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Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres · Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MAS DEL TRONC 
652 849 704 - Raquel Aguilar
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet 
 i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

excursionisme
Unió Excursionista de Catalunya

Núm. 381
Juliol - Agost 2014

Revista bimestral 3€

Expedició Tepuy 
Cims 2014 

Chirika Kouchik

Trilogia d’escalada clàssica a Sant Llorenç del Munt i l’Obac - 
Feu país, feu la ruta 1714 - Petites històries de l’espeleologia

interior_381_Pag Sueltas.indd   2 09/07/14   00:39



editorial

sumari

Xarxa de Refugis UEC

Volem des de l’editorial donar la benvinguda a dos nous guardes que s’han incorporat al col·lectiu 
que conforma la xarxa de refugis de la UEC, en aquest cas la Raquel Aguilar al refugi de Mas del 
Tronc i en Pere Ros al refugi Pepito Anguera. Els dos han aconseguit la plaça amb mèrits i il·lusió. 
Volem recalcar l’esforç i dedicació que els guardes desenvolupen i del qual en som plenament 
conscients quan utilitzem aquestes instal·lacions esportives.

L’any 1931 un grup de joves il·lusionats s’ajuntaren per fundar la UEC amb dos objectius principals: 
publicar llibres i fer refugis. Els dos s’aconseguirien. Referent als refugis aquell mateix any 
s’inaugurava el primer a la Molina a la zona del Sitjar. Des de aleshores fins ara la xarxa de 
refugis ha crescut gràcies a l’esforç de molts socis que any rere any des de la seva construcció 
els han mantingut i adequat a les necessitats de cada moment, fet que ha permès oferir al conjunt 
d’excursionistes unes bones instal·lacions per practicar el nostre esport. 

Aquest esforç l’hem heretat aquells que ara estem al capdavant de l’agrupació i intentem fer el millor 
que ens permeten les condicions econòmiques actuals. Certament, hem aconseguit ajuts de les 
administracions, però, en tot cas, estem en situació absolutament deficient en el conjunt d’aquestes 
instal·lacions i tenint en compte les seves característiques difícilment es podrà canviar el signe de la 
rendibilitat econòmica.

Estem convençuts que hem de mantenir aquest patrimoni, però difícilment ho farem sense l’ajuda 
de l’administració, ja que, estem parlant d’instal·lacions esportives i de valor turístic que son del 
tot necessàries pel desenvolupament de l’excursionisme. Per tot això reclamem una implicació 
decidida per part de la Federació d’Entitats Excursionistes i de la Direcció General de Turisme per 
tal de modernitzar-les, ja que, a parer nostre estan quedant desfasades davant les necessitats 
esportives actuals.

Pere Sauret

President de la UEC Agrupació Esportiva

A punt de fer 300 anys!
Aquest serà l’últim estiu abans de fer els 300 anys del 1714. És per això que us recomanem que sortiu a voltar 
pel país, revisiteu els municipis i escenaris de la nostra història que aquest any estem commemorant a tots 
nivells. Val a dir, que si no hi ha gaire temps ni pressupost per fer vacances la Ruta 1714 pot ser una manera 
econòmica i instructiva de viatjar dins de casa nostra. També us proposem un viatge a l’interior de la terra de 
la mà de la SIRE de Sants que fa un parell d’anys que investiguen un avenc misteriós al Garraf. Si sou dels 
que us enfileu fàcil per les parets els Germans Masó ens descobreixen Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i si no 
us aguanteu d’una corda tibada però us agrada i molt, en Roberto Blasi us porta a Veneçuela a fer el Tepuy. 
Com sempre teniu una parell de fitxes de muntanya d’en Pasqual Garriga i totes les nostres seccions on segur 
qui hi trobareu alguna idea per sortir a caminar. Esperem que gaudiu molt de l’estiu, recordeu carregar algunes 
revistes a la motxilla per llegir durant els vostres trajectes o estirats a la platja!
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El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és prou conegut per la 
bellesa dels seus paisatges i pels vestigis històrics que hom hi pot visitar, 
tals com el monestir mil·lenari de Sant Llorenç del Munt, enclavat en el 
cim de la Mola, punt culminant d’aquest indret.

Text, fotografies i croquis d’Albert i Òscar Masó Garcia

Trilogia d’escalada 
clàssica a Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

4
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Prenent vistes a punt d’arribar
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L
es roques i parets conglomerades 
d’aquesta muntanya han esdevingut, 
al mateix temps, uns dels escenaris on 
es va gestar l’escalada a Catalunya. La 

proximitat de grans ciutats com Terrassa, Sa-
badell i Barcelona, i l’atractiu dels seus monòlits 
capritxosos varen ser uns dels focus d’atracció 
dels primers grimpaires catalans a finals del se-
gle XVIII. Aquestes activitats tingueren un ressò 
sense precedents l’any 1911, quan un grup de 
socis de l’Avant (una de les entitats precursores 
de la UEC actual) i del Centre Excursionista de 
Terrassa ascendiren de manera “oficial” el Ca-
vall Bernat de Sant Llorenç del Munt, envoltats 
d’un ressò mediàtic inusual a l’època.

Des dels orígens de l’escalada a casa nostra, 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha anat rebent 
consecutivament les noves fornades d’escala-
dors, els quals amb les seves tècniques, èti-
ques i materials han anat creant nous itineraris 
en els monòlits i parets d’aquest emblemàtic 
massís, configurant-hi un mapa vertical molt 
divers i multicolor. Amb aquesta realitat us pro-
posem tres vies d’escalada clàssica represen-
tatives de tres èpoques molt diferents entre si, 
resseguint línies eloqüents i envoltats de pai-
satges encisadors. Es tracta de vies clàssiques 
i, per tant, varen ser obertes des de baix a la 
recerca de la línia lògica, l’aresta, el replà o la 
fissura que indiquessin el camí a seguir.

Les tres vies duen a prop del cim de la Mola i 
cal destacar-ne l’atractiva Aresta dels Cavalls, 
que és la via més antiga perquè va ser ober-
ta en plena Guerra Civil, evidentment sense 
expansions. La Punta d’en Serreta representa 
l’aparició del burí dels anys 60 del segle passat, 
el qual obrí les portes a l’assetjament de pa-
rets més arrogants. Finalment, la via Àngel Ca-
sanovas és la més actual i de concepció més 
moderna. Les dues primeres vies citades han 

estat reequipades posteriorment i els seus tra-
çats han variat respecte de les línies originals, 
així com la seva exposició i grau. En general 
es recomana, però, ser solvent amb el V° per 
ascendir les tres vies.

Per altra banda, cal ressaltar una peculiaritat 
del rocam de Sant Llorenç del Munt, i és que 
és més fràgil a la base de les vies i en canvi 
molt compacte i rugós a la part superior. Per 
aquest motiu s’aconsella verificar la solidesa 
dels punts de suport dubtosos per evitar en-
surts, malgrat que tots tres itineraris es troben 
força equipats i sanejats, i no presenten gaires 
trams exposats. És de remarcar que les vies 
es troben dins del Parc Natural i per tant s’ha 
d’obrar amb el màxim respecte i cura amb el 
medi natural que les envolta.

Fitxa tècnica general
- Accés al peu de les vies:
El massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es 
troba al nord del Vallès Occidental. Per acce-
dir a les vies cal anar a la urbanització Cavall 
Bernat del poble de Matadepera i localitzar el 
carrer de Boixaderes, del qual neix una pista 
de terra en bon estat que ens condueix a la ma-
sia de can Robert, la qual disposa d’un ampli 
aparcament senyalitzat a mà esquerra. A par-
tir d’aquí cal caminar vers el conjunt de cases 
de can Pobla, seguint la mateixa pista que surt 
de can Robert en direcció nord. Podem agafar 
algunes dreceres que escurcen el recorregut. 
Aquest tram de menys de 2 km ens regala vis-
tes frontals de la Punta d’en Serreta poc abans 
d’arribar a can Pobla. Llavors prenem un corriol 
sinuós i costerut que neix de la pista que du a 
les cases de can Pobla pel cantó oest. Vencem 
ràpidament un pendent dret i al cap de nombro-
sos revolts agafem un trencall que surt de pla 
a mà esquerra. Estem sota mateix de la punta 

Mapa de situació 
de les vies

ARESTA DELS 
CAVALLS

VIA ÀNGEL 
CASANOVAS

PUNTA D’EN 
SERRETA

5
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d’en Serreta i seguim el corriol planerament fins 
a arribar a una cruïlla més avall de la qual hi ha 
una roca balmada i aplanada al cim, anomena-
da el Bolet de can Pobla. Des d’aquest punt te-
nim una visió completa de les tres vies i podem 
accedir-hi seguint aquestes indicacions:

Aresta dels Cavalls: cal seguir un corriol vers el 
nord, el qual neix en lleugera baixada i presen-
ta algun flanqueig de roca. A través d’ell arriba-
rem al peu de l’aresta al cap de poca estona.

Via Àngel Casanovas: des del Bolet de can Po-
bla es visualitza l’aresta del primer llarg. Aga-
fem un camí que puja vers el nord-est i al cap 
de poc sortim cap a l’esquerra, travessant un 
alzinar espès, fins a arribar al peu de via.

Punta d’en Serreta: agafem el mateix camí de la 
via anterior, que puja vers el nord-est. Al cap de 
poc, agafem un corriolet poc marcat a mà dreta 
que ens durà a peu de via.

A l’estiu cal evitar els dies més calorosos, i a 
l’hivern cal estar a l’aguait del vent a la part su-
perior de les vies i tenir en compte que la meitat 
superior de la via Àngel Casanovas està a l’om-
bra fins a migdia.

1. Fitxa tècnica de 
l’Aresta dels Cavalls

- Indret: Roca dels Cavalls.
- Metres: 120 metres.
- Grau: V°, (V inf. obligat).
- Oberta per: Joan Rof, Miquel Carbonell i San-
tiago Sabatés, del CE Sabadell, a l’estil clàssic
- Data: 30 de maig de 1937.

- Material a dur: casc, cintes, bagues i camalot 
núm. 1 opcional. Via força equipada amb anco-
ratges, espits i algun burí.

- Descripció: via d’estètica inqüestionable mal-
grat que presenta una roca força delicada en 
general. Actualment està molt equipada, però 
cal informar-se del seu estat, ja que sovint hi ha 
hagut polèmica en aquest sentit. El primer llarg 
surt d’un diedre a mà esquerra i acaba en un 
desplomat. El segon llarg discorre per l’aresta 
vertical i aèria, i el tercer ens porta als peus del 
morro superior, que és superat pel quart llarg en 
un tram molt aeri de diedre, amb una llastra dub-
tosa que es recomana de no tocar. Després es 
fa reunió en una alzina, i per evitar frec de corda 
fem una nova reunió d’alzina al peu del ressalt 
final, curt i aeri.

Croquis de la via 
Aresta dels Cavalls

Albert Masó ascendint el tercer llarg de l’Aresta dels Cavalls
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- Descens: cal caminar vers el nord fàcilment 
fins a una instal·lació de ràpel i rapelar 20 metres 
vers el coll. D’allà descendim caminant la dreta 
canal del vessant oest de l’agulla, amb una des-
grimpada final de roca delicada, fins a arribar al 
camí que ens ha dut a peu de via.

2. Fitxa tècnica de 
la Via Àngel Casanovas
- Indret: Punta dels Cavalls.
- Metres: 85 metres.
- Grau: 6a, A1, Ae, (V inf. obligat).
- Oberta per: germans Albert i Òscar Masó Gar-
cia, a l’estil clàssic.
- Data: en 3 jornades, essent-ne l’última el 17 de 
setembre de 2011.
- Material a dur: casc, cintes, bagues, estreps, ca-
malot núm.1, friend del 0,75  i cordinos pels pitons 
col·locats (opcionalment: algun pitó tipus “U” i uni-
versal). Via assegurada amb ancoratges i pitons.

- Descripció: via dedicada a Àngel Casanovas 
i Crespo, qui fou president del Centre Excursio-
nista de Terrassa durant 14 anys, apassionat es-
calador, alpinista i fotògraf. La via presenta dues 
parts molt diferenciades: el primer llarg recorre 
una aresta de roca delicada de poca dificultat i 

un xic exposada, fent reunió en una alzina. Lla-
vors ens desplacem als peus del mur superior 
(vessant sud-oest) per atacar un mur vertical en 
artificial, amb una sortida en lliure des d’un pas 
en A1 de pitons falcats, fins a assolir un diedre de 
roca excel·lent rematat amb un flanqueig aeri que 
du a la R2, efectuada en una gruixuda alzina. Hi 
ha moltes possibilitats de forçar en lliure. L’últim 
llarg és en artificial, molt aeri i curt, i du a la reunió 
cimal. Via recomanable.

- Descens: caminem vers l’oest cap a una ca-
nal de bosc que ens situarà en  un camí que ens 
durà, vers l’esquerra (est) al Bolet de can Pobla.

3. Fitxa tècnica de 
la Punta d’en Serreta
- Indret: Punta d’en Serreta.
- Metres i grau: 105 metres, V+ (V° obligat)
- Oberta per: Carles Olivella, Josep Monistrol i 
Josep Girbau, del CE de Sabadell, a l’estil clàssic
- Data: 8 de setembre de 1963
- Material a dur: casc, cintes, bagues, friend del 
0,75 i cordino gruixut per pont de roca (2n llarg). 
Opcionalment plaquetes de burí i un clau extra-
plà per al 3r llarg. Via força equipada amb espits 
i burins. Reunions amb 2 espits.

Arribada aèria de l’Albert Masó a la R2 de la via Àngel CasanovasCroquis de 
la via Àngel 
Casanovas

7
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- Descripció: via dedicada a l’escalador saba-
dellenc Josep Nogués “Serreta”, mort prematu-
rament l’any 1963. Itinerari molt elegant i aeri. El 
reequipament posterior va adreçar la línia per fer-
la en lliure, tot i que va ser oberta amb trams en 
artificial de burí i moltes ziga-zagues. A partir del 
tercer llarg la roca és excel·lent però la resta de la 
via presenta trams fràgils que requereixen aten-
ció. Malgrat tot, és una via molt recomanable.

El primer llarg remunta el costat esquerre de la 
paret, sota d’un sostre situat a mitja paret. Anant 
per l’esquerra s’evita una entrada exposada a la 
R1. El segon llarg és molt sostingut i comença 
en una franja de roca delicada. Llavors un tram 
recte de roca millor du a un flanqueig fins un 
desplomat de V° amb remuntada posterior molt 
vertical (pont de roca en forat), que per l’esquer-
ra va millor. La segona reunió incorpora un mu-
seu de peces originals de l’obertura, que val la 
pena respectar. El tercer llarg presenta el pas 
més difícil de la via. Trobarem algun burí a l’es-
querra, fins que flanquejarem a la dreta en tram 
semidesplomat. Pas de V+ (es pot “pitonar” en 
petita fissura per assegurar-lo millor). Un tram 
fàcil du a una placa molt compacta amb 3 espits 
que costen de veure. La via original seguia una 
diagonal a l’esquerra més fàcil. El desplomat fi-
nal de V° s’evita amb una canal fàcil a la dreta.

- Descens: caminem vers l’oest cap a una canal 
de bosc que ens situarà al camí que ens ha dut 
a peu de via.

Webgrafia
- Portal de ressenyes del massís de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac: 

www.santllors.com

- Web oficial del Parc Natural:

www.parcs.diba.cat i accedir a “Els 
parcs” i finalment escollir “Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”.

Bibliografia
- Llibre Sant Llorenç Pam a Pam, Josep 
Barberà i Suqué. Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Barcelona, 1979

- Revista Desnivel, núm. 174, juny de 
2001. Article de Joan Armengol

- Mapa Alpina de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. Edició de 2013 
“Llorenç del Munt i l’Obac”.

Croquis de la via de 
la Punta d’en Serreta

Albert Masó iniciant l’elegant Punta d’en Serreta

Una “P” expansiva a la Punta d’en Serreta. Museu a l’aire lliure
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El mes de setembre de 2014 es compliran els 300 anys de la caiguda 
de Catalunya a mans de les tropes borbòniques, enmig de la guerra de 
Sucessió. Ens sobren els motius per reviure la història trepitjant el territori.

Text de Jordina Tarré
Fotografies de l’Agència de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Feu país, 
feu la Ruta 1714

Castell de Cardona
MHC / Mingu
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L
’11 de setembre es compliran 300 anys 
del 1714. Barcelona va caure després 
de mesos de setge a mans de les tropes 
borbòniques en la guerra de Successió. 

De fet, Catalunya encara lluitaria uns dies més, 
fins al 18 de setembre de 1714, en un intent de 
resistir dels austriacistes, en aquell moment di-
rigits per Manuel Desvalls i de Vergós, coronel 
a Cardona. Ho faria aquest municipi del Bages 
i la seva gent emparats pel castell de Cardona 
i la seva fortalesa. Aïllats i assetjats van decidir 
rendir-se davant l’amenaça de les tropes borbò-
niques de fer passar per 
la pedra la població bar-
celonina. El mes de se-
tembre de 2014, per tant, 
es compliran 300 anys 
d’aquells fets, motiu sufi-
cient per homenatjar els 
indrets i els escenaris on 
van tenir lloc aquells ca-
pítols amargs de la nostra 
història. De fet, l’Agència 
de Patrimoni de la Gene-
ralitat de Catalunya ja s’hi 
ha posat i ha obert el por-
tal www.ruta1714.cat en 
la qual es destaquen deu  
dels escenaris de la nos-
tra història, començant pel barri del Born, amb 
el nou Born Centre Cultural, i arribant al castell 
de Cardona, al Bages.

Des d’aquí us encoratgem a dedicar algun mo-
ment de l’estiu a visitar no només els principals 
indrets sinó també els monuments i espais que 
es ressenyen al web. Us en destaquem alguns i 
us facilitem el mapa resum perquè us sigui més 
fàcil planificar alguna sortida.

També podeu descarregar informació addicio-
nal de la ruta per a dispositius mòbils descarre-

gant-vos l’APP gratuïta Ruta 1714. Un cop instal-
lada obtindreu informació de tres àmbits:

- Una guia cultural, turística i gastronòmica.
- Una novel·la poc convencional que es publica-
rà setmanalment, Reis de sorra. 
- Informació històrica sobre els fets de la guerra 
i una col·lecció de vídeos premium.

Alerta perquè en cada un dels escenaris que vi-
siteu l’APP s’actualitzarà o completarà amb més 
informació del municipi que visiteu. A més, l’APP 

us oferirà un capítol pre-
mium de Veus 1714. Una 
proposta videogràfica on 
diversos personatges de 
la història us explicaran el 
que allí hi va passar.

Els 10 indrets 
imprescindibles

El primer, sens dubte, és 
el Born, actualment Cen-
tre Cultural, on hi troba-
reu les ruïnes que resten 
de l’antic barri assolat 
durant el setge i on més 

endavant s’hi construiria la fortalesa militar de 
la Ciutadella que va servir per vigilar els barce-
lonins. Recomanem fer la visita guiada de les 
instal·lacions on us donaran tot tipus de detalls 
de com érem els catalans llavors. També cal que 
visiteu les dues exposicions fixes que hi ha en el 
mateix recinte, una de tall arqueològic, i l’altra on 
es narra la història del conflicte. Amb una tarda 
o un matí en tindreu prou per començar la ruta.

El segon punt és el castell de Cardona, dar-
rer fortí austriacista que va capitular durant la 
Guerra de Successió. Enguany, aquest municipi 

Universitat de Cervera
Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i 
Patrimoni Cultural /

 Josep Giribet

“L’espai Casamata de 
Cardona és un espai 

on s’expliquen les 
característiques de 
l’edifici i el perquè 

de la construcció del 
castell de Cardona”

11
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ha actualitzat la senyalització dels indrets més 
importants en què es va dur a terme la rendi-
ció. També s’ha inaugurat aquest mes de juny 
l’Espai Casamata. Es tracta d’un espai de divul-
gació on gràcies a elements visuals i interpre-
tatius s’expliquen les característiques de l’edifici 
i el perquè de la construcció, així com la seva 
història i el que hi va succeir. L’espai s’ubica a 
la casamata del castell, l’antic polvorí, construït 
definitivament el segle XIX a manera de búnquer 
amb l’objectiu d’encabir-hi canons i poder dispa-
rar cap al front enemic. Durant les guerres del 
segle XVII, especialment en la dels Segadors, es 
va veure palesa la necessitat d’adaptar la fortifi-
cació a les noves necessitats que generava l’ús 
de l’artilleria. Això va obligar a reforçar els murs, 
que arribaren als 4 metres, a obrir camins per a 
les canonades i a construir casamates per als 
canons i espitlleres per als trabucs i escopetes.
La construcció de la segona muralla i dels grans 

baluards es va iniciar el 1693 per odre del duc 
de Medina Sidonia, lloctinent de Catalunya. Més 
tard, es van aixecar altres fortificacions, datades 
de finals del XVIII i de la primera dècada del XIX. 
A la cara dreta del baluard de Sant Llorenç s’hi 
pot veure una creu formada amb projectils d’arti-
lleria incrustats en el parament del mur. Aquesta 
creu commemora el setge de la fortalesa durant 
la Guerra de Successió.

La Col·legiata de Sant Vicenç, consagrada entre 
els anys 1029 i 1040, és una de les grans joies 
del romànic llombard a Catalunya.

A l’exterior, es conserven les restes d’un claus-
tre gòtic i un pati (S. XIV i XV), al voltant dels 
quals es troben les dependències que configu-
raven part de l’abadia i del palau dels comtes, 
avui ocupades pel Parador de Turisme Ducs 
de Cardona.

Ermita de Sant Sebastià
David Fontseca

Ermita de Sant Sebastià
David Fontseca
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Si heu llegit la novel·la Victus d’Albert Sànchez 
Piñol ja en sabeu un munt de baluards i fortifi-
cacions. Recomanem fervorosament que assis-
tiu a alguna de les representacions que cada any 
durant el mes de setembre organitza l’Associa-
ció Cultural 18 de setembre de Cardona on es 
recrea en el mateix castell i la col·legiata aquells 
fets amb baixada de torxes inclosa. Les dates 
previstes per aquest any són el 18, 19, 20 i 21 
de setembre. També  podeu accedir al seu web 
www.18desetembre.cat 

Aprofitant que som al Bages podem continuar cap 
a l’oest i visitar la Universitat de Cervera, a la Se-
garra, una de les obres monumentals de l’arqui-
tectura catalana del segle XVIII. Ara bé, a més de 
ser la ciutat de Marc Márquez, campió del món de 
moto GP, Cervera també va ser la ciutat borbònica 
que va acollir els ambaixadors de la cort potser 
per això, Felip V els va signar el decret pel qual el 
1717 es va constituir la universitat. L’única i oficial, 
arran d’això Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, 
Tarragona, Tortosa i Vic van perdre les seves uni-
versitats. Després de Cervera ens podem dirigir a 
Lleida, per visitar el turó de la Seu Vella de Llei-
da, al Segrià, indret que va ser saquejat durant 
tota una setmana i la Seu Vella fou convertida en 
caserna militar. Del Segrià tornem al Bages per vi-
sitar la Casa Museu Rafael Casanova, edifici on 
va néixer Rafael Casanova i que actualment és un 
museu dedicat a la guerra de Successió i al per-
sonatge. Del Bages cap a l’Anoia, als Prats del 
Rei a veure la Torre de la Manresana, observatori 
d’una important batalla l’any 1711 i on resta una 
torre circular erigida els segles XI-XII. Per cert, a 
l’hivern fan uns magnífics pessebres vivents, l’en-
torn els vespres d’hivern és magnífic.

De L’Anoia cap al Baix Llobregat a Can Barra-
quer, al Museu de Sant Boi, a la casa pairal de 
Can Barraquer on va viure durant anys i fins a la 
seva mort Rafael Casanova, el conseller en cap 
de Barcelona i que si passem per tots els punts 
ens el trobarem ben present. A l’Alt Urgell tam-
bé hi trobem la Torre Solsona que forma part 

d’un altre conjunt fortificat del castell de Ciutat i 
que va esdevenir també defensa pirinenca i re-
reguarda durant la guerra de Successió. Tornem 
a baixar al Bages per visitar Talamanca, la vila i 
el seu castell, originaris del segle X i que van viu-
re la darrera victòria aliada un mes abans de la 
capitulació de Barcelona. Del Bages cap a Oso-
na, a Vic, a l’ermita de Sant Sebastià de Vic on 
va tenir lloc el famós pacte dels vigatans el 17 
de maig de 1705. Un grup de petits propietaris 
rurals i membres de la menestralia contraris als 
Borbons van signar un pacte mitjançant el qual 
atorgaven poders a Antoni de Peguera i Domè-
nec Perera per reunir-se a Gènova amb Mitford 
Crowe, ambaixador d’Anglaterra, per tal d’unir-
se als anglesos i a l’aliança austriacista.

Al www.ruta1714.cat també hi trobareu infor-
mació sobre les Viles Cremades, una vintena 
de poblacions que durant la guerra van patir el 
fervor destructiu de les tropes borbòniques, com 
ara Arbúcies, Caldes de Montbui, Castellterçol, 
Esparraguera, Espinelves, Manresa, Monistrol 
de Montserrat, La Pobla de Claramunt, Oristà, 
Peramola, Prats de Lluçanès, Sallent, Sant Feliu 
Sasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí 
Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Teià, Terras-
sa, Torelló, Viladrau i Vilassar de Dalt.

Al portal també es ressenyen un altre conjunt de 
municipis on van tenir lloc altres episodis de la 
Guerra de Successió i 10 monuments principals, 
per exemple Puigcerdà com a escenari per ser 
un punt fronterer vital a Catalunya en moments 
adversos, o bé, el Monestir de Poblet on es va exi-
liar el bisbe Francesc Dorda i Germí, després del 
1714 ja que Felip V no el va voler reconèixer i va 
haver de marxar del bisbat de Solsona on exercia.

Per acabar o per començar, l’ordre dels escena-
ris i les visites no altera el producte, us suggerim 
que el Born sigui el principi, ara que si us el re-
serveu per al  final també us ajudarà a articular 
tot el que hagueu visitat durant la ruta.

El Born CC
El Born CC / Marçal Font
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Al portal també es ressenyen un altre conjunt de 
municipis on van tenir lloc altres episodis de la 
Guerra de Successió i 10 monuments principals, per 
exemple Puigcerdà com a escenari per ser un punt 
fronterer vital a Catalunya en moments adversos, 
o bé, el Monestir de Poblet on es va exiliar el 
bisbe Francesc Dorda i Germí, després del 1714 ja 
que Felip V no el va voler reconèixer i va haver de 
marxar del bisbat de Solsona on exercia.

L’espai Casamata de Cardona és un espai 
de divulgació on gràcies a elements visuals i 
interpretatius s’expliquen les característiques de 
l’edifici i el perquè de la construcció del castell de 
Cardona.

La Col·legiata de Sant Vicenç, consagrada entre 
els anys 1029 i 1040, és una de les grans joies del 
romànic llombard a Catalunya.

14
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Text i fotografies de Roberto Blasi

L’Upuigma vist des del sud

A continuació us oferim el diari d’una expedició al Tepuy, nom dels indígenes 
de Veneçuela per designar una muntanya. En Roberto Blasi ens aproxima 
a un tipus d’escalada difícil per la dura composició de la seva pedra on es fa 
necessari baixar penjant-se en el buit, fent jumareo.

Expedició 
Tepuy Cims 2014 
Chirika Kouchik
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la nit parlem de la línia que volem atacar i d’obrir 
una via sense expansions. Osorio i jo hi estem 
d’acord, els altres dubten o no diuen res.

05-04-2014

Avui li toca a Raho i Geraldine Roso atacar de 
nou la paret. La marxa d’aproximació des del 
camp base és d’una hora d’ascens. A l’equip li 
costa arrencar d’hora. Malgrat matinar, els es-
morzars són lents. Perdem molt de temps prepa-
rant-los, no obstant això són  molt bons. Geraldi-
ne ha fet una gran feina deshidratant el menjar, 
mai havia menjat tan bé en una expedició!

Malgrat això, l’avanç per la paret es fa lent: un 
o dos llargs per dia. Mentre Osorio i jo recol-
lectem aigua i la deixem a peu de via, l’altra 
cordada ataca la paret. Raho culmina el llarg 4, 
que va començar Osorio ahir. És un llarg de 55 
metres de 6c. Bona roca, excepte la reunió, que 
produeix esgarrifances: uns blocs inestables i 
un universal mal col·locat. Raho mai havia clavat 
en la seva vida…, però pel que sembla el clau 
aguanta. Em demana el trepant, però al final no 
fa falta pujar-lo. La nostra lluita per l’ètica és fèr-
ria i no volem ficar ni un ancoratge d’anella. Fins 
ara no hi ha cap expansió.

Roso pren el relleu. Obre un minillarg de 5c de 
10 metres i la sort li somriu: troba la cornisa dels 
Periquitos, bona per bivaquejar. Ens salvem de 
muntar les hamaques de xarxa! Fixem cordes 
fins al cinquè llarg. Som a 165 metres del terra.

06-04-2014

Mentre Osorio i Raho intenten obrir el sisè llarg, 
Roso i jo remuntem 50 litres d’aigua i menjar per 
a sis dies. Acabem tard a la nit. Em fa molt mal 
el colze esquerre, tinc una epicondilitis. Tinc pro-
blemes per pujar el material a la R3, tot un odiós 

28-03-14
Enmig de manifestacions, inseguretat i protestes 
per la violència al carrer, l’escassetat d’aliments 
i el mal govern de Maduro, sortim de Caracas. A 
les 15 hores agafem el bus a la Terminal d’Orient 
de Caracas, empresa Expresos Occident. Sor-
tim els membres de Cims 2014: Geraldine Roso, 
Mario Osorio, Alberto Raho i jo. La nostra des-
tinació és Santa Elena d’Uairen. L’objectiu, obrir 
una via a la cara sud del Tepuy Upuigma. Aques-
ta enorme paret, la sud, solament té tres vies.

30-03-14

Som a Santa Elena. A les 5.30 h ens aixequem 
per dirigir-nos a l’aeroport. A les 7.30 h el capità 
“Pollastre” ens porta a Yunek. En un vol d’uns 45 
minuts arribem a Yunek.

Ja a la comunitat ens  presenten el capità, Lucio 
Sègol. Ens col·loquen a l’escola per descansar. 
Esmorzem i a les 11.30 h surto a passejar cap a 
la fosca i freda cara sud de l’Upuigma (2.100 me-
tres). Els meus companys prefereixen no acom-
panyar-me i es queden a l’escola. 

En una hora i mitja arribo a la comunitat de Ka-
mada-ken. Em rep, de forma bastant hostil, el 
capità de la comunitat, Margarito. Xerrem una 
estona dels portadors i del nostre pas per les 
seves terres i torno a Yunek. A les 15 hores ja hi 
torno a ser. 

02-04-2014 

Raho i jo arribem fins a la paret, després de 
dos dies obrint el camí amb l’ajuda de matxets. 
Baixant ens atrapa una tempesta elèctrica. Dei-
xem el matxet a terra i correm. Molts nervis per 
part de Raho. Tracto de calmar-lo, ens perdem 
i, després de donar unes quantes voltes, acon-
segueixo orientar-me i arribem al camp base. A 

A la zona encara 
podem observar moltes 

cabanyes tradicionals
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Jo vull seguir fins a dalt. Ja és a la vora… fos-
queja, el cel de grafit està vorejat de negre.

08-04-2014

Clareja com sempre: vent, fred i mal d’esquena. 
El sol no toca la paret, solament a la cantonada 
més oriental de la cornisa, el territori dels pe-
riquitos verds. Després d’una nit de gossos, a 
sobre, discussió . Jo vull escalar, em sento mi-
llor, però em demanen que instal·li ancoratges 
d’anella a les reunions per recuperar encasta-
dors  de les reunions flotants. L’ètica de nou…

No tenim suficients encastadors  per seguir i es-
tan tots a les reunions de dalt. No hi ha manera, 
instal·lo les reunions amb un ancoratge d’anella. 
Quatre expansions de cop a les reunions R6, R7, 
R8 i R9. Obro el novè llarg, de 5c i 20 metres. 
Faig servir el trepant. Roso obre un altre mini-
llarg, un canvi de reunió. De nou li somriu la sort 
i troba una plataforma bona. Fixem corda, 112 
metres. Se’ns acaben els protectors de corda. 
Deixem una motxilla per improvisar un protector. 
Jo volia quedar-me a bivaquejar per atacar el 
cim. He pujat el meu sac de dormir, però no tinc 
suficient aigua ni menjar. Baixo amb Roso fins al 
bivac. Tercera nit a la paret. 

La pluja no amenaça, el Tepuy ha estat benvo-
lent amb nosaltres. El temps, estable.

calvari. Arribo a la R5 pujant amb Jumars de nit, 
amb el frontal. El casc taronja de Geraldine m’in-
dica que ja sóc a casa…

07-04-2014

Moment important. Osorio obre el sisè llarg, que 
havia començat ell mateix el dia anterior. Surten 
40 metres de 7a totalment desequipats, nets, 
sense xapes, amb un final molt bell per superar 
un sostre, amb un pas a peus volats.

Ens emocionem i cridem en veure’l dominar  
l’últim pas. Llarg clau de la via. L’ètica, d’es-
calada neta va triomfant. Fins ara cap clau, ni 
ancoratge de progressió. Fins ara tota la via en-
cadenada en lliure.

Raho s’anima a seguir, Osorio té el cervell fos. 
Raho continua obrint el setè llarg: 20 metres de 
6c, i vuitè llarg: 20 metres de 6a+ bastant tren-
cat. Fixem 80 metres de corda.

Roso i jo descansem a la cornisa. Tinc diarrea i 
pensem posar-li a la via “Exorcisme Anal”. Sego-
na nit a la paret, envoltats de periquitos i orene-
tes. Cada tarda plou, però els enormes sostres i 
el desplom ens protegeixen. Mario proposa dei-
xar la via a l’altura de la nostra via veïna, el niu 
del Tirik-tirik. Proposa oblidar-nos de fer cim en 
una grandiosa agulla.

Cinquena reunió de la via Mayú. Mario, Geraldine i Alberto.
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i l’Albert, el niu del Tirik-tirik. Jo tinc el colze molt 
malament i decideixo no escalar més.

Fallen en l’intent i baixen de la R2. Van molt 
lents i decideixen abandonar. Amb un sol vol 
d’Osorio en el primer llarg, gairebé tallen la cor-
da nova de 80 metres, que amb prou feines ha-
víem fet servir a la nostra via. D’espant. La roca 
és filosa i tallant a la via dels Alemanys. 

17-04-2014. 

Ahir va ploure fort. Les pluges torrencials han 
començat. Els rius creixen de forma vigorosa i 
a l’Acopen li han crescut unes grans cascades 
que veiem des de l’escola, on dormim. Ens aco-
miadem de la comunitat i dels nostres grans por-
tadors: Rosa, Lucio i Julio Crioll. Vol de retorn a 
Santa Elena de Guairen. Allà sopem pizzes i ge-
lats. El dia anterior vam decidir batejar la via amb 
un nom pemón: “Mayú” (treball en equip). És 
l’esperit sota el qual hem obert la via: la primera 
veneçolana a l’Upuigma; una via en què tots els 
llargs van ser escalats en lliure i a vista (excepte 
els L4 i L6, encadenats en escalada neta), sense 
expansions de progressió i sense martell.

Dades d’interès

La cara sud de l’Upuigma (Veneçuela) solament 
té quatre vies obertes. És tota una aventura arri-
bar fins a peu de via. El Castell o Upuigma és un 
Tepuy molt vertical, no hi ha manera de pujar-lo 
caminant. Altura de 2.100 metres.

09-04-2014

Aniversari de Roso a la paret. Raho i jo ataquem. 
Pugem amb Jumars 112 metres. Raho està ple-
tòric, és el més fort de la cordada i obre el llarg 
onze: 40 metres de 6b, un llarg estupend. Jo 
pateixo de segon, ja que porto el trepant a l’es-
quena. Reunió en una gran roca. Raho continua 
i obre un llarg de mata tracció , 12 metres de j1 
i 5a. Tenim sensació d’haver culminat la via, no 
volem continuar amb la secció de mata tracció i 
la part final de l’agulla. Som tan a prop…, però 
m’ho penso… i decidim baixar.

A la R10 cridem per ràdio els companys per pre-
guntar si ells volen atacar al matí. Diuen que no, 
que ho deixem fins a la R12. Desmuntem la via 
fins a la R8. Això s’acaba. Els desploms grisos i 
els sostres rosa són grans i si no tinguéssim fixa-
des les cordes adequadament no podríem tornar 
a les reunions… Fem els ràpels dirigits i moltes 
maniobres. Una de les cordes dobles està molt 
danyada, se li veu l’ànima. En el bivac, a la cor-
nisa dels Periquitos, passem la nostra quarta nit 
de paret. Fem memòria de les expansions que 
hem fet servir. Hem ficat deu ancoratges d’ane-
lla (reunions i ràpels) amb una sola bateria. El 
trepant és molt bo, com va assegurar Raho, o la 
roca molt tova. Només vam fer servir tres bro-
ques i no es van danyar. 

12-04-2014
Roso, Osorio i Raho intenten la via de Glowazch, 

L’escola de Yunek amb el 
tepuy al fons
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Fauna: lloc ple d’escorpins, colobres verinoses, 
aranyes, mosquits, etc. Els rius estan plens de 
peixos que als locals els agrada menjar. També 
hi ha tapirs, tigres, micos, colibrís enormes, etc.

Flora: bromèlies gegants, falgueres, etc. 

Roca: els Tepuy es troben situats al sud de Ve-
neçuela i tenen meravelloses possibilitats per a 
l’escalada. El paisatge és únic i la roca, gres de 
primera qualitat. S’exigeix als grups d’escalada 
obrir des de baix i usar el mínim d’expansions.

Millor època: la millor data és durant l’estiu, els 
mesos de gener a abril. Després creixen els rius.

Com arribar-hi: avioneta de Santa Elena de 
Guairen a la comunitat indígena pemón de Yu-
nek, situada als peus del massís de Chimanta, a 
la gran sabana veneçolana. 

Contacte a Veneçuela: 
Roberto Blasi 
0034-676695347, 
fluidesa1@gmail.com
www.robertoblasi.blogspot.com

Contactes a la comunitat:
Lucio Centeno, Julio Criollo, Leonardo Criollo. 
0416.3966654

QUATRE OPINIONS TEPUYERES:
Cheo García: 

Un dels escaladors veneçolans més actius a la 
zona dels tepuys

Cordes: per a l’escalada, les millors són les di-
nàmiques d’ús doble; són perfectes per al ter-
reny d’aventura tepuyer. Quant a la fixació de 
cordes has d’escollir una corda semiestàtica o 
estàtica bona. El gres tepuyer és bastant agres-
siu amb les cordes, per això recomano venir pre-
parat amb protectors de cordes.

Expansions: què és millor, espits, ancoratges 
d’anella, Multimounting?
L’usual són els ancoratges d’anella..., però tam-
bé he usat claus de roca. 
Nota important: la gran majoria d’escaladors 
d’aventura tepuyers donem suport a l’obertura 
des de baix...

Hamaca? Segons el teu criteri, la toponímia de 
la roca, els metres de la paret que escalis... tot 
dependrà d’això i del teu estil. Si prefereixes una 
paret gran segur que et convindran les hama-
ques, encara que pot ser que trobis cornises cò-
modes o mig coves a la paret, o si és una paret 
no tan gran i prefereixes l’estil ràpid no serà ne-
cessari... tot dependrà...

És la teva elecció, però estar sempre preparat 
per a tot serà el millor...

Avionetes per a l’aproximació? Dues persones 
per avioneta serà suficient per arribar a la comuni-
tat indígena. Són avionetes tipus 206 (petites). En-

1. Entrenant en boulder
2. Paret granítica 
3. Mercat de trueque

1

3

2
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cara que sabem que l’equip d’expedició és bastant 
voluminós, crec que és suficient (comptant aproxi-
madament quatre peces d’estil sarró de 70 litres).

Unai Mendia

Gran escalador tot terreny que va visitar Vene-
çuela el 2012 al costat del català Albert Salvat.

El punt d’arribada: Akopan. Hi ha bastants  vies 
obertes pel que són els Tepuy, per la qual cosa val 
la pena primer escalar-hi una mica per conèixer la 
roca i el lloc i fer-se al tipus d’escalada. La roca és 
bona, però molt menys generosa en possibilitats 
naturals d’assegurament del que es podria espe-
rar. L’escalada s’assembla molt a la d’Ordesa.

La roca és duríssima: uns americans estaven 
obrint una via i van gastar una broca per a dos 
forats i mig per col·locar ancoratges d’anella de 
8 mm. Van desistir d’acabar el projecte (posaven 
els ancoratges a mà, sense trepant).

Recomano: Takamajaka (assequible) i 10 
Pounds of Tequila (dura i molt obligada).

Preus: vol Caracas 730 €, vol Puerto Ordaz 70€, 
autobús Santa Elena 10 €, avioneta a Yunek 
crec que 300 $, portador a Yunek 800 bolívars. 
És molt recomanable conèixer Roraima, 5 dies.
Material, el normal per a Ordesa. Fissurers petits.

John Arran

Amb un munt de vies obertes en els Tepuy, és 
un gran expert. El 5 de març de 2014 va obrir 
amb Mario Osorio i dos anglesos una via al Te-
puy Wei de 300 metres i màxim obligat de 7b i 7, 
j5. Van trigar sis dies per arribar i cinc per obrir, 
amb molta pluja. Sense xapes, sense croquis, 
sense nom.

Aquí John deixa algunes idees: “S’ha de res-
pectar l’entorn dels Tepuy. És una zona on enca-
ra es respira l’aventura. L’ús del trepant pertorba 
aquesta sensació.”

John ha obert vies de 500 metres a l’Autana Te-
puy, on no van deixar ni una baga de ràpel. Ètica 
a prova de bales. www.chezarran.com

Flaco Manolo

Escalador històric de Veneçuela, establert a la 
Pedriza, Madrid

Certament el gres dels Tepuy és dels més 
durs que es coneixen, podries portar metxes 
de punta d’iridi. Són duríssimes i pots posar 
assegurances segons sigui necessari: si és 
un tram d’Ae podries fer petites perforacions 
per a rivets i, si és per assegurar, ancoratges 
d’anella del 8.

Escala més enllà dels teus límits
Taller d’iniciació a l’escalada en PARET!
!
Dates del curs  
Duració: 5 dies 
• Classes teòriques: 
 Presentació del curs. Introducció a 

l’escalada clasica. Tècnica i material. 
 2 Sessions teòriques (2 hores) 
• Sessions pràctiques 
 1 Pràctica rocòdrom (4 hores) i 2 de 

roca natural(8 hores). 
Proposta de sortides: Montserrat, La Mola i 

La Facu. Consulta dates! 
Preu 200 euros 

Inclou: supervisió de guia titulat, material técnic, 
assegurança RC i asistencia. 

No inclou: material personal, dietas, 
desplaçaments, rocòdrom.  

Inscripcions i mes informació:  
Roberto Blasi 

Rafael Campalans, 97, Hospitalet de Llobregat 
676 69 53 47  

 www.robertoblasi.blogspot.com 
fluidesa1@gmail.com !!
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Ara fa 10 anys, a l’abril del 2003, de casualitat, mentre membres     
de la SIRE de Sants buscàvem un avenc en vàrem descobrir un altre, 
petit i inèdit al Garraf. Els primers que el localitzaren i s’entestaren a 
obrir-lo foren en Txus Romero i en Jordi Malgrat.

Text i fotografies de SIRE Sants

Petites històries 
de l’espeleologia

Lluís Fructuoso entrant a l’avenc
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E
n aquell moment l’anomenàrem avenc 
TXUSMA, agafant part del nom d’un 
i el cognom de l’altre. Un nom ben 
poca-solta, però que aleshores ens 

va fer molta gràcia. Es tractava en un principi 
d’un espai entre blocs de no més de mig pam, 
però que aprofundia clarament dins el terreny. 
En Txus i en Jordi s’abelliren a mirar de gratar 
i engrandir-lo, cosa que aconseguiren en un 
primer moment amb certa facilitat, tot retirant 
pedres de moderada grandària que l’envolta-
ven mig soterrades. Descobriren així un evi-
dent forat ja molt més 
prometedor, per bé que 
encara del tot impracti-
cable.

Ja tots animats, i comp-
tant només amb les 
mans, ens posàrem a 
treure tantes pedres 
com poguérem, fins 
que es feu clar que, ha-
vent-hi una gran  possi-
bilitat de fondària, ens 
caldrien eines adequa-
des per moure blocs 
cada cop més grossos i 
encastats entre ells. Hi tornàrem doncs un altre 
dia més preparats, i ens posàrem amb decisió 
a soscavar el terreny per desfermar els blocs 
que l’atapeïen i colgaven la boca del que cada 
cop més tenia pinta d’avenc. La dificultat no 
venia del terreny, que sorrenc s’enretirava amb 
facilitat, sinó de la grandària i disposició dels 
blocs que, pesats i travats entre ells, havíem 
d’anar lligant i tivant cap amunt, per tal que no 
en caigués cap dins i obturés l’accés a la nova 
possible cavitat.

Finalment, després d’hores de feina feixuga, 
aconseguírem obrir un espai entre blocs prou 

ample per intentar un primer descens, amb 
molta cura, però, per la inestabilitat del terreny 
i el risc de caiguda de pedres i grossos blocs. 
Un petit talús d’enderroc abocat a la riera, testi-
moniava el volum de material extret de la boca 
del ja evident avenc. La cavitat resultà un escàs 
pouet d’uns cinc metres, fàcilment desgrimpa-
ble sense material, que donava pas a un altre 
de més ample però que als dos metres, també 
accessibles en lliure, quedava completament 
tapat de sediment format de sorra compacta, 
grava i pedres de mitjana grandària, i de fàcil 

excavació. A tal menes-
ter dedicàrem encara 
un parell de sortides 
més, en les quals rebai-
xàrem perceptiblement 
el nivell del fons de 
l’avenc i augmentàrem 
el talús de fora en la 
mateixa mesura, però 
per la manca d’espai 
interior tot s’havia de 
treure fora, amb la con-
seqüent dificultat afegi-
da. No veient una clara 
possibilitat de continua-
ció de la cavitat, ans al 

contrari, fent l’aspecte d’un reompliment com-
plet de sediment, ho deixàrem estar. El marcà-
rem amb el símbol d’avenc i les sigles TXUSMA 
gravades amb escarpa en una pedra de la ri-
era, uns metres més avall, i ja no hi tornàrem.

Algú s’entretingué a investigar una mica i apun-
tà la possibilitat que es tractés d’un avenc ja 
d’antic ressenyat a la zona, que hagués estat 
colgat per una esllavissada, i passat així d’an-
tuvi desapercebut per la seva escassa entitat i 
interès. Tal extrem, però, no fou mai esclarit, i 
en aquells dies ni es publicà ni deixà constàn-
cia de la troballa. Passats els anys i després 

Jordi Llorca i Juanjo Rios 
fent la migdiada

“Algú s’entretingué a 
investigar una mica i 

apuntà la possibilitat que 
es tractés d’un avenc ja 

d’antic ressenyat a la zona, 
que hagués estat colgat 
per una esllavissada”
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d’algunes exploracions i desobstruccions, al-
gunes de reeixides altres de no tant, arreu del 
massís del Garraf, ens recordàrem d’aquella 
antiga exploració i ens vingué de gust tornar-hi 
a donar un cop d’ull, i potser reprendre-la. Al 
no tenir-lo convenientment documentat ens 
costà dos intents trobar-lo. La memòria, pas-

sat tant de temps, deixa de ser fiable, i és que 
també tenim una edat. Trobàrem que la nostra 
antiga marca havia desaparegut en anar-se es-
micolant la pedra on l’havíem gravada, però a 
canvi en veiérem una altra de recent a la matei-
xa boca, en pintura vermella, que anomena la 
cavitat com a “Avenc petit del gravat”.

Després ens assabentàrem, una mica avergo-
nyits, que tal marca fou feta pels companys del 

Centre Excursionista de Begues, que retroba-
ren la cavitat al 2011, i sí que tingueren cura 
de ressenyar-la adequadament amb una excel-
lent feina de topografia, descripció i publicació 
de la troballa. Gràcies doncs a ells, i més con-
cretament a en Jaume Tornamorell que fou qui 
localitzà la cavitat, que amb la seva acurada 
tasca han situat aquest, de moment modestís-
sim, avenc al mapa del Garraf.

Per la nostra banda ens sembla perfecte el 
nom assignat i ens remetem a les dades pu-
blicades pels companys de Begues. La nostra 
intenció és reprendre les tasques d’excavació 
al fons de l’avenc, amb la paciència i l’afany 
de, amb el temps, arribar a destapar el pou 
que constitueix la clara continuació de la cavi-
tat. A tal efecte ens hi presentàrem ja amb tot 
l’equipament necessari el dissabte 25 de maig 
de 2013, a passar-hi el dia excavant a veure 
quina impressió en trèiem. Ens organitzàrem 
dos al fons excavant i omplint cabassos, i un a 
la base del primer pou per guiar-los en el seu 
ascens en ser tibats des de dalt per la resta 
de companys.

El millor és que el terreny s’esmicola fàcilment, 
les pedres a retirar no són descomunals, i en 
conseqüència la feina avança de pressa, fent-
se ben perceptible l’avenç, cosa que motiva i 
anima a seguir. El pitjor és que no es veu cap 
indici que el tap de sediment sigui tal (és pro-
bable que es tracti d’un reompliment complet) 
i que de ser-ho estiguem a prop de llevar-lo i 
alliberar el pou. Serà doncs tasca de paciència 
i perseverança. D’anar aprofundint pam a pam 
fins a baixar els metres suficients que ens facin 
desistir o ens encoratgin a continuar, depenent 
del que hi anem veient.

“Trobàrem que la nostra antiga marca havia 
desaparegut en anar-se esmicolant la pedra 

on l’havíem gravada, però a canvi en veiérem 
una altra de recent a la mateixa boca”

Jordi Malgrat afanyat en 
obrir la boca (2003)

Rosa Dominguez i Txus Romero dins l’avenc (2003)
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Avenc petit del Gravat

Begues - Baix Llobregat
Croquis Jaume Tornamorell - Enric Romero
Joana Tornamorell - Gemma Sànchez
C.E. de Begues - 15 d’abril de 2012

No cal dir que, tant els companys de Begues 
com qui sigui que hi vulgui participar, hi serà del 
tot benvingut. Ho plantegem com una activitat 
lúdica i amena, apta  per a tothom, espeleòleg 
o no, i per a totes les edats, com ja hem com-
provat. La cavitat és a Begues mateix, a deu 
minuts d’on deixem el cotxe per un camí fàcil 
i planer, i es pot desgrimpar sense material, 
per bé que preferim assegurar el pou. La feina 
d’excavar al fons és la més cobejada perquè 
és divertida i engrescadora en l’anar veient els 
progressos fets. A dalt es gaudeix del bon dia 
i la conversa mentre es tiba un cabàs rere  l’al-
tre per abocar-los fora. Qui més s’avorreix és 
qui se situa enmig, encarregat de guiar els ca-
bassos en el seu ascens i procurar que no es 
travin enlloc, i que ha de treballar en postura 
incòmoda. De tota manera ens anem alternant 
entre tots i fem una aturada al migdia per men-
jar, beure i fer una petita migdiada.

Activitat doncs ideal per quan hom no té plans 
i no sap què fer, però no es vol quedar a casa. 
I amb el goig i emoció de participar en una ex-
ploració en curs que manté totes les expecta-
tives obertes.

Emília Doña al fons de l’avenc (2003)

Juanjo Rios tibant 
del cabàs (2003)
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Altre cop estàvem traient fang i pedres del fons 
de l’avenc, prosseguint amb la lenta tasca de 
buidar-lo, amb l’esperança que tal constància es 
veiés recompensada amb l’aparició d’un pou la-
teral per on poder-se escolar cap avall, quan , de 
sobte, la Rosa s’aturà a examinar una pedra que 
li semblà peculiar.

La lliurà tant com pogué del fang que la cobria, i 
en veure-la millor ja estigué segura que aquella 
pedra no era com les altres.  l’ensenyà a l’Emi-
lia, que immediatament estigué d’acord amb ella. 
Allò era quelcom d’especial. Arribada a la super-
fície, en Jordi confirmà, sens cap mena de dubte, 
davant la mirada astorada d’en Juanjo, que es 
tractava d’una destral de pedra polida, i a més en 
un estat perfecte de conservació. Altra cosa era a 
quina època pertanyia i com havia arribat fins allí, 
però la seva factura era clarament neolítica.

Emocionats i impressionats per la descoberta (te-
nir-la a les mans us ben asseguro que fa sensa-
ció) li férem unes fotos i les enviàrem a en Magí 

Miret, responsable pel Garraf del Departament 
d’arqueologia de la Generalitat, que molt inte-
ressat i amb molta afabilitat visità de la nostra 
mà el lloc de la troballa i examinà detinguda-
ment l’entorn.

Estigué d’acord amb les primeres impressions, i 
àdhuc apuntà la possibilitat, veient la destral en 
les fotografies tan ben feta i conservada, amb el 
fil intacte, que fos un objecte de caràcter votiu, 
deixat a tall d’ofrena en un enterrament.

La seva localització dins d’un avenc, però, era ben 
estranya, al  no estar documentats enterraments 
en pous en aquella època i zona. S’aventurà si no 
hagués caigut allí provinent del seu lloc original, 
arrossegada per l’aigua o un esllavissament.

Tal vegada, però, si era d’un enterrament que 
venia amb alguna cosa més associada  s’hauria 
hagut de trobar, i no era així. Fins al moment és 
una peça del tot isolada.

Per altra banda, donades les característiques del 
terreny, es feia impensable una excavació orien-
tada a trobar el possible enterrament on hagués 
estat dipositada en el seu dia la destral.

Així doncs, la recomanació d’en Magí fou que la 
duguéssim al Museu Arqueològic de Gavà, on 
es farien càrrec de la preservació i catalogació 
de la peça.

“La troballa:
una destral neolítica en 

un avenc de Garraf”

La destral neolítica trobada dins l’avenc
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Ens hi posàrem en contacte i concertàrem una 
cita, els mateixos que la vàrem trobar i el presi-
dent de la secció, en Lluis, amb en Josep Bosch, 
responsable del museu, per fer-li lliurament de 
la troballa.

Fórem rebuts amb molta deferència i amabilitat, 
i als del museu se’ls veia tan entusiasmats amb 
la destral a les mans com  nosaltres mateixos.

Coincidiren amb les especulacions que fins 
aleshores s’havien fet, però dubtaven que  fos  
votiva la destral, puig en aquests casos acostu-
men a estar polides en tota la seva superfície, i 
no només en la part del tall, com era el cas.

Els semblà més un objecte d’ús, i la obliqüitat 
del fil així els ho semblava confirmar, produït per 
una utilització continuada de l’objecte.

Un altre parer, però, fóra que ja fos fabricada 
així intencionadament, per tal d’aconseguir ma-
jor eficàcia en el tall, dotant-la de tal ergonomia, 
talment com es fa avui dia.

En mateix Josep Bosch ens obsequià amb una 
visita guiada al museu ben instructiva i d’allò més 
interessant. Expositivament atractiu, entenedor i 
didàctic, amb peces i diorames espectaculars, és 
del tot recomanable la seva visita a grans i petits.

Malauradament, la informació que aporta la 
nostra troballa, en ésser descontextualitzada 
i no haver aparegut res que la pogués situar 
millor, és escassa.

Tanmateix roman el misteri de com va arribar 
fins al fons de l’avenc. Cal pensar que alguna 
riuada la hi va dur, com la resta del sediment 
que colga la cavitat. Però d’on venia? Potser 
algú la va perdre? Formava part d’algun aixovar 
fa temps desaparegut?

Fóra com fóra, i encara que al final l’avenc se’ns 
tanqui i no li trobem continuïtat, l’haver trobat 
aquest bocí d’història i treure’l a la llum ja dóna 
per ben emprades les hores i esforços d’exca-
vació que hi hem esmerçat.

Cosa que ens gratifica i fa que considerem 
aquesta exploració ja a hores d’ara com un èxit 
i del tot profitosa.

Nosaltres, Però, seguim a la nostra, com es-
peleòlegs que som, i continuem les tasques 
de desobstrucció. A l’hora d’escriure aquesta 
ressenya hem arribat al llit de pedra del se-
gon pou, i estem obrint pas en roca viva cap 
al que podria ser un pou lateral o una gatera 
descendent. Totes les expectatives segueixen 
obertes.
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Jean-Antoine Carrel
el vi negre ho cura tot Manel Canales

Família: Equisetaceae
Espècie: Equisetum arvense

Cua de cavall petita
Lluís Catasús

L
’any 1880 el cèlebre alpinista Edward Whymper organit-
zà una campanya científica de mig any de durada als An-
des de l’Equador, que tenia per objectiu recopilar dades 
per fer un estudi sobre l’etiologia del mal de muntanya. 

Els expedicionaris, entre els que hi havia el guia Jean-Antoine 
Carrel, realitzaren primeres ascensions a diferents cims, com el 
Chimborazo (6.310 m), Cayambe (5.790 m), Antisana (5.750 m), 
Carihuairazo (5.116 m), Illiniza (5.248 m) i, fins i tot, passaren la 
nit dalt del Cotopaxi (5.897 m). El 1892 Whymper publicà el llibre 
Travels amongst the Great Andes of the Equator, un clàssic de 
la literatura de muntanya, on es combinen les descripcions geo-
lògiques i geogràfiques amb la narració de les diferents ascen-
sions. En el capítol III explica que per mitigar els símptomes del 
mal de muntanya subministrava clorat potàssic als seus guies. 
Tanmateix, Carrel no en volia prendre, ja que segons ell el millor 
medicament per guarir qualsevol malaltia era el vi negre. Jean-
Antoine Carrel (Valtournenche 1829-1890), també conegut amb 
el sobrenom de “il bersagliere”, va ser un pastor, pagès, caçador, 
artesà i, sobretot, guia de muntanya valldostà. Participà a les 
guerres d’independència d’Itàlia com a membre dels bersaglie-
ri, un cos de tiradors d’elit. Carrel és especialment conegut per 
rivalitzar amb Whymper per ser el primer en pujar el Cervino 
o Matterhorn. Com és ben sabut, i després de moltes tempta-
tives, el 14 de juliol de 1865 Whymper fou el primer en fer cim 
(per l’aresta Hörnli), mentre que Carrel ho va fer tres dies des-

prés (per la cresta del Leone). La victòria de Whymper, però, fou 
agredolça, ja que en el descens quatre dels set membres de la 
cordada moriren com a conseqüència de la fatal relliscada d’un 
d’ells. Als films Der Kampf ums Mattherhorn (1928) i The Cha-
llenge (1938), protagonitzats pel cineasta i alpinista Luis Trenker, 
s’il·lustra aquesta història. Malgrat les disputes, Whymper tenia 
una gran estima per Carrel, com ho demostra el fet que el con-
tractés per la campanya dels Andes. A més, en un dels apèndix 
del seu llibre Scrambles amongst the Alps, va fer una sentida 
necrologia de Carrel, on es narren molts detalls de la seva dar-
rera ascensió: un intent frustrat pel mal temps de pujar el Cer-
vino amb el compositor Leone Sinigaglia i el guia Carlo Gorret. 
Whymper explica que els alpinistes arribaren a una cabana, situ-
ada a prop de l’actual refugi Carrel (3.835 m), on s’aixoplugaren 
d’una forta tempesta durant dos dies. Com que continuar més 
temps a la cabana era perillós i no els hi quedaven més provi-
sions, van decidir baixar sota unes condicions meteorològiques 
molt dolentes, que es cobraren la vida del propi Carrel, que morí 
de fred i esgotament. Posteriorment Sinigaglia i Gorret recone-
gueren que, gràcies als coneixements i determinació de Carrel, 
pogueren baixar els trams més compromesos i, per tant, salvar 
la vida. La croce di Carrel, que és una creu d’acer feta construir 
per Sinigaglia al lloc on Carrel morí, que està situada a 2.920 m 
en la ruta per pujar el Cervino des de Breuil, i la Punta Carrel 
(3.841m), entre el Cervino i la Dent d’Herens, ens el recorden.

L
a cua de cavall és una planta herbàcia 
molt característica sense flors ni fruits. 
El seu nom llatí, equisetum, prové de les 
tiges semblen una cua (llatí seta) de ca-

vall (llatí Equus). Pertany a una família de plan-
tes molt primitives, les seves avantpassades van 
aparèixer en el període carbonífer fa 250 milions 
d’anys. Aleshores podien arribar a alçades de 
fins a 30 metres i ocupaven grans extensions del 
planeta. Els exemplars actuals són uns petits re-
presentants del que van ser a l’antiguitat.
És una planta perenne amb un rizoma molt pro-
fund. Presenta unes tiges erectes de color marró 
pàl·lid, buides i dures, molt aspres al tacte. N’hi 
ha dos tipus de tiges, les fèrtils i les estèrils. Les 
fèrtils són més curtes d’uns 30 cm com a màxim 
i acaben en una mena de caputxa anomenada 
estròbil on es troben els esporangis que em-
magatzemen les espores. Les tiges estèrils són 
més altes de fins a 60 cm i més gruixudes, però 
menys massisses que les fèrtils. Estan formades 
per un conjunt d’estructures cilíndriques anomenades verticils 
imbricats uns dins dels altres amb nombroses ramificacions 

de beines foliars que sorgeixen en cada nus.
Es troba àmpliament distribuïda per les zones 
temperades i fredes de l’hemisferi nord fins als 
1.800 metres d’altitud. Necessita sòls humits i 
arenosos i per tant sol trobar-se en la proximitat 
de fonts o altres corrents d’aigua.
És una planta considerada com a mala herba 
perquè pot envair els terrenys de cultiu i resulta 
molt difícil d’erradicar en tractar-se d’una plan-
ta perenne amb un rizoma molt profund i amb 
un sistema de reproducció per espores molt 
efectiu. A més és bastant resistent a la majoria 
d’herbicides.
Antigament es menjaven les tiges fèrtils com 
si fossin espàrrecs. Tradicionalment es feien 
fregalls de les tiges estèrils que servien per a 
netejar utensilis d’estany i ampolles de vidre. 
En agricultura ecològica es fan servir les tiges 
estèrils com a remei natural contra fongs i pla-
gues. Com a planta medicinal s’utilitza per les 
seves propietats diürètiques per tractar pedres 

al ronyó, problemes de pròstata, cistitis i tractament d’edemes 
(retenció de líquids als teixits).
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El Montseny
continent en miniatura Eduard Soler

El massís del Montseny situat a cavall de les comarques de La 
Selva, Osona i el Vallès Oriental, forma part de l’anomenada 
Serralada Prelitoral, de la qual n’és el massís més enlairat, 
separant la Depressió Litoral Catalana de la Plana de Vic. 
Aquesta Depressió Litoral Catalana és una unitat de relleu 
perfectament diferenciada a la geografia de Catalunya que 
constitueix el corredor natural d’uns 100 quilòmetres de llarg 
per uns 20 quilòmetres d’amplada que s’extén de nord a sud al 
llarg de les comarques vallesanes, el Baix Llobregat i el Baix 
Penedès, tot separant les serralades costaneres catalanes, és 
a dir, la Serralada Litoral de la Serralada Prelitoral.

El Montseny es presenta com un bloc muntanyós de perfil 
característic i altiu, visible des de molts indrets de Catalunya 
i conegut arreu per la bellesa dels seus paisatges. Precisa-
ment, el nom del massís, que prové del llatí mont signus, és 
a dir mont senyal, evidencia la fisonomia del seu relleu sobre 
les comarques veïnes.

El massís del Montseny s’estructura a partir de tres unitats 
ben diferenciades: el Pla de la Calma, que constitueix el con-
trafort occidental del massís, la carena que uneix els dos cims 
culminants, des del Turó de l’Home (1.706 m) fins a les Agudes 
(1.703 m), i el Matagalls (1.697 m); unides entre elles per dos 
ports de muntanya ben marcats: Collformic (1.142 m) i Sant 
Marçal (1.106 m).

Gran part del massís es troba protegit dins dels límits del Parc 
Natural del Montseny establert l’any 1977 i gestionat per les Di-
putacions de Barcelona i Girona. Amb una extensió de 30.120 
hectàrees, els límits naturals del parc són la riera d’Arbúcies, els 
cursos alts de la riera Major i del riu Gurri, el riu Congost i la pla-
na del Vallès. El parc natural abasta part dels termes municipals 
d’Aiguafreda, El Brull, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-
Montmany, Fogars de Montclús, La Garriga, Gualba, Montseny, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, i 
Tagamanent, a la província de Barcelona; Arbúcies, Breda, Ri-
ells del Montseny, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau, a la provín-
cia de Girona. Igualment, des del 28 d’abril de l’any 1978 forma 
part de la xarxa d’espais declarats “reserva de la biosfera” per 
la UNESCO, que aglutina espais naturals de gran interès repre-
sentatius dels principals tipus d’ecosistemes mundials.

Geològicament, el massís del Montseny s’estructura en dues 
parts ben diferenciades: d’una banda, el sòcol, compost pels 
materials més antics d’entre 550 i 300 milions d’anys d’an-
tiguitat i format per roques ígnies i metamòrfiques; d’altra 
banda, la cobertora, constituïda fonamentalment per roques 
sedimentàries dipositades durant les eres geològiques del 
mesozoic i el cenozoic, és a dir, des de fa uns 300 milions 
d’anys fins avui en dia.

Pel que fa al paisatge, al Montseny hi trobem des de boscos 
mediterranis a centreeuropeus, convivint amb prats i landes; 
rius, rieres i rierols; tarteres, esqueis i penya-segats; conreus, 
pastures i erms. Les diferències d’humitat i temperatura en-
tre els vessants del massís expliquen aquesta diversitat que 
evoluciona amb l’alçada, des dels alzinars, suredes i pinedes 
de les parts més baixes, a les fagedes i avetoses de les més 
altes, passant per les rouredes de les intermèdies. Fins i tot 
podem trobar-hi prats subalpins a tocar dels cims.

Pel que fa a l’activitat humana al massís, aquesta es remun-
ta a temps prehistòrics, com ho testimonien les abundants 
troballes de destrals i ganivets de pedra a prop d’Aiguafreda, 
El Brull, Montseny i Sant Marçal; els megàlits de la serra de 
l’Arca i les Pinedes, o la pedra estelada del Pla de la Calma. 
Durant el període íber s’ocupen de manera estable els turons 
i alguns indrets més interiors del massís, i durant l’ocupació 
romana s’extén la construcció de viles a les planes veïnes 
tots seguint el curs de les vies Augusta i Ausa. A l’edat mitja-
na es generalitzen els assentaments al llarg de tot el massís 
i l’explotació dels recursos naturals s’intensifica fins a mitjans 
del segle XIX, moment en que l’activitat comença a disminu-
ir lentament fruit del progressiu despoblament de les zones 
més muntanyoses en benefici de nuclis cada cop més grans 
a les valls.

Actualment, la regressió de les activitats agrícoles, forestals 
i ramaderes, juntament amb la denominació de parc natu-
ral, han reconvertit el Montseny en un centre controlat d’oci 
i lleure molt valorat, sobretot per la diversitat d’activitats que 
s’hi poden portar a terme i la seva proximitat i accessibilitat 
des dels grans nuclis de població de les províncies de Bar-
celona i Girona.
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Les entitats porten la 50ena Festa de la Cançó 
de Muntanya al Monestir de Montserrat

Constitució de la Federació d’Associacions 
d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals

Notícies i activitatsNotícies i activitats

El 50è aniversari de la Festa de la Can-
çó de Muntanya s’ha celebrat a la mun-
tanya de Montserrat el cap de setmana 
passat. En motiu de l’efemèride, diver-
ses entitats han organitzat la festa en-
guany, que va comptar amb la presència 
i la col·laboració del president de la Fe-
deració d’Entitats Excursionsites de Ca-
talunya, Jordi Merino. La festa va aple-
gar a 275 persones, de les quals 165 
eren cantaires de les diferents corals.

Aquest any la comissió organitzado-
ra l’han formada la  Unió Excursionista 
Catalunya de Gràcia, l’Agrupació Excur-
sionista Catalunya,  el  Centre Excursi-
onista Els Blaus, la Unió Excursionista 
de Sabadell, l’Associació Excursionista 
d’Etnografia i Folklore, la Coral Madriga-
listes de Catalunya, els Antics Cantaires 
de l’Orfeó Gracienc, i el Club Excursio-
nista de Gràcia.

La festa va començar diumenge amb la 
benvinguda a totes les persones assis-
tents i l’esmorzar. Al migdia, la Comu-
nitat de Monjos, encapçalada pel Pare 
Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, 
va donar la benvinguda als participants 

abans de procedir a la missa dominical. 
A la tarda les corals es van unir per ofe-
rir un concert amb diferents peces mu-
sicals. Com és tradiciponal, el Cant dels 
Adéus va tancar la celebració.

Aquesta festa es va començar a cele-
brar l’any 1965 a Hostalric per l’Agru-
pació Excursionista de Catalunya, i ha 
estat organitzada des de llavors per 

diferents entitats cada edició. Enguany, 
les entitats que l’han preparada han es-
collit l’emblemàtic Monestir de Montser-
rat per celebrar-la, ja que és on el 27 de 
maig de 1962, en l’Aplec de Cantaires 
de Montserrat, va sorgir la idea de cele-
brar una festa com aquesta.

Eliseu Peidró i Rami

El pasat 17 de Juny, en el Palau de la 
Generalitat, el conseller de la Presi-
dència i portaveu del Govern, Francesc 
Homs, va presidir l’acte de constitució 
de la Federació que integra l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en Català 
(APPEC), l’Associació de Mitjans d’In-
formació i Comunicació (AMIC) i l’Asso-
ciació Catalana de Premsa Comarcal i 
Local  (ACPC).
El secretari de Comunicació de la Ge-
neralitat, Josep Martí, obria l’acte ad-
metent que la creació de la federació 
ha estat un “camí llarg, gens fàcil” però 
que ha valgut la pena perquè “podrem 
fer més coses” com el Llibre Blanc de la 
Comunicació a Catalunya, que “a més, 
lluirà més perquè s’adreçarà a un sector 
més gran”.
Els expresidents de cada una de les 
entitats, Francesc Dalmases (APPEC), 

Antoni Garrido (ACPC) i Ramon Grau 
(AMIC) van intervenir fent referències 
a la contribució de cada associació a la 
Federació i al procés de creació de la 
nova entitat.
Prèviament a l’acte de signatura, el pre-
sident de l’APPEC i a partir d’ara també 
de la Federació, Lluís Gendrau, desta-
cava que “aquesta és una nova mane-
ra, més contundent, amb major valentia 
i més potència de donar visibilitat als 
nostres mitjans que garanteixen la de-
mocràcia i la llibertat dels ciutadans: el 
dret a decidir de cada dia.” Per Gendrau, 
és la posada en escena d’un sector his-
tòric, consolidat i potser tradicional “que 
empeny amb força per transformar-se 
i renovar-se amb estructures estratègi-
ques com l’iQUIOSC.cat.”
El president de l’AMIC i vicepresident 
primer de la Federació, Alfons Udina, 

destacava projectes conjunts que ja 
s’estan desenvolupant com a exemple 
que “el valor crea vencedors, la concòr-
dia crea invencibles”. Per la seva ban-
da, Carles Ayats, president de l’ACPC 
i vicepresident segon de la Federació 
mostrava la seva confiança que “si fem 
la feina molt ben feta, aconseguirem 
reforçar el sector dotant-lo de serveis i 
recursos nous que, d’una manera, ens 
podrien resultar inabastables.”
El conseller Homs insistia en anar més 
enllà de la defensa dels atacs perquè 
“la nostra força és la capacitat de ge-
nerar un projecte col·lectiu”. Extrapolant 
aquesta idea a la societat i al moment 
actual, el conseller afirmava que “n’hi ha 
uns que amenacen i n’hi ha d’altres que 
procurem fer un projecte”.
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1era Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Per practicar senderisme cal prepa-
rar-se perquè el cansament, les rampes 
o les lesions no ens espatllin l’excursió.

Convé fer un treball cardiovascular i 
muscular, ja que el fet de caminar carre-
gats per camins de terra, amb pujades i 
baixades, fa que el cor s’esforci més de 
l’habitual, i el cos comenci a cremar més 
calories que quan estem en repòs.

La musculatura, sobretot la del tren 
inferior, és la que més pateix. Cal en-
fortir-la treballant els quàdriceps, tant 
en contracció concèntrica (la que es 
fa servir per aixecar el pes), com sobre-
tot en contracció excèntrica (la que 
frena el moviment en les baixades). El 
gluti (nervi pertanyent a les natges del 
cul), els bessons (músculs de darrere 

Llengua i muntanyaLlengua i muntanya Concepció Arnau

amb la col·laboració del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona 
Delegació de l’Eixample

la tíbia i el peroné) i el soli (situat sota 
els bessons) són els músculs que més 
treballen i que caldrà preparar a consci-
ència, si no volem patir excessius crui-
ximents.

Un exemple de sessió d’entrenament 
per preparar-se per al senderisme po-
dria ser:

- 10 minuts de crosstrainer, màquina 
d’entrenament combinat, a intensitat 
variable

- 15 esquats (exercicis de musculació) 
amb manuelles

- 15 repeticions d’isquiotibials (grup de 
músculs situat a la part posterior de la 
cuixa, estès entre la pelvis i el genoll) 

amb la pilota de fitnes o de gimnàstica

- 30 segons de pujades i baixades a un 
graó o step d’aeròbic

- 15 repeticions d’abdominals amb el 
cavallet

- 15 exercicis de lumbars a terra

En fi, aquests són  alguns dels exercicis 
que es poden fer, n’hi ha d’altres, si ens 
volem mantenir en forma per practicar el 
senderisme. Ja ho sabeu, doncs.

Senderisme amb seguretat

El passat dimecres dia 21 de Maig es 
va celebrar  al Convent dels Àngels de 
Barcelona, la primera edició de la Nit de 
les Revistes i la Premsa en Català, el 
principal acte institucional  impulsat per 
les tres associacions de publicacions en 
català. APPEC – editor de revistes i di-
gitals, ACPC – premsa comarcal i AMIC 
– premsa gratuïta i mitjans digitals, en el 
marc de la futura Federació d’Associaci-
ons d’Editors.
El motiu de l’acte va ser fer entrega dels 
guardons anuals als millors editors  de 
publicacions. Els guardonats de la 1a 
Nit de les Revistes i la Premsa en Ca-
talà varen ser: 
· Premi a la Millor Revista:  VALLESOS.
· Premi a la Millor Publicació de Premsa 
Comarcal:  SOM GARRIGUES.
· Premi a la Millor Publicació de Premsa 
Gratuïta:    BUTXACA.
· Premi a la Millor Publicació Digital:  
AURIGA.
· Premi a la Millor Empresa Editora: 
EDICIONS CAVALL FORT.
· Premi a la Millor Nova Publicació: 
VIAEMPRESA.CAT.
· Premi al Millor Reportatge: 
ELS NEGATS DE L’ESTANY DE 1913, 
de LA REVISTA BANYOLES.

Premi especial de la nit
MÒNICA TERRIBAS I JORDI BASTÉ, 
per una trajectòria d’èxit en els mitjans de 
comunicació i el periodisme en general. 

Premi a la millor portada 
Votació popular dels assistents a la Nit 
que varen escollir una de les 40 porta-
des que es varen presentar al premi:  
guanyadora, REVISTA SAPIENS.

Reconeixement 25 anys
Publicacions que van assolir els 25 
anys el 2013: Revistes Entreacte i Ciutat 
Nova, les capçaleres de premsa comar-
cal El Vallenc i Caliu Revista de Vila-
rodona i el de premsa gratuïta Reclam 
Osona - El Ripollès.

La Nit de les Revistes i la Premsa en 
Català va està presidida per la conse-
llera d’Ensenyament, Irene Rigau, i pel 
Secretari de Comunicació, Josep Martí, 
la presentació va córrer a càrrec de Mà-
rius Serra.

Aquesta és la primera vegada que les 
tres entitats (que agrupen prop de cinc-
cents mitjans) organitzen conjuntament 
aquesta trobada anual, i per aquest mo-
tiu es va fer en el marc de la signatura 
de l’acte fundacional de la Federació 
d’Associacions d’Editors, que es va ofi-
cialitzar, amb la signatura de la cons-
titució en un acte públic al Palau de la 
Generalitat, el passat mes de juny.

Francesc Brugalada
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XXVII edició Gracia-Montserrat, any 2014

XX edició Marxa Sant Jordi 2014 
i II mitja marató de muntanya 
UEC d’Horta

Notícies i activitatsNotícies i activitats

Un any més èxit de la nova edició de la 
caminada de resistència Gràcia-Mont-
serrat. Com cada any s’ha comptat 
amb una bona colla de persones que 
any rere any, i de manera desinteres-
sada, col·laboren en diferents àrees de 
la preparació. És per aquest motiu que 
l’organització vol destacar i fer menció 
d’aquest col·lectiu que, pràcticament 
invisible als ulls dels marxadors, hi és, 
abans, durant i després de la camina-
da, i sense el qual la Gràcia-Montserrat 
no seria possible.

Enguany s’ha col·laborat de nou de 
manera solidària amb L’Associació de 
Nens amb Càncer (AFANOC). Així, per 
cada inscrit a la GM 2014, i per cada 
col·laborador de la caminada, l’organit-
zació lliurarà 2 euros a l’AFANOC.

Pel que fa al recorregut, la Gràcia-
Montserrat s’inicia a la plaça de la Vila. 
Deixant enrere els carrers de la ciutat, 
el traçat s’endinsa pel parc natural de 
la serra de Collserola i ofereix notables 

panoràmiques de la ciutat de Barcelo-
na, el mar, el Baix Llobregat, el Vallès, 

Aquest any, i malgrat totes les previsions, vam tenir un dia magnífic i es va poder 
gaudir de tot el recorregut sense cap incident remarcable. La UEC de Mataró 
vol donar les gràcies a tots els que hi van participar com als que cada any col-
laboren de manera incondicional. Una jornada familiar i festiva per a tothom.

i un seguit de serralades i muntanyes 
que envolten el traçat, entre les quals 
sobresurt l’atractiva visió de la munta-
nya de Montserrat.

Un cop passat el control de Can Mai-
mó s’uneix a la caminada l’itinerari curt, 
provinent del Papiol. Posteriorment es 
travessa l’àrea industrial de Castellbis-
bal i un seguit de relleus i rieres que 
conformen aquest indret del Vallès Oc-
cidental, fins arribar a Ullastrell.

Més enllà cal trescar per fondals i ca-
renes, fins encetar la part més exigent 
i dura de la Gràcia-Montserrat: la tra-
vessa de les serres de la zona de Sant 
Salvador de les Espases i l’etapa final 
del periple, que s’enfila fins a la plaça 
del monestir de Montserrat pel dreturer 
camí de l’Aigua.

La Gràcia-Montserrat és concebuda 
amb tarannà excursionista; el temps es-
tablert proposa una mitjana de pas que 
permet fer-la amb comoditat, però cal 
tenir en compte que l’itinerari és exigent 
des del punt de vista físic i psíquic, i per 
tant cal haver fet un bon entrenament.

També, no pot ser d’altra manera, vo-
lem fer menció dels participants que 
any rere any han fet que la Gràcia-
Montserrat  sigui un referent. La Grà-
cia-Montserrat es va celebrar els dies 
31 de maig i 1 de juny del 2014, pun-
tuable per a la XVII Copa Catalana de 
Caminades de Resistència.

Foto: Vicente Alonso
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Arieja
- Horari: accés al refugi 3 h. El segon dia, del refugi al cim 
3 zzh, a les que afegirem unes 5 h per completar la baixada
- Desnivell: 1.040 m fins al refugi i 900 m més fins al cim
- Dificultat: ascensió llarga per terreny pedregós, sovint 
posem les mans al pendent
- Material: la neu s’hi conserva en certes zones fins ben en-
trat l’estiu podent fer recomanable l’ús de piolet i grampons
- Època: juliol-octubre descripció feta per condicions d’estiu, 
com més tard millor
- Refugi: estanh de Pinet a 2.240 m. Guardat de l’1 de juny al 
30 de setembre. 55 places, 20 a la part lliure. Tel: 00 33 561 
64 80 81. http://refugeetangpinet.ffcam.fr/home.html
- Cartografia: IGN TOP 25 núm. 2142 OT, VICDESSOS a 
escala 1:25.000
- Accés: Puigcerdà-Ax les Termes-Tarascon. Agafeu la des-
viació Vicdessos-Auzat-Marc i un últim trencall a l’Artiga. Uns 
200 m abans del nucli que formen les quatre cases de l’Artiga 
hi ha un revolt molt marcat on hem de deixar el cotxe.

- Descripció:
Proposem visitar el sostre de Catalunya pel seu vessant nord, 
més feréstec i dret que des de la vall Ferrera, però amb l’avan-
tatge de poder dividir l’ascensió en dues jornades. 1r dia: Des 
de l’aparcament situat a 1.150 m seguim vall amunt fins que 
un pont de pedra ens permet creuar el riu. Seguim paral·lels 

Jacetania
- Horari: en total 6 h: 3 h a per l’ascensió, 1 h més pel Sobarcal 
i 2 h més per tornar a Linza.
- Desnivell: en total són 1.205 m; 1.030 m pel primer cim + 
175 m pel segon.
- Dificultat: excursió sobre terreny accidentat i pedregós a 
partir del primer cim, però de fàcil orientació. Portar força ai-
gua ja que no en trobem fins quasi al final.
- Refugi: Linza, 96 places, a 1.340 m, propietat de l’ajunta-
ment d’Ansó. A l’hivern és base d’una estació d’esquí de fons. 
Tel. 974 348 289.
- Època: descripció feta per condicions d’estiu, sense neu, de 
juny a novembre.
- Cartografia: Valles de Ansó y Echo. Esc. 1:25.000. Ed Alpi-
na. Valles de Ansó, Echo y Aragüés. Esc. 1:40.000. Ed. Pirineo
- Accés: cal anar a Huesca, d’allí seguir direcció Pamplona 
per la A-132 fins a la cruïlla de Puente la Reina. Seguim cap 
a Pamplona ara per la N-240. En arribar al poble de Berdún 
trenquem cap el nord direcció Ansó. Seguim vall amunt pas-
sant de llarg el poble i el càmping de Zuriza fins trobar al seu 
final l’aparcament del refugi de Linza.

- Descripció:
Tradicionalment s’escrivia Petrechema o Petretxema; respec-
tant el treball de l’editorial Alpina ens referirem, ara, al cim del 
Petrachema, anomenat a França pic d’Ansabère. Sortim del 
refugi de Linza per un camí direcció NE que ens ha de portar 
cap al Collado de Linza (1.935 m). No té pèrdua i ofereix un pe-

Petrachema (2.371 m) i pic de Sobarcal (2.259 m) 

Pica d’Estats 3.143 m per Pinet
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a ell fins que uns rètols assenyalen el 
refugi de Pinet i el pic de Montcalm (gir 
a l’esquerra en forta diagonal ascen-
dent, marques de GR). Ens endinsem 
en un bosc ombrívol de bedolls i faigs 
per un camí evident. A 1.600 m el bosc 
s’acaba i fem cap Pla Nouzère on tro-
bem un orri. Seguirem en diagonal cap 
el sud-oest, fins a situar-nos sota uns 
contraforts de roca més drets (fites) 
que ens porten per una sostinguda 
pujada fins l’estany de Pinet i al refugi 
que el domina a 2.240 m (3 h). 
2n dia: baixem a l’estany i remuntem 
un seguit de lloms deixant el torrent a 
la nostra dreta. Corriol evident i ben fi-
tat. A 2.350 m caldrà endinsar-nos cap 
al torrent en direcció l’estany d’Estats 
(2.415m). Quan el tenim a tocar hem 
de girar a la nostra esquerra i anar a 
buscar el vessant esquerre d’una forta 
canal  que remunta fins a l’allargassat 
estany de Montcalm a 2.560 m (1 h). 
Comença aquí el tram més costerut 
de l’ascensió sobre terreny pedregós 
d’esquist vermell i en que ens haurem 
d’ajudar amb les mans unes quantes 
vegades. Alternant trams més drets 

tit descans a la cota 1.600 m on trobem 
un gran pla i la cabana de Linza. Mentre 
pugem contemplem la vall per on bai-
xarem i el cim del Sobarcal empetitit al 
costat del Mallo Acherito. Un cop arri-
bats al coll (1 h 30 a 1 h 45 min) s’obre 
davant nostre la vasta panoràmica de 
la Foya de la Solana, una accidentada 
depressió calcària tancada davant nos-
tre pel cim en forma de proa de vaixell 
de la Mesa de los Tres Reyes. Més a 
prop, cap a l’est tenim el cim del Petra-
chema de 2.371m que se’ns mostra com 
un llom pedregós i de pendent suau. És 
en arribar al seu cim (3 h) que comença 
l’espectacle de les vistes cap a la vall 
de Lescun, al vessant francès, de amb 
el pic del Midí d’Ossau a l’horitzó. Po-
dem dir que el Petrachema és només 
l’avantcim del la Gran agulla d’Ansabère 
de 2.377 m de la qual ens separa una 
bretxa i una escalada de 40 m. Més a 
la nostra dreta sobresurt la Petita agulla 
d’Ansabère a la que ens dirigim. Baixem 
en direcció sud pel vessant dret i pedre-
gós de la muntanya. Fem cap a un collet 
a 2.213 m que separa les dues agulles i 
trenquem cap a l’est fins assolir, tot grim-
pant, el Petit pic d’Ansabère de 2.254 m. 

XxxxxxxxPica d’Estats 3.143 m per Pinet

i algun replà fem cap al coll de 
Montcalm a 2.978 m que separa 
el cim del Montcalm de la Pica 
(2 h 30 min). Dominem la 
canal de Riufred a l’est 
i la llarga Comella d’Es-
tats, amb uns estanyols 
a la seva base, a l’oest. 
Continuem per terreny 
menys dret seguint la 
capçalera de la canal de 
Riufred fins a trobar el 
collet que separa la Pica 
d’Estats de la punta Ver-
daguer. Resseguint l’aèria 
cresta de roca guanyem el 
cim de la Pica d’Estats coro-
nat per una gran creu metàl-
lica (3 h). No cal dir que podem 
allargar la jornada assolint els 
evidents Pics de Verdaguer 
3.131 m, Montcalm 3.077 m o 
encara la Punta Gabarró de 
3.115 m. Farem el llarg des-
cens pel mateix itinerari. 

Pasqual Garriga i Martí

Aquesta cota secundària ofereix una 
vista espectacular del la Gran Agulla i 
queda a tocar de la Petita agulla d’An-
sabère de 2.271 m també separada per 
una profunda bretxa. Retornem al collet 
i acabem la baixada fins l’àmplia collada 
de Petrachema a 2.084 m. D’aquí podrí-
em retornar a Linza però, vista la bellesa 
del paisatge, val la pena pujar al sud al 

Petrachema (2.371 m) i pic de Sobarcal (2.259 m)

cim del Sobarcal per un corriol pedre-
gós però evident (25 min). Aquest cim 
de 2.259 m ofereix una vista completa  i 
espectacular del conjunt de les agulles 
d’Ansabère. Retornem a Linza en dues 
hores seguint l’evident camí que baixa 
tota la vall del barranc de Petrachema.

Pasqual Garriga i Martí
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novetatsnovetats editorials

Les platges de la Costa Brava. De Pals a Roses
Autor: Pako Crestas 

Cossetània Edicions, Azimut Turisme, núm. 15; maig del 2014

12 x 22,5 cm; 132 pàgines més 98 il·lustracions en color

Teniu a les vostres mans el tercer d’una sèrie de llibres dedicats de manera exhaustiva a 
mostrar-nos la totalitat de les platges i cales accessibles a peu a la Costa Brava. Hi trobareu 
la següent informació completa: una petita introducció, serveis, transport públic, població 
més propera, dimensions, qüestions d’interès… També s’hi incorpora una petita guia 
turística dels espais naturals i de cada població, amb els indrets imprescindibles que cal 
conèixer més enllà de l’atracció i l’encant de les mateixes platges. Una eina imprescindible 
per conèixer els racons més recòndits de la nostra costa o per localitzar les platges més 
famoses i freqüentades. En aquest tercer volum recorrerem totes les platges i cales que 
abracen una petita part del litoral del Baix Empordà i bona part del litoral de l’Alt Empordà; 
des de Pals fins a Roses, passant per l’Estartit, l’Escala, Sant Pere Pescador i Castelló 
d’Empúries.

Cada capítol va introduït pel llistat de platges que trobareu a cada municipi. L’autor facilita 
les indicacions per accedir amb vehicle, tant si hi ha aparcament com si és necessari agafar 
alguna ruta a peu.

De la mateixa col·lecció també trobareu el llibre Costa Barcelona, Guia turística d’en Jordi Bastart

Jordina Tarré
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Lluís Catasús i Cols

Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 
31 de juliol, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats 
a l’adreça electrònica del concurs: concursionisme@
excursionisme.cat indicant el vostre nom i telèfon de 
contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un 

lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper 
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del 
guanyador. El guanyador del concursionisme 380 dedicat al 
Montsec és Ignasi Vidal Ribas. A la pàgina web de la revista 
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a 
les preguntes dels números anteriors.

concursionismeconcursionisme

Solucions del Concursionisme 380: 1 Àger, 2 Torreta, 3 Mont Rebei, 4 Canadenca, 5 Arcs, 6 Ares, 7 Estall, 8 Sant Alís, 
9 Audoubert, 10 Lo Graller, 11 Cade, 12 Rúbies, 13 Gali Moreno, 14 Terradets, 15 Bagasses.

Ara que ve la calor és moment per pensar en coses que ens puguin refrescar una mica. En aquesta ocasió parlarem 
del gel i la neu. Les definicions surten totes del termcat.

1. Conjunt de materials detrítics heteromètrics transportats i dipositats per una glacera. És classifiquen segons criteris diversos, 
com ara la situació en relació amb la glacera, la situació després de la sedimentació o l’estructura particular (lateral, central, 
interna, de fons, terminal, d’ablació, etc).

2. Sediment detrític arrossegat per una glacera.

3. Escletxa estreta i profunda situada entre el gel d’una glacera de muntanya i la paret rocosa d’un circ glacial. 

4. Precipitació formada per una barreja de pluja i neu que 
es produeix quan la temperatura de la capa d’aire propera 
a la superfície terrestre és lleugerament superior als 0°C.

5. Massa de neu o gel que es desprèn i es precipita ves-
sant avall d’una muntanya, arrossegant sovint roques, pe-
druscall i fang.

6. Irregularitat de la superfície d’una glacera, que presenta 
una estructura caòtica amb trossos i blocs de glaç, sepa-
rats per profundes escletxes.

7. Forma de relleu glacial constituïda per una depressió 
semicircular excavada pel glaç a la roca, de fons més o 
menys regular i de parets molt pendents.

8.  Banc de glaç que es forma per congelació de l’aigua 
superficial dels oceans polars.

9. Duna de neu en forma d’onada, modelada per vent uni-
direccional quan la capa superior del mantell nival és més 
dura que les capes inferiors, i amb el costat de sobrevent 
més pendent que el de sotavent.

10. És caracteritza per temperatures baixes, per vent fort i 
per una reducció gairebé total de la visibilitat tant en sentit 
vertical com horitzontal a causa de la neu que aquest vent 
aixeca de terra. És un nom propi dels Pirineus i semblant 
al blizzard. 

11. Massa de glaç acumulada a les zones altes de les 
muntanyes, per sota del límit de les neus perpètues, i que 
pot fondre’s en un estiu molt sec.

12. Conjunt de grans de glaç blancs i opacs, d’1 mm a 
5 mm de diàmetre, formats per capes concèntriques i de 
gruix variable, trencadissos i fàcils d’aixafar, que es formen 
principalment quan la temperatura és al voltant dels 0°C, 
sovint abans o durant una nevada.

13. Bloc de glaç de grans dimensions que, fragmentat de 
les glaceres continentals per acció de les ones i les mare-
es, sura sobre el mar.

14. Clotada o dipòsit, a les parts més altes de les munta-
nyes, on s’acumulen la neu i el gel, que es conserven fins 
i tot a l’estiu.

15. Massa de glaç de grans dimensions sotmesa a un es-
colament lent per gravetat, que es forma en llocs on la pre-
cipitació nival supera la fusió i s’esdevenen els processos 
de metamorfisme de la neu en glaç.
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LENTS DE CONTACTE A PREUS INSUPERABLES!
Fes-te client a la nostra web  

www.lentillasonline.es, introdueix el códi 
UEC obtindrás un 5% de descompte i una 

Powerball X-Beam de REAGAL.

Si ho prefereixes visita'ns a la nostra òptica on 
t'assessorarem personalment.

  Òptica Marcos
 C\Tamarit 156

 08011 Barcelona

+ una Powerball 
X-Beam de regal!
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AL BOSC, QUALSEVOL DESCUIT POT SER EL PITJOR DEPREDADOR. 
EN CAS D'INCENDI, TRUCA AL 112.

Informa't del risc d'incendis en temps real a #vigilaambaquestesbesties
@emergenciescat @112 @bomberscat @transit @meteocat @mossoscat @agriculturacat

vigila amb 
aquesta bèstia

Per molt inofensius que semblin, uns focs d'artifici poden convertir-se en el pitjor depredador 
del bosc, sent una de les causes més freqüents d’incendis forestals a Catalunya. Perquè qualsevol 

descuit pot convertir-se en una bèstia perillosa per al nostre entorn. L’espurna d’una barbacoa, 
d’una radial o d’una eina de bricolatge, una cigarreta mal apagada, uns focs d’artifici, una crema 

no ben controlada de rostolls… La prevenció és la millor arma per combatre-les,i garantir 
la protecció de les persones i del medi natural.
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