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Amb aquest primer número neix La Revis
ta del Centre, que passa a substituir, millorant
i ampliant, l'entranyable Butlletí; aquest vaco
mens;ar a publicar-se gairebé des de la funda
ció del Centre Excursionista de Lleida i, amb
una lIarga historia, ens demostra la seva adap
tació a les diferents epoques. Amb tot, el But
lIetí ha estat sempre una nota consubstancial
al Centre, com a via d'informació i d'expressió,
sotmes sempre a la capacitat i entusiasme d'es
criure i de comunicar deIs socis, qualitats no
massa generalitzades entre els excusionistes.

El pas del Butlletí a la Revista cal veure'l
com un fet evolutiu i d'adaptació; amb aixo s'a
conseguira una millora i homogeneltat en la
qualitat deIs continguts que, sense perdre les
traces generals del Butlletí, li donara un aire
més de "portes enfera" que ajudara a la difusió
del nostre Centre i de les seves activitats.

ARESTA ha estat el nom escollit per aques
ta nova revista. El fet de triar un nom pot ser
més difícil del que ens sembla, per allo que
sempre cal buscar-hi segones intencions i sim
bologies.

Associem Aresta a aquella tras;a neta i can
telluda, que de lIuny pot semblar gairebé pla
na i de prop mai no ho és; o també a aquella
sensació de flotar o de domini que es té quan
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s'hi transita, tot i que, sovint, cal adaptar-se a
les seves condicions més que a les nos tres; o en
aquelles perspectives i contrallums... No po
dem oblidar que en el nostre Centre hi ha grups
que es dediquen a cercar "cap endins", tant de la
terra com de ['aigua i, és evident, que també
tenen les seves "Arestes".

Un nom, de fet, no és res si darrera no hi ha
una bona i correcta publicació, d'on el princi
pal factor és l'huma. Aquesta "aventura" es pol
dura terme, gracies a unaacciódecidida i il·lu
sionada d'un grup seriós de genl, que es cons
titueix com a Equip de Redacció, que té tot el
recolzament de la Junta Directiva i a qui caldra
tota la col·laboració que puguem donar com a
socis. La publicació sera bimensual i amb tata
la rigidesa que calgui; tindra un preu de venda
al públic, per als no socis, i es distribuira a
socis i entitats vinculades.

Tan soIs em cal desitjar sort i coratge a I'E
quip de Redacció i animar tots els socis a par
ticipar-hi, per fer de la nostra nova ARESTA
una publicació amb prou fon;:a i agudesa que
inviti a "fer-la". Espero que sigui un motiu de
satisfacció pels socis i que pugui ser una tarja
de presentació pels que encara no ho són.

Agustí Ardiaca (president)
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MONOGRÁFIC

BTT: Una activitat pellleure a l'abast
de tothom

Coll de Barradós

L
ES possibiJitats de
lleure que fins fa poc
ens oferia el ciclisme
s'han ampliat consi
derablement. Aquest

fet ha estat possible merces a la
popularització d'un nou tipus
de bicicleta, la BTT, Mountain
Byke, bicicleta tot-terreny o
bicicleta de muntanya.

Aquest enginy ens és ja del
tot familiar, ens el trobem per
tot arreu, carrers, carreteres,
camins, pistes... ; malgrat tot
segueix essent la ciutat i les
seves rodalies el lloc d'u tiliza
ció més freqüent.

En la ciutat el seu terreny
de joc són les voreres i el fet de
circular-hi tot fent "slalom"
amb els vianants sembla ser
una activitat d'allo més gratifi
cadora per a un nombre for9a
elevat d'afeccionats a les BTT.
Tanmateix, els carrers, regne
inqüestionable deIs cotxes, on
només trobarem la competen
cia d'un altre enginy d'ús més
comode -la motocicleta, pa
rent proper del que ens ocupa i
membre capdavanter de la
família dels de dues rodes
són un espai for9a perillós, ara
per ara.

A la BTT no li intueixo un
rutur massa ciar com a vehicle
de lransport urba d'utilització
massiva, com per altra banda
seria del tot desitjable. Els mo
lius són diversos, amb els col
xes té per ara les de perdre; la
cultura "de la bicicleta" deis
conductors del noslre país és
minsa i el disseny de la circula
ció a la noslra ciulal no ens
permet entreveure la possibili
tal de disposar deIs carrils bici
comú en altres pai'sos, a curt
termini.

Vistl'exposat, amb tates les
con ideracions que un estudi
més exhaustiu deis temes apun
tats ens podrien portar, cal

2ARESTA

plantejar-nos a curt termini la
BTT com una activi tat de lleu
re, com alternativa a les que
usualment es practiquen, sen
se perdre de vista el fet que, per
ella mateixa, reuneix totes les
condicions per a ser-ne I'eix.

Un altre aspecte a tenir en
compte, ja apuntat en l'encap
9aJament d'aquest article, és que
és "... a l'abast de tothom".

El motabast, en sentit figu
rat és for9a suggerent. Així es
podria deduir que és una acti~

vitat per a la que els diners no
en són un obstacle. I no tenen
perque ser-ho si actuem racio
nalment; en el mercat hi troba
rem una oferta prou amplia,
que ens ha de permetre iniciar
nos en la practica d'aquest
esport, si no ens capfiquem des

deIs primer moments per la
compra d'una bicicleta ideal,
que per altra banda no existeix,
com la practica ens fara veure.
ActuaJmenl al que sí es pot optar
és per unes bicicletes prou tec
niques que ens faran més facil
el pedalar, que és en definitiva
del que es tracta, i deixar per a
millors temps la compra d'en
ginys més sofisticats, i que cal
dra adquirir d'acord amb les

nostres aptituds i amb l'activi
tat per la que prioritariament
estiguem interessats. Caldra,
per no errar, observar e! camí
que han seguit aJtres companys
de caracteristiques semblants
a les nostres i consultar la nom
brasa "literatura" que de! tema
s'ha publicat.

A l'abast també ens sugge
reix que és apta per a qualsevol
persona, independentment de
l'edat o condició física. Si ens
situem en una franja raonable,
podria assegurar que una edat
optima per a la practica d'a
questa activitat és dels sis als
seixanta anys, i aconseguir un
bon nivell en un temps més o
menys curt, dependra tan soIs
de les possibilitats i temps que
cadascú hi destini.

El ciclisme, i més en parti
cular, el ciclisme del que ara
estem tractant, no és un esport
facil, requereix una bona pre
paració física i unes aptituds
d'equilibri i valor per damunt
de les que es podrien anome
nar com a normals; tan sols cal
consultar la bibliografia exis
tent o visionar qualsevol vídeo
per adonar-nos que el nivell
assolit ja en la practica d'aquest
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anat amb bici? Quasi tothom
en té alguna experiencia, ja sigui
positiva o negativa, pero la BIT
és diferent, el terreny de joc és
diferent, la tecnica és diferent,
les mesures de seguretat són
diferents, és necessaria, doncs,
una re-iniciació.

El Centre Excursionista de
Lleida du a terme, dins del seu
programa anyal, unes activi
tats orientades a la divulgació i
practica d'aquesta modalitat
esportiva, a la qual hi poden
accedir totes les persones inte
ressades, independentment del
seu nivell; els circuits que se
segueixen estan proxims a Llei
da i es poden recórrer en una
tarda.

Com a novetat l'estiu del 92
es van incloure dos nous cir
cuits, fruit del conveni signat
entre I'Ajuntament de Lleida i
el Centre Excursionista de Llei
da. Ajuntant els dos circuits es
va fer la circuIllval·lació com
pleta al terme municipal.

A proposta de I'Ajuntament,
aquest estudi té com a objectiu
establir una xarxa de circuits
de BTT pel terme municipal de
Lleida, per tal de permetre la
iniciació en aquest csport als
Ileidatans i oferir noves possi
bililals als velerans ¡facilitar
una practica Inés segura del ci
clislne i al mateix lemps donar
a coneixer la n~alitatanlbiental
de I'enlorn proxim a Lleida.

Per tal de gaudir de totes
les possibililats de la práctica
de la BTT i deis ci rcu its, és
aconsellable dom inar les lceni-
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mitjans materials, cal afegirels
necessaris per garantir la pro
pia seguretat, i que han d'estar
estretament Iligats a l'activitat
concreta que estem duent a
terme i adoptar els que pru
dentment siguin aconsellables
en cada caso

Per ara no hi ha bicicletes
amb les sofisticades mesures
de seguretat passiva i activa
d'altres vehicles, i és el ciclista
qui ha d'assumirel fet que és ell
qui amortira amb el seu cos els
efectes de qualsevol accident.
En no ultrapassar els nostres
límits, en respectar les normes
de circulació hi ha els princi
pals mitjans de protecció.

L'espai físic és molt impor
tant per a un esport que es
practica a l'airelliure, com és el
ciclisme amb BTT. En aquest
cas no són necessaries grans
inversions economiques; la seva
vessant de fl tol terreny'l ens fa
entreveure que no és necessari
disposar ni de polisportius, ni
de velodroms; podem anal' amb
BTT per qualsevol lloc, amb
cura i respecte.

Respecte per la propietat
individual i més important la
col.lectiva, entenent com a tal
els espais naturals, que encara
s6n "verges" en els que hau
ríem d'entrar-hi només a peu,
per tal de no mal metre'ls i no
massa sovint,ja que cal conser
var-los tant per al propi ús com
per al deIs que ens han de se
guir.

Un altre aspecte important
és el de la iniciació. Qui no ha

esport és veritablement molt
alto

Als poes dies de pedalar ja
disposarem d'una visió clara
de quines s6n les nostres possi
bilitats. En el cas que tinguem
interes a potenciar-les, caldra
fixar-nos uns objectius i con
centrar el programa d'acord
amb els esfon;os que hi podem
dedicar per tal d'assolir-Ios. La
bibliografia, els companys,
programes de TV, projec
cions... , ens han de guiar en el
camí que estic apuntant, que
ens pot portar a participar i,
fins i tot guanyar, alguna de les
nombroses competicions que
tenen lloc per tota la geografia
del nostre país.

En aquest cas el temps de
Ileure de que puguem disposar
estara prou pIe, ja que tant la
preparació física com la tecni
ca, així coro la participació en
curses i travesses requereixen
una inversió de temps i recur
sos prou elevada perque en
quedi per a al tres activitats.

la tenim un petit grup de
persones que per omplir el seu
temps de lleure utilitzaran la
BTT com a recurs principal,
pero ens quedem curts en el
"tothom". Qualsevol esport,
necessita generalment, una
Ilarga practica per poder-ne
gaudir. Per accedir-hi cal dis
posar deIs mitjans materials
adients, d'un espai físic i d'una
iniciació. Tot seguit aprofun
diré en els temes de l'espai físic
i de la iniciaci6, pero no puc
deixar d'apuntar que com a

,.
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En els propers números de la revista ARESTA hi podreu trobar
els croquis i descripcions detallades de cada itinerari i els comen
taris neeessaris per tal de gaudir de totes les seves possibilitats.

Rosendo Oliva

punts d'informaeió urbana,
eseollits eom a puntsdesortida
de grups de diversos eireuits,

seguiment s'instaJ·laran tres
tipus d'indieadors que respo
nen a funcions distintes.

Com a senyalitzaeió prin
cipal es disposara de quatre

D
F
PD
F
F
F
AD
F
F
F/D
F
PDID
PDID
F
F/D
F/D

BTT
IND
BTT
IND
IND
IND
BTT
IND
BTT
BTT
IND
BTT
BTT
IND
BTT
BTT

133.1
18.2
28.6
12.9
10.0
16.1
22.6
16.5
17.8
18.5
12.3
21.6
26.7
16.0

7.1
11.2

que consistiran en un pIafó on
es trobara descrita la totalitat
de la xarxa de circui ts i de les
principals vies de comunica
ció, tot destacant els circuits

que tinguin el seu origen
en cada punt en particular,
amb una explicació de les
dades basiques de cada un
i un croquis deIs altres cir
cuits de la xarxa.

En les principals crui'
lles entre circuits o en vies
de comunicació que sigui n
conflictives des del puntde
vista de I'orientació, s'ins
tal·laran uns indicadors de
direcció verticals, d'acord
amb el sentit propi de cada
circui t.

El tercer tipus consis
tira en estaques de fusta
clavades a terra, en els lIocs
en que no sigui adient si
tuar els indicadors abans
esmentats. Si més no, el
ciclista ha d'utilitzar-Ios
com a base de les propies
facultats d'orientació, po
tencian toles si fos el caso

Com a dades basiques
deis circuits tot seguit faci
lito una relació amb el codi,

nom, puntde sortida urba, km.
de recorregut, tipus de bicicle
ta recomanada i dificultat.

Final del terme A
Marimunt A
Séquia del cap A
De l'Albi A
Serrallarga B
VaIlcaJent B
Cerdera B
Mariola C
Malgovern C
Caparrella C
Butsenit C
Pedrós D
Canal d'Urgell D
Grealó D
Torre-Ribera D
Moredilla D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1l
12
13
14
15
16

ques basiques del "trial-sin", ja
que són de molta utilitat quan
es circula veritablement fora
pista, o per camins de munta
nya. Per tal de facilitar-ne I'a
prenentatge, en l'esmentat
estudi se suggereixen algu
nes zones, que permeten la
practica d'un ciclisme pro
xim al "trial-sin", i que en
fases posteriors han de pos
sibilitar l'establiment de
circuits estables per a la
practica d'aquesta especia
li tal.

L'estudi s'ha concretat
en 16 circuits que amb un
total de 381 quilometres ens
ha de permetre tenir una
visió completa del terme
municipal. En tots els casos
s'han tingut en compte els
següents parametres:

-La xarxa proposada
no pretén ésser exhaustiva.
Només, com ja s'ha indicat
en el punt anterior, facilita
ra als ciclistes el disseny deis
itineraris que creguin con
venients.

-Tots els circuits han
estat pensats per a ésser
recorreguts seguint un sen
tit de marxa predefinit.

-On ha estat possible s'ha
procurat no envair cap propie
tat privada i circular sempre
per camins d'ús públic, ban
quetes de canals i sequies.
Aquest és un aspecte a tenir
molt en compte per tots el ci
distes ja que així evitarem si
tuacions desagradables en la
circulació pel tel-me.

-Part deIs ci rcui ts tenen
trams comuns, pero el sentitde
marxa és en alguns casos opo
sat, per tal de facilitar-ne la
diversitat i un major coneixe
ment del terme.

La quasi totalitat de la xar
xa de eireuits es troba dins del
terme municipal de Lleida,
menys en dos casos. Pe,- tal
d'oferir uns eireuits més atrae
tills i de major llargada en al
guns punts han estat ampliats
per altres termes ve·ins.

Per tal de faeilitar-ne el

4ARESTA
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Dachtein DC Extrem
Talla 41 / 22.000 ptes.

977/442840. Santi

Es ven 2 ¡ocs
de botes i fitxacions

e1'esquí ele fons
SALOMON SR60. Talla 40-41

Sisó (26 20 38)

1.000 ptes. parella

ESVENEN
NINJES O'ESCALAR

SEMINOVES

Núms. 3.5/4/4.5

973/20 12 34
Albert Cortés

Llidmcia+M.G.E. (Espanya)
Grans 4.300 ptes.
Juvenils 4.100 ptes.
Infantils 1.I 00 ptes.

5.750 ptes.
5.400 ptes.
4.300 ptes.

Grans ..
Juvenils .
Infantils ..

NIKON
SONY

Fotografia
Audio
TV i Vídeo

,/ ARESTA té una edició bimensual, i si voleu incloure algun article, suggeriment o co
municació, cal fer-ho a primers delsmesos parells, amb l'objecte d'agilitar les informa
cions

Recentment, el món de l'es- .~*
calada ha cercat nous horit
zonts i aquests s'han concretat
en la vessant enlpresarial; una i
colla de joves emprenedors de l'
Lleida realitzen tasques espe-."
cialitzades en treballs d'alqada I
sense necessitat de bastides. Si
algú necessita deIs seus serveis I
els podeu Jocalitzar al telefon I
270944. Enhorabona i ajusteu- I
vos els "boudries". i,~

Inforrnacions:
Recordeu l'horari de funcionament de la secretaria del Centre, de dilluns a divendres, de 19

hores a 21'45. La resta de les hores existeix un atent contestador automatic que recollira les vos
tres trucades.

~"¡¡l"%%g;m%J::w:t.l! y J:l..@!'Ii;K.
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Estanys d'Alta Muntanya

lIac lIong

E
L nombre exacle
d'eslanys del Pirineu
és desconegul, hom
n'ha comptabililzal
més de lres-cenls en

el Pirineu Catala. Es tracla, en
general, de masses d'aigua de
dimensions redu"ides, d'una su
perficie miljana que oscil·la
enlre les JO i les J5 ha (maxim
61 ha. en el de Certascans), i
siluades entre els J600 i els
2800 m. Romanen gelats gran
parl de I'any (de 6 a 8 mesos se
gons I'allilud).

L1ur fondaria és moll va
riable. Els més pelils lenen so
lamenl uns quanl melres de
fons, mentre que els més grans
arri ben als 60 o 70 m. (Negre
d'EspOl, Eslany de Mar, Con
lraig, etc.), i algun n'ultrapassa
el cenlenar, com és el cas de
I'eslany de Cerlascan: lé 107 m
de fondaria i una capacilal de
30Hm3.

El li pus lrofic si lua la ma
joria d'aquesls eslanys dinlre
de l'oligolrOfia (poca concen
lració de nUlrienls), pero al
guns, principalmenl a causa·de
I'alteració humana, comencen
a ésser mesolri\/ks. En gene
ral, lenen un conlingul de nu
lrienls (N03 i P04), baix. Aixc'J
fa que el desenvolupamenl uels
produclors primaris (fllopli¡nc
lon) sigui limilal, la qual cosa
comporla un prouuclivilal moll
baixa.

L'elevada lransparencia de
l'aigua fa que hi pugui haver
[itoplanclOn Ilns i lol moll avall,
i lambé que en els cslanys de
fondaria maxima compresa
enlre els JO i J5 m hi hagi prals
de Nilella o d'allres planles
aqualiques, lo les folosinlclil
zadores i per lan l responsables
de I'augmenl de la concenlra
ció d'oxigen. Duranll'hivern, el
glac;: impedeix I'equilibri amb
I'oxigen atmosfhic, i a més,
minva laja escassa lIum carac
terfslica d'aquesta estació de
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I'any, amb la qua! cosa la manca
d'oxigen en el fons pot ésser
important en els estanys de
nivell trofic al t.

Només hi ha dues especies
de peixos autoclones d'aquests
eslanys pirinencs: la truita
comuna (Salmo trutta fario) i
el barb roig (Phoxinyus pho
xinyus); hom hi ha introdu"it la
truila arc iris (Salmo gaidneri)

i la truila de fonl (Salvelinus
fonlinalis).

Els estanys d'alta munta
nya pirinenca, a causa de lIur
ubicació, havien restal fins ara
forc;:a lIiures de lota alteració
humana. AClualmenl, pero,
experimenten perlorbacions,
principalment per raó de les
explolacions hidroelectriques,
lurisme, erosió del sol, explota
ció ramadera, etcetera. Com a
conseqüencia de les obres hi
drauliques efecluades en els
darrers anys, molts d'aquesls
eslanys han visl com canvien
Hurs característiques. Tots es
troben sotmesos a Auctuacions
de nivell molt important, la qual
cosa comporta una regressió:
hi ha una simplificació del sis
tema, que queda constitult per
unes quantes especies només,
les quals esdevenen molt abun
dants.

Una gran quantitat d'es
lanys han estat modificats, a fi
d,augmentar la seva capacitat
d'emmagatzemament d'aigua,
per mitja d'una presa. Un
nombre encara més considera
ble han estat foradats pel fons,
i, mitjanc;:ant galeries excava
des a la roca, han estat posats
en comunicació uns amb al
tres: d'aquesta manera es trans-

vasa ¡'aigua segons les necessi
lats hidroelectriques. Toles
aquesles pertorbacions creen
problemes seriosos. D'una
banda es deslrueix tota possi
bilital de vida bentonica litoral
duranl lIargs períodes, vida
bentonica que constitueix la
principal font d'aliment deIs
peixos d'aquestes aigües; d'una
altra, s'alteren profundament
els 1I0cs de posta d'aquest pei
xos; el lransvasament d'aigua
fel a través de les galeries a fj
d'oblenir un salt més potent
crea una distorsió en tot el sis
tema, de forma que l'aigua i els
organismes que la poblen pas
sen d'un estany a ¡'altre i fins i
tot d'una vaH a l'altra, sigui per
gravetal, sigui per bombament;
i, finalment, hom instaura un
efecte anliestetic en el paisatge.

Jordi Martínez
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ALTAMUNTANYA

Fax 973/24 20 17

Els components vam ser:

Emest Bladé, 25 anys
Albert Castellet, 24 anys
Ricard Dalmau, 25 anys
Xavi Gonzalez, 30 anys
Xavi Lamas, 29 anys
Ferran Latorre, 21 anys
Pere Oller, 24 anys
Araceli Segarra, 22 anys

L'ascensi6 va serrealitzada
en estil alpi.

Tres dies més tard tres
membres (un d'ells el cuiner)
intentaran l'aresta SE, quedant
aturats a 7.600 m. per una
barrera de séracs que van in
tentar superar sense exit du
tant 4 hores.

PARDO

Aresla final del Shisha Pangma

sortim del campI en direcci6 al
cim.

Tota la nit pujant per un
"couloir" amb un pendent pro
nunciat; ens va deixar prop del
coll a 7.900 m. A les 11.30·a.m.
Un altre petit "couloir" a ma
dreta ens porta 15 m. sota el
cim. S6n les 12.00 p.m., dei
xem les motxilles, bevem i
comuniquem la nostra situa
ci6: a la 1.05 p.m. del 29.9.92
som a da!t!!!

Hem tardat 15 hores per fer
1.300 m. i en tardarem 6 més
per arribar al camp I.

-El 30 de setembre bai
xem al camp base avan<;at.

-L'1 d'octubre per fi arri
bem al camp base.

VIRGILI

GESTOR ADMINISTRATIU - GRADUAT SOCIAL

ASSESSORIA FISCAL

Av. Francesc Macia, 31, 2n. - 2a. Teléfon 973/23 62 07

25007 LLEIDA

Síntesi d'un 8.000

La cosa va anal' així:

-La primera quinzena de
setembre, aclimataci6 pels cims
deIs vo!tants:

Peroller Peak, 5.800 m (cim)

Ice Tooth, 6.200 m (cim)

Pongba Rj, 7.450 m (7.200 m)

-El dia 25 de setembre ins
tal·lem el camp base avan<;at.

-El dia26 desetembreens
passem tot el dia descansant.

-El dia 27 de setembre a
les 5.30 a.m. sortim en direcci6
al sérac a mitja paret per mun
tal' el camp I. Hi arribem a les
3.30 més o menys.

-El dia 28 de setembre des
cansem tot el dia i a les 10.00
hores p.m., quatre membres

P
OTSER va ser fruit
de la sort, del bon
temps, d'un equip
ben avingut, o d'una
preparaci6 física'

passable... , o potser els déus ho
van voler aixL.; el fet és que el
29.9.92 vam deixar caure el cul
(literalment) al cim central del
Shisha Pangma de 8008 m.,
després de realitzar la primera
repetici6 de la via situada a la
paret sud, oberta perlo Troillet,
E. Loretan i W. Kurtyka l'any
1990.



Un 8000 Cap i Clla

Camp base 30.8.92·5.250 m.

Tan soIs dos dies vam tar
dar en arribar al camp base,
amb un temps propi de monzó
que no ens va permetre veure
res. Avui, la primera cosa que
veiem al sortirde la tenda en un
dia net i cIar, és la muntanya
que ens mantindra ocupats
durant els propers 40 dies.

Hi ha qui el primer dia no
fa res, aixo és el que m'hauria
agradat, pero no, com que no
n'hi ha hagut prou amb una
mica de mal de cap, ens dedi
quem a Ifmatxacar-nosJl el cas
carregant pedres per a la cuina
i el W.C. (que algú s'encarrega
d'inaugurar rapidament).

-Per aclimatar-nos fem di
ferents sortides de reconeixe
ment:

Peroller Peak, 5.800 m (cim)
Ice Tooth, 6.200 m (cim)
Pongba Ri, 7.450 m (7.200 m)

Camp base 25.9.92 - 5.250 m.

Amb els monos de ploma
dins la motxilla, sortim en di
recció al "CatI e camp" 6.000 m.
per desmuntar-lo. El cel esta
net pero bufa moll de vent. El
recorregut que el primer dia
vam fer en 6 hores ara el fem en
3. Un cop tenim lol el malerial,
ens dirigim al Shisha per mun
tar-hi un camp base avan<;at a
5.750 m, l'anomenem "Bitxo
camp".

Crec que mai en la meya
vida havia anat tan carregada¡
camino 5 minuls i en descanso
15; en arribar és quasi fosc, les
tendes ja estan munlades i jo
estic desfeta.

Bitxo camp 26.9.92 - 5.750 m.

Teoricamenl, avui hauríem
d'estar pujanl cap al camp l,
pero la proposta d'ahir a la nit
de quedar-nos un dia a descan
sar va tenir més exi t. En tol el
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dia surto un sol cop de la tenda
(per a pixar). L'AJbert i en Xavier
González fan una passejadeta
nns a la rimaia d'entrada on hi
deixen una corda. Aquesta nit,
sentim pel walky-talky com les
expedicions de la cara Nord
han fet cim.

Bitxo camp 27.9.92 - 5.750 m.
Sona la "ditxosa" alarma a

les 5.30 a.m., tot seguit ens en
fundem en els monos i marxem
sobre una neu dura; avui no hi
ha vent.

Passem la rimaia sense cap
problema, i encara de nit co,
mencem a pujar per un pen
dent dentre 45° i 50°. A poc a
poc, va fent-se de dia i arribem
a un estretament de roca on hi
trobem una zona de gel. L'Er
nest tira primer per instal·lar
una corda fixa; mentrestant i
per no perdre temps, pugem
tots "a pel". La corda restara in
lacta l'ins que baixem.

Després d'hores de pujar,
veiem el sérac a la nostra es
querra olés gran i impressio
nant que mai; superar-lo costa
una eternitat; quan per l'i arri
bo a dalt, I'Ernest i el Ferran
estan descansant en una lleixa.
500 m a l'altra banda del sérac
s'intueix una plataforma. Men
tre em recupero els van obrint
lra<;:a, una estona després apa
reix en Pere: I'Alberl i en Xavi
vénen 100 m per sota. Comen
<;:0 a caminar i abans d'arribar
a la plalaforma els enxampo
(que facil és caminar amb la
tra<;:a oberta).

Busquem un bon lloc per
ficar-hi les tendes, cau alguna
pedra de gel, pero no hi ha cap
altre lloc factible. Mentre els
altres arriben, treiem la pala i
comencem afer forat, un parelJ
d'hores després ja hi som tots.
. Són les 16.30 més o menys
1 estem a 6.750 m (Tornasol

camp). En un principi només
pujavem a muntar aquest pri
mer i únic camp i baixavem un
al tre cop al camp base; pero de
cidim replantejar-nos la situa
ció. Per una banda no volem
tornar a baixar i després haver
de xupar-nos un altre cop aquest
"xori<;:o", pero per l'altra no
tenim prou menjar per estar-hi
dos dies més. Cal tenir en
compte el consum de més que
vam fer al Bitxo camp i que no
estava previst.

Decidim racionar el men
jar i el gas que ens queda; dema
pujarem, pero la situació enca
ra no esta decidida del tot.

Dormir en aquesta altura
és un pel difícil, pero si es té la
sort d'estar acompanyada per
dos homes d'I,85 i 1,90 metres
respectivament, en una tenda
I<West Wind" ¿'un metre d'am
pIe, llavors es necessita quel
com més que concentraci6.

Tornasol Camp 28.9.90 .
6.750 m.

No crec que s'hagi inventat
res de millor que fer el "ronso"
dins d'un sac de ploma, quan la
temperatura a l'exterior és de
sota zero.

Ouan toca el solet desfem
aigua i ens mengen les farine
tes que la nostra precaria situa
ció ens permet; lJavors tornem
a discutir la situaci6 l'ins que
decidim pujar quatre persones.
En Pere i en Xavi G. es queda
ran esperant-nos.

Durant tot el dia desfem i
bevem aigua per hidratar-nos
el maxim possible. La tempe
ratura dins de la tenda és es
pantosa. lntentem dormir un
parelJ d'hores abans de mar
xar; em sembla que he tingut
una mica més d'exit que la nit
passada.

Ales 10.00p.m.comen<;:ael
ritual per vestir-se; fem una

1
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ALTA MUNTANYA

Té percompany. el si/enc; de la
nil; i per llen('olles (redes glaceres
de gel. Ara llw7y de casa seva, per
lany per setnpre al món que va
estimar.

ARESTA 9

Hi ha molts "vídeos" ...

uideo video .4<iJ,..., video

WOlÍJlll(]) video uldeo video

!!7Uti! /f)@ video video video

video 'W¿b@l@@ videofiJ IJ tiJ @ @

1+ I'?ll <t1@@ video .d<l~¡¡¡ , ,video

video I'?ll <t1@@ vldeowUti!@@

Araceli Segarra

"1 sl/od al lhe lop of lhe Moun
lain
and China sang lo me
in lhe peace!ÚI haze of harvesl
lime
a song o(elem.ily"
Ne/ Pearl (Rush)

A ¡'Adria

que estan pendents de nosal
tres; els comuniquem la si tua
ció; crec que alla baix estan
més nerviosos que aquí. El tram
final és un pendent fort de 5 m
que ens condueix a I'aresta, on
trobem les traces de les expedi
cions de la cara Nord, ) 5 m de
recorregul i ja hi som ... yu-

.... 111
pllll ......

L'Ernest (que és un cava
Iler) em deixa I'honorde comu
nicar primer amb la base, nos
altres cridem, ells criden (lla
vors perque portem walky? ..).
Només en una cosa tenim mala
sort, tot just treiem les came
res, tal es posa núvol; hem vist
de reüll els Annapurnes, I'Eve
rest, Cho-oyu i Makalu.

La temperalura no és gaire
agradable, pero com que po
dría fer més fTed, ens afanyem
a fer les folos de rigor. Amb 30
minuts de cim ja n'hi ha prou .

...! com molts cops durant
la nit, em ve al cap una can<;:ó...

cada passa que dono em trobo
millor.

Miro amunt i veig I'Ernest i
en Fen'an fent una Ileixa, m'a
fanyo per arribar-hi, jo també
vull descansar. Són les 7.00 a.m.
i ja va sent hora que el Ricard,

que és al camp base es desper
ti. .. He, he, he ... Comuniquem
la nostra al<;:ada, 7.600 m. í que
tot va bé. L'Albert s'esta recu
perant deIs peus, oh miracle!
Tan soIs ens falten 300 metres
per arribar al coll, s'esta fent de
dia i no deixo de mirar la paret
de la vora, per agafar punts de
referencia per anar-los supe
rant. Conslantment mírem I'al
tímetre, veig el coll quasi a la
vara, pero I'altímetre només
marca 200 m., no pot ser.
Només pugem 30 m. cada mit
ja hora? Acabo decidint que
I'altímelre no funciona i quasi
conven<;:o I'Albert. Quan arri
bem prop del coll, un petit
"culoi r" ens desvia a la dreta.

Efectivament, estem a 7.900
metres í escaig; ]'altímetre fun
ciona de conya i potser dec tenir
al·lucinacions, pero quediguin
el que vulguin, jo ja sóc quasi a
dalt.

Ara' que fa estona que toca
el sol, la neu és més tova. Arri
bem a unes pedres 15 m sota el
cim, deixem les motxilles i
bevem una mica. El camp base
i el Tornasol camp fa estona

Durant l'ascensió 29.9.90 -
..... m.

Pared sud del Shisha Pangma

darrera comunicació amb el
camp base, també una foto i
marxem; són les 10.30 p.m.

Comencem la nostra ascen
sió per una ampla canal, supe
rem una peti ta paret de neu i
flanquegem a la dreta per bus-

Cap alla a les 3 de la mati
nada, I'Albert ens comenta que
fa estona que té fred als peus,
s'ho rumia i decideix entornar
se'n; baixo per agafar-li la cor
da de la motxilla (que portem
per seguretat, doncs vam deci
dir fer-ho tot a "pel"). Quan
porto 5 m pujant veig que em
segueix, s'ho ha repensat i
continuara un parell d'hores
més; si el seu estat no millora
baixara.

Realment es tracta d'una
via per a disfrutar-la, no sé si
degut a aixo, o a la hipoxia, a

car el millor punt per travessar
la rimaia. Ara el següent pro
blema esta en locali tzar el
"culoir" que porta directe al
coll, si ens equivoquem i aga
fem un altre I'haurem "cagat";
en un moment de dubte i enmig
de la foscor (avui no hi ha Ilu
na) fem un truc al Tornasol
Camp perque ens gui"in, pero
no obtenim resposta ("solos
ante el peligro").

1
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Esquí de Muntanya
La primera del programa

S
üM a mitjan desem
breo De nit i ja ro
dem pista amunt. A
Torens ve a rebre lo
Ros, diu que esta

amb tres o quatre "hippies"; no
s'anima a venir amb nosaltres.

Va bé. Enfilem cap al Sud
(vessant Nord), un pic anome
nat La Torre de Cabús. No és
un 3000, pero farem una puja
da de 1200 metres. Resulta
neutralitzat I'esperat intent de
P... de fer trac;:a cap a un altre
Iloc qualsevol i al seu temps
arribem a la collada avant-cim.

S'hi esta molt bé estirat al
sol, abans no hi arriba tothom

i fem la baixada. Pero avui tenim
amb nosaltres l'Anna (que ve
de Graus), que diu:

-L'Anna... (a peu dret):
Vamos a ir por la cresta a la
cima.

-L'altre... (en repos): Ves,
ves, tienes tiempo antes no su
ban los otros.

-L'Anna ... (amb un posat
imperatiu): No. No. Que subi
mos todos.

No hi ha res a fer, cap alla
anem. Forc;:a punts de Lliga
d'Esquí de Muntanya per a tots
i forc;:a bona baixada: un gruix
de neu lIeugera damunt la
manta més endurida. EIs es-

quís van ben de pressa L.. fins
al cotxe.

Varem ser vuit: I'Anna ja
esmentada, lo Seira gran, el
Jordi Monerris (demostració i
crits de "torero, torero"), lo
Juanjo (parat: una foto, puja:
una foto, baixa: una foto, enda
vant: una foto, a contrallum:
una foto), el Lluís Pérez (molt
bé, per obrir trac;:a), I'Eduard
(algú I'havia de tancar), I'An
dreu (el millorvocal de la sorti
da) i també ens va semblar veure
el Paulí. Qui sap?

Andreu Bernadó

Una de... debutants
L dia 27 de desem-

E bre a les 9.30 hores,
amb un temps molt
bo i la panxa ben
plena -grdcies a tots

els apats de Nadal- ens vam
trobar al poble de Baguergue
per anar a pujar al Tuc de la
Pincela (2.517 m).

Després que cada cotxe
agafés pistes diferents va co
menc;:ar la preparaci6: posar
pells, preparar les fixacions
(unes es trenquen, altres no
s'adapten) ... , un que es deixa
e1s pals.

Al voltant de les JI vam
sortir del Pla de la Ribera pu
jant per la pista de Barradós.
En arribar als voltants de la ca
bana de Moredo, al Juanjo li va
tocarferd'ajudantde vocal i va
esperar tota la gent; n'hi va
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haver uns quants que es van
quedar allí, i els que tenien
malta pressa van continuar fins
a la Collada deis Clots de
Monars d'on ja es podia veure.
una bona vista del Pirineu.

Vam continuar i, a prop del
cim, alguns ens vam treure els
esquís i vam pujar caminant;
els més atrevits van pujar fins
al cim amb els esquís als peus.
Allí hi feia un fred que pelava!

Vam comen',:ar el descens
per una pala tan rapidament
com vam poder; en pocs mo
ments només ens vam quedar
els endarrerits i els que ens es
peraven.

La neu que vam trobar era
neu pols per sobre d'una capa
de neu més dura quees deixava
esquiar bé.

Quan els endarrerits vam
arribar als cotxes, al voltant de
les 5 h. de la tarda, ja havia
desaparegu t gairebé tothom, i
els pocs que ens esperaven es
taven gelats de fred.

Hi érem: Jordi Gazquez,
Merce Ciutat, Miquel Angel
Lopez, Carina G6mez, Pep
Herrándiz, Teresa Serentill,
Charles, Agustí i Margarida,
Lluís Gómez i Montserrat, Cris
tina, Andreu, Lluís Simó,
Tomas, Eulalia Esteve, Paulí,
J uanjo Garra i Assumpta, Lluís
Pérez, Joan Seira, Jordi Jové,
Neus Bernaus, Aleix López,
Merche, Llulsa Huguet, Marga
Pujolras, Jordi Cancer, Anton,
Feliu, Maria Huguet, Jordi
Guivernau i Magda.

Magda Sales i Miret

•



F
A temps que ens ron
dava la idea d'anar
al Marroc a escalar,
pero per diverses cir
cumstancies fins

a l'octubre d'aquest any no
ens fou possible.

No som els primers del
Centre a anar al Marroc a
escalar (diverses expedi
cions han assolit el cim del
Toubkal de 4.167 m.), pero
sí a escalar a les Gorges del
Todra, un engorjat impres
sionant de fins a 400 m.
d'al"ada i roca ca!caria ver
mella molt abrasiva.

El ]]oc és impressionant
i molt feréstec i només s'hi
pot arribar mitjan"ant una
can-etera sense asfaltar que
neix a Tinerhir, uns 900 km.
al sud de Ceuta.

Pel fons de les gorges,
hi discorre el riu Todra, i hi
ha dos hotels, estrategica
ment situats sota un gran
desplom de roca que fa mal
de coll només de mirar. Els
hotels del Todra no tenen
electricitat, pero disposen
d'un grup electrogen, que en
gegen quan es fa fosc.

A les Gorges del Todra, s'hi
va comen"ar a escalar l'any
1977, i en I'actualitat les viesja
són més de quaranta.

Potser el més atractiú del
Todra, parlant des d'un punt de
vista d'escalador, és la quanti
tat de vies preparades pera l'es
calada esportiva que hi ha (unes
100), gracies a la qualitat de la
roca i la comoditat del seu accés.

Durant la nostra estada vam
fer diverses vies d'escalada es
portiva de poca llargaria, i
sobretot, el nostre objectiu, la
via classica "Pilar de Couchant",
de 350 metres que discorre per

Marroc'92

l'esperó més vistós de les gor
ges.

La via discorre per un siste
ma de fissures i diedres molt

marcats, d'excel·lent i abrasiva
roca.

Esta semiequipada, hi tro
bem algunes reunions munta
des i als passos cal algun pitó,
en conjunt, una vintena de pi
tons, el que ens permetra d'es
calar la via només amb el joc de
friends i tascons, i si us passa
com a nosaltres, que per evitar
la calor vam comen"ar a la 1
del migdia, val més que us en
dugueu el frontal perque us sera
tan necessari com els peus de
gat o la corda.

Nosa] tres vam fer dos Ilargs
decordaa la llum del frontal (el
primer de la cordada) i a la
Ilum de la lluna (els segons de

la cordada), encara que en
conjunt va ser una experiencia
si més no, curiosa.

La via té una dificultat
maxima de 6b/c si pugem en
lliure, pero la dificultat ma
xima obligada és V+ i Aü.

Després del Todra ens
dirigim cap a Marrakesh,
lJoc especialment indicat per
als qui els agradin els moros
aclaparadors que no et dei
xen tranquil ni que els ma
tis.

La solució més facil és
agafar una "guia", que no
vol di r que et guil, si nó que
t'espanta la resta de guies en
potencia. Nosaltres al prin
cipi ens hi vam resistir per
raons d'''honor'', pero fran
camen t, val la pena estar
tranquil i 1I0gar un "espan
ta-guies" .

Ah, i no oblideu que per
mol tes hores de regateig, al
final us passara com a tot
hom, que "No te creas que
vas a sacar el oro y el moro,
sinóque más bien el moro te
sacará el oro".
Vam ser-hi en aquesta aven

tura en Jordi Masia, Jordi
Martínez i l'Albert Cortés.

Albert Cortés

...pero només un

vldeograma
PRODUCTOIlA DE viDEO' TElfv/Sró

ARE5TA 11



Excursió amb bicicleta al Dolmen
de Coll Durau (d'Alinya a Fígols)

M. Canne Valverde

Roca Narieda fins arribar al
pon t que travessa el riu Segre
(inici de la carretera de Sant
Lloren<; de Morunys) Km.
26,200.

(*) Es pot continuar seguffit
la pista que passa per sota la

Fi de J'excursi6 (*).

Km. 23,500: Poble de Fí
gols (600 m).

Nota: Com podeu apreciar,
gairebé tot el desnivell es gua
nya en el tram de carretera que
va d'Alinya fins on Comen<;a la
pista (400 m), encara que tam
bé es pot iniciar l'excursi6 a
partir de la pista, deixant la
part de carretera que, com hem
dit, presenta en alguns 1I0cs
(sobretot a les corbes) pedreta
solta.

(Excursi6 feta per Luís Oióndriz,
Albert Posino i M. Carme Valverde, el
22 de novembre de 1992).

En arribar a aquest col! hi
ha una tanca de fusta amb un
curi6s cartell que tiu textual
ment: "Tanqueu portes i cuida
do con el toro. Gracies".

Precioses vistes sobre el
Pirineu.

En aquest indret es troba el
Dolmen de ColI Durau. Esta si
tuat sobre un petit turonet a
ma dreta. És de redu'ides di
mensions i la llosa de la cober
ta esta caiguda. S'aprecia molt
bé la zona del túmu!.

Una fita (posada per nosal
tres) indica la direcció en que
es troba.

KJn. 14,100: Mirador.

La pista comen<;a a dava
llar. (Seguirsempre per la pista
principal fins a J'enlla<; a Bolo
riu).

KJn. 22,400: Enlla<; amb la
pista que va a Boloriu. Tirar a
l'esquerra (750 m).

KJn. 23,400: Enlla<; amb la
pista que va a Romanius. Tirar
a la dreta.

KJn. 10,700: Coll de la
Ma<;ana (1.370 m).

Magnífica vista sobre el Roc
Galliner i sobre les valls que
J'envolten.

KJn. 8,800: Prendre la pis
ta que surt a J'esquerra (1.450
metrcs).

Aquesta pista planeja bas
tanto fins i tot en alguns trams
baixa, remuntant un xical final
fins a guanyar el ColI de la Ma
<;ana.

KJn. 8,300: Trencall a ma
dreta que no s'ha d'agafar.

KJn. 7,700: Inici de la pista
a ma esquerra (1.350 m).

A pocs metres es passa un
riero!.

KJn. 0,700: Desviament a
l'esquerra en direcci6 al poble
de J'Alzina.

Tram de carretera amb
pedreta sol ta degu t a que ha
estat asfaltada recentment. For
ta pujada.

FETIDIT

Deixar aques trencall i con
tinuar per la mateixa pista que
transcorre per zona boscosa i
ombrívola en lIeugera pujada.

KJn. 11,400: Trencall a ma
dreta que va a la Casa de Ver
tr6.

KJn. 12,400: Coll Durau
(1.450 m).

P
UNT de partida:
poble d'Alinya 950
m (Ctra. Lleida-La
Seu d'Urgell, pren
dre desviament cap

a Sant Lloren<; de Morunys).
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E
Ldíadelafestivitatde
sant Sever, bísbe i mar
tir, sense por de la
boira alta i pixadora
que feia dies que en
llen<;:olava el Segria,

ens vam endinsar per les Garri
gues, cercant altra vegada el mis
teriós i encisador Montsant.

Prop d'on s'ajunten la carrete
ra de la Granadella i la de Juncosa,
allloc anomenat "les Ventes", s'al
cenles rUInes del que va ser un im
portant hostal del camí; allí ens va
trobarel nostreguia i mentorde la
muntanya deis ermitans, el Ra
fael.

-Bon dia, ens va saludar, i
dolent per fer l'excursi6 que te
niem projectada: baixar d'on érem
fins al riu Montsant per un ba
rranc i tornar a pujar pel de Sant
Bartomeu, la boira ens xopara i a
més els caminois d'aquests bar
rancs s6n molt perdedors car no
hi passa gairebé ningú.

-Perque no anem a la More
ra, on segurament hi lIuira el sol,
i fem algun deis graus?

-Eu, tens ra6.
L. diti fet, anem capa Cornu

della i la Morera del Monlsant. Al
coll d'Albarca ens va donar, tam-

El Clot del Cirer
bé, el primer bon día el Manel,
permetent-nos veure de Iluny el
fam6s mas del Lluc del que es diu
que l'antic amo, un advocat gel6s
en extrem de la seva propietat, va
deixar-Io en herencia per cent anys
lIals capellans" i passat aquest
temps tornaria als seus hereus,
que no se sap ben bé si s'han can
sat d'esperar o si, decebuts del
clero, s'han fet mahometans en
aquest Ilarg segle.

Ja ens tens pujant pel ben se
nyalitzat cami deis graus: de l'Ag
net, deis Barrots, del Carrasclet... ,
tots moll ben indicals, tant que
soIs vam perdre el camí i ens va

caldre refer-lo una ve
gada; no és culpa de
ningú siná ¿'una eslla
vissada que l'havia fel
fonedís.

Bé, molts ja el co
neixeu, segons el Rafael,
el deis Barrots és el grau
més bonic, l'esclelxa
amb e1s barrots (que Ji
donen el nom) posats
pels voluntariosos ex
cursionistes del Reddis
de Reus que et perme
ten pujar fins una Ileixa
per on, doblegats per la
cintura, dones perilla
va la clepsa, s'arriba a
una roca encaixada
entre les dues parets que
ens permel passar a l'al
tra banda 00 continua
el camí que per fi surt
de la gola de 1I0p on
sam i, aleshores sí, des
de la nostra al<;:adase'ns
obre el paisatge amb
tata lIna mar de boirina
dlon només sobresurten
e1s Ports, la serTa de
Card6 i més a prop, da

munt de Siurana, el Cantagall.
El camí té 1I0cs molt aeris i es

trets, equipats, pero, amb sirgues
per poder agafar-se i no caure en
la temptaci6.

Una vegada a la carena, la se
guim cap a ponent gairebé enlla
<;:ant amb altres excursions fetes a
la muntanya Santa; atalaíem,
lIuny, la Toca Corbatera que és el
seu punt més alt, passem pel pil6
deis senyalets i pel pi del Cugat i
allí mateix ens desviem cap el bar
ranc de I'übac deis Frares que
més avall d6na 1I0c, en juntar-se
amb el de la Fonl Pudenla, al

FET 1DIT

conegut barranc de la Falconera.
Baixem encara no deu minuts

i el paisatge, sec i pedreg6s de la
carena canvia completament, som
al Clot del Cirer, un cercle enfon
sat de més de cent passes de dia
metre valtat de parets formant
balma a la base, arñb una verdor
de pral pirinenc i un fiI d'aigua
que baixa de dalt de la muntanya
saltant lIiure en lrobar-se la bal
ma.

Ens vam quedar, tot i acostu
mats com estem a les sarpreses
d'aquesta muntanya, parats per
l'encís dellloc, les parets tancant
se, el prat, els dos noguers gegants
(amb les seves nous petites pero
molt bones) la fonteta amb l'aigua
candu·ida per unes canals, que
serveixen d'abeurador, fetes les
unes de troncs ¡les aItres de ferro,
doncs allí, ion millor? a tempora
des s'hi guarda el bestiar.

Si no el coneixeu, companys,
és un lloc que us recomano de
veure; nlés que descriure'l slha de
visitar, sobretot si és un dia de
tardar quan a la nostra ciutat
sembla que el m6n s'ha fet petit
dones no s'hi veu nlés que a dues
passes.

Allí vam dinar i després de la
curla pero [orta pujada al pi del
Cugat vam baixar pel grau de la
Grallera, que té poca historia car
era un antic camí de ferradura
que travessava la nluntanya.

Una vegada a la Morera, al
catxe i a UlIdenlo]ins, on varem vi
silar el Sanlurari de la Verge de
Loreto amb les seves recents pin
tures nlurals ¡una altra vegada,
camí de casa, se'ns va engolir a la
Carllle, la Fina, la Miguela, la
Marla, el Javier, elJordi i el Pau,la
noslra C0l11panya de cada hiverl1,
la boira. Pau Salla

t~ ¡irldeograma
PRODUCTORA DE viDEO I Tll[v;,3

SERVEIS DE VIDEO

I SO PROFESSIONAL

LLUlS COMPANYS, 11 T. 262145 LLEIDA
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A propósit de la donació Domenech i Torres

HEMEROTECA

A
CTUALMENT, I'ex
cursionisme té un
contingut marcada,
ment esportiu en el
sentit més ampli que

té la paraula. Les al tres ves
sants en són un aspecte espe
cífic.

Pero si analitzem els orí
gens del fenomen excursionis
ta, a Catalunya, ens trobarem
amb una realitat ben diferent;
aquells temps requerien altres
fórmules.

L'excursionisme té una Ilar
ga historia i una tradició trans
cendental al nostre país. L'úl
tim quart de segle XIX conegué
el naixement de les primeres
entitats excursionistes. Entitats
on els termes excursionisme i
catalanisme es combinaven
amb ]'esperit científic i cultu
ral. L'aspecte esportiu en cons
titula un fet més, pero no la
finalitat básiea.

L'objectiu de les primeres
entitats fou de participar en la
tasca de recuperar els contin
guts polítics i historics de Cata
lunya. L'excursionisme es con
vertiria} així, en una eina prou
útil en el marc cultural i social
d'aquell temps.

Els promotors de l'Associa
ció Catalanista d'Excursions
Científiques, de l'Associació Ex
cursionista Ilerdanesa i de I'As-

sociació d'Excursions Catala
nes (fundades respectivament
al 1876, 1884i 1879)entred'al
tres, eren els personatges més
rellevants de la cultura i socie
tat catalanes. El seu afany era
preservar i estudiar, amb el
maxim rigor possible, les més
representatives marufestacions
artístiques, arqueologiques i
culturals, així com les riqueses
naturals del nostre país.

D'aquí que ben aviataques
tes entitats, i concretament el
Centre Excursionista de Cata
lunya (fundat al 1891) procu
rés deixar constancia de la seva
feina, experiencia i estudis deIs
seus socis en les vessants diver
ses. El Butlletí del C.E.C. co
men~a a publicar-se amb aques
ta intenció i com a tal consti
tueix un document d'indubta
ble valor historic.

Per aixo hem de valorar
molt positivament el fet que el
nostre Centre pugui comptar,
des de fina] d'any passat, en la
seva biblioteca de la col·lecció
de butlletins del C.E.C, que
foren publicats entre 1901 i
1936.

En les seves pagines po
dem trobargran quantitat d'ar'
tieles que podríem elassificar
los de la següent manera:

1) Estudis referents a mo
numents i patrimoni historie.

2) Estudis relatius a qües
tions culturals i folckloriques.

3) Artieles descriptius de
rutes, itineraris i excursions pe]
territori catala.

4) Artieles de viatges i as
censions a l'estranger.

5) Secció meteorologica,
que conté les dades de l'estació
de Viella.

6) Referencia a les activi
tats del C.E.C.: conferencies,
sortides i excursions.

7) Fotografies i gravats.

Aquest darrer aspecte re
sulta sensiblement curiós, per
la seva riquesa. Els butlletins
contenen una gran diversitat
d'imatges antigues d'indrets i
llocs que ens són a tots cone
guts i que permeten reconeixer
i endevinar canvis.

També, la presencia de
signatures il-lustres en les se
ves pagines i les ressenyes de
les primeres efem erides de l'ex
cursionisme catala en el Piri
neu conf'iguren aquest docu
ment.

Tot en conjunt és una
mostra culminant deIs interes
sos culturals, científics, socials
i esportius d'una epoca que
marca l'inici de l'activitat ex
cursionista i muntanyenca.

M. Llui'S9 Huguet

e)Unipreus
.. .r/HdU dee'~

...r/HdUdee'~
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Gaudeix de noves experiencies
pero no t'aventuris: apren a capbussar-te

Mar../Abril
Teoria: dies 24, 25, 26, 29 i

30 de mar\,.
Piscina: dies 12, 13, 14, 15 i

16 d'abril.
Mar: dies 18,24 i 25 d'abril.

ARESTA 15
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Juny/Juliol
Teoria: dies 28, 29, 30 de

juny, 1 i 2 de juliol.
Piscina: dies 5, 6, 8, 13 i 15

dejuliol.
Mar: dies 16, 17 i 18 de

juliol.

cap element de J'equip per tal d'obtenir la ti
tulació.

També és oberta la pre-inscripció per als
cursos de titulacions superiors o cursets
d'especialització, els quals es realitzaran en
funció del nombre de pre-inscrits i de les
dates disposables.

Els federats en Activitats Subaquatiques
a L1eida disposen d'una sessió setmanal de
piscina durant tot l'any, per tal de realitzar
practiques de manteniment, perfecciona
ment o especialització

AIRE,
LLOGUER

I VENDA
DE MATERIAL SUBAQUATIC

~~•. , PROGRAMES 1 CURSETS

Mar..
Teoria: dies 1, 2, 3, 4 i 5 de

mar...
Piscina: dies 8, 9,10,11 i 12

de mar\,.
Mar: dies 14,20 i 21.

ESCOlA D'ACTlVITATS SUBAQUÁTIQUES DE lA SECCIÓ D'ACTIVITATS
SUBAQUÁTIQUES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE llEIDA (SAS-CEll)

©(!D~B
ACTIVITATS SUBAQUATIQUES

Juny
Teoria: dies 7, 8,9, 10 i 11

dejuny.
Piscina: dies 14, 15, 16, 17 i

18 dejuny.
Mar: dies 19, 20 i 26.

Els cursets es realitzen en grups redu'its,
pe! que en cas de voler participar cal pre
inscriure's amb la maxima antelació per
reservar la plac;:a, i cal fer-ho a la Secretaria
de! CELL (PI. Paeria, 13, 1er., de L1eida), on
també es facilitara informació complemen
taria (telefon 242329, de dilluns adijous, de
8 a 9,30 del vespre).

Per a la realització del curs I'organitza
ció proveeix I'alumne de totl'equipament, el
qual és de gran qualitat i garanteix la maxi
ma seguretat. L'alumne no cal que compri

Febrer
Teoria: dies 1, 2, 3, 4 i 5 de

febrero
Piscina: dies 8, 9,10,11 i 12

de febrer.
Mar: dies 14, 20 i 21.



PROGRAMES 1 CURSETS t:.~.!Jlll'_~~RgeillmmTIa _

21 de febrer

7 de mar~

7 de mar~

14 de mar~

20 de mar~

21 de mar~

28 de mar~

ESQUÍ DE MUNTANYA
PIC DE NORIS (2834 m) a la Vall Ferrera i pel Pla de la Selva (2 punts).
Vocal: Jordi Martínez, tel. 27 44 66.

PIC DE TENDEÑERA (2853 m) per La Ribereta de Panticosa (2 punts).
Vocal L!ulsa Huguet, tel. 24 51 09.

COPA d'EUROPA. XI Cursa del Tuc de Mulleres (3010 m) i a l'Aneto (3404 m).

COPA CATALANA. IV Travessa deIs 3 colls a la vall de Núria (5 punts).
Vocal: Margaret Pujolras, tel. 972/42 02 79 o 24 02 56.

ESPECIAL ACADEMICA a Baqueira-Beret (2 punts).
Vocal: Jordi Giner, tel. 14 08 73.

TROFEU RR TT de L!eida d'Esquí Alpí, a Baqueira-Beret (2 punts).
Vocal: Helena Torres, tel. 24 61 20.

Vall Ferrera, PIC DE BABORTE (2938 m), per la Rebuira (2 punts).
Vocal: Jordi Guivernau, tel. 24 49 92.

Copa Catalana d'Esquí de Muntanya
7 de febrer

14 de febrer

21 de febrer

27 i 28 de febrer

21 de mar~

28 de mar~

18 d'abril

VII PROVA D'ESQUÍ DE MUNTANYA Alt Pallars·Tavascan.

TRAVESSA del pic de La Sarrera. RansoJ cap El Serrat.

XXVII TRAVESSIA HIVERNAL GEDE a la Vall de Boí.

TRA<;:A CATALANA a Puimorens / EIs Angles / Cambres d'Ase.

CURSA del Bassiero.

TRAVESSA Encamp al Grau Roig.

XXXV RAL·LI D'ESQUÍ DE MUNTANYA DEL CEC al massís de la Pica
d'Estats.

LADA NIVA4x4

el cap de
la cardada :'.c-

TRACCIO A LES 4 RODES.
MOTOR DE 1.600 C.C.
SUSPENSIO INDEPENDENT A LES 4 RODES.
BLOQUEIG DELS 2 DIFERENCIALS: NO PATINA MAl.

DISTRIBUIDOR: AUTOMOBILS MIRADA - Alcalde Rovira Roure, 38 - T. 235252 - LLEIDA
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• Preus ESPECIALS pels Socis del CENTRE

el. TEMPLERS, 11
-.: I Fax (973) 26 20 38

25002 LLEIDA

'a' 973/26 62 11 - 26 62 67 • Fax 973/27 45 67

Passeig de Ronda, 84 -@/Fax (973) 28 01 61
25006 LLEIDA

ESPORTS albalat

Avgda. Madrid, 7' 25002 LLEIDA
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