lIac. Un ampli
entramat de passare1-1es de fusta permeten apropar-se al punt més baix, a 100
metres de la blanca paret amena9ant. Un cartell indica que 32 persones han
mort en els darrers anys per saltar la barrera i atansar-se en excés. Passem
tot el matí fotografiant i filmant aquest motiu únic i assistint amb la boca oberta
al brogit eixordador de les grans torres de gel enfonsant-se a I'aigua. El
contrast amb la vegetació, verda i abundant ara, curulla de les flors més
galanes de I'estiu austral, fa que la paret de gla9 sembli més blanca i
resplendent, tot i que en la part baixa aparegui el típic to blavós del gel profund.

El dia, que ha comenftat ciar i amb sol, s'esta tapant. Bufa un ventet glacial i
ens hem d'abrigar. Sembla mentida, peró el matí ha volat embadalits com
estem davant de tanta meravella. Oinem una mica en una de les taules
disposades a I'efecte al mig del bosc i després de donar un últim cop d'ull a la
gelera, agafem la pista per desfer els 65 km fins El Calafate. Acostumats ja al
traquetreig de la pista, no hi fa res que s'enfrontem als 184 km més que hi ha
fins el nucli de El Chaltén, punt més proper als dos gegants andins que volem
veure de prop: el Fitz-Roy i el Cerro Torre. O'aixó en parlarem un altre dia.

Lluís Díaz
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CALENDARI QUADRIMESTRAL D'ACTIVITATS

Data Activitat Organitza

Juny
17 Anem d'excursió:

Eis cingles de l'Abellera
GECT

17 -18 Marxa 24 hores Cap de Creus UELlan<;a

Juliol
3-10 2a campanya al5 PiC5 d'Europa GECT

23 Caminada popular Vall de Gósol ACPVG

29-30 Ascensió al Mulleres (T Coll-J Mariné) GECT

Agost

5-6 Massís de Néouvielle (L Díaz) GECT

26-27 Punta Alta (L Díaz) GECT

Setembre
2-3 11 a Marxa Montserrat-Reus Reddis

29 Sierra de Cazarla (12 dies) (J Mariné) GECT

Octubre
8 Caminada popular Tossa de l'Alzina SdMestral

12-15 Campament de tardor Regió IV Reddis

Col.laboració. redacció i disseny del butlletl informatiu "EL CIM"

.Josep Salafranca

.Ramon Bosch

.Joan Marques

.Llufs Dfaz

.Toni Col!
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