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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
��O^llZgm�ln]�]^�eZ�MhlZ�]�:ei
· 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 
��e�^lmZgr�]�:bkhmh
· 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, espeleo-
logia

Refugi de PUIGCERCÓS 

680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
��Kb[Z�]k^mZ�]^�eZ�kb^kZ�]^�F^ke¯l%�^gmk^�e�AhlmZe^m�
 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
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editorial

sumari

La por a decidir

La Unió Excursionista de Catalunya, amb entitats centenàries, forma part i és historia de 
Catalunya, durant molts anys hem passat per llibertats, il·lusions, i restriccions de tota mena, per 
HX\LZ[�TV[P\�JVUZPKLYLT�JVU]LUPLU[�\ULZ�YLÅL_PVUZ�YLMLYPKLZ�H�SH�ZP[\HJP}�HJ[\HS�KL�SH�UVZ[YH�
Nacionalitat.

Avançar, créixer, aprendre, són processos on la presa de decisions implica escollir i sortir de la 
nostra zona de confort, es a dir del conegut, per experimentar i aprendre en terreny desconegut. 
Aquest procés genera estrès que hem de saber gestionar i convertir el nou paradigma en quelcom 
conegut i establir la nova zona en confortable.

Tanmateix, aquest procés comporta  por al desconegut, por de prendre mal. Per controlar la 
por, en lloc de pretendre evitar l’estrès, hem d’apreciar-lo com un valor que ens farà estar alerta i 
evitar la falta d’atenció. No vulguem defugir de l’estrès i arribar al confort amb presses o recular, 
controlem l’impuls i executem els moviments amb precisió i control. Aquest és un procés que els 
excursionistes i alpinistes coneixem força bé, ja que, el practiquem cada cop que ens enfrontem a 
un nou repte esportiu.

Ara, la presa de decisions es a nivell Nacional Català, el que compta és com estem de preparats 
per afrontar el risc de la nostra decisió. Sortir de la nostra zona de confort ens farà créixer com a 
persones i com a país. Cal però mantenir l’atenció en tot moment per actuar de forma coherent 
i no caure en els paranys i falses imatges que altres o la nostra pròpia ment ens presentarà per 
trair-nos i fer-nos retornar a la zona de confort. La forma d’aconseguir-ho, en aparèixer la por, és 
redirigir la nostra atenció a l’ intel·ligència i la dialèctica adreçant-la al servei del nostre País.

9LJVYKLT��SH�WVY�LZ�\U�YLÅL_�UH[\YHS�H�WYLUKYL�THS��X\L�LUZ�HJ[P]H�LU�MVYTH�K»LZ[YuZ�P�LUZ�WV[�
arribar a paralitzar. L’estrès es un mecanisme del nostre cos que ens permet estar alerta i prestar 
atenció al nostre entorn, no caiguem en el parany d’escapar d’ell i redirigim l’atenció en la direcció 
que emprenem.

Molta sort en el proper futur.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Fent Via
(X\LZ[�J\YZ�JVTLUsH�JHSLU[��HTI�\UH�[HYKVY�HTI�[LTWLYH[\YLZ�LZ[P]HSZ�X\L�]HS�SH�WLUH�HWYVÄ[HY�WLY�MLY�
alguna sortida que ens hagi quedat pendent. Nosaltres us fem una proposta, la d’en Carles Udina, per 
S»PU[LYPVY�KLS�UVZ[YL�IVUPJ�WHxZ��/V�WVKL\�HJHIHY�K»HYYVKVUPY�JVT�tZ�OHIP[\HS�HTI�SLZ�Ä[_LZ�K»LU�7HZX\HS�
.HYYPNH��7LY�JLY[��LU�7HZX\HS�[HTIt�LUZ�WYVWVZH�HYYPIHY�UVZ�ÄUZ�H�(SX\taHY�WLY�MLY�\UH�KLZJVILY[H�[HYKVYHS�
per fer descens de barranc per la Serra de Guara o, tal com us proposem, descobrir els seus pobles i l’art 
rupestre. En Lluís Catasús ens porta una mica més enllà de l’Alt Penedès, o més enllà del vi, i passejarem per 
aquesta comarca descobrint les seves ermites i racons més desconeguts. 

Sabem prou bé que la tardor és el moment ideal per fer bons propòsits i aprendre coses noves. L’Israel Perni 
us convida a orientar-vos millor i a perfeccionar aquesta tècnica tan bàsica de muntanya. Acabem amb els 
senders 1714. Us els citem en el nostre apartat de notícies, novetat de la FEEC que acaba de sortir del forn 
just per la Diada!
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Sabem que la Serra de Guara és el paradís dels amants del descens de barrancs. 
Però és molt més que això i si baixar barrancs no us tempta, Guara ofereix molts 
més al·licients: la bellesa i autenticitat dels seus pobles, entre els quals destaca 
el fascinant Alquézar, els seus múltiples jaciments d’art rupestre, declarats 
Patrimoni de la Humanitat, ascensions a cims, rutes a peu per les capçaleres dels 
barrancs, ermites amagades o camins que transiten entre pobles utilitzant ponts 
medievals. Us proposem dues rutes al voltant d’Alquézar per tal que si no hi heu 
estat descobriu aquest microcosmos que tenim a tocar de casa.
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Guara és una serra prepirinenca que 
s’estén al nord de l’eix Barbastro - Osca 
i que culmina als 2.078 m del Tozal de 
Guara. Els rius que baixen del Pirineu hi 
han traçat profunds engorjats i barrancs 
que alpinistes francesos descobriren a la 
dècada dels setanta i ens iniciaren en una 
nova activitat: el descens de barrancs. 
Noms de barrancs com el Vero, el Mas-
cún, el Formiga, el Balced o la Peonera 
ocupen un lloc primordial entre els 
amants d’aquesta pràctica. Però Guara és 
també un paisatge humà i cultural. Tant 
el seu vessant nord com el sud han estat 
ocupats per l’home des de la prehistòria. 
En són testimonis els importantíssims 
jaciments d’art rupestre llevantí escam-
pats per tota mena d’aixoplucs naturals, 
o dolmens com el de la Losa de la Mora. 
A l’edat mitja el territori era ben poblat 
i en queden nombrosos ponts i esglésies 
romàniques, algunes d’elles amb im-
pressionants pintures murals com les de 
San Fructuoso de Bierge. Per protegir tot 
aquest patrimoni i la fauna del territori 
es  va crear el 1990 el Parque Natural de 
la Sierra i  los Cañones de Guara amb una 
superfície de 47.455 hectàrees i més tard, 
el 2001, el Parque Cultural del Rio Vero.  
El desenvolupament de l’activitat turística 
a la dècada dels vuitanta va aturar el 
despoblament dels seus pobles. Aquesta 
activitat es concentra  en gran mesura 
als nuclis de Rodellar a la vall del riu 
Mascún amb barrancs i nombroses zones 
d’escalada i a Alquézar, poble monument 
històric nacional i conjunt històric artístic 
que per si sol ja val la pena visitar. Aquí 
s’hi han concentrat les empreses de guies 
de descens de barrancs, restaurants, 
hotels i fins a tres albergs on allotjar-nos a 
preus econòmics.

1. El Vero des del Mirador, al centre hi ha la canal per on discorre el camino 
de les Escaleretas
2. Ermita de San Martín del Vero
3. Pintures rupestres del Tozal de la Mallata

Tardor a Alquézar
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RUTA 1 La capçalera del 
riu Vero pel camino de las 
Escaleretas 5 h (+/- 425 m)

Prop d’Alquézar a la capçalera del riu Vero 
és on hi ha la major concentració de pintu-
res rupestres. Aquesta ruta complexa i amb 
dificultats d’orientació ens permetrà visitar 
alguns dels jaciments, recórrer el tram 
superior del barranc més conegut de la 
serra de Guara i alhora ens descobrirà un 
camí vertiginós utilitzat històricament per 
baixar al barranc des del poble de Lecina.

Comencem la ruta en un estacionament 
ben condicionat de la carretera A-2205 
que prenem abans d’arribar a Alquézar 

cap a Colungo, Asque i Lecina. Un cop 
passada la collada d’Arbe, la carretera fa 
un primer revolt cap al riu, se n’allunya 
per revoltar dos barrancs i finalment on 
surt una pista cap a una estació de capta-
ció d’aigües trobem l’estacionament. Co-
mencem a caminar paral·lels al riu Vero 
en direcció sud, tot baixant i travessant  
al barranc d’Argatin. El camí ens mostra 
l’inici d’un tram engorjat  del riu Vero i 
descobrim des de dalt les ruïnes del Molí 
de Lecina. S’enfila a continuació per un 
suau pendent i ens du de nou a la carre-
tera a tocar del Mirador del Rio Vero, 
condicionat amb un panell explicatiu de 
la geologia i la fauna del lloc de singular 
bellesa. Des d’aquest punt on conflueixen 
el barranc del Basender i el Vero veiem  el 

poble de Lecina i els curiosos fenòmens 
erosius en forma d’alvèols que han sofert 
les parets del barranc. Si sabem on és, 
també podem observar la canal per on 
discorre el camino de les Escaleretas que 
seguirem per sortir-ne. Marxem del 
mirador seguint al sud una pista abando-
nada que remunta el Tozal de la Mallata 
i ens porta al punt on encarem cap a 
l’oest el descens al riu Vero. Abans però 
seguirem els indicadors que ens por-
ten als Abrigos del Tozal de la Mallata. 
Mitjançant escales i passarel·les accedim 
als diversos nivells d’aquestes balmes de 
la part més alta de la paret del barranc 
on, en el neolític (entre 5.000 i 1.500 
anys abans de Crist), els habitants de la 
regió varen deixar pintures  de marcada 

Camino de las Escaleretas

“El camí desdibuixat ens 
treu de la canal per una 

finestra natural, un forat 
espectacular i fotogènic.”
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síntesi  (art esquemàtic). Ens hi atansem 
el suficient per poder admirar-les però no 
tocar-les ja que estan ben protegides amb 
tancats de barres de ferro. Pintures en 
general de color vermell, marró o negre 
expressen un simbolisme lligat a la cultu-
ra dels primers agricultors i ramaders.

Després de visitar aquest importantíssim 
jaciment retornem al trencall i per un 
camí evident acabem de baixar al fons 
del riu Vero. De fet som en el punt d’inici 
del clàssic descens del barranc fins a Al-
quézar. Creuem el riu sobre unes pedres 
i pel camí de l’altre costat comencem 
a remuntar el riu fins a trobar l’ermita 
romànica de San Martín de Lecina, 
anomenada també de Choca o de Vero se-

gons les fonts. Està situada a la confluèn-
cia del barranc de Choca amb el Vero, 
arrapada a la paret i orientada al sud 
on toca el sol. Un rètol ens n’explica la 
història però no hi podem entrar. Seguim 
riu amunt i de nou creuem el riu en dues 
ocasions. Arribem a un pla a la riba dreta 
del riu, el Huerto Raso on s’intueixen 
antics camps abandonats. En aquest punt 
una única fita ens marca el camino de 
las Escaleretas, poc evident que s’enfila 
sobre del riu per sortir-ne tot superant 
quatre estrats verticals de roca. En cas de 
dubte, riu amunt, podem fer cap al Molí 
de Lecina per on passarem més tard però 
ens perdríem un dels racons més especta-
culars de la serra de Guara. El camino de 
las Escaleretas, perdedor, tendeix a seguir 

una canal boscada. Superat un primer 
tram fàcil ens trobem davant una paret i 
un camí que se’n va a l’esquerra. Aquest 
camí més evident porta en pocs minuts al 
jaciment amb pintures anomenat del Ga-
llinero, segurament perquè per accedir-hi 
cal pujar un vertiginós tram d’escala que 
ens porta a una balma tancada amb les 
pintures també d’art esquemàtic. Hem 
de desfer el camí i mirar de nou la paret 
per adonar-nos que el camí puja a unes, 
diguem-ne coves, a les quals cal grimpar, 
per després passar amb cura de l’una a 
l’altra i endinsar-nos de nou a la canal de 
pujada. El camí desdibuixat ens treu de 
la canal per una finestra natural, un forat 
espectacular i fotogènic, a l’altre costat 
del qual  trobem un cable que ens treu 

Tardor a Alquézar

Alquézar il·luminat de nit
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la por del petit relleix on hem de posar 
els peus. És el punt clau i més delicat 
del camí. Superat aquest pas el camí 
esdevé més evident i encara grimpant 
una darrera graonada de roca ens porta 
al camí de Lecina. De fet és el camí que 
porta de Lecina a un altre jaciment de 
pintures, el dels Abrigos de Barfaluy, que 
ens queden en sentit oposat al nostre. En 
direcció Lecina el camí discorre entre 
boscos d’alzina i s’acosta a la capçalera 
del barranc del Basender. Tot i que quasi 
sempre sec és conegut pels afeccionats al 
descens de barrancs per la seva succes-
sió d’espectaculars ràpels al vuit. A la 
capçalera del Basender abandonem el 
camí de Lecina i prenem el camí que en 
direcció sud-est segueix el barranc. Quan 
ja intuïm davant nostre la confluència 
amb el Vero arribem en un trencall en 
què  ens hauríem d’endinsar barranc 
avall o com fem nosaltres prenem el camí 
que en direcció nord ens va traient del 
Basender i ens comença a oferir de nou 
vistes sobre el Vero. De fet no triguem 
gaire a  descobrir sota nostre el Molí de 
Lecina, amb el sostre mig ensorrat, en un 
lloc engorjat i espectacular. Un bon camí 
ens permet baixar-hi i contemplar el 
bonic salt d’aigua de la seva resclosa. Jus-
tament és aquesta resclosa la que no ens 
permet seguir riu amunt així que hem de 
desfer el camí de baixada al molí i seguir 
el camí pel qual veníem que completa la 
baixada al riu Vero al punt on hi ha una 
caseta de captació d’aigües i un pont de 
formigó que és per on el creuarem. Abans 
de creuar-lo queda la darrera sorpresa 
del dia. A un centenar escàs de metres 
d’aquest pontet hi ha el lloc on després 
d’un llarg trajecte soterrani el riu Vero 
brolla sobtadament al mig del llit del 
riu; és la Fuente del Vero, espectacular 
curiositat geològica envoltada d’oms. En 
retornar al pont, un camí amb alguns 
esglaons ens porta en 10 minuts al punt 
d’inici de la ruta.

RUTA 2  Alquézar > Asque 
> Colungo > Alquézar 
16 km 5 h (+/-610 m)

Us proposem una ruta que creua tres 
ponts medievals, un tram engorjat 
del riu Vero i ens descobreix el 
paisatge més humà de la serra de 

Guara pel qual discorre el Camino 
Natural del Somontano de Barbastro, 
camí traçat sota els auspicis del 
Ministerio de Medio Ambiente amb 
l’afany d’unir en un sol itinerari els 
llocs més valuosos de la comarca.

Sortim d’Alquézar per un camí que 
comença darrere la col·legiata castell de 

Les passarel·les del Vero
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Santa Maria la Mayor, edifici que des de 
dalt d’un pollegó de roca domina tot el nu-
cli històric del poble. El camí  està indicat 
com a Pasarelas del Vero i baixa decidit 
pel fons d’una canal cap al riu. Aquesta 
baixada és tan directa i obaga que està 
equipada amb trams d’escales, passamans 
i passarel·les que n’eviten l’erosió, ja que 
per aquí passa molta gent de retorn del riu 
després d’haver-ne fet el descens o camí 
de les esmentades passarel·les. En arribar 
al riu trobem a la nostra dreta la primera 
de les passarel·les que permeten fer un 
recorregut per un tram força espectacular 
i engorjat del riu Vero. Després de la pri-
mera passarel·la penjada en una paret de 
roca hi ha un tram de camí arran d’aigua. 
A continuació bé un segon tram més llarg 

de passarel·les arrapades a la paret de 
l’engorjat. Hi ha una represa on es desvia 
part del riu i un tram on les passarel·les 
salven un caos de blocs de grans roques 
del llit del riu. És un tram que es recorre 
en poc més d’un quart d’hora, bonic i 
espectacular que pot fer de bona excursió 
de descoberta de l’entorn d’Alquézar o 
d’iniciació amb canalla. Deu minuts més 
enllà d’on s’acaben les passarel·les ens tro-
bem de nou sota d’Alquézar i arribem en 
una cruïlla de camins. Podríem pujar cap 
al poble o emprendre un tram del Camino 
Natural del Somontano fins a Asque, que 
és el que fem. Creuem el riu Vero pel bonic 
pont medieval de Fuendebaños de tres 
arcs. Un camí ben arranjat, amb baranes i 
esglaons de fusta ens treu del fons del riu 
i ens ofereix una nova perspectiva sobre 
Alquézar. Al final de la pujada trobem 
camps d’ametllers i d’oliveres d’una 
varietat autòctona, l’alquezarana, mentre 
comencem a veure el poble d’Asque i més 
enllà Colungo on destaca el gran campa-
nar de l’església. D’Asque (1 h 30 min), 
poble tranquil i sense comerços, en sortim  
després de passar per la plaça Major on un 
rètol ens indica que Colungo és a 1,6 Km. 
Aquest tram el farem d’anada i tornada. 
És per tant opcional, però recomanable. 
Sortim baixant al barranc del Fonorcal 
que creuem pel Puente del Diablo, d’un sol 
arc que salva el barranc pel seu punt més 
estret però més profund. A la tardor les 

Tardor a Alquézar

“Aquesta baixada 
és tan directa i 
obaga que està 
equipada amb 
trams d’escales, 
passamans i 
passarel·les que 
n’eviten l’erosió.”

1. Alquézar dominat per la col·legiata de Santa María la Mayor
2. El pont medieval de Fuendebaños
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cireres d’arboç ens endolciran aquest tram 
del camí. A Colungo hi ha una botiga, dos 
bars, un restaurant i tres residències de 
turisme rural, força vida, vaja. El que no 
ens hem de deixar perdre és el modern 
i multimèdia Centro del Arte Rupestre, 
que és on es posa en valor tot el llegat de 
pintures rupestres de la comarca, englobat 
per cert, dintre de l’Arte rupestre del arco 
mediterráneo en la Península Ibérica que 
l’any 1998 fou reconegut per la UNESCO 
com a Patrimoni de la Humanitat. Al 
museu aprendrem que els jaciments de la 
comarca abasten un període històric que 
va des del paleolític (22.000 a. de C.) fins 
al neolític (1.500 a. de C.) i que els experts 
els divideixen en funció del període i de la 
temàtica en art del paleolític, art llevantí 

i art esquemàtic. De tornada a Asque  
sortim del poble per la calle Alta seguint 
rètols d’Alquézar por Villacantal. Seguim 
el Camino Natural del Somontano de Bar-
bastro per camins de tractor entre oliveres 
a vegades centenàries amb soques de grans 
dimensions i recargolades. El que no són 
camps està envaït per les alzines. Ens mo-
vem en un altiplà entre barrancs. Davant 
nostre torna a aparèixer Alquézar i en el 
punt on comencem a baixar cap al barranc 
de Lumos trobem el trencall cap a l’Abrigo 
de Regacens, un jaciment corresponent 
als períodes d’art llevantí i esquemàtic. Si 
volem anar-hi hem de comptar 1h entre 
anada i tornada. El nostre camí baixa cap 
al barranc de Lumos emmarcat per unes 
curioses parets arrodonides de conglome-

rat gris. En arribar al fons del barranc ens 
podem desviar  uns minuts barranc amunt 
ja que tenim a tocar un impressionant pas 
engorjat d’un metre escàs d’amplada entre 
parets verticals. Barranc avall un nou tram 
de camí arranjat salva el vertiginós punt 
de confluència amb el riu Vero. Hi arribem 
a l’altura d’un tercer pont medieval, el de 
Villacantal. Aquest estilitzat pont de dos 
arcs en angle marca normalment la fi de 
les dificultats del descens del Vero. Passat 
el pont el camí fa una forta pujada  de poc 
més de mitja hora que ens ofereix unes 
bones vistes sobre el tram inferior del riu 
Vero. Aquest camí culmina a 780 m a la 
collada de San Lucas des d’on tenim una 
perspectiva del sector més obac d’Alquézar 
al que arribem en escassos 10 minuts.

Asque en primer terme i Colungo al fons
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Fem un 
tomb per 
Pontons

Església parroquial de Santa Magdalena
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La ruta de les ermites

Normalment associem la comarca de l’Alt Penedès 
amb una imatge de vinyes, de terrenys plans i 
humanitzats però a la comarca hi ha indrets de 
fesomia accidentada, amb cingles i barrancs més 
semblants a la imatge d’un lloc de muntanya. 
Aquesta és l’estampa de Pontons.

Text i fotografies de Lluís Catasús i Cols

Capella de la Mercè, temple neomodernista construït el 1945
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de la Muntanya. Tot seguit baixarem per 
obagues d’alzinars fins a la riera de Pon-
tons, la travessarem i tornarem a guanyar 
alçada cap al cingle del vessant oposat. 
Passarem a frec del Roc de la Senyera i 
recorrerem el caire de la cinglera fins a 
trobar, encastada a la roca, l’ermita de 
Sant Salvador de la Balma. A la pàgina 
web www.femuntomb.net us podeu 
descarregar la descripció, el croquis de 
la ruta i el track GPS d’aquesta excursió i 
d’altres per la comarca del Penedès.

Descripció de la ruta
Arribem a Pontons per la carretera BP-
2121 i després la BV-2122, que van de Vila-
franca del Penedès cap a Pontons passant 
per Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. 
Podem deixar el vehicle a l’aparcament 
habilitat al costat de la carretera a 
l’entrada del poble (altitud 594 m). Sortim 
de l’aparcament i baixem per la carretera 
BV-2122 en direcció a Vilafranca. 

que malauradament es troba en un estat 
lamentable. Per acabar la visita sortint 
del nucli urbà podeu encaminar-vos cap a 
l’església parroquial de Santa Magdalena 
situada a l’esquerra de la riera, dalt d’un 
cingle que domina el poble. És un edifici 
d’origen romànic reconstruït al segle XIII 
i modificat posteriorment. A la façana 
de ponent conserva una porta romànica 
amb doble arquivolta i impostes.
Es poden fer diverses excursions pels 
voltants de Pontons i pujar al puig de les 
Solanes (917 m), al puig Castellar (944 
m) o al puig de les Agulles (848 m), o fer 
un tomb per les seves fonts (més de 30 en 
el terme municipal) o les seves boniques 
ermites. Us proposo fer un ruta circular 
molt atractiva que ens permetrà conèixer 
dues ermites situades en indrets abruptes 
i aeris de gran bellesa. Primer ens 
enfilarem per pinedes joves fins al turó 
encinglerat de Sant Joan amb les restes 
del Castell Nou de Pontons on trobarem 
la petita ermita romànica de Sant Joan 

Pontons és un petit municipi de 500 
habitants situat al nord-oest de la 
comarca de l’Alt Penedès a tocar de l’Alt 
Camp i l’Anoia (41º 25’ 3’’N, 1º 31’ 4’’E). 
El poble està situat a 584 m d’altitud en 
l’aiguabarreig de diverses rieres i torrents 
que formen la riera de Pontons, un dels 
afluents del riu Foix. El terme municipal 
és accidentat per la serra d’Ancosa amb el 
puig de les Solanes (917 m) i les eleva-
cions que separen la riera de Pontons de 
la riera de Marmellar on trobem el puig 
de Fonoll (819 m) i les Roques del Salt. 
Malgrat el gran incendi de l’any 1986 
la major part del terme continua sent 
ocupat per boscos i garrigues.
Abans d’iniciar l’excursió us recomano 
que feu una volta pel poble i gaudiu de 
la pau i tranquil·litat dels seus carrers 
estrets i costeruts, de les cases edificades 
a la vora de la riera i de les fonts que ani-
reu trobant en cada raconada. Fixeu-vos 
també amb la curiosa capella de la Mercè, 
temple neomodernista construït el 1945 

Croquis
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270 m. (1) Just abans del senyal de trànsit 
de final de Pontons al costat de l’última 
casa (xalet Joana) surt una pista cimentada 
a mà dreta. Un pal indicador ens marca la 
ruta a seguir cap a l’ermita de Sant Joan de 
la Muntanya, GR 92-5 i PR-C 150. Deixem 
la carretera i agafem aquest trencall que de 
seguida es bifurca i girem cap a l’esquerra.
400 m. (2) Abans de la primera corba 
al costat d’una casa que ens queda a mà 
esquerra surt un camí de terra. Deixem la 
pista principal cimentada i agafem aquest 
camí bastant pedregós en el seu inici. Els 
bastons ens seran útils en aquest tram. Pu-
gem pel mig de pinedes joves que s’estan 
recuperant de l’incendi de 1986.
1,2 km. (3) Més endavant trobem 
un trencall i  ens desviem pel camí 
de l’esquerra tot deixant el camí que 
seguíem fins ara. En aquesta bifurcació 
es troba a faltar un pal indicador o una 
marca de pintura, només trobarem una 
petita fita de pedres. El camí continua 
pujant pel mig del bosc.

1,6 km. (4) Arran del camí trobem una 
barraca de pedra seca recentment restau-
rada. Pot ser un bon aixopluc en cas de 
tempesta. Continuem pujant.
1,7 km. (5) El nostre caminet desembo-
ca en una pista ampla i carenera. Hem 
arribat al Pla sobre Sant Joan. Un pal in-
dicador ens indica que hem de continuar 
la pista cap a l’esquerra. 
1,8 km. (6) La pista puja suaument fins 
a un petit replà o collet carener. A mà 
dreta hi ha el turó de Sant Joan on es 
troben les restes del que fou el Castell 
Nou de Pontons. Si pugem, (7) només 
trobarem els fonaments d’una torre de 
planta circular i alguns murs (altitud 
730 m). La vegetació ha cobert aquest 
lloc i avui no és possible apreciar-ne 
quasi bé res. Aquesta construcció defen-
siva és esmentada per primera vegada en 
documents de les darreries del segle XI. 
Després de visitar les ruïnes del castell 
baixem i continuem pel camí que baixa 
a mà dreta fins a trobar l’ermita.

Fitxa tècnica
DISTANCIA: 7,6 km.
HORARI: 3 hores 
DESNIVELL ACUMULAT: 740 metres.
DIFICULTAT: mitjana.
MAPA: Font-Rubí Serra de la 
Llacuna. Editorial Piolet escala 
1:20.000.
OBSERVACIONS: les ermites estan 
situades en indrets abruptes i 
aeris, cal anar en compte.
MÉS INFORMACIÓ: la descrip-
ció de la ruta, el croquis de 
l’itinerari i el track GPS es po-
den descarregar o sol·licitar a la 
pàgina web www.femuntomb.net

“Feu una volta 
per Pontons i 

gaudiu de la pau 
i tranquil·litat 

dels seus carrers 
estrets (…)”

Ermita romànica de Sant Joan de la Muntanya
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un bell panorama de l’Alt Penedès, amb 
la silueta de Montserrat a la llunyania. A 
l’altra banda de la riera podem entre-
veure, ben dissimulada entre les roques, 
l’ermita de Sant Salvador de la Balma. Per 
continuar la ruta agafem el sender que 
baixa just al costat del mirador. El sender 
és estret i baixa fort pel mig d’un alzinar 
molt obac. Hi ha un pas vertical que es 
pot desgrimpar directament o esquivar 
per la dreta amb una ziga-zaga. Seguim 
marques de color verd.
2,4 km. (9). Al cap d’una estona ens 
veiem obligats a girar cap a l’esquerra 
perquè el camí que seguim està ba-
rrat. Continuem baixant pel corriol 
fins a trobar un camí més ample. Un 
pal indicador ens senyala que hem de 
continuar obligatòriament cap a la dreta. 

2,1 km. (8) Ermita de Sant Joan de la 
Muntanya (altitud 711 m). Es troba en un 
indret molt pintoresc encaixada en un 
esperó de la rocalla dominant l’engorjat 
de la riera de Pontons. És una ermita 
romànica del segle XI consagrada el 
1075 pel bisbe Humbert de Barcelona. 
Fou l’església parroquial del castell nou 
de Pontons els vestigis del qual acabem 
de visitar. L’església va ser restaurada 
el 1968. És un edifici d’una sola nau, 
coberta amb volta, amb un absis semi-
circular decorat amb arcuacions i bandes 
llombardes. De l’època romànica només 
en resta l’absis, situat al caire del cingle. 
Haurem de rodejar l’ermita per la dreta 
per un camí d’esglaons de pedra fins a 
arribar a la porta situada a migdia i a un 
bonic mirador des d’on podrem albirar 

Mirador de l’ermita romànica de Sant Joan de la Muntanya

Fem un tomb per Pontons
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3,8 km. (12)  Arribem a la carretera 
BV-2122. Girem a la dreta i agafem la 
carretera en direcció a Vilafranca i al cap 
de 40 metres la deixem i prenem un camí 
cimentat que baixa a mà esquerra cap a 
la casa de colònies de Penyafort. El camí 
asfaltat baixa fins a creuar la riera de 
Pontons. Més endavant passem pel davant 
mateix de la casa de colònies de Penya-
fort (antic Molí de Baix) (altitud 550 m). 
Continuem pel camí rural asfaltat.
4,3 km. (13) En un revolt tancat cap a 
l’esquerra trobem una bifurcació amb 
un camí de ferradura. Just en aquest 
punt hem de deixar la carretera i agafar 
un senderó pujador que surt entre la 
carretera i el camí de ferradura. Atenció 
a les fites de pedra perquè el senderó està 
una mica desdibuixat en el seu inici. El 

senderó comença a pujar de valent i els 
bastons ens poden fer un bon servei. A 
mesura que anem pujant veurem a la 
nostra esquerra el Roc de la Senyera. Una 
agulla de roca, una mica separada de la 
cinglera, on oneja una senyera, actual-
ment una estelada.
4,6 km. (14) Més amunt just on el camí 
comença a planejar trobem un trencall 
amb un senderó que continua pujant. Cal 
parar atenció i agafar aquest trencall cap 
a la dreta. Ara continuem enlairant-nos 
per l’interior d’un espès bosc de pins 
paral·lels al cingle. Quan sortim al caire 
del cingle de les roques de Sant Salvador 
tenim una bona vista del poble de Pon-
tons i de la vall i també veiem l’ermita 
de Sant Joan de la Muntanya penjada al 
cingle de l’altra banda de la riera. 

Cap a l’esquerra arribaríem a la masia de 
Sant Joan. Actualment no es pot passar 
per l’antic camí de la masia i ens veiem 
obligats a vorejar-la. 
2,5 km. (10). Al cap d’una estona tro-
bem a la nostra esquerra la font de Sant 
Joan amb una petita bassa amb peixos 
(altitud 625 m). Continuem el camí.
2,7 km. (11) Desemboquem en  una 
carretera rural cimentada enfront d’una 
casa molt bonica anomenada Forn Teu-
ler. Prenem la carretera cap a l’esquerra 
i continuem baixant. Més endavant 
trobem una cruïlla amb una pista de 
terra que va cap a la masia de Sant Joan. 
Nosaltres continuem baixant per la 
carretera asfaltada i una mica més en-
davant passem pel costat d’unes granges 
que ens quedaran a mà esquerra.

Absis semicircular, decorat exteriorment amb arcuacions i bandes llombardes 
de l’ermita romànica de Sant Joan de la Muntanya
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al seu interior cal grimpar una mica per 
arribar a la porta que s’obre a la façana 
de ponent. A l’interior es conserven uns 
arcs de volta ogivals. Al sostre encara es 
veuen les empremtes de l’encanyissada 
utilitzada en la construcció de la volta.
La capella és catalogada com a romànica 
però els arcs de l’interior no semblen pas 
confirmar-ho. L’esment més antic fins ara 
conegut es refereix a l’any 1319. Una mica 
més enllà de Sant Salvador es pot accedir a 
la cova del Ral que sembla que servia com 
a residència o aixopluc de l’ermità. La cova 
comunica amb la part superior del cingle 
a través de l’avenc del Ral que hem vist a la 
part superior de la cinglera. Per continuar 
l’excursió ens cal seguir baixant pel ba-
rranc de Sant Salvador per un corriol molt 
dret i estret. Bastons útils.
5,4 km. (17) Trobem una bifurcació i 
agafem el caminet de l’esquerra. Conti-
nuem la forta baixada.
5,5 km. (18) Al final de la baixada tro-
bem un marge de pedres. Hem de saltar 

el marge i a l’altra banda trobem un camí 
carreter que seguim a mà dreta. El camí 
continua baixant de manera suau fins a 
desembocar en una pista. Continuem per 
la pista seguint la mateixa direcció.
5,9 km. (19) Arribem al revolt tancat del 
camí rural asfaltat que hem deixat a la 
pujada (punt 13). Ara agafem la via asfal-
tada cap a l’esquerra i ens dirigim cap a 
la casa de colònies de Penyafort.
6,0 km. (20) Casa de colònies de 
Penyafort (altitud 550 m). Just davant de 
la façana principal, a l’esquerra de la ban-
cada, surt un caminet que s’enfila seguint 
la direcció dels pals de telèfon. Agafem 
aquest corriol que puja decidit paral·lel 
a la vall de la riera de Pontons. Més 
endavant el camí fa unes ziga-zagues per 
guanyar més alçada i gira cap al nord.
6,6 km. (21) El corriol desemboca en un 
caminet més ample que cal seguir cap a 
l’esquerra. Després continuem pel marge 
d’una vinya que de seguida es transforma en 
un camí. Més endavant el camí està asfaltat.

5,1 km. (15) Anem resseguint el caminet 
fins que trobem una petita cruïlla. Girem 
cap a la dreta i de seguida ens situem en 
un grup de roques just a dalt de la cinglera 
i al costat a la dreta trobarem l’entrada, 
estreta i vertical, de l’avenc del Ral (altitud 
681 m). Si ens aboquem a la cinglera veu-
rem just a sota nostre la singular ermita 
troglodítica de Sant Salvador de la Balma. 
Per arribar-hi tornem a la cruïlla anterior 
i continuem el camí que comença a baixar 
pel barranc de Sant Salvador per una 
canaleta fins a arribar al peu de les roques. 
Després flanquegem cap a la dreta per 
arribar a l’ermita.
5,2 km. (16) L’ermita de Sant Salvador es 
troba entaforada a mig cingle de les roques 
de Sant Salvador aprofitant la roca com 
a absis (altitud 663 m). L’ermita consta 
d’una sola nau de planta rectangular amb 
el portal adovellat encarat al nord. Els 
murs de ponent i de migdia carreguen 
sobre arcades de mig punt i la nau es 
cobreix amb volta de canó. Per accedir 

L’ermita de Sant Salvador es troba entaforada a mig cingle aprofitant la roca com a absis

Fem un tomb per Pontons
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6,8 km. (22) El camí desemboca en  
una carretera (altitud 618 m). Ja veiem 
les primeres cases de Pontons. Agafem 
la carretera cap a l’esquerra i iniciem la 
baixada cap al poble.
7,4 km. (23) Arribem al pont sobre 
les rieres de Carbons i Molinots. A la 
dreta veiem les ruïnes de l’antic molí 
del Poble també conegut com a molí de 
Dalt o de la Senyora. És un molí fariner 
d’època medieval encara que l’actual 
construcció data del segle XVII. 
Passem el pont i entrem al poble pel 
carrer de l’Església. A mà esquerra ens 
quedarà la font d’en Casellas. Més enllà 
girem a mà dreta pel carrer Major fins 
a arribar a la Placeta.
7,6 km. (24) Un cop a la Placeta girem 
a l’esquerra i passem el pont que creua 
la riera. A la dreta veurem la cape-
lla neomodernista de la Mercè. Just 
passat el pont girem a la dreta i trobem 
l’aparcament on hem deixat el vehicle 
(altitud 594 m).

Casa de colònies de Penyafort, antic Molí de Baix

Roc de la Senyera
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La ruta
dels set 
masos
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Artés és un poble més, situat a la Cata-
lunya central, al Bages, però amb algunes 
característiques rellevants. És petit, encara 
no arriba als 6.000 habitants amb tots els 
avantatges que això suposa, tranquil·litat, 
gent molt cordial, absència de violència... 
Però això no treu que sigui un poble amb 
comoditats on es pot gaudir de molts 
serveis propis de pobles més grans -CAP, 
institut, escola, escola bressol municipal, 
biblioteca, zona esportiva amb piscina i po-
liesportiu tancat...- perquè Artés dóna ser-
veis a altres pobles propers més petits com 
Avinyó, Calders, Monistrol de Calders... 
Fins i tot a l’abril és la seu d’una important 
fira de maquinària agrícola i vehicles. I al 
setembre, la Festa de la Verema del Bages.
Per conèixer Artés només cal anar a un 
quart d’hora de Manresa, on hi ha l’estació 
de Rodalies per baixar tranquil·lament 
a Barcelona, o prendre un autobús cap a 
Andorra, o en 25 mi- nuts des de Vic i per 
carretera. Es triga una mica més si es fa 
servir l’autobús.
Artés ha sabut conservar la seva activitat 
agrícola i ramadera. Aporta dues recone-
gudes marques a la Denominació d’Origen 
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del pla de Bages. També produeix oli. Hi ha 
cavalls, boví, porcí (faltaria més!) i pastura 
de ramats (cabres i ovelles). A la vegada ha 
desenvolupat un potent polígon industrial 
amb conegudes marques (de fabricació 
d’esquís, alimentàries, ...) amb l’avantatge 
que està discretament ubicat i fa poca nosa, 
a diferència dels habituals i omnipresents 
polígons que hi ha arreu.
Paisatgísticament és un preciós entramat 
de boscos que separen conreus al voltant 
dels corresponents masos, per sort gairebé 
tots actius, emmarcats per Montserrat i 
els Pirineus occidentals. El poble es va fer 
al voltant d’un turó amb un castell, avui 
enrunat, que vigilava l’entorn, amb els seus 
carrers estrets i cases de pedra. La resta no 
té res fora del que és normal a casa nostra, 
però si més no s’ha lliurat dels excessos 
constructius.
Situat a la cruïlla dels dos eixos interiors, 
l’auto- pista del Llobregat i l’Eix transversal, 
darrerament desdoblat, està a prop de tot 
arreu: Barcelona, Girona i la Costa Brava, 
fins i tot la Costa Daurada, i, sobretot, dels 
Pirineus -amb visió directa- i molt més del 
Prepirineu. Això només importa als prop 
de sis mils artesencs, però alhora fa que 
Artés estigui a prop de la resta de catalans.
Per la seva situació no estranyarà al lector 
que estigui a tocar de tres camins de Gran 
Recorregut, el GR3, el GR4 i el GR177. Però 
sobretot d’una densa xarxa de camins 
comarcals i locals molt ben senyalitzada. 
Un paradís per a l’excursionista, i per al 
ciclista de muntanya o de carretera (Sant 
Llorenç del Munt, Moianès, Lluçanès ...).
Quan per tot això anterior ens vàrem de-
cidir a anar-hi a viure fa pocs anys, una de 
les primeres coses que vaig voler fer -com a 
qualsevol lloc on vaig a viure, ni que sigui 
uns dies- és disposar d’una ruta bàsica, de 
referència, per a anar a córrer i gaudir del 
paisatge de l’entorn. A partir d’aquí, hi ha 
infinites alternatives a afegir.
I això interessa a algú més? Doncs penso 
que sí, perquè vaig encertar no només 
amb un simple circuit per ús personal sinó 
que amb una ruta molt representativa del 
Bages, amb unes perspectives notables, 
alhora que fàcil, familiar i accessible. Per 
anar-hi un matí o una tarda i a partir 
d’aquí, el que es vulgui. A més, sabia que 
estava en un “forat” dins les nombroses ru-
tes “oficials” -un miler- disponibles al Web 
del Palau Robert de la Generalitat (pel que 
els proposaré afegir-la). És allò de resoldre 
el problema de sempre “allà no hi he estat 
mai, però, què es pot fer si hi anem?”.

 Les vinyes i desenes de barraques de pedra seca per aixoplugar-se i guardar 
les eines, formen part del paisatge artesenc.
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Si entrem en un dels Webs de rutes 
disponibles, que, de tantes rutes que hi 
ha, costa triar les més interessants i ben 
documentades.

Descripció de la ruta 
dels set masos: Can Vila, 
les Tàpies, Mas del Forn 
de Calç, les Quingles, el  
Mont-ros, la Torre Cabota, 
la Paloma
Longitud 10 km, desnivell ±237 
metres. Per fer a peu o en bici-
cleta de muntanya.

Una vegada deixat el vehicle als aparca-
ments de la ronda del Torrent del Mig, a 
l’entrada del poble, pugem amunt deixant 
l’escola bressol i la zona de patinatge a 
l’esquerra, fins a l’ hípica (0.3 km) on dei-
xem la ronda i agafem un camí senyalitzat 
(que no és altre que el camí de Sant

Jaume, al Bages), a la dreta, cap al sud-
oest, per travessar el torrent (0.45 km) i 
remuntar per l’altra banda fins a l’Arbre 
dels Enamorats (0.6 km), on agafem la pis-
ta entre conreus que ens porta a can Vila 
(1.1 km). Voltem aquest mas reconvertit en 
restaurant, per la nostra esquerra, veient 
a la dreta uns breus moments l’important 
polígon industrial d’Artés, alhora que 
escoltant el soroll de les seves fàbriques.
Sempre pujant suaument cap al sud-
oest se- guim entre conreus i vinyes fins 
al límit del bosc (1.8 km), on tenim a 
l’esquena, el poble emmarcat pels Piri-
neus. Resseguim de pujada la pista encara 
uns 200 metres i quan ja s’endinsa al bosc 
(2.0 km), poc abans de la carena (amb 
vistes al Montcau, si volem arribar-nos-
hi), deixem la pista i el camí de Sant Jaume 
per agafar a la dreta un camí en baixada, 
seguint el límit del bosc i els conreus, 
fins que aquests s’acaben (2.3 km) i el 
terreny baixa bruscament fins a la font de 
les Tàpies (2.45 km), amb el seu gorg, els 
plataners i els pollancres de 40 metres. 

Aquests metres de baixada és l’únic tram 
que, si es va en bicicleta, es recomana 
portar-la al costat.
Seguim per l’altra banda en forta pujada, 
sempre cap al sud-oest, fins a sortir en 
una pista (2.8 km) a tocar del mas de les 
Tàpies, emmarcat per la silueta de les 
parets de Montserrat. Podem arribar al 
mas, però la ruta agafa la pista en direcció 
contrària, ara sempre cap a l’est, recorrent 
els conreus fins a retrobar el torrent de les 
Tàpies aigües amunt del gorg (3.8 km), on 
davant hi ha el forn de calç, a l’altra banda 
del torrent. Cercant per Internet “forn calç 
Artés” podem trobar força informació.
Visitat el forn, retornem a la cruïlla 
d’abans de creuar el torrent, i seguim la 
ruta pujant suaument al sud-est, amb el 
torrent no gaire lluny a l’esquerra i de 
seguida veurem el mas de les Quingles a 
la dreta. A la cruïlla que va al mas (4.15 
km) seguim cap a l’est fins retrobar de 
nou el torrent de les Tàpies (4.6 km). No 
travessem el torrent sinó que agafem una 
petita pista gairebé en direcció contrària, 

La ruta dels set masos

Passat can Vila (ben visible a l’esquerra de la foto) comencem a tenir perspectives, del poble i dels Pirineus, des del 
Puigmal a l’esquerra, fins el Bastiments i el pic de la Dona al centre.  I més a la dreta, el Canigó.
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en forta pujada, cap al sud-oest però que 
de seguida va girant cap a l’est fins al mas 
del Mont-ros (5.5 km) a la part més alta de 
la ruta. Seguim la suau pista que va girant 
cap al nord fins a veure davant la torre 
Cabota, amb tots els Pirineus, des del Port 
del Comte fins al Canigó. Hem de passar 
de nou el torrent de les Tàpies amb un 
petit embassament (6.5 km) i pujar cap a 
l’oest fins al mas (6.9 km) amb una petita 
capella de la Mare de Déu de Fàtima, que 
deixem a la nostra dreta.
El mas és a només 200 metres de la carre-
tera de Calders a Artés, però nosaltres ani-
rem cap a l’oest fins a ajuntar-nos amb una 
pista a la dreta (7.1 km), que també ve de la 
carretera. Seguint per la pista però només 
30 metres, a la dreta surt un camí al nord 
que ens baixa cap a Artés entre conreus i 
oliveres. De seguida ens trobem el poble al 
davant, i com a primer pla un gran edifici 
d’una coneguda institució d’estalvi omni-
present a la majoria de pobles durant els 
80. Per això, quan el camí està encaixat per 
murs de pedra a banda i banda, pro- poso 
agafar un trencall a l’esquerra (7.7 km), a 
l’oest, i poc després novament al nord, que 
fa marrada i ens aporta una visió més bu-
còlica del poble, amb el mas de la Paloma i 
els seus conreus a l’esquerra.
Quan estem a tocar del bloc de pisos, a la 
nostra dreta (8.5 km) l’evitem i tirem cap 
a l’esquerra pel petit carrer de Montserrat 
Roig, que fa cantonada amb el final del 
carrer Sant Cristòfol (8.6 km). Des d’allà 
surt un corriol a l’oest que recorre un 
panoràmic turó, que en acabar-se (8.9 
km) trenca al nord fins als carrers Serra 
del Cadí i Arquitecte Gaudí, a la zona 
esportiva i l’institut, ja a tocar del punt 
de sortida.
I, ara que ens hem viciat amb portar el 
track pel GPS, com ho fem per fer una 
ruta sense aquest modern àngel de la 
guarda? També podríem anar amb la 
revista o fer una fotocòpia, ampliada, 
del plànol. Recomano preparar la ruta 
anant al plànol del web de l’ICC (http://
www.icc. cat/vissir3/). Una vegada obert, 
progressem fins al zoom 7 i 8 (no ens 
caldrà desplaçar-nos gaire, ja que Artés 
és gairebé al centre de Catalunya), i a la 
pestanya “Veure i comparar”, emprar 
les opcions “Topogràfic” (l’emprada per 
il·lustrar aquest article) per situar-se, i 
“Ortofoto” per veure la zona a vol d’avió. 
També podem fer “captures” segons ens 
plagui, i imprimir-les.

El Forn de la calç

En primer terme el Mas del Forn de Calç, i de fons, el de les Quingles

El mas del Mont-ros, el cinquè

La Torre Cabota amb la seva ermita de la Mare de Déu de Fàtima
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Or
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ny
a

Independentment de 
l’activitat que practiquem, 
l’orientació és en si 
mateixa una pràctica 
que ens permet millorar 
l’experiència sobre el 
terreny. Anem a repassar 
els principals conceptes.

Text i fotografies 
d’Israel Perni
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Conceptes claus

Una muntanya és per definició una elevació 
del terreny, aquest és un dels factors deter-
minants per poder-nos orientar, que tal com 
diu la seva etimologia és buscar l´Orient o 
identificar el punt on  surt el sol per l’horitzó 
vist des de la nostra posició i a partir d’aquí 
situar Nord, Est, Sud i Oest.
Per dur a terme l’exercici d’orientació l’element 
més important del que podem disposar és la 
cartografia o mapa topogràfic, el mapa és 
la representació de la realitat mitjançant un 
model a escala del terreny o orografia, repre-
sentant les formes existents mitjançant el que 
anomenem una projecció cartogràfica i repre-
sentant desnivells mitjançant l’equidistància. 
La forma com construïm un mapa és determi-
nant per tal de fer efectiva l’orientació, des del 
mapa podem mesurar distàncies, desnivells 
i orientació. El cartògraf empra un model 
matemàtic anomenat projecció que permet 
representar una figura esfèrica, com és la Terra 
i el seu geoide, i així mantenir les distàncies 
lineals a escala sobre el mapa.
Per tenir en compte els desnivells del nostre iti-
nerari haurem de fer servir les corbes de nivell, 

l’equidistància del mapa ens diu cada quan les 
trobem, per exemple una equidistància de 10 m 
ens diu que tot aquell element menor d’aquesta 
alçada no el trobarem representat, a part dels 
elements artificials hidrogràfics o d’ús civil.
Si el nostre itinerari creua corbes de nivell cap 
on es tanquen sabem que pujarem, amb equi-
distància de 10 m si tallem 5 línies pujarem 50 
m de desnivell. Per tal d’ajudar-nos els mapes 
disposen d’unes corbes de nivell més ressalta-
des que anomenem corbes de nivell mestres, 
per tal de facilitar els càlculs d’acumulats.
Per calcular els temps podem teoritzar amb 
Pitàgores per aconseguir la projecció en 
distància i temps, però el que jo us recomano 
és fer servir el seny, l’experiència i una bona 
presa de decisions.
En preparar un itinerari heu de fer-ho amb els 
punts de pas adients i disposar els temps es-
timats, també les possibles alternatives o vies 
d’escapament, que en definitiva passa tot per 
treballar abans d’anar a l’aventura i quedar-
nos sense temps de tornar.
Si tenim clar en quina època de l’any som po-
dem tenir en compte les efemèrides del Sol i de 
la Lluna, que ens donen una dada general per 
tal de dur a terme un exercici d’orientació.

Tracem el rumb (Font: Montserrat 1:10.000 d’editorial Alpina)

Orientem el mapa cap al nord (Font: Montserrat 1:10.000 d’editorial Alpina)

Orientar-se a la muntanya
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Posicionament

Des d’un punt aproximadament conegut 
(succint) podem trobar amb molta pre-
cisió la nostra posició, per tal de fer-ho 
ens cal un mapa detallat, per exemple 
Alpina de Montserrat 1:10.000, una 
brúixola de marcació o brúixola plana i 
visibilitat suficient per veure dos o més 
elements inequívocs. Freqüentment 
buscarem elements que podem trobar 
també sobre el mapa.

La llegenda del mapa
La llegenda del mapa ens indica clara-
ment el format de coordenades, la varia-
ció anual i declinació del lloc, distin-
gint el nord real: efecte de la rotació de 
la Terra vers si mateixa, nord magnètic, 
fruit del camp electromagnètic produït 
pel camp de nucli i el nord de la qua-
drícula, situat en relació al meridià de 
referència segons la projecció emprada.

A més, la nostra posició al geoide, nom 
que rep la figura que representa la Terra, 
ens pot venir donada per les coordenades 
en format latitud i longitud o lat/lon, que 
normalment trobem en vermell al nostre 
mapa topogràfic on topo identifica el 
nom del lloc o topònim. És a dir, per tal 
de fer una orientació rigorosa hem de ser 
capaços d’identificar el terreny (orografia) 
i a quin lloc som, aquesta dada l’hem de 
treure del mapa topogràfic pel lloc on som, 
llegint el nom o bé l’orografia mitjançant 
les elevacions del terreny representades 
amb les corbes de nivell i els recursos 
hidrològics, com ara rius, rieres o estanys.

Orientar el mapa
Abans de començar l’activitat és reco-
manable fer un esquema de l’itinerari a 
seguir: buscarem un lloc pla, el terra no 
sempre és el millor element, alguna vega-
da haurem de doblegar el mapa i llavors 
perdrem fiabilitat. 

Orientar-se a la muntanya

Tipus d órientació

L’orientació es composa de dos aspec-
tes sobre els quals tota l’estona podem 
tornar, un és l’orientació precisa i la 
contrària és la succinta. Per exemple 
sortint de Santa Cecília de Montserrat 
podem veure el Cavall Bernat i constatar 
que portem el rumb o direcció correcte 
si volem pujar a l’ermita de Sant Benet. 
Sempre que sigui possible ens orienta-
rem amb elements artificials, com ara 
la carretera, el monestir de Sant Benet o 
elements naturals dels terrenys, com són 
les diferents agulles.
Amb la brúixola trobarem el rumb 
precís, quan ens aproximem pel Camí 
de l’Arrel haurem de refiar-nos de 
l’orientació succinta tant como sigui 
possible, ja que el corriol serpenteja i 
ens deixa pocs llocs on tornar a buscar 
un rumb amb precisió. Aquest exercici 
també depèn del tipus de brúixola de la 
que disposem.

“Abans de 
començar 

l’activitat és 
recomanable 

fer un esquema 
de l’itinerari a 

seguir”

Establim el rumb inicial
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Aquí deixem de girar i apuntem el que 
ens diu la línia de direcció de la brúixola, 
per exemple 110º, que és el nostre rumb a 
seguir per començar l’itinerari.

Saber on som
Si volem determinar la nostra posició 
amb seguretat el que ens dóna peu a 
saber on som és reconèixer el lloc, sovint 
tenim un punt de referència, com ara 
elements artificials que podem identificar 
fàcilment o també elements lineals.
Si som capaços de situar-nos al mapa 
d’aquesta forma podrem llegir les coor-
denades, així ens situarem amb una pre-
cisió de pocs metres i si cal poder donar 
aquesta posició quan sigui necessari.
En aquest cas apuntarem amb la fletxa 
de direcció cap a l’element i situarem les 
línies de nord al 0º. Repetirem almenys 
amb un altre element, en el meu cas a 
Montserrat des de la banda de Santa 
Cecília, l’agulla del Cavall Bernat o el 
monestir de Sant Benet.

Un cop trobem un bon lloc per desplegar 
el mapa haurem de buscar que la línia de 
direcció de la brúixola estigui alineada 
al nord, si pertoca compensarem la decli-
nació i llavors farem coincidir la línia del 
nord amb la quadrícula del mapa.
La brúixola transparent consta de dife-
rents parts, l’agulla amb el cap imantat 
ens indica el nord magnètic, veiem una 
escala amb 360º que ens marca el rumb 
i la part mòbil o limb que ens ajudarà 
a mesurar l’orientació  amb precisió i 
ajustar la declinació i variació magnètica 
quan sigui necessari.

Traçar un itinerari
Quan tenim el mapa orientat i com-
pensat amb la declinació podem traçar 
l’itinerari a seguir, sense bellugar 
l’orientació del mapa procedim a situar la 
part externa de la brúixola en la direcció 
on volem anar, el pas següent és girar el 
limb fins que la punta vermella coinci-
deixi amb el 0º, és a dir, amb el nord. 

Cartografia
MONTSERRAT 1:10.000 
D’EDITORIAL ALPINA

Posicionem el rumb en funció del Monestir de Sant BenetEns posicionem mirant el Cavall
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Hudson Stuck
millor pujar una muntanya que trobar una mina d’or Manel Canales

Família: papilionidae
Espècie: Iphiclides podalirius

Xuclallet o papallona zebrada
Lluís Catasús

ES� ZL[LTIYL�KL�� ��� S»L_WSVYHKVY�-YLKLYPJR�*VVR�HÄYTn�
que havia pujat el cim del Denali o Mont McKinley (6.168 
m). L’any següent publicà el llibre To the Top of the Con-

tinent, on hi havia una foto amb una persona dalt del cim, que 
suscità les sospites d’alguns alpinistes. Poc temps després, 
aquests demostraren que en realitat Cook 
havia pujat una muntanya de 1.675 m, situa-
da a uns 30 km del cim, que actualment es 
coneix amb el nom de “Fake Peak” (Pic Fals). 
Finalment, el 7 de juliol de 1913 l’expedició 
formada per Hudson Stuck, Harry Karstens, 
Walter Harper i Robert Tatum assoliren la pun-
ta Sud (6.168 m). Un cop arribats al cim van 
veure amb gran sorpresa la bandera que els 
integrants de l’expedició Sourdough havien 
plantat tres anys abans a la punta Nord, que 
dista uns 3 km de la Sud. Hudson Stuck (Lon-
dres 1863-Fort Yukon, Alaska, 1920) va ser un 
religiós de l’Església Episcopal dels Estats Units. Amant dels 
espais oberts, després de completar els seus estudis al King’s 
College, es plantejà emigrar a Austràlia o a Texas. S’ho jugà a 
cara o creu i el 1895 anà a Texas, on al principi treballà com a 
cowboy. Més endavant estudià teologia i va ser ordenat sacer-
dot, arribant a ser rector de la catedral de Sant Matthiew de la 

ciutat de Dallas. El 1904 va ser anomenat ardiaca del territori de 
Yukon, on continuà la seva tasca social, convertint-se, a més, 
en un ferm defensor de la cultura i el drets dels indis d’Alas-
ka. Així, per exemple, enlloc de McKinley defensà el topònim 
Denali, que vol dir “el més gran” en les llengües atapascanes 

que parlen els indis que viuen pels voltants 
d’aquesta muntanya. Durant els setze anys 
que va viure en aquestes terres va recórrer 
desenes de milers de quilòmetres amb trineus 
de gossos i canoes. Moltes d’aquestes expe-
riències les va explicar als llibres Ten Thou-
sand Miles with a Dog Sled i Voyages on the 
Yukon and its Tributaries. També va escriure 
The Ascent of Denali. Just en el primer capí-
tol d’aquest llibre apareix una frase que resu-
meix el seu tarannà: “Prefereixo pujar aquesta 
muntanya que descobrir la més rica mina d’or 
d’Alaska”. Els seguidors de l’Església Episco-

pal el recorden el 22 d’abril de cada any, segons el seu calen-
dari, aquest és el dia dedicat a ell i al naturalista John Muir. Els 
que no són seguidors d’aquest corrent religiós el recordaran 
si pugen el Denali o miren el mapa de la zona, ja que a prop 
d’aquesta muntanya hi ha l’anomenada Archdeacons Tower 
(Torre de l’Ardiaca) de 5.974 m.

La xuclallet o papallona zebrada és una papallona diürna 
molt elegant. Viu a les zones temperades d’Euràsia en 
zones de terra baixa i muntanya mitja-

na. Al nostre país és fàcil veure-la volar al 
Prepirineu entre l’abril i l’agost pels marges 
KLSZ�IVZJVZ�HTI�HI\UKnUJPH�KL�ÅVYZ�P�SS\U`�
de les zones urbanitzades.
És una de les papallones més grans d’Eu-
ropa amb una envergadura d’entre 6 i 8 cm. 
Les ales són blanques o groguenques amb 
unes cridaneres franges negres longitudi-
nals que li donen l’aparença zebrada. Les 
ales posterior tenen un ocel de color blau 
amb unes taques negres i ataronjades, a 
més de dos llargs apèndixs caudals. S’as-
sembla a la papallona  reina (Papilio mac-
haon) amb el fons groc i reticulat negre. 
Com totes les papallones d’aquest grup 
té un òrgan defensiu anomenat osmeteri 
que emet una secreció d’olor desagrada-
ble rica en terpens, per dissuadir els seus 
depredadors, les aus. 
La femella pon els ous sobre les fulles d’arbustos amb 
fruits i d’arbres fruiters de la família de las rosàcies. Les 

larves apareixen entre una i quatre setmanes i durant les 
primeres fases del seu desenvolupament són molt seden-

tàries. L’eruga és rabassuda de color verd 
tendre. Presenta una banda groguenca al 
dors de la que surten cap als costats d’al-
[YLZ�TtZ�ÄULZ�YLTH[HKLZ�HTI�W\U[Z�H[H-
ronjats. Les larves s’alimenten de diferents 
espècies de rosàcies arborescents, com 
l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’Ara-
nyó (Prunus spinosa), la moixera de guilla 
(Sorbus aucuparia) o fruiters dels gène-
res Prunus (presseguer, cirerer, alberco-
quer, prunera, ametller), Malus (pomera) 
o Pyrus (perera). Les crisàlides passen 
normalment l’hivern en estat d’hibernació, 
i són molt vulnerables als depredadors. 
Apareix en dues o quatre generacions des 
KLS�THYs�ÄUZ�H�ÄUHSZ�K»LZ[P\�
En els darrers anys, a causa dels canvis en 
les pràctiques agrícoles i en l’organització 
del paisatge (on han desaparegut moltes 
tanques d’aranyoners i d’arços blancs) s’ha 

convertit en una espècie escassa en el centre d’Europa. Està 
protegida per la llei en alguns països europeus.
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La Cerdanya
Una vall amb història Eduard Soler

La Cerdanya és una vall situada al nord de Catalunya 
amb unes característiques molt particulars. És la més 
gran de les poques valls pirinenques orientades d’est 

a oest, en comptes de fer-ho de la manera més habitual de 
nord a sud, la qual cosa la converteix en un dels territoris 
de major insolació de tot Europa, motiu pel qual s’instal·là 
durant els anys seixanta del segle passat el forn solar de 
Font-Romeu, un dels més grans del món, amb l’objectiu 
K»LZ[\KPHY�SH�JHW[HJP}�KL�SH�YHKPHJP}�ZVSHY�P�LSZ�ILULÄJPZ�KL�
llur transformació en energia.

.LVNYnÄJHTLU[��
l’ampla vall de la 
Cerdanya s’extén 
des de la seva 
capçalera al coll 
de la Perxa (1.579 
T���H� S»LZ[��ÄUZ�HS�
congost de Mar-
tinet, a l’oest, al 
voltant del curs 
inicial del riu 
Segre, limitant 
al nord amb la 
serralada axial 
pirinenca i al sud 
amb les serrala-
des del Cadí i el 
Moixeró, essent 
la seva cota mí-
nima d’uns 1.000 
metres camí de 
la Seu d’Urgell. 
L’altitud de les 
muntanyes que 
envolten la vall 
oscil·la entre els 2.500 metres i els gairebé 3.000 metres 
dels cims del Carlit (2.921 m) i el Puigmal (2.913 m).

Pel que fa a la vegetació, la diversitat i bellesa paisatgística 
tZ�TVS[�L]PKLU[!�KLZ�KLSZ�[YL[Z�W\YZ�KLS�TLKP[LYYHUP�ÄUZ�HSZ�
prats alpins dels punts més elevats, tot trobant-nos amb 
boscos submediterranis, fagedes, boscos boreals de pi 
roig, i boscos de coníferes subalpins, on arrela el pi negre i 
l’avet. La vegetació ceretana es considera d’un interès es-
pecial, doncs les baixes temperatures, així com l’alta humi-
tat de la zona i la seva altitud contribueixen a l’existència 
d’espècies que no són pròpies de l’àrea del mediterrani, 
sinó més aviat del nord d’Europa i de les altes muntanyes 
crentreeuropees o alpines.

Administrativament els 1.086,07 km2 d’extensió del territori 
històricament català de la Cerdanya es reparteixen entre 
els estats espanyol (50,3 %) i francès (49,7 %) des del Trac-
tat dels Pirineus signat el 7 de novembre de 1659 entre 
Felip IV de Castella i III d’Aragó, i Lluís XIV de França, per 
WVZHY�Ä�HS�SP[PNP�KL�SH�.\LYYH�KLSZ�;YLU[H�(U`Z��7VW\SHYTLU[�
s’accepta la denominació d’Alta Cerdanya per referir-se a 

la part de territori francès, i Baixa Cerdanya per referir-se 
a la part de territori espanyol, la qual coincideix amb la co-
marca natural catalana de la Cerdanya, repartida alhora 
entre les províncies de Girona i Lleida des de 1833.

L’Alta Cerdanya, administrada per França, no constitueix 
una entitat administrativa com a tal, sinó que pertany al 
departament dels Pirineus Orientals a la regió de Llengua-
doc-Rosselló. Pel que fa a la Baixa Cerdanya, aquesta es 
reparteix en onze municipis a la província de Girona i 6 a la 

de Lleida. A més, 
dins la Baixa 
Cerdanya hom hi 
distingeix dues 
subcomarques: 
la Batllia o Peti-
ta Cerdanya, al 
voltant de Bellver 
de Cerdanya, i el 
Baridà, que rep 
el nom del poble 
de Bar, que tam-
bé s’extén per la 
comarca veïna 
de l’Alt Urgell.

A més de part de 
la Cerdanya, pel 
Tractat dels Pi-
rineus també es 
cediren a mans 
franceses la tota-
litat dels territoris 
de la Catalunya 
Nord del Capcir, 
LS� *VUÅLU[�� LS�

Rosselló i el Vallespir, és a dir, tots els seus 33 pobles a 
excepció de Llívia, el qual se’n lliurà per la seva condició de 
vila, tot i ser un punt estratègic desitjat per les dues parts. 
Des d’aquell moment Llívia ha esdevingut una petita illa de 
territori català envoltat de territori francés a condició de 
X\L�THP�LZ�JVU]LY[xZ�LU�WSHsH� MVY[PÄJHKH��(�JHU]P�-YHUsH�
s’avení a mantenir el camí que uneix Llívia amb Puigcerdà 
lliure de peatge.

L’agricultura i la ramaderia foren de sempre les activitats 
LJVU~TPX\LZ�KL� SH�]HSS�ÄUZ�X\L�H�ÄUHSZ�KLS�ZLNSL�?0?�JV-
mençaren a arribar els primers estiuejants, gent benestant 
de Barcelona que construïen cases luxoses on passar les 
vacances. Progressivament les millores urbanístiques arri-
baren de manera evident a Puigcerdà, capital de la Cerda-
nya; el 1922 hi arribà el tren de Barcelona, el 1927 ho feu el 
;YLU�.YVJ�KLZ�KL�7LYWPU`n"�WYVSPMLYn�S»HÄJP}�WLY�S»LZX\x�P�LSZ�
LZWVY[Z�K»OP]LYU�P�KL�T\U[HU`H�LU�NLULYHS��ÄUZ�X\L�HS�� ����
l’obertura del túnel del Cadí marcà un abans i un després 
en les comunicacions i l’accessibilitat des de la Catalunya 
JLU[YHS��JVU]LY[PU[�KLÄUP[P]HTLU[�LS�[\YPZTL�LU�SH�WYPUJPWHS�
activitat econòmica de la comarca.
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Notícies i activitatsNotícies i activitats
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Excursionisme 382 

Andorra
- Horari:  3 h per la pujada  6 h per tot el circuit
- Desnivell: + 764 m
- Època: descripció feta en condicions estivals de juny a 
novembre, tot i ser un circuit clàssic d’esquí de muntanya
- *HY[VNYHÄH: Andorra. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina
- Accés: a Andorra prenem la carretera CG2 en direcció 
Encamp i Canillo. Passat Soldeu i el trencall per anar al túnel 
d’Envalira  prenem un trencall a la dreta i ens endinsem en 
el sector Grau Roig de l’estació  d’esquí  Grandvalira on 
estacionem el vehicle a la cota 2.100 m
- Descripció!� .YH\� 9VPN� LZ� [YVIH� H� SH� JVUÅ\uUJPH� KL� [YLZ�
circs pirinencs d’origen glaciar, el dels Pessons a l’oest, el 
dels Collels al sud i els Clots de la Menera més a l’Est. El 
dels Pessons, amaga un gran nombre de bells llacs que val 
la pena visitar. Sortim de l’aparcament i al peu del telecadira 
anomenat Xavi, al costat d’un restaurant, trobem una pista 
que seguim amunt cap a l’oest. A l’hivern és una pista d’esquí 
anomenada Tortuga, per això a mida que la seguim amunt 
anem trobant canons de neu. En 25 minuts arribem a l’estany 
Primer, a 2.300 m, anomenat així per ser el més baix del circ, 
LS� WYPTLY� KL�TVS[Z�� +LZJVIYPT�WLY� Ä� SH� ILSSLZH� P� S»HTWSP[\K�
del circ dels Pessons. A tocar del llac hi ha un restaurant de 
l’estació d’esquí, tancat quan ho està aquesta. Darrere seu 

Hoya de Huesca
- Horari: 2 h per l’anada

- Desnivell: 450 m, comptant que al principi haurem de 
baixar i pujar dues vegades

- +PÄJ\S[H[: per coronar el cim hem de superar unes clavilles 
de ferro clavades a la paret

- Època: com gairebé totes les excursions a la serra de Guara 
es poden fer tot l’any, tot i caldria evitar les calorades de 
l’estiu

- *HY[VNYHÄH: Sierra i cañones de Guara. Esc. 1:40.000 
Editorial Alpina

- )PISPVNYHÄH: Sierra de Guara d’’Oscar Ballarín. Guia Alpina. 
Ed. Alpina

- Accés: Per la carretera N-240, 6 Km abans d’Osca prenem 
HS�UVYK�SH�/<�����JHW�H�3VWVYaHUV�P�ZLN\PT�ÄUZ�)HYS\LUNH��
(SSx�WYLULT�SH�/<�=������ÄUZ�H�:HU�1\SPmU�KL�)HUaV��,U�LS�
tram de carretera que uneix els dos nuclis d’aquest poble, a 
la sortida d’un revolt molt marcat, prenem una pista. Deixem 
un primer trencall a la dreta que porta a l’aparcament per anar 
a San Martín de la Val d’Onsera. Seguint recte uns vuit-cents 
TL[YLZ�HYYPILT�HS�ÄUHS�KL�SH�WPZ[H�VU�OP�OH�\U�LZ[HJPVUHTLU[
- Descripció!�+LZ�KL�:HU�1\SPmU�KL�)HUaV�SH�TPYHKH�ZL»UZ�
LU�]H�JHW�H�LS�KVISL�JPT�KL�SLZ�WLU`LZ�K»(TmU�P�:HU�4PN\LS�
X\L�JVUMVYTLU�LS�:HS[V�KL�9VSKmU��(]HUsHKLZ�HS�JVUQ\U[�

Peña Amán (1.121 m) al Salto de Roldán

Circ i Pic dels Pessons 2.864 m
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s’alcen els pics Baix i Alt del Cubil. 
Resseguim a l’esquerra la riba del llac 
seguint marques de GR.  En arribar al  
seu desguàs trobem la con-
Å\uUJPH� KLS� .97� K»(UKVYYH� P�
del GR7. Creuem el desguàs 
sobre pedres i seguim el GR 
cap a l’oest. Seguim el ves-
sant sud de l’estany abans 
d’encarar el sender evident i 
en forta pujada que ens deixa 
a la riba de l’estany Forcat 
poc profund i cobert parcial-
ment per vegetació. Seguim 
el GR circ amunt, trobem un 
UV\� LZ[HU`VS� HSSHYNHZZH[� P� Ä-
nalment fem cap a l’estany 
Rodó (1 h 5 min) un del grans 
del circ. El cim més proper és 
ara el Montmalús de 2.782  m.  
Segueix  un sector més planer 
i sense llacs on el riu fa mean-
dres i el groc dels liliums ale-
gra la vista. Una graonada so-
bre roca ens porta a l’estany 
KLS�4LSPNHY����O����TPU���P�ÄUHS-
ment l’estany de les Fonts (2 h) 

a 2.490 m, tancat per forts pendents 
KL�WLKYLNHY��(X\LZ[�WVKYPH�ZLY�LS�ÄUHS�
d’una bonica i bucòlica excursió. És 

semblem marcar la porta d’entrada del 
sector més occidental de la serra de 
Guara. A l’estacionament, 730 m, un in-
KPJHKVY�HZZLU`HSH�SH�7L|H�(TmU�P�LS�7P-
cón, cim destacat del sector. Seguim el 
camí en baixada, passem a tocar d’una 
balma tapiada i creuem  el barranc de 
San Martín de la Val d’Onsera. Un cop 
creuat comença la pujada per un camí 
evident a trams empedrat entre  ve-
getació de garriga. Tot seguit (20 min) 
un nou pal indicador marca la divisió 
dels camins cap el Picón, a la dreta i el 
nostre que seguim a l’esquerra. Pugem 
LU�THYJHKH�KPYLJJP}�UVYK�VLZ[�ÄUZ�H�
un coll (40 min) que separa el barranc 
de San Martín del de la Cobeta cap al 
que comencem a baixar. Un cop creuat 
aquest un nou collet ens treu d’aquest 
barranc i ens deixa veure el camí en 
diagonal que entre garrics seguirem 
ÄUZ�HS�JVSS�KL�-YVU[}U�KL�)\LZH��7HZ-
sem a tocar de l’única font del recorre-
gut la Fuendebién que intuïm gràcies 
la vegetació de joncs. Al coll de 970 
m (1 h 25 min) iniciem l’ascensió a la 
7L|H�(TmU�ZLN\PU[�\U�ZLUKLY}�L]PKLU[�
sobre terreny a vegades descompost 
que ens obliga a posar les mans en 
TtZ�K»\UH�VJHZP}��WLY~�ILU�Ä[H[��8\HU�

clar que envoltats de tants cims seria 
una llàstima no fer-ne cap. Triem el Pic 
dels Pessons, el més alt del circ, que 

ens queda a una hora. El sen-
KLY� Z»LUÄSH�WLS�WLKYLNHY�� LUZ�
descobreix a la nostra esque-
rra l’estany més alt del circ, el 
del Cap dels Pessons, del que 
passa lleugerament separat 
P� LUJHYH� ÄUHSTLU[� SH� JVSSHKH�
dels Pessons. És el tram més 
costerut del dia però ho fa en 
un seguit de ziga-zagues molt 
ben traçades que superen els 
darrers cent metres d’aquest 
coll de 2.775 m. Un cop al coll 
resseguim  el circ en sentit 
antihorari, sobre terreny fàcil, 
per acabar plantant-nos al pic 
dels Pessons de 2.864 m (3 h) 
amb  vistes cap al nostre circ. 
Al sud domina també el gran 
estany de l’Illa i el seu refugi 
lliure, situats al capdamunt de 
la vall del Madriu. Tornem per 
on hem vingut. 

XxxxxxxxCirc i Pic dels Pessons 2.864 m

Peña Amán (1.121 m) al Salto de Roldán
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som a tocar del cim la vista cap a la 
bessona Peña San Miguel i el barranc 
que les separa 
és corprenedo-
ra i paga amb 
escreix l’esforç 
ML[�ÄUZ�HX\x�
(1 h 55 min). Si 
volem completar 
l’ascensió del 
cim cal grimpar, 
amb l’ajuda de 
tres clavilles de 
ferro, un ressalt 
de sis o set 
metres de con-
glomerat blanc 
que demana atenció i 
WYLJH\JP}��7L|H�(TmU�
1.121 m (2 h), mirador 
privilegiat de l’Hoya de 
Huesca. Tornem per on 
hem vingut.
Si ens hem quedat amb 
ganes de coronar la 
Peña San Miguel podem 
anar-hi per carretera tot 
fent la volta per la presa 
de Montearagón, Apiés 
i Sabayés des d’on per 

carretera asfaltada pugem a la collada 
San Miguel (1.012 m).
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El refugi de Saboredo s’ha fet gran

Aquest estiu de 2014 ha entrat en servei 
l’ampliació del refugi de Saboredo, que 
ara ofereix un renovat aspecte, més espai 
interior i per tant  més confort. Cal recor-
KHY�X\L�ÄUZ�HYH�LYH�LS�TtZ�WL[P[�KLSZ�UV\�
refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, que conformen el 
popular i molt concorregut circuit dels Car-
ros de Foc. Oferia vint-i-una places en un 
únic i reduït espai interior que era menjador, 
sala d’estar i dormitori alhora. Tot i que per 
al alguns aquest era el seu gran encant, el 
feia quedar desfasat en relació a la resta de 
refugis de la xarxa, modernitzada i posada 
al dia al llarg dels darrers anys.

L’estiu del 2013, havent passat a ser de ti-
tularitat del Conselh Generau d’Aran va 
arribar-li l’hora de la remodelació amb la 
implantació d’un gran mòdul de fusta pre-
fabricat a l’empresa Fustes Sebastià de 
Rialp, al Pallars Sobirà. Aquest mòdul  es 
va adossar a l’antic refugi  passant a ser-ne 
el dormitori, ara amb 28 àmplies places, el 
magatzem i l’estança privada dels guardes. 
3H�WVZHKH�H�W\U[�KLÄUP[P]H�Z»OH�ML[�SH�WHZ-
sada primavera de forma que aquest estiu 
el nou refugi ja ha estat plenament operatiu.

El mòdul, d’un disseny modern de for-
ma corba, és recobert de dues capes 
de xapa  que l’aïllen de la pluja i del fred 
alhora que ofereix al la façana del refu-
gi, orientada al sud una gran superfície  
KL�ÄULZ[YLZ�X\L�LU�NHYHU[LP_�\UH�Tn_P-
TH�PUZVSHJP}�P�HWYVÄ[HTLU[�[uYTPJ�

L’equip de guardes és el mateix i ara es-
tan encantats amb la seva nova llar. Tot 
i que l’espai de la cuina  no s’ha renovat 
ells segueixen marcant la diferència a 
taula oferint uns sopars originals i crea-
tius, dels millors de Carros de Foc. En-
horabona Saboredo!

Un cop més tornem a parlar de l’ús de les 
majúscules. És un tema del qual sempre 
se’n té dubtes. Aquesta matèria es re-
geix per regles, però també per modes. 
La normativa catalana recent tendeix a 
reduir l’ús de les majúscules, perquè se 
n’havia arribat a abusar. L’important és 
mantenir una coherència dins del text.

De manera general, per tant, direm que:

- Després de signes d’admiració i d’in-
terrogació es comença en majúscula. 
,_�!�¸8\PUH�PKLH��+LZWYtZ�]H�]LUPY�SH�YL-
volució. Veritat? Crec que sí”.

- Després dels tres punts suspensius 
quan fan la funció de punt. Ex: “Hi haurà 
tallers, música, esports… Ens ho passa-
rem d’allò més bé”.

- Després de dos punts només posarem 

Llengua i muntanyaLlengua i muntanya Concepció Arnau

amb la col·laboració del Centre 
de Normalització Lingüística de 
;Zk\^ehgZ�=^e^`Z\b·�]^�e�>bqZfie^

majúscula si segueix una cita. Ex.: ho va 
dir l’alcalde: “Hem fet la feina ben feta”.

- Van en majúscula les paraules d’una 
marca, però en minúscula si s’utilitzen de 
manera genèrica. Ex.: “Hem brindat amb 
Codorniu”, però “Hem brindat amb cava”.

- El sol, la terra i la lluna només van en 
majúscula en contextos astronòmics. Ex.: 
“El planeta Terra, un lloc per viure-hi”.

- Els punts cardinals s’utilitzen en minús-
cula en tots els casos, menys si funcionen 
com un topònim. Ex.: “Ens dirigim direc-
ció nord-est”, però “Amèrica del Nord”.

- Van en minúscula el genèric inicial 
d’instituts, establiments docents, co-
merços, botigues, locals d’espectacles, 
etc. Ex.: l’escola Barrufet, l’institut Joan 
Maragall, el cinema Comèdia...

- Van en minúscula tots els noms ge-
UuYPJZ� K»HJJPKLU[Z� NLVNYnÄJZ!� VJLn��
mar, riu, riera, canal, barranc, avenc, 
port, llac, pont, península, illa, golf, cap, 
delta, estret, muntanya, puig, turó, pic, 
cim, coma, grau, collada, serra, serrala-
da, massís, coll, pas, pla, vall, depres-
sió, etc.

- També els noms genèrics d’habitacles 
com: molí, mas, monestir, castell, ermita, 
torre, can, etc.

Bé, ja veieu que el tema és llarguíssim, per 
tant ja hi tornarem en una altra ocasió.

L’ús de les majúscules

Notícies i activitatsNotícies i activitats

Text i fotografia de Pasqual Garriga i Martí
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 15 
d’octubre, 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. 

En el proper número de la revista sortirà publicat les solucions 
i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
381 dedicat al gel i al neu és Maria López. A la pàgina web 
de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les 
respostes a les preguntes dels números anteriors.

concursionismeconcursionisme

Solucions del Concursionisme 381: 1 Morena, 2 Reble, 3 Rimaia, 4 Aiguaneu, 5 Allau, 6 Serac, 7 Circ, 8 Banquisa, 9 
Zastrugui, 10 Torb, 11 Gelera, 12 Calabruix, 13 Iceberg, 14 Congesta, 15 Glacera. 

(]\P�YLWHZZHYLT�HSN\ULZ�KL�SLZ�\UP[H[Z�KL�WHPZH[NL�KLÄUPKLZ�LU�LSZ�JH[nSLNZ�KLSZ�WSHUZ�[LYYP[VYPHSZ�KL�*H[HS\U`H��,U�[V[HS��
LS�THWH�KL�WHPZH[NLZ�KL�*H[HS\U`H�KLÄULP_�����\UP[H[Z�KLSPTP[HKLZ�H�WHY[PY�KL�SLZ�JHYHJ[LYxZ[PX\LZ�KL�UH[\YHSLZH�HTIPLU-
tal, cultural, perceptiva i simbòlica, i les continuïtats del paisatge que li confereixen una idiosincràsia diferenciada.

1. Aquesta plana és un territori històric i comarca 
natural que es troba als Pirineus, concretament a 
la comarca de l’Alt Urgell.
2. Cingleres de paret calcària amb una gran 
dissimetria entre l’obaga (marge esquerre de la 
vall del Segre, boscosa i ombrívola) i la solana (la 
lluminosa vall de Josa). Un túnel creua aquesta 
serralada.
3. Aquest massís és una alineació muntanyosa 
de la Serralada Litoral Catalana que marca el límit 
meridional de la plana de l’Empordà. Punt més 
elevat 533 m.
4. Aquest altiplà situat al nord-est de la depressió 
central és una comarca natural de transició entre 
la Plana de Vic i el Berguedà.
5. Serralada litoral contínua que separa la plana 
vallesana del litoral. Tradicionalment la part meridional també es 
coneix com a serra de la Conreria. 
6.�(X\LZ[LZ�[LYYLZ�VUK\SHKLZ�LZ[HU�LTWSHsHKLZ�H�S»PU[LYÅ\]P�KLS�
Ter i el Fluvià, tot i que la major part de les rieres aboquen les 
aigües a la conca del Ter. 
7. Serra situada entre les comarques de l’Anoia, l’Alt Camp i l’Alt 
Penedès, amb una elevació màxima de 944 m al puig del Castellar.
8. Aquest massís està situat al vèrtex entre la Serralada Prelitoral 
i la Serralada Transversal. Se situa al límit de les comarques de la 
Selva i Osona, a l’entorn de Sant Hilari Sacalm. Als seus voltants 
hi han els embassaments de Sau i Susqueda.
9. Aquest massís és un sector de muntanyes baixes que 
s’interposen entre les planes de l’Alt Camp i el Baix Penedès. El 
punt més alt és el Puig de Sant Antoni d’Albinyana de 407 metres.
10. És una serra de la Serralada Prelitoral Catalana entre les 
Muntanyes de Prades i les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs amb 
una elevació màxima de 918 metres. 
11. Paisatge constituït per les valls d’Ulldemolins i Cornudella 
de Montsant, separades pel collet d’Albarca i els altiplans dels 
Segalassos.
12. Entre les Serres de Pàndols i Cardó forma el darrer estret del 
riu Ebre abans d’arribar al mar.
13. És una subcomarca de l’alta vall del Segre situada entre Sant Martí dels Castells, a l’est, i l’Estret de Mollet (el Pont de 
Bar), a l’oest. 
14. Aquesta conca situada en el sector central de la comarca de l’Anoia és una àrea excavada per l’erosió del riu Anoia i els 
ZL\Z�HÅ\LU[Z��YVKLQHKH�WLY�KP]LYZVZ�[\YVUZ�P�ZLYYLZ�K»HSsHKH�TVKLYHKH��
15. Serra del sector de l’esquerra de l’Ebre que limita pel N la conca de Móra, a la Ribera d’Ebre. És travessada pel riu Ebre 
a través del pas de l’Ase.
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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!




