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Ajuntament d’Amer

GENER

Dia 13, Assemblea 
ordinària de socis/es

Dia 29, Coneguem els 
nostres camins

FEBRER

Dies 4 i 5, Aplec de Sta. 
Brígida 

II concurs de fotografia 
Nummulit 2012

Dia 26, Coneguem els 
nostres camins

MARÇ

Dia 3, Sortida d’astronomia

Dia 10, Aniversari del Grup

Dia 18, Aplec Solidari

Dia 25, Coneguem els 
nostres camins

ABRIL

Dia 22, Sortida naturalista

Dia 29, Coneguem els 
nostres camins

JUNY

Dia 3, Coneguem els 
nostres camins 

Dia 16, Ruta nocturna

JULIOL

Dia 1, Coneguem els 
nostres camins 

Dia 15 Ruta pels Pirineus

Dia 14, Concurs de 
sardanes Vila d’Amer, 
Memorial Pere Fontàs

OCTUBRE

Dia 7, La Ruta

Dies 19 i 20, V Mostra 
d’audiovisuals de 
muntanya i aventura: 
Cingle de Sta. Brígida

Dia 28, Coneguem els 
nostres camins

DESEMBRE

Dia 16, Portada del 
pessebre

NOVEMBRE

Dia 25, Coneguem els 
nostres camins

SETEMBRE

Dia 30, Coneguem els 
nostres camins

L’abril	 i	més	concretament	la	diada	de	Sant	Jordi	ha	passat	i	alguns	socis	es	van	preguntar	per	què	
aquest	any	no	havia	sortit	El Batall.	No	es	tracta	de	més	retallades,	simplement	d’una	decisió	de	junta	
coherent.	Per	ser	equitatius	en	el	temps,	poder	rebre	articles	espontanis	i	publicar	el	màxim	d’activitats,	
es	va	acordar	que	s’editarien	2	Batalls	a	l’any;	un	al	mes	de	juny	i	l’altre	al	mes	de	desembre.

Dins	la	junta,	com	ja	llegireu,	s’han	incorporat	dos	membres	nous;	però	amb	la	particularitat	que	són	
joves	i	homes;	per	tant,	representen	una	bona	continuïtat	i	uns	punts	de	vista	diferents.	Des	del	consell	
redactor	us	donem	la	nostra	benvinguda,	Òscar	i	Garan.

Durant	el	primer	semestre	d’aquest	2012,	com	a	GEAE,	hem	col·laborat	i	participat	en	dues	iniciatives	
solidàries.	Una	va	ser	l’aplec	solidari	organitzat	per	l’arxiprestat	Ter-Brugent	a	favor	de	Mans	Unides	i	
els	seus	projectes	a	Etiòpia;	i	l’altra	iniciativa	més	mediàtica	el	Trailwalker	organitzat	per	Intermón	Ox-
fam.	Els	dos	actes	van	tenir	el	mateix	objectiu:	lluitar	contra	la	pobresa	i	la	injustícia	al	món,	destinant	
un	suport	econòmic	a	diferents	projectes.	Llegiu-vos	els	dos	articles	que	en	parlen	àmpliament.

I	aquesta	essència,	la	solidaritat;	fer	les	coses	que	ens	vénen	de	gust,	sense	esperar	res	a	canvi,	no-
més	amb	el	convenciment	que	persegueixen	uns	valors	compartits	és	el	que	NO	es	pot	perdre	mai	a	la	
nostra	societat.	Per	sort,	encara	hi	ha	iniciatives	solidàries	dins	el	context	de	crisi	que	vivim	i	creiem	que	
com	a	entitat	excursionista	i	cultural	hem	d’apostar-hi.

AMUNT	i	ENDAVANT!

Consell redactor

BONES	VACANCES!!
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Portada Pessebre Sortida a la neu

Encesa Estrella

Sta. Brígida 2012

Agenda  
llatinoamericana

Coneguem els nostres camins Properes sortides

3 de juny

Font Picant- bicicarril – Sant 
Genís – Terrers- Puig Gran – Gorg 
de Sta.Margarida – La Fonda – 
circuit dels peluts – bicicarril – 
font Picant.(3 hores)

Sortida a 2/4 de 9 del matí a la pla-
ça del Monestir.

24 de juny 

Diada de Sant Joan. 

Les	primeres	gotes	d’una	plu-
ja	 que	 semblava	 que	 seria	
protagonista	durant	 tot	el	dia	
van	fer	que	abans	de	marxar	
d’Amer	 ens	 ho	 penséssim	
dues	vegades.	La	decisió	va	
ser	 pujar	 fins	 a	 Setcases	 i	
allà	mirar	ben	bé	què	fariem,	
i	així	ho	vam	fer.	De	camí,	no	
cal	dir,	una	paradeta	per	a	un	
cafè	 amb	 llet	 i	 un	 croissant	
per	activar	 les	 forces,	 ja	que	
les	 meves	 forces	 a	 aquella	
hora	 de	 la	 matinada	 estan	
adormides…

Malgrat	la	nostra	preocupació	
vam	 fer	una	 trucada	d’emer-
gència	a	un	conegut	que	era	
allà	dalt,	i	ens	va	dir:	“Pugeu,	
pugeu,	 que	 aquí	 hi	 ha	 clari-
anes	 i	 fa	 bon	 dia!,	 paraules	
que,	 amb	 el	 temps	 que	 feia	
durant	tot	el	camí	de	pujada,	
eren	 difícils	 de	 creure,	 però	
vam	seguir	endavant.	Arriba-
da	a	Vallter	2000;	tots	sorpre-
sos	 del	 bon	 temps	 que	 feia,	
era	increïble	com	havia	pogut	canviar	
tant.	Però,	en	fi,	tothom	a	col·locar-se	
els	grampons	i...	som-hi.	

Era	 la	 primera	 vegada	 que	 feia	 una	
sortida	d’aquests	tipus	i,	és	clar,	quan	
em	van	dir	que	havíem	de	pujar	per	la	
pista	on	baixaven	els	esquiadors,	vaig	
caure	 fos	al	 terra	només	de	pensar-
hi,	 però	vaig	decidir	 fer-me	el	 valent	
i,	 amb	 fruits	 secs	 a	 la	 butxaca,	 tirar	
amunt.	 Després	 de	 pujar	 una	 llarga	
estona,	quan	el	cansament	era	el	pro-
tagonista	 de	 les	 meves	 extremitats,	
vam	arribar	a	un	coll	amb	un	nom	un	
xic	peculiar:	el	coll	de	la	Marrana.	Jo	
com	a	mínim	vaig	haver	de	preguntar	
dues	 vegades	 pel	 nom	 ja	 que	 no	 hi	
veia	relació.	Un	cop	arribats	al	coll	de	
la	Marrana,	 ja	 es	 veia	a	 la	 llunyania	
el	pic	de	Bastiments.	Això	sí,	es	veia	
lluny,	i	amb	una	pujada	als	seus	peus	
increïble.	Però,	bé,	ja	érem	a	l’última	
pujada.	Sincerament,	molt	dura,	molt	
de	 vent,	 neu,	 problemes	 respiratoris	
i,	 a	més,	 un	 pendent	 impressionant,	
però	el	més	gratificant	de	fer	aquesta	

pujada	última	va	ser	l’amistat	que	vam	
fer	amb	un	excursionista	una	mica	pe-
culiar,	ja	que	era	de	quatre	potes:	era	
un	gos.	

Un	cop	a	dalt,	la	llum,	el	benestar	de	
dir:	 “Hem	 arribat!”,	 respirar	 a	 fons,	 i	
aquell	 sentiment	 d’haver	 aconseguit	
l’objectiu,	és	a	dir...	felicitat.	Però	ara	
tocava	 baixar...	 Sembla	 fàcil	 baixar	
una	muntanya,	i	tot	anava	molt	bé	fins	
que	vam	haver	de	fer	algun	tram	d’alt	
risc.	Sincerament,	a	mi	em	van	agra-
dar	molt	aquests	trams,	però	reconec	
que	van	ser	de	risc.	Llavors,	després	
d’aquests	 trams	 va	 arribar	 l’última	
baixada	per	la	pista	on	els	esquiadors	
practicaven	l’esport.

Un	cop	a	baix	ens	vam	acomiadar	del	
company	de	quatre	potes,	i	tothom	va	
anar	desfilant	cap	a	casa	seva.

Opinió	personal	de	la	sortida?	Genial,	
increïble,	satisfactòria,	i	tinc	una	pre-
gunta:	per	què	no	se’n	fan	més?

Carles Paredes Simon,  
Lluís Baixés Perea

Darreres	sortides	

Gener	-	Abril	2012

29	de	gener

Recorregut:	Amer	–	el	Castell	–	camí	
voracinglera	–	Can	Catau	-	Fusos	–	
Can	Sensaire	–	Pla	de	Puriol	–	els	
Tres	Rocs – la	 Crosa	 –	 Solivent	 –	
Amer	

Participants:	28

Va	 fer	 un	dia	 esplèndid	 i	 és	 un	 re-
corregut	 molt	 recomanable	 per	 a	
tothom.

26	de	febrer	

Recorregut:	Amer	–	carril	bici – Can 
Ter	–	Can	Rajolet – Roques	Negres	
–	 Can	 Boada – el	 Reverter	 –	 Can	
Pau	–	Can	Puig – Sant	Climent	–	ri-
era	d’Amer – Amer.

Participants:	33

La	plaça	del	Monestir	 torna	a	ser	el	
punt	 de	 trobada	 per	 als	 amants	 de	
les	caminades.	Aquesta	vegada	co-
mencem	la	ruta	pel	mig	del	poble	fins	
a	agafar	la	via	verda	direcció	Girona;	
a	l’alçada	de	Can	Ter	creuem	la	car-
retera.	Més	endavant	hem	de	traves-
sar	la	riera;	moment	d’expectació	per	
a	tots	aquells	que	porten	càmera	per	
intentar	 agafar	 la	 instantània	 de	 la	
caiguda;	però	ningú	va	caure!

Continuem	 fins	 a	 Roques	 Negres,	
on	comencem	a	pujar	(algú	m’havia	
comentat	 que	 era	 planera,	 la	 ruta	
d’avui...).	Pel	camí	ens	trobem	com-
panys	que	participen	a	la	marxa	po-
pular	de	Bonmatí,	ens	tornem	a	tro-
bar	amb	ells	a	Can	Reverter,	on	molt	
amablement	ens	deixen	esmorzar	al	
seu	prat	i	fins	i	tot	ens	conviden	a	un	
glop	de	vi.

El	sol	ens	escalfa	les	galtes...	conti-
nuem	el	camí	i	per	casualitats	la	nos-
tra	ruta	coincideix	amb	la	dels	com-
panys	de	Bonmatí.	Tan	gran	que	és	
el	món	 i	nosaltres...	uns	cap	aquí	 i	
altres	cap	allà;	en	direcció	contrària.	
Ens	pregunten:	que	anem	bé?	hem	
de	fer	mitja	volta?;	va	ser	l’anècdota	
de	la	jornada.

El	dia	esplèndid,	tant	que	qui	pot	aca-
ba	 en	màniga	 curta.	 Hem	 arribat	 a	
Can	Puig	i	ens	apropem	al	poble	per	
la	carretera;	aquest	 tram	ens	passa	
factura	a	tots:	els	peus	ens	cremen.	
Sort	que	aviat	arribem	al	costat	de	la	
riera	 i	s’agraeix	 la	 terra,	 l’ombra	 i	el	
xiuxiueig	de	l’aigua.	Ja	som	a	Amer.

Una	ruta	llarga	–que,	com	totes,	val	
la	pena	fer–	i	que	com	que	vam	ser	
molt	 trempats	 la	 vam	 recórrer	 amb	
menys	temps	de	l’esperat.

Pau

25	de	març

Recorregut:	 Font	 Picant – el	 Bus-
quets – la	 Fàbrega – Ca	 l’Hereu – 
coll	de	Puig	del	Moro – Formics – les 
Bohigues – Hostal	del	Fang – passa-
llís – circuit	dels	Peluts – carril	bici – 
font	Picant – font	d’en	Fàbregues	

Participants:	28

Va	ser	una	sortida	molt	 agradable	 i	
el	 temps,	 immillorable.	 Tothom	 va	
quedar	 molt	 satisfet	 del	 recorregut,	
sobretot	de	 la	casa	de	Fornics,	que	
és	molt	original;	adossada	per	dues	
bandes	a	una	enorme	pedra.	També	
va	 agradar	molt	 el	 torrent	 del	 Ras-
trell,	que	vam	travessar,	i	que	marca	
el	 terme	entre	Amer	 i	 les	Planes.	A	
més,	 les	 violetes	 ens	 varen	 alegrar	
la	vista	durant	part	del	camí!

29	d’abril

Recorregut:	 Amer – font	 del	 Turó	
– Can	Molsa – la	Plana – mines de 
barita – puig	Bernat – hort	de	Bernat 
– Folguerons – les	Fontiques – Colo-
mer	de	Dalt – les Femades – font	dels	
Carlins – font	Picant – font	d’en	Fàbre-
gues – font	dels	Capellans – Amer	

Participants:	13

Tot	i	que	el	grup	va	ser	reduït,	la	sorti-
da	va	anar	molt	bé!	Era	una	ruta	una	
mica	dura,	però	tothom	va	resistir	molt	
bé	i	el	temps	va	ser	immillorable.

Josep Fontàs

1 de juliol

Amer – camí del reg – Aragonès – 
camí Voramera – passeres de Can 
Ter – El Rajolet – variant 1 (les 
granges) – camí Voramera – Amer 
(2h 40 m)

Sortida a 2/4 de 9 del matí a la pla-
ça del Monestir.

30 de setembre

Amer – font del Turó – Castell 
d’Estela – Coll de les Saleres 
Velles – El Gallissà – carril bici – 
Amer (2h 30m)

Sortida a 2/4 de 9 del matí a la pla-
ça del Monestir.

28 d’octubre

Font Picant – El Colomer – El 
Colomer de Dalt – Les Fontiques – 
Folguerons – Sant Martí Sacalm – 
El Noguer de Parcers – trencant de 
Puig gran – Terrers – Sant Genís – 
carril bici – font Picant. (4h 35m)

Trobada a les 8h del matí a la pla-
ça del Monestir. Sortida des de la 
Font Picant

25 de novembre

Sant Climent – Grau del Llop – Coll 
de Sant Roc – Sant Roc – camí de 
la cinglera – carretera del Llapart 
– Sant Climent. (2h 15 m)

Trobada a 2/4 de 9 del matí a la 
plaça del Monestir. Sortida des de 
Sant Climent.

Josep Fontàs

18	de	desembre.	Sant Miquel de Castelló

28	de	gener

23	de	desembre

24	de	desembre

5	de	febrer.	Aplec de Sta. Brígida
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Anem a veure les estrelles a Santa Brígida

Sopar d’aniversari del Grup

Aplec solidari a Sant Climent
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Sortida naturalista: Els ocells

Hola,	sóc	l’Arnau	i	tinc	7	anys.	Us	vo-
lia	explicar	un	xic	 la	sortida	que	vaig	
fer	 el	 dissabte	 25	 de	 febrer	 amb	 el	
Grup	Esquelles	d’Amer.	

Aquell	 dia	 feia	mal	 temps,	però	això	
no	ens	va	 fer	pas	enrere.	Primer	de	
tot	 vaig	 convèncer	 la	 tieta	 Irene	 per	
pujar	a	peu	i	així	la	meva	mare	podia	
pujar	amb	cotxe	amb	la	meva	germa-
neta	Laia,	que	també	va	venir.	Un	cop	
a	dalt	uns	senyors	que	entenien	molt	
del	tema	ens	van	fer	una	xerrada	molt	
interessant	 i	 ens	 van	 passar	 moltes	
diapositives.	Vaig	aprendre	moltes	co-
ses	i	fins	i	tot	vaig	aixecar	el	dit	per	fer	
una	pregunta	que	m’intrigava	molt!

Després	de	les	explicacions	vam	sortir	
a	fora	a	mirar	Júpiter	i	els	seus	satèl-
lits	amb	un	telescopi	molt	gros,	i	com	
que	al	final	van	marxar	tots	els	núvols	
que	hi	havia	també	vam	poder	veure	
moltes	i	moltes	constel·lacions!!!!

Aquells	 senyors	 portaven	 una	 mena	
de	 làser	molt	 xulo	 que	 semblava	 una	
espasa	de	llum	que	arribava	fins	a	les	
estrelles!!!

Després	vam	anar	a	sopar	tots	junts	i	
vaig	jugar	molt	amb	uns	nous	amics!	
Va	ser	molt	divertit!!!

Arnau Planagumà - 7 anys  
(amb l’ajuda de la mama)

-Ei,com	va?	

-’Nar	fent.

-Ja	és	molt,	doncs...,	perquè	tal	com	
estan	les	coses...	És	que	no	hi	ha	res	
que	vagi	bé?

-Doncs...	home,	l’altre	dia	vaig	anar	al	
sopar	d’aniversari	del	grup	Esquelles.

-I	què	vols	dir?

-No	res.	Però...	tu	has	dit	que	si	no	hi	
ha	res	que	vagi	bé...	i	jo	et	dic	que	l’al-
tre	dia	vaig	anar	al	sopar	d’aniversari	
del	grup	Esquelles.	

-43,	 43	 anys	 del	Grup	Excursionista	
Amerenc	 Esquelles.	 Més	 de	 quatre	
dècades.

-I	com	va	anar?

-Bé!	Bon	ambient.	Vàrem	sopar	a	Sant	
Marçal.	Un	bon	pica-pica	 i	 segons	a	

triar.	Booo!	I	divertit.	De	tant	en	tant,	
la	comissió	organitzadora,	que	havia	
improvisat	 equips,	 parava	 el	 sopar	
a	 cop	 de	 xiulet	 i	 tots	 els	 equips	 ha-
víem	de	respondre	a	unes	preguntes	
o	 fer	 unes	 proves	 relacionades	 amb	
la	història	 del	 grup.	Un	 fart	 de	 riure!	
Gràcies	a	la	tecnologia,	els	menys	ex-
perts	ens	vàrem	posar	a	l’altura	i	và-
rem	guanyar!	Clar	que	alguns	encara	
dubten	de	 la	validesa	de	 la	resposta	
a	la	foto.	Ah!	I	a	en	Joan	Molist	li	van	
entregar	el	premi	fotogràfic	“Monòlit”,	
perquè	jo	no	tinc	càmera.	Per	acabar,	
pastís	 d’aniversari;	 deliciós.	 I	 ja	 tips,	
però	tips	tips	i	en	plena	gresca,	can-
tem!	Vàrem	cantar	l’himne	oficial	dels	
Esquelles:	 “Amunt	 i	 endavant!”	 Els	
guanyadors	 del	 concurs	 vàrem	 triar	
un	número	que	hi	havia	enganxat	dis-
cretament	 sota	 la	 cadira	 i	 d’aquesta	
manera	 es	 va	 decidir	 qui	 bufava	 les	
espelmes	 del	 pastís.	 I	 vàrem	 haver	
de	retirar	perquè	aquella	gent	del	res-
taurant	bé	que	havien	d’anar	a	dormir,	
que	si	no...	cançoner	sencer.

-Doncs	sí	que	hi	ha	coses	que	van	bé.	
Poques,	però	n’hi	ha.	Apa,	salut!

-Amunt	i	endavant!

Ferran Ribas i Jordi Pinyana

Aquest	passat	diumenge	l’arxiprestat	
Ter	 Brugent	 va	 organitzar	 un	 aplec	
solidari	 a	Sant	Climent	 d’Amer	 a	 fa-
vor	 d’un	 projecte	 de	Mans	Unides	 a	
Etiòpia.	L’acte	consistia	en	una	cami-
nada	amb	diferents	punts	d’inici,	des	
d’Anglès,	la	Cellera,	Bonmatí	o	Amer	i	
fins	al	petit	nucli	rural	de	Sant	Climent	
d’Amer.

Un	cop	allà,	es	va	presentar	el	projec-
te	a	les	prop	de	tres-centes	persones	
que	s’hi	van	 reunir.	Després	van	es-
morzar	 i	 van	poder	 assistir	 a	 l’euca-
ristia,	 i	 per	 si	a	algú	 la	caminada	se	
li	havia	fer	curta	el	grup	excursionista	
Esquelles	d’Amer	va	preparar	una	se-
gona	caminada	opcional	fins	als	Tres	
Rocs,	punt	emblemàtic	de	la	zona.

A	part	de	la	donació	de	les	tres-centes	
persones	 que	 hi	 van	 assistir,	 també	

s’hi	 van	 afegir	 unes	 dues-
centes	col·laboracions	més	
de	 gent	 que	 no	 va	 poder-
nos	 acompanyar	 aquest	
diumenge.	En	 total	 es	 van	
recollir	 uns	 1.600	 euros,	
que	aniran	destinats	a	cen-
tenars	 de	 nens	 de	 l’ano-
menada	 Banya	 d’Àfrica	 a	
fi	que	puguin	esmorzar	du-
rant	tot	el	curs	escolar.	Així	
es	 podrà	 pal·liar	 la	manca	
d’aliments	 que	 pateixen.	A	
més	de	13	milions	de	perso-
nes	d’aquella	regió	els	manca	aigua,	
menjar	i	serveis	sanitaris	bàsics.

La	 combinació	 de	 diferents	 causes	
com	 la	 sequera,	 la	 pitjor	 dels	 últims	
seixanta	 anys,	 el	 deteriorament	 del	
bestiar,	el	conflicte,	les	males	collites	
i	l’encariment	dels	aliments	han	portat	
la	regió	a	la	pitjor	crisi	humanitària	del	

segle	XXI.	Desenes	de	milers	de	per-
sones	 ja	han	mort,	més	de	 la	meitat	
nens.	Gràcies	a	aquest	petit	gest	de	
la	zona	del	Ter	Brugent	podrem	aju-
dar-los	a	tirar	endavant.	Esperem	que	
aquest	només	sigui	el	primer	i	que	en	
vinguin	d’altres;	la	fam	al	món	és	cosa	
de	tots.

Albert Roura

Hem	 fet	 una	 sortida	 una	 seixantena	
de	 persones	 de	 totes	 les	 edats.	 El	
punt	de	 trobada	ha	estat	el	monestir	
(Amer)	 i	hem	anat	en	direcció	al	 riu.	
La	finalitat	era	veure	i	escoltar	ocells.	
Ens	ha	acompanyat	i	guiat	en	Grabi,	
que	és	un	gran	aficionat	als	ocells.

Només	d’arribar	a	la	llera	del	riu	ens	ha	
ensenyat	una	caseta	de	fusta	on	crien	

els	ocells.	L’’ha	moguda	amb	un	canya,	
però	no	n’ha	sortit	cap.	En	canvi,	hem	
vist	un	visó	que	sortia	de	l’aigua.

Volava	una	bandada	de	falciots,	que	
són	 molt	 semblants	 a	 les	 orenetes,	
i	 ens	 ha	 explicat	 una	 curiositat,	 que	
dormen	i	ho	fan	tot	al	cel.

Tot	seguint	hem	sentit	i	vist	una	pare-
lla	de	pinsans	que	festejaven,	també	
hem	 sentit	 un	 estornell	 del	 qual	 ens	
ha	comentat	-i	ens	ha	fet	molta	gràcia-	
que	 imita	 tot	 tipus	de	 cants	 d’ocells,	
paraules	i	fins	i	tot	sons	de	mòbil.

Hem	 anat	 tirant,	 però	 com	 que	 érem	
tanta	 colla,	 en	 comptes	 de	 nosaltres	
veure	ocells,	ells	ens	veien	a	nosaltres.

Hem	continuat	per	la	vora	del	Brugent	
fins	 a	 arribar	 gairebé	 a	 tocar	 el	 Ter,	
allà	ens	esperava	una	sorpresa:	una	
parada	ben	muntada	amb	una	pila	de	
bosses	de	roba	i	a	cada	una	un	ocell,	
anelles	i	fulls	per	fer	les	anotacions.

Tots	hem	pogut	 fotografiar,	observar,	
tocar	 i	 fins	 i	 tot	 agafar	 una	 bona	 di-
versitat	d’ocells.	En	Grabi	mentre	ens	
feia	 les	explicacions,	els	anava	ane-
llant	i	pesant,	i	anava	prenent	notes...

Hem	vist:	un	blauet	(preciós),	un	pit-
roig,	 una	 mallerenga	 carbonera,	 un	
gaig	(en	Grabi	ens	ha	explicat	que	els	
ocells	d’aquesta	espècie	es	mengen	
els	ous	dels	altres),	unes	merles,	un	
tallarol	de	casquet...

Un	tipus	de	picot	que	hi	havia	mascle	
i	femella	ha	picotejat	el	dit	d’un	parti-
cipant,	mentre	l’aguantava.

Una	 merla,	 per	 l’estrès,	 quan	 l’hem	
deixat	 anar	 ha	 caigut!	 Esperem	 que	
s’hagi	recuperat	i	ja	voli.

Al	final	ens	ha	portat	a	veure	la	xarxa	
i	ens	ha	fet	una	demostració	amb	un	
cueta	blanca	de	com	els	ocells	hi	que-
den	agafats	sense	fer-se	mal.

En	definitiva,	ha	estat	una	sortida	di-
ferent	i	molt	interessant,	ens	ha	agra-
dat	molt.

Volem	donar	les	gràcies	a	en	Grabi	i	
felicitar-lo	per	 la	 feina	que	fa	 i	per	 la	
seva	col·laboració,	 i	volem	animar	el	
Grup	Esquelles	a	organitzar	més	sor-
tides	d’aquest	tipus.

Fins	a	la	propera!

Família Pujadas Panosa

10	de	març

18	de	març

22	d’abril
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Assemblees ordinària i extraordinària 2012 Ens hem traslladat de cau! Hem estrenat web!

Breus

L A  J U N TA  I N F O R M A L A  J U N TA  I N F O R M A

L’assemblea	 ordinària	 d’enguany	 es	
va	celebrar	el	13	de	gener	i	va	comp-
tar	 amb	 la	 participació	 de	 21	 socis	 i	
sòcies.	A	tall	de	síntesi,	els	punts	més	
rellevants	van	ser	els	següents:

1.	Aprovació	 dels	 nous	 estatuts:	 per	
tal	d’adaptar-los	a	 la	nova	 legislació,	
els	estatuts	de	l’entitat	s’han	renovat	
completament.	És	una	tasca	que	s’ha	
portat	 a	 terme	 amb	 la	 col·laboració	
d’en	Martí	Serrat.

2.	 Memòria	 d’activitats	 2011:	 s’han	
realitzat	 19	 sortides,	 3	 xerrades	 i	 2	
exposicions.	 Com	 a	 novetat	 desta-
cable,	 el	 I	 Concurs	 Nummunit,	 que	
va	 aconseguir	 recollir	 54	 fotografies	
de	l’Àplec,	i	les	caminades	mensuals	
“Coneguem	els	nostres	camins”,	que	
de	mitjana	compten	amb	la	participa-
ció	de	25	persones.	

3.	 Programació	 d’activitats	 2012:	 en	
aquests	moments	n’hi	ha	10	de	pro-
gramades	sense	comptar	els	 “Cone-
guem	 els	 nostres	 camins”.	 S’aposta	
per	mantenir	les	tradicionals	i	les	que	
han	tingut	més	èxit	de	les	noves.	

4.	Estat	de	comptes:	el	 total	d’entra-
des	 ha	 estat	 de	 2.010,29	 €	 i	 el	 de	
sortides,	de	3.955,84	€.	Cal	remarcar	
que	aquests	comptes	no	representen	
la	 realitat	de	 tot	un	any,	 ja	que	 l’últi-
ma	vegada	que	es	van	rendir	va	ser	
el	març	del	2011	i	els	que	ens	va	pre-
sentar	la	tresorera	són	des	de	llavors	
fins	al	desembre	del	mateix	any.	

5.	 Altres	 informacions:	 l’entitat	 s’ha	
acollit	 a	 una	 nova	 assegurança	 que	
surt	més	econòmica	 ja	que	s’ha	 tra-
mitat	a	 través	de	 la	FEEC,	es	 torna-
ran	a	instal·lar	plaques	solars	a	Santa	
Brígida	i	s’ha	sol·licitat	un	nou	local	a	
l’Ajuntament	 als	 baixos	 de	 Can	 Bo-
les.	

Finalitzada	 l’assemblea	ordinària	era	
convenient	realitzar-ne	una	altra	d’ex-
traordinària	per	tal	d’aprovar	l’elecció	
de	 la	 junta	directiva	amb	un	mandat	
adequat	al	que	marquen	els	nous	es-
tatuts.	Es	mantenen	el	conjunt	de	per-
sones	elegides	el	maig	del	2010,	amb	

el	canvi	de	càrrec	de	l’Adriana	Fontàs	
i	la	incorporació	de	l’Òscar	Tèrmens	i	
d’en	 Jordi	Garangou.	 La	 composició	
queda	de	la	manera	següent:

Presidenta:	Carme	Pujol

Vicepresidenta:	Irene	Bosch

Secretari:	Jordi	Garangou

Tresorera:	Laura	Feixas

Vocals:	 Cecília	 Bosch,	 Lurdes	 Ca-
sacuberta,	 Noemí	 Casadellà,	 Xavier	
Castelló,	Josep	Fontàs,	Adriana	Fon-
tàs,	Albert	Planagumà,	Paco	Samblàs	
i	Òscar	Tèrmens.	

Presentat	 el	 resum	 de	 les	 dues	 as-
semblees,	 aprofito	 aquest	 espai	 per	
animar	 tots	 els	 socis	 i	 sòcies	 a	 par-
ticipar	 activament	 en	 les	 properes	
assemblees,	 ja	 que	 representen	 un	
punt	 d’inflexió	 en	 el	 si	 de	 l’entitat	 i	
ens	permeten	a	tots	plegats	informar,	
ser	 informats,	 proposar	 i	 opinar.	Per	
obtenir-ne	 informació	més	 detallada,	
podeu	 consultar	 les	 actes	 a	 la	 nova	
pàgina	web	del	grup.	

Jordi Garangou

SUBVENCIÓ	DE	LA	FEEC

Maig	2011.	Vam	rebre	una	subven-
ció	 de	 500€	 de	 l’àrea	 de	 Cultura	
de	la	Feec	destinada	a	La	Mostra	
d’Audiovisuals	de	Muntanya	i	Aven-
tura,	Cingle	de	Santa	Brígida.

ADRECES	ELECTRÒNIQUES

Cada	 vegada	 sou	 més	 els	 socis	
que	rebeu	la	informació	del	Grup	a	
través	de	correu	electrònic.	Per	tal	
d’actualitzar	la	nostra	base	de	da-
des	us	agrairem	que	ens	 faciliteu	
els	vostres	correus	electrònics,	en	
cas	 que	 els	 hagueu	 canviat	 o	 en	
cas	que	partir	d’ara	vulgueu	rebre	
la	informació	en	format	electrònic.

Us	recordem	que	d’aquesta	mane-
ra	contribuïm	a	disminuir	 les	des-
peses	del	Grup	 i	 també	a	preser-
var	el	medi	ambient.

ACTIVITATS	ANUL·LADES

Curs	 d’orientació	 programat	 pel	
maig.	Ha	estat	anul·lat	per	falta	de	
participants	inscrits.

Marxa	de	les	ermites	programada	
pel	20	de	maig.	Ha	estat	anul·lada	
per	mal	temps	tot	i	haver-hi	uns	80	
inscrits.

Com	la	majoria	deveu	saber,	des	del	
mes	 de	 febrer	 d’aquest	 mateix	 any,	
el	 grup	 ha	 estrenat	 web!	Amb	 la	 in-
tenció	de	renovar	la	imatge	i	d’afegir	
nous	apartats,	vam	crear	un	nou	es-
pai	per	als	navegadors.	Tot	gràcies	a	
la	creativitat	de	 la	Nonna	Targa	 i	els	
grans	 coneixements	 informàtics	d’en	
Jordi	Babot.	Des	d’aquí	volem	donar	
les	gràcies	a	aquestes	dues	persones	
per	la	gran	tasca	que	van	dur	a	terme	
i	felicitar-los	pels	resultats!

Per	 als	 que	 encara	 no	 heu	 entrat	 a	
visitar-la,	 us	 recomanem	que	 ho	 feu	
ben	aviat,	 ja	que	hi	 trobareu	una	 in-
formació	força	completa	del	grup,	tant	
per	als	que	no	coneixen	el	grup	com	
per	als	que	en	són	socis	 i	participen	
activament	de	les	activitats.	

Trobareu	primer	de	tot	un	Inici	amb	les	
pròximes	activitats	anunciades	i	infor-
mació	que	ens	 interessa	ressaltar	en	
algun	moment.	Llavors,	podeu	repas-
sar	el	menú	de	l’esquerra,	on	trobareu	
informació	 del	 grup:	 Història,	 Him-
ne,	El nostre indret preferit i Fes-te 
soci!.	Al	 menú	 de	 dalt	 podeu	 visitar	
l’apartat	 Activitats,	 on	 tenim	 penja-
des	 totes	 les	activitats	que	hem	anat	
fent	des	de	l’octubre	del	2011.	També	
podeu	anar	a	l’apartat	Rutes i tracks 
o Escalada,	on	hi	ha	les	fitxes	de	totes	
les	rutes	que	passen	pel	nostre	terme	i	
les	vies	d’escalada	que	tenim	a	Santa	
Brígida.	A	més,	us	podeu	descarregar	
els	últims	Batalls des	de	l’apartat	Re-
vistes	o	mirar	l’oferta	de	productes	del	
grup	a	l’apartat	Botigueta.	

La	intenció	és	fer	algun	canvi	per	po-
der	oferir	més	i	millor	informació,	o	si-
gui	que	no	deixeu	de	visitar-la!	

Amunt	i	endavant!

Adriana

14	d’abril

NOUS/VES	SOCIS/ES:

816 Masachs	Peracaula,	Miquel
817 Oliveras	Ensesa,	Anna
818 Baseiria	Martí,	Judit
819 Baseiria	Martí,	Ester
820 Casas	Villacampa,	Iona
821 Samblàs	Fontàs,	Mariona
822 Moles	Buyo,	Manel
823 Serramitja	Garangou,	Sergi
824 Tarrés	Colomer,	Elna
825 Amat	Roca,	Ernest
826 Puxan	Lidon,	Emma
827 Badosa	Carbonés,	Marçal
828 Giménez	Vila,	Jordi

A	TOTS	ELS	SOCIS/ES,	FAMILIARS	I	SIMPATITZANTS	DE	L’ENTITAT:

Us	demanem	disculpes	si	en	algun	moment	hem	cobrat	alguna	quota	errònia-
ment,	bé	perquè	havíeu	sol·licitat	donar-vos	de	baixa	bé	per	no	haver	actualit-
zat	a	temps	el	cobrament	de	quotes	a	persones	que	havien	traspassat.
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BATA L L E T E S 

Fotos:	Carme	Casacuberta

BATA L L E T E S

Gran ascenció a l’Aneto

Era	l’agost	del	76	quan	uns	intrèpids	
del	grup,	devíem	considerar-nos	així	
perquè	 en	 la	 crònica	 anomenem	 la	
sortida	 com	 d’extraordinària expedi-
ció,	vam	viure	aquesta	batalleta.	

Aquella	expedició	estava	formada	per	
en	Pere	Babot,	en	Salvador	Cullell,	la	
Carme	 Casacuberta	 i	 jo	 mateixa,	 la	
Carme	Pujol.

Imagineu-vos	 36	 anys	 enrere	 voler	
conquerir	el	mitificat Aneto	amb	poca	
o	nul·la	experiència	a	alta	muntanya	i	
amb	material	més	aviat	esquifit.	Devia	
ser	per	nosaltres	una	aventura	certa-
ment	extraordinària.

Val	a	dir	que	per	explicar	aquesta	ba-
talleta	he	hagut	de	recórrer	a	la	cròni-
ca,	escrita	per	la	Carme	Casacuberta,	
del	gros	àlbum	de	tapes	de	fusta	que	
el	grup	té,	enfilat	dalt	d’un	faristol,	al	
cau	 i	 on	 s’hi	 recull,	 narrades	 fil	 per	
randa,	les	sortides	que	fèiem.	Vindria	
a	 ser	 l’equivalent	 dels	 resums	 que	
avui	dia	 fem	de	 les	excursions	per	a	
El Batall,	 però	 escrits	 a	mà,	 en	 for-
mat	XXXL	i	sense	corrector	ortogràfic.	
I	 sort	de	 tenir-la	perquè,	com	diu	en	
Serrat	en	una	de	les	seves	cançons,	
els	 records	 ens	 els	 fem	 a	mida	 i,	 al	
cap	dels	anys,	parlant	dues	persones	
de	la	mateixa	sortida	comprovem	que	
les	divergències	són	freqüents.

Per	 tant,	 podeu	 considerar	 que	 qui	
narra	aquesta	batalleta	som	les	dues	
Carmes,	en	altres	temps	la	Carme	I	i	
la	Carme	II.

Som-hi!

Vam	 sortir	 d’Amer,	 amb	 el	 127	 d’en	
Pere,	a	2/4	de	12	per	arribar	a	Benasc	
a	1/4	de	9	del	vespre;	curts	de	temps	
vam	parar	la	tenda,	sense	gaires	mi-
raments,	al	costat	d’un	riu	als	afores	
de	la	població.

L’endemà	 vam	 dedicar	 el	matí	 a	 fer	
les	compres	i	a	2/4	d’1	vam	sortir	cap	
als	banys	de	Benasc.	Tot	eren	incer-
teses,	no	sabíem	si	la	direcció	era	la	
correcta	ni	si	tindríem,	veient	el	tipus	
de	carretera,	prou	benzina	per	 fer	 la	
tornada.	 Vam	 passar	 pel	 costat	 del	
que	en	altres	temps	era	 l’hospital	de	
Benasc,	en	aquell	moment	quatre	ru-
nes,	 i	 després	 de	 deixar	 anar	 algun	
renec	 pel	 mal	 estat	 de	 la	 carretera,	
vam	arribar	a	un	prat,	el	pla	dels	Ai-
gualluts,	amb	multitud	de	vaques,	ve-
dells	i	cavalls;	allí	mateix	vam	dinar.	

Al	damunt	nostre	vam	albirar	el	refugi	
de	 la	Renclusa	 i	molt	més	 amunt	 el	
glaciar	 de	 la	Maladeta,	 amb	 un	 aire	
misteriós	 a	 causa	 de	 les	 boires	 que	
s’hi	enfilaven	des	de	la	vall.

Havent	 dinat,	 en	 preparar	 les	motxi-
lles	 i	 enquibir-hi	 els	 grampons	 i	 els	
piolets,	 vam	 experimentar	 un	 doble	
sentiment	d’emoció	i	de	respecte	per-
què	era	la	primera	vegada	que	volíem	
fer	un	3.000.

A	 les	cinc	de	 la	 tarda	vam	arribar	al	
refugi;	hi	havia	força	gent.	Uns	havien	
tornat	 de	 l’Aneto	 i	 els	 altres	 es	 pre-
paraven	 per	 anar-hi,	 com	 nosaltres,	
l’endemà.	

Vam	sentir	diverses	versions	sobre	el	
temps	neces-
sari	 i	 el	 grau	
de	 dificultat	
que	 anaven	
des	 del	 fàcil	
al	 molt	 difícil	
i	des	de	les	8	
fins	 a	 les	 14	
hores.

S’hi	 respira-
va	 un	 ambi-
ent	de	neguit	
perquè	 una	
colla	 france-
sa	que	havia	
anat	a	la	Ma-

ladeta	no	arribava.	Era	tard,	era	fosc	i	
ells	no	apareixien.

Les	normes	del	refugi	deien	que	a	les	
10	s’ha	de	fer	silenci	i	així	ho	vam	fer.	
Teníem	 de	 companys	 de	 llitera	 una	
colla	de	Vic	 i	una	altra	de	Valls.	Re-
cordo	que	amb	prou	feines	vaig	dor-
mir	pel	neguit	i	pels	ronquets	diversos	
i	poc	compassats	de	més	d’un	com-
pany	excursionista.

A	les	cinc	de	la	matinada	va	sonar	el	
peculiar	despertador:	ANETO!	

……tothom	de	peus	a	terra.	

Vam	començar	a	caminar	a	les	5.45	h	
darrere	d’uns	francesos	que	ens	va	fer	
la	impressió	que	sabien	on	anaven.

A	 la	primera	cresta,	abans	dels	Por-
tillons,	 ja	 ens	 vam	 entrebancar	 amb	
els	piolets,	ens	 feien	nosa	 i	de	bona	
gana	els	hauríem	deixat.	Per	acabar-
ho	 d’arrodonir	 anaven	 pujant	 boires	
espesses	 que	 feien	 presagiar	 mal	
temps.

A	les	11	del	matí	ens	vam	calçar	els	
grampons,	 després	 de	 la	 dificultat	
d’ajustar-los	bé	al	 nostre	 calçat	 vam	
continuar	fàcilment	i	sense	complica-
cions	fins	al	coll	de	Corones.	

Vam	quedar	embadalits	pel	paisatge	
blanc	 i	 gegantí	 que	 ens	 envoltava,	
quan	la	boira	ens	el	deixava	contem-
plar,	 i	per	les	esquerdes	de	la	glace-
ra,	amples	i	profundes,	i	feia	basarda	
pensar	 què	ens	passaria	 si	 una	ens	
engolia.	

És	al	coll	de	Corones	quan	vam	trobar	
gel	 i	 vam	 decidir	 encordar-nos,	 vam	
fer	fotos	per	deixar	constància	de	l’ex-
periència.	 Van	 començar	 els	 proble-
mes:	en	 lloc	de	clavar	els	grampons	
al	gel	ens	vam	anar	decantant	cap	a	
les	roques.	Roques	i	grampons	resul-
taven	 poc	 compatibles	 i	 vam	 tornar	
cap	al	gel,	ens	trepitjàvem	la	corda...	i	
mentrestant	les	boires	comencaven	a	
agafar	forma	de	núvols	espessos.	

Potser	un	excés	de	prudència,	potser	
la	temença	davant	de	la	incertesa	del	
temps	que	empitjora,	ens	va	fer	pren-
dre	 la	decisió	de	desistir	 i	 tornar	en-
rere.

A	les	envistes	del	refugi	de	la	Renclu-
sa,	 sentint	 un	 soroll	 que	 fa	 retrunyir	
les	muntanyes,	hi	 vam	veure	un	he-
licòpter	fent	un	rescat	a	la	paret	de	la	
Maladeta.	 Ens	 vam	 preguntar	 si	 era	
un	dels	 francesos	que	esperàvem	 la	
nit	abans.	No	recordo	que	ho	arribés-
sim	 a	 saber,	 però	 sí	 que	 l’helicòpter	
va	causar	una	gran	expectació.

Vam	arribar	a	les	5.30	h	al	refugi;	els	
amics	de	Vic	i	els	de	Valls	van	aconse-
guir	fer	el	cim	i	no	se’n	sabien	avenir	
de	la	nostra	retirada.	I	això	ens	dol!

L’endemà,	amb	un	sol	radiant	i	sense	
cap	boira	ni	als	pics	ni	a	la	vall,	vam	
fer	via	cap	al	cotxe.

Els	 dies	 que	 ens	 quedaven	 els	 vam	
dedicar	a	visitar	Ordesa	i	Panticosa.	

La	Carme	C.,	en	acabar	la	crònica,	en	
majúscules	 i	en	vermell,	va	escriure:	
[...] I que un dia no gaire llunyà hem 
de mirar d’assolir. 

Ho	vam	fer	l’any	següent.

Carme Pujol

R AC Ó  P O È T I C

Com	cada	any,	durant	l’Aplec	de	San-
ta	Brígida	hem	dut	a	terme	el	concurs	
de	 lloances.	Aquí	 us	 transcrivim	 les	
lloances	guanyadores	en	les	dues	ca-
tegories	del	concurs:	adult	i	infantil.

Gràcies	a	tots	els	participants!

Categoria	adult:

Oh Santa Brígida estimada!

Primer cim en la infantesa,

darrer en la vellesa, 

tradició familiar, 

aplec popular.

Quima Calvo

Lloances

Categoria	infantil:

Tu que estàs a sobre la muntanyeta,

tu que n’ets, de boniqueta.

Tu que al cim tens una ermita

des de la vila et veig petita.

Quan et miro m’inspiro

i és per això que t’admiro.

Núria Mercader

Membres	del	jurat	concurs	de	lloances
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E S CA L A DA

Trailwalker

Obres a Santa Brígida

Recomanació d’una via d’escalada

Nous membres a la junta del grup Esquelles

Després	de	sortir	de	 l’estació	de	Va-
llter	amb	direcció	nord,	seguim	la	pis-
ta	d’esquí,	i	al	cap	d’una	hora	ens	tro-
bem	la	torre	del	Trident,	situada	al	clot	
de	 les	xemenies	del	circ	de	Morenç. 
Escalada	clàssica:	2	vies	de	70	me-
tres	 desequipades,	 2	 llargs	 de	 IV-V,	
material	 per	 reunions,	 2	 cordes,	 en-
castadors	 d’expansió	 (friends),	 tas-
cons	 i	 algun	clau;	 roca	en	bon	estat	
amb	fissures	i	diedres,	però	una	mica	
descomposta	 abans	d’arribar	 al	 cim.	
Vam	tenir	sol	 tot	el	matí.	Per	al	des-
cens,	s’ha	de	voltar	per	darrere	cami-
nant.	

Per	 nosaltres...	 adrenalina	 al	 límit	 i	
contents!	Animeu-vos-hi!

Uek i Albert

Des	de	la	darrera	Assemblea	celebra-
da	pel	Grup	Esquelles	el	passat	mes	
de	 gener,	 la	 Junta	 compta	 amb	 dos	
nous	membres:	 en	 Jordi	Garangou	 i	
l’Òscar	Térmens.

En	Jordi Garangou,	conegut	com	a	en	
Garan,	ens	han	fet	cinc	cèntims	de	la	

seva	principal	motivació	per	integrar-se	
a	la	Junta,	així	com	de	les	seves	prime-
res	sensacions	al	capdavant	de	l’entitat. 

1. Què t’ha motivat a formar part de 
la Junta del Grup Esquelles?

Fa	anys	que	em	sento	vinculat	al	grup,	
ja	que	com	a	soci	he	seguit	moltes	de	
les	seves	activitats	 i	sempre	m’hi	he	
sentit	molt	a	gust.	M’agraden	els	es-
ports	de	muntanya,	i	per	a	mi	el	Grup	
és	un	referent	en	aquest	aspecte	i	en	
molts	 d’altres,	 com	 en	 tota	 la	 feina	
que	fan	i	han	fet	en	aspectes	culturals	
i	socials	del	poble.

A	l’hora	de	fer	el	pas	el	que	més	m’ha	
motivat	és	l’equip	(Junta	i	“no-Junta”).	
Penso	 que	 fan	 molt	 bona	 feina,	 es	
respiren	ganes	de	 treballar	 i	 de	 tirar	
endavant,	i	això	anima.	

2. Quina va ser la primera reunió a 
què vares assistir i quina sensa-
ció te’n va quedar?

S O N A  U N A  E S Q U E L L A

La	 de	 l’organització	 de	 l’Aplec	 de	
Santa	Brígida,	que	va	ser	una	reunió	
oberta	a	 totes	 les	persones	que	col-
laboren	en	les	diferents	tasques.	

La	 sensació?	 Bé,	 una	 de	 les	 coses	
que	vaig	pensar	és	que	abans	d’intro-
duir-se	en	els	aspectes	organitzatius	
del	Grup	no	em	semblaria	malament	
realitzar	 algun	 tipus	 de	 formació	 per	
entendre’n	l’entrellat!

Bromes	a	part,	tant	en	l’Aplec	com	en	
la	resta	de	tasques	hi	ha	molta	feina	
a	fer	i	vaig	tenir	la	sensació	que	està	
molt	ben	organitzada.	Moltes	tasques	
no	estan	escrites	enlloc,	però	tothom	
sap	què	s’ha	de	fer	i	qui	se	n’ocupa.	
Vaig	veure	clarament	que	em	trobava	
en	desavantatge	en	aquesta	xarxa	de	
treball,	però	a	la	vegada	vaig	sortir-ne	
content	pel	fet	de	veure	que	el	treball	
en	equip	fa	que	el	pes	es	reparteixi	i	
que	 tot	 plegat	 surti	 rodat	 sense	 que	
ningú	es	cremi.	

70m (IV-V)
70m (IV-V)

Ressenya	Torre	del	Trident

C O L · L A B O R AC I O N S  S O C I S

Des	 del	 consell	 redactor,	 vam	 pen-
sar	 que	 feia	 temps	 que	 no	 es	 deia	
res	d’aquest	tema;	li	vam	demanar	a	
en	Josep	Fontàs	que	escrivís	quatre	
ratlles	sobre	les	obres	“menors”,	però	
això	 no	 significa	 menys	 importants,	
que	es	van	fer	durant	l’any	2011	i	tam-
bé	aquest	2012.	

Després	 de	més	de	 20	 anys	 de	 tre-
balls	continuats	en	la	restauració	del	
refugi	de	Santa	Brígida,	aquest	últim	
temps	ens	ho	hem	agafat	més	relaxa-
dament.	Hem	restaurat	el	teulat	de	la	
cisterna,	hem	adobat	el	voltant	de	 la	
font	i	hem	col·locat	de	nou	les	plaques	
solars.

En	 tot	aquest	 temps	hem	deixat	una	
ermita	 i	 un	 refugi	 prou	 digne	 i	 des	
d’aquí	 volem	 aprofitar	 per	 donar	 les	
GRÀCIES	a	tothom	que	d’una	mane-
ra	o	altra	ha	col·laborat	en	les	obres.	

Josep Fontàs

Diumenge	dia	6	de	maig	a	2/4	de	8	del	
matí	 el	 nostre	equip	arribava	a	Sant	
Feliu	de	Guíxols	després	de	recórrer	
100	km	en	20	h	42	min.	Aquest	era	el	
repte	que	posava	fi	a	una	història	que	
va	molt	més	enllà	 i	que	per	a	nosal-
tres	 feia	mesos	que	havia	començat	
(recerca	 de	 col·laboradors,	 entrena-
ments,	la	planificació	logística,	etc.).

Al	 llarg	del	recorregut	vam	viure	mo-
ments	 i	 sensacions	 que	 difícilment	
oblidarem,	des	de	l’eufòria	i	els	nervis	
de	la	sortida	fins	a	l’esgotament	dels	

eterns	 últims	 quilòmetres.	 Aquesta	
era	la	part	més	física	i	esportiva	de	la	
Trailwalker,	però	no	l’única.	La	nostra	
participació	va	ser	possible	gràcies	als	
donatius	 d’empreses,	 entitats	 i	 parti-
culars	que	havien	permès	la	inscripció	
en	aquesta	causa	solidària,	 i	al	 llarg	
del	 recorregut	 ens	 vam	 trobar	 amb	
una	 organització	 impecable	 per	 part	
d’Intermón	Oxfam.	Com	si	no	n’hi	ha-
gués	prou,	al	llarg	del	recorregut	vam	
rebre	 l’atenció	 i	 els	 ànims	 de	 cente-
nars	de	voluntaris	i,	d’una	manera	es-
pecial,	el	suport	i	els	ànims	de	les	per-

sones	més	properes	que	ens	anaven	
seguint	i	que	encara	avui	ens	feliciten.	 
Aquesta	part	més	social	i	solidària	és	
la	que	creiem	que	recordarem	durant	
més	temps	i	 la	que	fa	de	la	Trailwal-
ker	una	cursa	en	el	qual	 la	distància	
i	 el	 temps	 acaben	 essent	 el	 menys	
important.

Mil	gràcies	a	tots,

AMUNT	I	ENDAVANT!

Equip Esquelles 
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Senderisme fins als peus del Kanchenjunga (8548 m) SIKKIM – ÍNDIA

TOT  U N  M Ó NTOT  U N  M Ó N

Octubre de 2011. Vaig	compartir	uns	
dies	de	 trekking	amb	15	companys	 i	
companyes	més	 a	 l’estat	 de	Sikkim,	
a	 l’Índia.	Em	van	demanar	que	fes	4	
ratlles	de	la	meva	experiència	i	a	con-
tinuació	 podeu	 llegir	 un	 petit	 resum	
del	viatge.

És	un	món	 totalment	 diferent	 al	 que	
estem	 acostumats...	 molts	 controls	
policials	a	tots	els	aeroports:	Hèlsinki,	
Delhi	 i	 Bagdogra.	Arribem	a	 la	 capi-
tal Gangtog,	on	ja	ens	esperaven	els	
“toyotes”	 que	 ens	 van	 portar	 fins	 a	
Darjeeling	(2135	m).	De	matinada	(al	
voltant	de	les	4.30	h),	un	cotxe	ens	va	
traslladar	en	uns	30	minuts	per	gaudir	
de	les	vistes	del	massís	Kanchenjun-
ga	i	altres	pics	de	l’est	de	l’Himàlaia,	
amb	 la	 llum	de	 l’alba,	des	del	 famós	
turó	del	Tigre.	Aquest	és	el	punt	més	
alt	d’aquesta	zona	(2540	m).

El	dia	següent	vam	visitar	el	mones-
tir	de	Ghoom,	un	dels	monestirs	més	
famosos	de	la	zona,	que	venera	una	
imatge	 de	 Maitreya	 Buddha.	 També	
vam	 anar	 a	 l’Himalayan	 Mountaine-
ering	 Institute,	 la	 primera	 casa	 del	
famós	 alpinista	 Tenzing	 Norgay.	 Hi	
ha	un	petit	museu	que	acull	tot	l’equi-
pament	usat	en	 la	primera	expedició	
amb	èxit	a	l’Everest	dirigida	per	Ten-
zing	Norgay	i	Sir	Edmund	Hillary.

Un	altre	dia	vam	viatjar	cap	a	Yuksom;	
la	primera	part	del	viatge	circula	a	tra-

vés	dels	espectaculars	jardins	de	Te,	i	
prossegueix	pel	poderós	riu	Rangit.	

A	partir	d’aquí	comença	el	trekking	de	
veritat	 cap	a	Tsoka!	Un	dia	 de	dura	
ascensió	ens	condueix	entre	la	densa	
vegetació	i	a	través	de	dos	torrents	de	
muntanya	amb	varietats	de	flors	com	
ara	magnòlies,	roselles	blaves,	orqu-
ídies,	etc.	La	vida	salvatge	d’aquesta	
zona	 inclou	 els	 óssos	marrons	 i	 ne-
gres	de	l’Himàlaia,	muntjacs	(cabirols	
del	 sud-est	 asiàtic)	 i	 sambars.	 En	
ruta,	ens	vam	aturar	per	menjar	prop	
d’un	rierol	i	visitàrem	Bakhim;	un	con-

junt	 de	 petites	 cases	 amb	 banderes	
tibetanes	i	una	casa	d’hostes	de	fus-
ta.	Finalment	arribem	a	Tsoka,	on	ens	
instal·lem	a	la	zona	d’acampada.	

Un	altre	dia	el	dediquem	a	aclimatar-
nos;	anem	fins	a	Zamlingang i retor-
nem	 a	Tsoka,	 on	 tornem	 a	 fer	 nit	 al	
campament.

La	ruta	continua	fins	a	Dzongri (4020	
m)	per	un	camí	que	travessa	un	bosc	
molt	poblat;	els	habitants	són	bàsica-
ment	 tibetans	dedicats	a	 l’elaboració	
de	formatge	i	al	cultiu	de	poques	va-
rietats	de	verdura.	Alguns	d’ells	tenen	
els	seus	propis	iacs,	que	són	utilitzats	
pels	grups	excursionistes.	Des	d’allà,	
el	 camí	 puja	 molt	 gradualment	 fins	
a Phedang	 (3745	m),	on	parem	per	
menjar	i	gaudir	de	les	relaxants	pano-
ràmiques	que	ens	ofereix	aquest	llac	
d’alta	muntanya;	el	camí	continua	amb	
major	pendent	cap	a	Deorali,	un	dels	
punts	amb	millors	vistes	del	Kanchen-
junga.	Nova	nit	al	campament.

Tornem	enrere,	tot	per	ajudar	el	nos-
tre	 cos	 a	 l’alçada;	 anem	 altra	 vega-
da a Dzongri,	on	vam	contemplar	 la	
sortida	 del	 sol	 sobre	 el	 massís	 del	
Kanchenjunga.	 L’ascensió	 fins	 al	
punt	d’observació	és	bastant	 freda	a	
aquestes	hores	del	matí	(les	4	h	de	la	
matinada),	però	val	la	pena	gaudir	de	
l’arribada	dels	primers	raigs	de	sol	a	
aquesta	zona	de	l’Himàlaia,	i	com	els	

seus	pics	viren	de	color	a	mesura	que	
el	sol	puja	i	brilla	amb	més	intensitat.	

Seguírem	 la	 ruta	 a	 Thangsing,	 un	
camí	gradual	amb	ocasionals	descen-
sos,	 seguit	 d’un	 pronunciat	 desnivell	
cap	al	 riu	Rangit.	Després	de	creuar	
el	riu	per	un	pont	de	fusta,	comencem	
l’ascensió	 a	 través	 d’un	 bosc	 espès	
fins	al	poble.	Instal·lació	i	nit	de	cam-
pament.

El	desè	dia	vam	anar	fins	al	 llac	Sa-
miti	 a	 través	 de	 senders	 de	 bestiar;	
des	d’allà	tenim	impressionants	vistes	
de	glaceres.	El	Samiti	és	un	 llac	sa-
grat	visitat	molt	sovint	per	la	població	
local.	Continuem	caminant	fins	a	La-
mumi (200	m),	on	fem	nit.

Tornem	a	matinar	(ens	aixequem	a	la	
1.45	h	de	la	matinada)	perquè	el	nos-
tre	 objectiu	 era	 fer	 l’ascensió	 al	Go-
echa La (5020 m),	el	punt	més	elevat	
del	trekking,	el	qual	es	troba	situat	als	
peus	del	Kanchenjunga.	Tot	el	recor-
regut	 fins	 al	 coll	 presenta	 vistes	 es-
pectaculars	i	l’última	part	(després	del	
pas	 del	 coll)	 consisteix	 en	 una	 forta	
pendent.	El	coll	està	assenyalat	amb	
nombroses	 banderes	 d’oració	 que	
onegen	 pels	 forts	 vents	 de	 la	 zona.	
Retornem	a	Thangsing.

Els	últims	dies	de	trekking	anem	bai-
xant	 altura;	 la	 bonica	 vila	 de	 Lam-
pokhari	(3715	m), Kasturi (1830	m),	
Labdang,	 Tashiding i Pemayangt-
se,	 població	on	després	de	 tants	de	
dies	ja	podem	dormir	en	un	llit!	Des-
taca	el	monestir,	 un	dels	més	antics	
del	país.

Després	de	6	hores	amb	cotxe,	arribem	
a	 la	capital,	Gangtog,	a	 través	d’una	
carretera	serpentejant	que	circula	en-
tre	plantacions	de	cardamom	i	d’orquí-
dies	taronges.	Aprofitem	la	resta	de	les	
jornades	per	visitar	diferents	monestirs	
i	patrimoni	cultural	de	la	zona.

Un	total	de	20	dies	compartint	aquest	
aquesta	bellesa	amb	uns	companys,	
unes	companyes	 i	un	guia	entranya-
bles.	Fins	al	proper	trekking...

Soci núm. 734

Zona	llac	Samiti 

Dinant	a	la	vall	Samiti

Goecha La,	el	punt	més	elevat

L’Himalàia,	des	de	l’avió

Av. Les Voltes, 38  
LA BISBAL D’EMPORDÀ 



18	de	març	Mans	Unides

5	de	maig	Trailwalker
1r.	Premi.	Joan	Mulí

5	de	maig	Esplai	La	Teranyina 2n	Premi.	Sílvia	González

Premis guanyadors NUMMULIT 2012Col·laboracions
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