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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, espeleo-
logia

Refugi de PUIGCERCÓS 

872 007 022 - 680 178 940  
www.refugipuigcercos.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
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editorial

sumari

Himàlaia - Makalu

A l’Estiu tota cuca viu

La història de l’alpinisme comença, com indica la paraula, amb els ascensos als cims dels Alps. El 
1336 el poeta italià Petrarca va conquerir la cima del Mont Ventoux als Alps i des d’aquell moment 
pensadors, naturalistes, científics i exploradors s’han interessat pel muntanyisme. L’exploració i la 
conquesta de les grans muntanyes han estat sempre un privilegi de minories i per això en la història 
dels orígens de l’alpinisme destaquen algunes personalitats nobles com Achille Ratti, conegut 
per ser el papa Pius XI. Avui en dia cal destacar l’alpinista Carlos Soria que amb 77 anys ha fet 
l’Annapurna, el seu 13è vuit mil, tenint en compte que el primer el va coronar amb 51 anys, al 1990. 

A les diferents UEC també hem tingut grans alpinistes destacats, ara mateix qui lidera l’alpinisme a 
casa nostra és el nostre company de la UEC d’Horta, Jesús Morales, que es va iniciar a fer grans 
travesses, el 2008. Va començar amb els vuit mil, primer el Dhaulagiri  (8.167 m), després l’Everest  
(8.848 m, el sostre del món) i el Broad Preak  (8.051 m). En aquests moments està vivint un nou 
somni, el Makalu (Himàlaia, 8.463 m la cinquena muntanya més alta de la terra). El repte és fer 
l’ascens sense ajuda d’oxigen suplementari. 

En Jesús Morales treballa com a mecànic en el metro de Barcelona, i coses de la vida, des de les 
profunditats dels túnels, un dia va somiar que tocava el sostre del món. Només sap ell les dificultats 
que ha hagut de superar per aconseguir el seu somni. La capacitat de superació crea empatia i 
molts ens veiem identificats amb ell i li donem suport en el seu projecte. De moment en aquest cas el 
somni no s’ha pogut fer realitat, i en Jesús Morales torna sa i estalvi a casa. Ha sigut tot molt intens, 
inclosa l’experiència de prendre decisions difícils. Els grans alpinistes que han arribat a envellir, 
recorden que a la muntanya l’èxit no passa pel cim, si no per la capacitat de renuncia.   
Jesús, des de l’equip de redacció tens tot el nostre recolzament.     
 
Francesc  Brugalada

I en aquest cas podem dir que és pràcticament literal i és que en aquest número de la revista 
Excursionisme us expliquem una història de supervivència gràcies a un refugi de la UEC. De fet la història 
ens l’explica el seu protagonista. També l’Eduard Martínez ens porta d’excursió amb la família pel Ripollès, 
farem una sortida pel Balandrau. També anirem en tren i és que agafarem el Tren Groc que passa pel 
vessant nord dels Pirineus, sota els cims del Carlit i del Puig de la Grava, on neix el riu més emblemàtic 
de la Catalunya Nord, la Tet. I per acabar farem escalada amb els germans Masó al sud de la Miranda 
de  Sant Jeroni on s’alça l’Albarda Castellana, gran turó de formes arrodonides. Sostre comarcal del Baix 
Llobregat amb 1.177 m d’alçada.

FE D’ERRADES: Aprofitem per demanar disculpes a l’Ignasi Moratilla ja que en l’article “Travessa per les 
llengües i parlars del vessant sud dels Pirineus” publicat al número 391 va quedar-ne escapçada una 
petita part del text.
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El Balandrau des del camí de la font Lletera

Text d’Eduard Martínez  
fotografies de Mercè Gili i Eduard Martínez

Exc u r s i o n s  E n  fa m íl i a
El  Ba l a n d r au 

i  E l  cE rv E r ís

Ja hem comentat en ressenyes anteriors la importància de complementar una 
bonica excursió en família amb detalls estimulants que encurioseixin la quitxalla, els 

puguin entretenir i, quan sigui necessari, distreure d’alguna pujada massa feixuga, el 
cansament o la mandra.

L’excursió que descriurem a continuació és una ruta circular de fàcil accés, atractiva, 
amb moltes possibilitats i agradables sorpreses en qualsevol època de l’any. És, no 

obstant, una ruta d’alta muntanya; per tant, per a la seguretat i el confort dels infants, 
no és aconsellable fer-la a l’hivern, ni en dies ventosos o si la boira hi és present. 
L’objectiu de la seguretat sempre ha de passar per davant i, a més, ens interessa 

passar una agradable jornada excursionista, no curtir-nos davant de les adversitats o 
demostrar ves a saber què. A l’hivern i amb bona neu, és un itinerari també aconsellable 

i poc difícil amb esquís de muntanya o raquetes.
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Comença l’excursió amb el Balandrau al fons

1- Coll de Trespics

L’excursió comença a Tregurà de 
Dalt, a la vall de Camprodon. Just 
passat el poble caldrà continuar 

per la pista, encimentada en el seu tram 
inicial i apta per a qualsevol vehicle, que 
s’enfila rostos amunt. Uns 6,5 km més 
endavant, cap als 1.950 m d’altura, a mà 
dreta, hi ha un camí amb una barrera i 
un indicador que ens adreça cap al coll de 
Trespics. Aquest camí és el que ens convé 
agafar per iniciar l’excursió. Tanmateix jo 
us proposo continuar un parell de quilò-
metres més per la pista, fins pocs metres 
abans que, en una pronunciada corba a 
l’esquerra, creui el torrent de la Fontllete-
ra. En aquest punt, enfilant-nos pel talús 
de la dreta, trobarem un antic camí que 
suaument s’enfila cap a llevant fins a tro-
bar, al cap d’un quilòmetre, la pista que 
hem esmentat anteriorment. Avantatges 
d’aquesta segona opció; 1a. Guanyem uns 
90 metres de desnivell, 2a: Escurcem el 
camí de retorn en aquests dos km (mitja 
horeta) que hem fet de més amb el cotxe.
El paisatge és totalment obert. No hi ha ni 
un sol arbre. Tot són pastures de prats al-
pins. Segons de l’època de l’any trobarem 
l’herba més o menys seca i entapissada 
amb una munió de colors que van des dels 
blaus de les pastorelles (Gentiana verna) 
als blancs del safrà de muntanyà (Crocus 
albiflorus), dels grocs del gaiol (Genis-
tella sagittalis) als roses de les silenes 
(Silene aculis) o els liles de la regalèssia 
de muntanya (Trifolium alpinum), entre 
molts d’altres. També és una molt bona 
zona per buscar, quan és el temps, moi-
xernons (Calocybe gambosa) i carreretes 
(Marasmius oreades). Tampoc hi falta el 

Excursions en família. El Balandrau i el Cerverís

bestiar; preneu les precaucions pertinents 
i feu servir el sentit comú.

En el punt d’intersecció de les dues pistes 
trobem un dels primers al·licients de la 
jornada: l’estany de la Bersola i el Castell 
dels Moros (2.132 m). L’estany de la Berso-
la és una petita bassa que s’asseca a l’estiu. 
El bestiar l’utilitza com a abeurador i com 
a banyera. L’estany recull les aigües plu-
vials de la conca vessant i les reté a cau-
sa de la impermeabilitat i concavitat del  
terreny. El Castell dels Moros és un curiós 
aflorament de conglomerats molt antics, 
de mes de 500 milions d’anys d’antiguitat, 
modelats per la meteorització. L’aigua s’ha 
infiltrat per les fissures de la roca i en ge-
lar-se i augmentar de volum ha anat tren-
cant la roca fins deixar-la amb l’aspecte 
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l’aigua que s’infiltra per les fissures dels 
esquistos dels cims de l’entorn i circula 
per sota de la superfícies a trobar una capa 
de material impermeable que en provoca 
l’aflorament.

Continuem la pujada cap al coll de Tres-
pics que tenim ben evident al davant. Si 
esteu atents en aquesta zona sentireu els 
xisclets —i si teniu sort podreu veure— 
d’una nombrosa colònia de marmotes 
(Marmota marmota) que té els caus a 
l’entorn del corriol. Les marmotes són 
rosegadors hivernants introduïdes als 
Pirineus no fa massa dècades provinents 
dels Alps, que s’han adaptat molt bé a 
les nostres muntanyes i proliferen abun-
dantment per manca de predadors natu-

actual. El nom li ve de l’aparença de forta-
lesa inexpugnable, però tot és natural i no 
hi ha cap vestigi de construccions.

Un cop fetes les explicacions pertinent 
scontinuem per la pista principal. Al cap 
de 10 minuts trobem un altre estany: 
l’estany de la Collada de la Fontlletera, de 
les mateixes característiques i condicions 
que l’estany de la Bersola.

Després d’una hora d’haver començat la 
marxa, situada al mateix peu del camí, 
arribarem a la font Lletera. Pocs metres per 
sobre de la font podrem veure la surgència 
natural que es canalitza fins, pròpiament, 
la font que té un broc de ferro i és molt 
rudimentària. Aquesta font s’alimenta de 

Excursions en família. El Balandrau i el Cerverís

Serra Llarga i Cerverís

Els excursionistes. A l’esquerra el Balandrau.

El bestiar l’utilitza com 
a abeurador i com a 

banyera. L’estany recull 
les aigües pluvials de la 

conca vessant i les reté a 
causa de la impermeabilitat 

i concavitat del terreny. 
El Castell dels Moros és 

un curiós aflorament de 
conglomerats molt antics, de 

mes de 500 milions d’anys 
d’antiguitat, modelats per la 

meteorització.
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rals. Si no ens distraiem massa en trenta 
minuts més arribarem al coll de Trespics 
(2.399 m) que ens ofereix unes magnífi-
ques vistes dels circs glacials del Freser 
i de Coma de Vaca. Aquí es pot ressaltar 
la diferència entre els paisatges dels dos 
costats del coll que són el resultat de la 
diferent duresa de la roca mare a les dues 
bandes del coll. Més escarpats i abruptes 
al nord i més suaus i arrodonits al sud. 
En aquest indret la neu s’acumula, sovint, 
fins ben entrat el mes de juny.

Del coll prenem el corriol que en sentit 
sud-oest ens menarà en tres quarts fins al 
cim del Balandrau (2.585 m) Aquest pic és 
un fantàstic mirador de 360º, perquè és el 
de més alçada d’un apèndix de la carena 
axial pirinenca que es despenja cap al sud. 
Des del cim podem admirar (si el dia és 
clar) mirant cap al sud, tota la vall de Ri-
bes, la Serra Cavallera, el Taga, el Puigsa-
calm, el Montseny i Montserrat. També 
el Cerverís, on ens adreçarem després 
tot seguint la carena sud —la serra de la 
Canya— que baixa del cim del Balandrau. 
A ponent, els Rasos de Peguera, el Puig-
llançada i el Cadí. Cap al nord, l’olla de 
Núria, des del Puigmal fins al Bastiments. 

Acabant la volta cap a llevant veurem el 
Canigó en tota la seva magnificència.

Des del cim del Balandrau seguirem en di-
recció sud, per la serra de la Canya, fins al 
Cerverís, en agradable baixada i lleugeres 
pujadetes pels flonjos prats alpins que ens 
envolten. La vista segueix sent amplia i en-
cara s’eixampla més en arribar al Cerverís 
(2.206 m) i presentar-se davant nostre tota 
la vall de Pardines. Mirant cap al sud veu-
rem els primers pins negres que apareixen 
cap els 2.000 m. Mireu bé perquè aquesta és 
una zona molt freqüentada pels isards (Ru-
picapra rupicapra) com a zona de pastura.

A sota nostre, en direcció nord-est, s’albira 
la pista on hem deixat el vehicle unes hores 
abans. Primer de tot descendirem en direc-
ció nord pel mateix corriol per on hem pujat 
fins que el camí torna a fer pujada. D’allí cal 
seguir baixant intuïtivament pels herbas-
sars fins a trobar la pista a l’alçada de la font 
de l’Esclop o del torrent de Granollers. Ara 
ja només falta seguir-la mentre flanqueja en 
un lleuger ascens, tot passant per un refugi 
forestal, per acabar aquesta ruta singular 
que haurà durat prop de quatre hores, sense 
comptar les parades. 

Surgència de la font LleteraEls excursionistes al cim del Balandrau
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Boscos a tocar de la Tet

dE montlluís a toè s  
i  EntrEvalls sEguint 

la tEt i  El trEn groc

Text i fotografies de Albert Falcó 

Al vessant nord dels Pirineus, sota els cims del Carlit i del Puig de la Grava, neix el riu 
més emblemàtic de la Catalunya Nord, la Tet, curs fluvial que abans de desembocar 
a les aigües de la Mediterrània recorre 120 km a través de les principals ciutats nord-

catalanes. Resseguint la vall d’aquest riu en el seu tram entre Montlluís i Vilafranca de 
Conflent, trobem un altre dels símbols nord-catalans, el Tren Groc o ‘Train Jaune’ en 

francès, un tren turístic de via estreta que recorre 62 km entre les estacions de  
La Tor de Querol-Enveig i de Vilafranca de Conflent. Aprofitant els diferents senders 
abalisats que recorren aquests vessants nord-pirinencs, us volem apropar a conèixer 
la Tet i el tren, dos elements que s’entrecreuen mútuament al llarg d’un bell recorregut 

que us acompanyarà a visitar interessants raconades boscoses i bons exemples 
d’enginyeria ferroviària.
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El Tren Groc a l’estació de La Tor de Querol

Estació de La Cabanassa-Montlluís

A punt de passar pel túnel

ELS TRENS

Per accedir a Montlluís cal agafar el Tren 
Groc a l’estació internacional de La Tor 
de Querol-Enveig, on acaba la línia R3 de 
Rodalies de Catalunya i el Transpirinenc, 
única línia ferroviària que travessa els Pi-
rineus pel centre de la serralada de les tres 
connexions internacionals operatives que 
hi ha entre l’estat espanyol i el francès.

A l’estació de La Tor de Carol-Enveig hi 
conflueixen tres amples de via diferents. 
Aquí tenen el seu final els trens d’amplada 
internacional (1.435 mm) de la SNCF i 
el Tren Groc (1.000 mm), tots dos de la 
mateixa companyia pública francesa. 
També acaben el seu recorregut els trens 
d’amplada ibèrica (1.668 mm) d’Adif 
(Renfe).

El Tren Groc (Train Jaune en francès) és 
una línia ferroviària de 62 km que uneix 
les poblacions nord-catalanes de La Tor de 
Carol-Enveig i de Vilafranca de Conflent. 
És un tren que circula només en adherèn-
cia per una via mètrica (1.000 mm). La 
seva construcció es va iniciar l’any 1903 
i no es va completar fins al 1927 quan es 
va inaugurar el tram entre Montlluís i La 
Tor de Carol. S’alimenta elèctricament a 
través d’un tercer carril que pot resultar 
mortal si trepitgem alhora una via i el ca-
rril d’alimentació elèctrica. La presa de 
les Bulloses va ser construïda per generar 
l’energia necessària per fer-lo funcionar.

De Montlluís a Toès i Entrevalls seguint la Tet i el Tren Groc
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MONTLLUÍS

La travessa que us proposem s’inicia a 
Montlluís, una ciutat fortificada Patri-
moni Mundial de la Humanitat de la 
UNESCO que per si sola mereix una visi-
ta. Pocs anys després que el Tractat dels 
Pirineus (1659) fes canviar les fronteres 
entre Catalunya i França, Sébastien Le 
Preste de Vauban, mariscal i enginyer 

sota les ordres del Lluís XIV (el Rei Sol), va 
construir aquesta nova fortificació a fi de 
protegir el coll de la Perxa, un històric pas 
entre el Conflent i la Cerdanya. En honor 
al seu rei, Vauban va anomenant la nova 
ciutat Montlluís.

A part d’idear un eficaç mètode de set-
ge militar que porta el seu nom, Vauban 
també va saber construir un sistema 

De Montlluís a Toès i Entrevalls seguint la Tet i el Tren Groc

defensiu que va aplicar a desenes de 
fortificacions arreu de França. Dotze 
d’aquestes ciutadelles avui dia són Pa-
trimoni Mundial, entre les quals es tro-
ben la de Montlluís i la de Vilafranca 
de Conflent. La Ciutadella de Montlluís 
encara està ocupada per l’exèrcit francès 
i només es pot conèixer a través de vi-
sites guiades organitzades per l’Oficina 
de Turisme. 

A la Cassanya, amb la Tet al fons de la vall

Banys termals de Sant Tomàs
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LA TRAVESSA

0 km  0 h0 min Estació de 
Montlluís-La Cabanassa 
(1.511 m) (GPS 427133, 
4705934)

L’estació de Montlluís es troba al terme 
municipal de La Cabanassa, un municipi 
de prop de 700 habitants envoltat pel de 
Montlluís. A l’exterior de l’estació trobem 
indicadors informatius de diferents sen-
ders de la zona, així com un mapa de ru-
tes en BTT. Un d’aquests indicadors és el 
del PR14 Randonnez avec le Train Jaune, 
sender que connecta aquesta estació amb 
Fontpedrosa i que seguirem en bona part. 
Hem d’estar atents de no confondre’l amb 
el PR12 Le Train Jaune, un altre sender 
que també ressegueix les línies del ferro-
carril però que acaba al poble de Sautó.

Sortim de l’estació vers a llevant per anar 
a buscar l’Avenue Lax, carrer que home-
natja Jules Lax, enginyer de Camins i 
Ponts a qui es deu la decisió d’electrificar 
la línia i de dotar-la d’una amplada mètri-
ca (1.000 mm), decisions que van facilitar 
que el tren pogués afrontar radis de corba 
menors i pogués superar rampes impor-
tants sense la necessitat d’utilitzar la tèc-
nica de cremallera.

0,4 km  5 min La Cabanassa 
(1.491 m) (GPS 427280, 
4705744)

L’Avenue Lax creua amb l’Avenue Ingé-
nieur Gisclard (més endavant parlarem 
d’aquest personatge) en una placeta amb 
una font i un cartell indicador. Aquí tro-
bem les marques blanques i vermelles del 
GR-10, sender de gran recorregut que tra-
vessa tots els Pirineus pel vessant nord i 

que nosaltres seguirem només 5 minuts. 
Anem a l’esquerra en direcció a La Cas-
sanya (a 2,4 km segons l’indicador) per un 
tram de camí que formava part de la Via 
Ceretana romana, un camí que connecta-
va Ruscino, ciutat romana situada prop de 
Perpinyà, amb Llívia i Catalunya. 

Cascada a la Tet

Cartell indicador de senders



14

1,3 km  25 min Viaducte del 
Jardó (1.461 m) (GPS 428250, 
4706180)

El camí ens porta a passar sota el via-
ducte del Jardó, un bonic pont amb arcs 
de volta situat al quilòmetre 26,593 de 
la línia del Tren Groc. El camí s’endinsa 
en un ombrívol bosc amb avellaners en 
trobar-nos per primer cop amb la Tet, riu 
que travessem per un petit pont de ferro. 
Des d’aquesta part del recorregut tenim 
bones panoràmiques vers els cims de Ga-
llinàs, de 2.624 m i inclòs a la llista dels 
100 Cims de la FECC i del seu veí el Pic 
Rodó, de 2.677 m. Entre el coll d’aquestes 

De Montlluís a Toès i Entrevalls seguint la Tet i el Tren Groc

dues muntanyes hi passa el GR-10 que 
acabem d’abandonar abans no descendeix 
fins al proper refugi de Ras de Carançà.

3 km  50 min La Cassanya 
(1.418 m) (GPS 429238, 
4706497)

Arribem a la Cassanya, un veïnat del mu-
nicipi de Sautó, per un camí que va sota la 
carretera N-116. Passades les cases surt un 
corriol esglaonat que baixa fort fent llaça-
des entre un bosc de roures, avellaners, 
bàlecs i esbarzers. Hem d’estar atents a 
les vistes que tindrem del Pont Gisclard 
des d’aquesta part de l’itinerari, atès que 

De camí a Sant Tomàs

Fontpedrosa

La travessa que us proposem 
s’inicia a Montlluís, una 

ciutat fortificada Patrimoni 
Mundial de la Humanitat de 

la UNESCO que per si sola 
mereix una visita.
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seran unes de les millors que tindrem 
d’aquest magnífic pont de ferro.

El pont Gisclard, o també anomenat de la 
Cassanya, és l’únic pont penjat ferroviari de 
França, fa 151 m de llarg i se sosté sobre dues 
enormes pilastres de 32 i 28 metres d’alçada. 
Vist des d’aquí sembla sorgir meravello-
sament del mig del bosc. Deu el seu nom a 
Albert Gisclard, l’enginyer que el va dissen-
yar i que morí en l’accident del Pallat. El dia 
31 d’octubre de 1931, mentre s’estaven fent 
unes proves de càrrega del pont,  el tren va 
perdre el control i es va precipitar en direc-
ció a Fontpedrosa. Un quilòmetre després va 
descarrilar, accident que va provocar la mort 
del propi Gisclard i de cinc treballadors més. 

3,6 km  1 h 10 min Riu Tet 
(1.327 m) (GPS 429178, 
4706094)

Assolim el fons de la vall de la Tet enmig 
d’un bosc exuberant format per cireroles, 
erabres, saücs, i bedolls que ens envolta 
gairebé màgicament. Uns plafons inter-
pretatius ens ajudaran a coneixer diferents 
espècies. Un cop creuem per segon cop el 
riu trobem un trencall indicat. Si prenem 
el camí a l’esquerra podem passar sota el 
pont Gisclard seguint el PR12,  una bella 
variant per aquells que vulguin veure de 
més a prop aquest famós pont. Els dos sen-
ders es retroben més endavant.

4,2 km  1 h 30 min Estació de 
Planès (1.385 m) (GPS 429096, 
4705755)

L’estació de Planès del Tren Groc és 
l’única estació ferroviària que juntament 
amb la de Núria són accessibles només a 
peu. La caminada no hi passa per davant, 
però la trobarem seguint 75 m un tren-
call a l’esquerra abans de passar sota un 
viaducte del tren. Pot esdevenir un punt 

d’acabament de la ruta si volem fer una 
caminada més curta.

Passem sota el viaducte i 50 m després pre-
nem un trencall a l’esquerra que ens portarà 
a seguir un estret corriol que passa sobre 
l’estació. Estem seguint el sender temàtic 
PR5 ‘Les Arbres du Haut-Conflent’, camí que 
va entre un variat i esplèndid bosc on troba-
rem de nou pràctics plafons que ens donaran 
a conèixer les espècies d’arbres del recorre-
gut: moixeres, pi roig, faig, cedre d’olor…

Pel sender ‘Balcons de la Tet’ amb el pont Sejourné 

Per la vall de la Tet
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5,3 km  1 h 45 min Bifurcació 
PR12 (variant Pont Gisclard) 
(1.348 m) (GPS 429623, 
4705897)

Retrobem el sender PR12 ‘Train Jaune’ 
que s’incorpora per l’esquerra després de 
passar sota el pont Gisclard. Prosseguim 
per un variat bosc de pi roig, fajos i algun 
cedre fins arribar a una cruïlla on aban-
donarem el sender PR5 que es bifurca per 
tornar cap a Planès i el PR12 que va cap a 
Sauto. En aquest punt ens afegim al sen-
der ‘Balcons de la Tet’, camí que seguirem 
fins al final de la caminada a Toès. 

Prosseguim pel sender PR14 que anem se-
guint des de l’inici en direcció als banys 
de Sant Tomàs per un tram on el camí 
deixa enrere els boscos per anar entre 
prats oberts amb pi negre, bàlec i gine-
brons amb bones vistes cap al poble de 
Prats de Balaguer i les muntanyes que 
l’envolten.

8,3 km 2 h 35 min Banys 
de Sant Tomàs (1.180 m) 
(GPS431600, 4705650)

L’any 1988 l’ajuntament de Fontpedrosa 
va comprar un complex en ruïnes que 
s’havia dedicat a les cures termals. Avui 
dia és un espai lúdico-termal de gestió 
municipal on poder prendre un bany, 
també a l’hivern, d’aigües sulfuroses grà-
cies a la seva temperatura de 58º C. També 
podem fer un bany a les piscines a l’aire 
lliure mentre gaudim de magnífiques vis-
tes cap a les muntanyes. En temporada de 
vacances escolars els banys disposen d’un 
espai on poder menjar.
 
Des dels banys els senyals i els indicadors 
ens porten per un camí enlairat des d’on 
podrem tenir bones vistes sobre el poble 
de Fontpedrosa i de la vall del riu Tet.  Un 
bonic corriol emboscat baixa fins a la ca-
rretera D28 d’accés a Prats de Balaguer, 
Sant Tomàs i als Banys de Sant Tomàs. La 
seguim a la dreta (nord) durant 380 m ara 
pel marge nord de la Tet fins a l’entrada de 
Fontpedrosa. 

10,1 km  3 h 05 min 
Fontpedrosa (1.057 m)  
(GPS 432361, 4706617)

Fontpedrosa és un municipi de la comar-
ca del Conflent de 134 habitants. El nucli 
de la vila es troba a llevant i l’estació del 
Tren Groc encara un quilòmetre més en-
llà, als afores del municipi en direcció a 
Vilafranca de Conflent. Allí és on acaba 
el PR14 Randonnez avec le Train Jaune 
i on tenim una segona opció per acabar 
l’excursió si així ho decidim.  

Nosaltres, però, continuarem el nostre 
recorregut fins a Toès i Entrevalls. Sense 
entrar a la població cal seguir el sender 
abalisat ‘Balcons de la Tet’ en direcció a 
Toès i Entrevalls per les Gorges de Ca-
rançà, tal com ens marca un pal indicador 
que trobem a l’esplanada d’accés al poble. 
D’aquí agafem el camí asfaltat que baixa 
cap a llevant i que ens condueix a una tan-
ca metàl·lica d’una petita central elèctri-
ca. Seguim el sender que segueix sobre el 
riu per un tram poc senyalitzat i que ens 
pot fer dubtar en algun punt. El camí se-
gueix ara per la llera de la Tet durant una 
estona, per un agradable camí de ribera.

12 km 3 h 40 min Cascada (940 
m) (GPS 433936, 4707219)

A l’esquerra del camí, en una ombrívola 
i bonica raconada entre pollancres i ave-
llaners, el torrent de Sourde cau en un pe-
tit salt amb un curiós efecte òptic que fa 
que sembli estar trencada. Més endavant 
la Tet s’engorja. Com que es fa impossible 
de continuar caminant per la seva llera, 
el camí emprèn una forta pujada amb 
llaçades pel vessant sud de la muntanya 
entre un bonic bosc de roures, castanyers 
i erabres a fi de buscar un pas practicable 
a l’engorjat que encaixona el riu en aquest 
punt.

12,8 km  3 h 55 min Túnel a 
la roca (982 m) (GPS 434424, 
4707365)

El sender supera la part més rocallosa de  
l’esperó de l’engorjat del riu per un cu-
riós túnel excavat a la roca. Aquest tram 
del recorregut és aeri, tot i que sense di-
ficultat, amb un pas per l’interior de la 
roca curt que no necessita cap sistema 
d’il·luminació. Un cop a l’altre costat de 
la galeria podem albirar sota els nostres 

Pont Gisclard des de la Cassanya
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peus una altra joia del Tren Groc, el pont 
Séjourné, també anomenat de Fontpe-
drosa. És un majestuós viaducte ideat per 
Paul Séjourné que va ser acabat l’any 1908 
i que salva de cop tan la Tet com la carre-
tera N-116. Té 236 m de llarg i està format 
per dos pisos, el superior format per uns 
grans arcs de volta i l’inferior acabat amb 
un bell arc ogival recolzat directament 
sobre el riu. 

El camí s’endinsa en la vall del riu Ramo-
nails, al fons del qual trobem una canalit-
zació d’aigua amb dues petites comportes 
i des d’on surt un petit corriol que puja 
vers les ruïnes del mas Baret. El sender 
que seguim flanquejant segueix enlairat 
sobre el riu, sense perdre ni guanyar alça-
da, el que facilita que tinguem bones pa-
noràmiques de les muntanyes del marge 
nord de la Tet. 

14,9 km 4 h 35 min Edificació. 
Inici descens (1.000 m)  
(GPS 435815, 4707771)

Arribem a una caseta d’aprofitament hi-
droelèctric d’on surt una gran canonada 
que baixa vessant avall. Enganxat a la 
paret trobem un indicador que ens indi-
ca que seguint el camí pel qual caminem 
ens portaria cap a ‘La Corniche’, un es-
pectacular camí excavat a la roca penjat 
sobre les gorges del riu Carançà. Seguint 
recte aquest camí connectaríem amb el 
conegut camí equipat de les Gorges de 
Carançà.

Nosaltres, però, prenem a l’esquerra un 
corriol que baixa zigzaguejant amb ga-
nes i que ens portarà a creuar les vies del 
Tren Groc 25 minuts abans d’arribar al 

pàrquing de les Gorges de Carançà. L’àrea 
d’estacionament, que és de pagament, és 
el punt d’inici i final de la clàssica excur-
sió per les Gorges de Carançà, així com el 
de la travessa entre el Santuari de Núria i 
Toès. En temporada trobarem una petita 
guingueta on poder menjar un plat calent 
o prendre alguna cosa.

15,9 km 5 h Estació de Toès-
Carançà (863 m)  
(GPS 436161, 4708139)

L’andana del tren es troba al costat sud de 
les vies. Algunes parades del Tren Groc 
són facultatives, com aquesta. Això vol 
dir que cal fer un avís evident al conduc-
tor quan arribi el tren i avisar el revisor 
si la nostra intenció és de baixar en una 
altra que també sigui facultativa. 

Sortida: Estació de Montlluís-La Cabanassa del Tren Groc
Arribada: Estació de Toès-Carançà del Tren Groc  
(estació facultativa) 
Distància: 15,9 km
Durada: 5 h
Desnivells: +350 m / -1.020 m
Dificultat: La travessa discorre per corriols abalisats 
amb constants cruïlles però amb bona senyalització. Les 
persones amb vertigen en poden patir entre Fontpedrosa 
i Toès-Carançà, quan el camí, sense dificultats tècniques, 
va a estones enlairat sobre la vall.
Interès: uns boscos excepcionals i els ponts ferroviaris del 
Tren Groc
Època: evitar l’hivern, quan podem trobar neu a 
l’itinerari
GPS: datum ETRS89

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

PE r  am o r  a  l’art  a 
l’al Ba r da  ca s t E l l a na

Al sud de la Miranda de Sant Jeroni (el 
cim més alt de tot Montserrat amb 1.236 
m sobre el nivell del mar) s’alça l’Albarda 
Castellana, un gran turó de formes arro-
donides coronat per dos cims separats per 
una àmplia collada que vistos de lluny 
li confereixen la forma d’una albarda. 
Aquesta magnífica talaia, sostre comarcal 
del Baix Llobregat amb 1.177 m d’alçada, 
s’ascendeix a peu des del seu coll nord a 
través de la via normal, la qual presenta 
un parell de trams de curta grimpada, un 
d’ells equipat amb una corda. Els  vessants 
sud i est, en canvi, es precipiten vertigi-
nosament cap a les fondalades meridio-
nals de Montserrat formant una intricada 
raconada d’arestes, xemeneies i plaques 
rocoses d’una alçària i verticalitat re-
marcables. Enganxats a aquest entramat 
rocós, s’erigeixen tres monòlits d’alçada 
i presència destacables: la Desgraciada, el 
Braguer i el Càntir. Aquestes agulles tam-
bé presenten parets verticals i alteroses, 
característiques que l’explorador i incan-

sable muntanyenc Josep Barberà Suqué 
reflectí en el seu llibre Montserrat Pam 
a Pam de l’any 1977 tot indicant que “per 
les seves vessants SE formen unes grans 
muralles on poder obrir vies noves el dia 
de demà”. La seva predicció es va com-
plir gairebé de forma immediata, ja que 
el mateix any de la publicació del Pam 
a Pam s’obrí la clàssica via del Cuervo a 
l’impressionant vessant est de l’agulla del 
Braguer. A partir d’aquest itinerari, sen-
se pressa però sense pausa, es van anar 
traçant noves rutes i variants a les agulles 
i parets de l’Albarda Castellana. Pasos de 
Otoño, Massapasma, Nupinenes, l’Aresta 
Modesta o la Tsintao són algunes d’elles, 
en general difícils, amb les assegurances 
justes i de roca compacta. El fet de ser 
un indret força recòndit i d’aproximació 
llarga, ha evitat la presència massiva 
d’escaladors i l’ha convertit en un objectiu 
més selecte, en gran part també per culpa 
del veí Puntal de l’Albarda, força més ac-
cessible i atractiu.

L’ALBARDA CASTELLANA: 
EL TURÓ DE LES ESCALADES SELECTES 

Aquesta magnífica 
talaia, sostre comarcal 

del Baix Llobregat 
amb 1.177 m d’alçada, 

s’ascendeix a peu des del 
seu coll nord a través de 

la via normal.

Els Gorros i la Plantació vistos des de l’alzina de la primera reunió de la via Per Amor a l’Art. 
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Els qui subscrivim aquestes ratlles ens 
trobàvem entre les cordades frenades 
per un accés feixuc i enrevessat. Aques-
ta percepció dissuasiva, però, va canviar 
el dia que se’ns presentà just davant dels 
nostres nassos la visió d’aquest escenari 
recòndit i alhora magnètic. Va succeir just 
en el moment en què acabàvem d’obrir la 
via Agullòlegs al Xumet de la carena del 
Puntal de l’Albarda i mentre recollíem el 
material aclaparats pel plugim d’una in-
cipient llevantada que ens anava calant 
els ossos subtilment. Per fi vam entendre 
en què consistia aquell terreny distant i 
ens sentírem captius de la visió del per-
fil sud del Càntir, el qual anàrem a ullar 
uns mesos més tard. Durant l’exploració 

a aquesta desconeguda però magnificent 
agulla, l’estupefacció s’apoderà de nosal-
tres en  trobar-nos immersos en un món 
insospitat d’un Montserrat que crèiem 
més que conegut i que novament aconse-
guia sorprendre’ns. Mentre deambulàvem 
per l’enclotat circ que formen la carena 
del Puntal de l’Albarda i el vessant est de 
l’Albarda Castellana, vam tenir un ines-
perat encontre visual amb un magnífic 
costellam rocós després del vessant sud de 
l’Albarda, d’una estètica i alçada que ens 
atrapà immediatament. Es tractava d’una 
autèntica quilla, ben definida i encarada 
cap a la plana del migjorn montserratí. 
En  veure-la, ens vam haver de fregar els 
ulls diversos cops, meravellats i sorpre-

sos. La nostra perplexitat augmentà quan 
després d’indagar i remenar ressenyes 
vam constatar que, aparentment, cap via 
d’escalada recorria tan pregon esperó. A 
partir d’aquest moment, es va posar en 
marxa la maquinària de la il·lusió i del 
planejament de l’estratègia a seguir en 
la tasca d’obertura d’aquella línia, més 
pròpia d’haver estat creada durant la dè-
cada dels anys 50. Abans, però, vam fer 
una incursió al seu peu, durant la qual un 
parell de cabres jovenetes van fugir potes 
ajudeu-me per un lateral de l’esperó i van 
acabar escalant-ne una part. Es podria 
considerar, doncs, que la línia somiada ja 
havia estat oberta per aquestes escalado-
res innates?

UN MIRATGE IL·LUSIONANT

Cordada a la còmoda segona reunió de la via Per Amor a l’Art, amb la Roca Plana dels Llamps a la seva esquerra. 
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Per fi arriba el dia assenyalat; assolellat, 
lluent, fresc, primaveral. Partim del Mo-
nestir de Montserrat ben d’hora, carre-
gats amb motxilles feixugues i emocions 
contingudes. Els sentiments van canviant 
a mida que ens anem aproximant al nos-
tre objectiu. Comencem sentint-nos molt 
afortunats tot pujant per les escales dels 
Pobres, amb pas lent i respiració accelera-
da. Deambulem com uns privilegiats pel 
pla dels Ocells, fent cas omís a les quei-
xes d’unes articulacions sotmeses a un 
pes considerable setmana rere setmana. 
Ens aflora un impuls salvatge en  reem-
plaçar el ciment i els cartells indicadors 
del camí pel traç tènue que s’esmuny en-
mig de l’espès bosc i les fites de còdols que 
ens guien enmig de la boscúria. Ja al peu 
de la línia a obrir, ens sentim angoixats 
però alhora captivats per l’esperó con-
glomerat que s’eleva ple de misteris cap 
amunt i al qual entregarem una part de 
la nostra existència. I tots aquests fatics 
físics i mentals, per què? Ha arribat un 
moment en què ni ens ho preguntem, ja 
que fa temps que coneixem la resposta. 
Una resposta que, igual que el rocam de 
l’aresta que ens sotja, és un conglome-
rat de sensacions, vivències, creences i 
pensaments impossibles de transcriure i 
expressar amb paraules. Com condensar 
una amalgama complexa i polièdrica de 
sentiments en una simple unió de mots? 
Difícil de respondre. Potser una manera 
d’expressar-ho és clamant que ho fem per 
amor a l’art... perquè sí, sense interessos 
materials... perquè quelcom inclassifica-
ble ens ho demana... perquè és el que sa-
bem fer... perquè, en el fons, obrir una via 
d’escalada és una forma d’expressar-se. El 
resultat derivat d’una obertura és un re-
flex, sense dubte, d’unes qualitats físiques, 
però també d’una forma de ser i de fer.

Amb el material a punt i un temps me-
teorològic ideal, comencem l’obertura. 
L’inici és tombat però salvatjot, amb ar-
bustets i alzines adornant la placa per on 
ascendim. Finalment, però, s’imposa la 
llei de la roca nua i la finesa  montserrati-
na. Els dits, els peus i la ment s’adhereixen 
a consciència als petits cigronets petris, 
mentre els ulls llegeixen ràpidament la 
roca i el cos navega per un mar de con-
glomerat deixant-se endur pel corrent 
més favorable. Una convicció fermament 
arrelada fa aflorar l’esperit clàssic i amb 

PER AMOR A L’ART

Arribant a la primera reunió de la via Per Amor a l’Art. 
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poques assegurances arribem al peu de la 
secció més vertical de l’esperó, establint la 
primera reunió en una alzina idònia. Els 
paisatges comencen a eixamplar-se i in-
tuïm que l’ambient serà magnífic. L’èpica 
desapareix durant les tasques de neteja de 
crostes i rocs solts, mentre l’enginyer de 
formació que portem a dins treu el cap en 
la planificació i logística de la continuació 
de l’obertura. L’alzina de la reunió agafa 
un nou protagonisme i esdevé cabdal per 
superar l’inici del segon llarg, molt ver-
tical. Ens enfilem amb delicadesa però 
amb decisió pel generós arbre i passem 
a la roca col·locant assegurances durant 
un tram sostingut i difícil. Després d’uns 
quants metres, el rocam descriu una 
diagonal cap a la dreta que seguim amb 
passos aeris i roca un xic solta fins a una 
savina poc ferma. Amb compte i emoció, 
seguim cap a l’esquerra la fissura d’on 
neix l’arbust i després superem un bonic 
ressalt de roca excel·lent que ens mena a 
una espaiosa i còmoda cornisa, tota una 
balconada sublim on establim una reunió 

de somni i gaudim d’unes vistes panorà-
miques formidables. El vent comença a 
bufar fort i la tarda s’esmuny més ràpida-
ment del que voldríem, per la qual cosa, i 
mentre un parell de cabres pasturen har-
moniosament pels cims de la carena del 
Puntal de l’Albarda, comencem a obrir la 
que suposem serà la darrera tirada de la 
via. L’inici és tombat, senzill i compacte, 
però l’acabament s’intueix força herbós i 
descompost. Davant d’aquest desagrada-
ble i fins i tot perillós final de via, apareix 
del nostre interior l’esperit intrèpid i ago-
sarat que dúiem amagat i redirigim la ruta 
cap a un petit esperó  situat a l’esquerra, 
amb un inici més que vertical però amb 
una roca que frega l’excel·lència. L’opció 
triada és tot un encert i sentim els cors 
bategar fort mentre ens elevem aèriament 
agafats a preses extraordinàries que ens 
transporten meravellosament fins al punt 
culminant de l’aresta. El Sol s’amaga rere 
el coll que separa el Montgròs de la roca 
Plana dels Llamps i les primeres foscors de 
la nit són testimoni de l’abraçada entre els 

Finalment, però, 
s’imposa la llei de la 
roca nua i la finesa  
montserratina. Els 
dits, els peus i la 
ment s’adhereixen a 
consciència als petits 
cigronets petris,

Cordada en la tercera tirada de la via Per Amor a l’Art.
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dos germans per celebrar la finalització 
de l’obertura. És, això sí, una celebració 
curta i continguda, ja que el descens ens 
preocupa. Després d’analitzar-ho in situ, i 
tal i com havíem planejat, decidim acabar 
d’ascendir al cim de l’Albarda Castellana 
per llavors descendir per la via normal. 
Els frontals ens guien durant la nostra 
marxa cautelosa per una obscuritat cada 
cop major però que permet percebre la 
grandiositat de l’entorn que ens envolta. 
Èpicament i entusiasmats, arribem al cim 

i el fruïm breument, esgotats i escrivint al 
llibre de registre. La nit s’ha apoderat de 
Montserrat i de nou els frontals ens guien 
en la baixada per la via normal del turó 
fins al seu coll nord, on per fi respirem 
alleugerits i ens relaxem una mica fruint 
del somni aconseguit.

Amb el material endreçat i l’estómac no 
tan buit, emprenem el camí de tornada 
cansats físicament però descansats men-
talment. Ens sentim feliços d’haver po-

gut emular els pioners escaladors que fa 
60 anys van anar obrint les arestes Brucs 
més destacables del massís. Vés per on es 
van deixar aquesta... Gràcies! Al final re-
sulta que no vam néixer tan tard i encara 
hi hem estat a temps. Vet aquí, doncs, una 
via oberta amb modèstia i tones d’il·lusió. 
I com no podia ser d’altra manera, bateja-
da amb la locució que ens ha inspirat tot 
el jorn i que dignifica tot aquell que la du 
com a estendard: per amor a l’art.

Ambient en l’arribada a la segona reunió de la via Per Amor a l’Art. 
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Indret: l’Albarda Castellana (vessant 
sud). Massís de Montserrat, regió de 
Sant Jeroni.

Metres i grau:  130 metres, Vº, Ae 
(Vinf. obligat).

Oberta per:  Òscar i Albert Masó  
Garcia des de baix a l’estil clàssic.

Data:  8-4-2012.

Material a dur: casc, cintes, bagues 
llargues i un camalot núm. 1 opcional. 
Via equipada amb espits i parabolts.

Descripció: la via recorre l’aresta sud 
o Brucs de l’Albarda Castellana. La 
primera tirada és una llarga placa 
ajaguda poc assegurada amb algun 
pas concret més dret i amb predomini 
de passos de finura. En la segona, cal 
enfilar-se per una alzina i enganxar-se 
al marcat esperó d’inici vertical, passos 
bonics i ambient magnífic. El tercer 
i darrer llarg comença ajagut i acaba 
remuntant un esperó vertical amb 
còdols excel·lents (compte amb el frec 
de les cordes).

Aproximació: es pot fer des de la 
masia de can Jorba seguint el camí dels 
Francesos i deixant-lo a l’alçada de les 
roques del Camell de Sant Jeroni per 
travessar vers l’est l’inici del torrent 
dels Bugaders i baixar per una canal 
fins l’evident peu de via (petita fletxa 
gravada). També s’hi pot accedir des 
del Monestir de Montserrat pel camí 
nou de Sant Joan a Sant Jeroni fins al 

coll de l’Albarda Castellana i enllaçant 
en baixada el camí dels Francesos fins 
a l’alçada de les roques del Camell de 
Sant Jeroni, i finalment obrar com en 
l’aproximació des de Can Jorba. Amb-
dues opcions impliquen més d’una hora 
d’aproximació. 

Descens: des del final de la via cal 
arribar al cim de l’Albarda  
Castellana tot caminant cap amunt 
(nord) i vigilant de no relliscar. Abans 
d’arribar al cim, trobem un petit muret 
que se supera amb algun pas de IIIº o 
que es pot evitar per un lateral. Des del 
cim de l’Albarda hem de baixar vers el 
nord per la seva via normal d’ascensió 
(marques de pintura blava i un parell 
de desgrimpades). Situats  
al coll de l’Albarda, prenem o bé el 
camí de baixada cap al sud fins  
a can Jorba o el que surt a l’est 
cap al Monestir de Montserrat.

FITXA TÈCNICA DE LA VIA  ”PER AMOR A L’ART”
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Em dic David García Guillamón i encara 
que sóc nascut a Catalunya, ja fa 4 anys 
que visc a Veneçuela. Treballo com a 
fotògraf i viatjo recorrent tot el país a la 
recerca d’imatges de natura i dels pobles 
indígenes que allí hi viuen.

El passat 14 de febrer aprofitant que 
estava de vacances a Catalunya, vaig fer 
la ruta cap al refugi d’Airoto, als Piri-
neus, pujant des del camí vell, que surt 
directament del poble d’Isil. El dia abans, 
un veí del poble va explicar-me com ho 
havia de fer per poder arribar. Només 
calia tenir en compte que al final del dia 
bufaria una mica de vent del nord. Així 
doncs el dia 14 de febrer a les 9 del matí 
vaig començar l’ascensió cap al refugi. Al 
cap de pocs minuts de començar ja estava 
trepitjant una mica de neu en procés de 
transformació.

Text de David García Guillamón. Fotografies de Jordi Martorell

El  r E f ug i  qu E  
E m  va  sa lva r

El camí és un goig, transcorre per un 
bosc d’avellaners, això si és una mica 
costerut i amb la motxilla es fa una mica 
feixuc. Anaven passant les hores i sem-
blava que no passaven aquelles tres hores 
i quart que es van convertir en cinc però, 
finalment, i gràcies al fet que duia les ra-
quetes vaig aconseguir arribar al refugi. 
Jo no sóc un expert alpinista però em 
moc prou bé en mitja muntanya, ja que a 
Veneçuela vaig tot sovint a la serralada de 
la costa i estic uns quants dies al voltant 
dels 2.000 m. Però els Pirineus se’ls ha de 

mirar amb molt respecte. Amb els canvis 
de temps no es pot cometre errors, i dic 
això amb motiu.

En arribar al refugi vaig poder veure un 
parell de detalls que a primera vista no 
encaixaven. Hi havia un parell de troncs 
de pi de mides considerables i moltes 
branques. Tota aquella llenya era verda 
per no dir acabada de tallar. Estava dis-
posada a terra, també n’hi havia sota el 
taulell que fa de cuina. Regirant per allà 
vaig trobar una garrafa amb gasolina, 

“Selfie de l’autor”
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que estrany vaig pensar. Vaig encendre 
l’estufa i vaig posar-me a netejar una 
mica a sota del taulell. També hi vaig 
trobar un parell de cassoles de mides més 
que considerables, això sí que era estrany, 
però no en vaig fer gaire cas, i ho vaig 
deixar tot tal com ho havia trobat. 

Vaig preparar alguna cosa per sopar, 
mentrestant el dia va anar caient i va 
començar a nevar. En un moment donat 
vaig veure com unes guspires queien del 
sostre, vaig poder veure que hi havia un 
forat al sostre de fusta i per allà anaven 
caient guspires, em vaig espantar i amb 
una de les pales del refugi vaig abocar 
neu a dintre de l’estufa, però seguien 
caient guspires per aquell forat. Final-
ment, vaig aconseguir apagar el que 
semblava un incendi entre la teulada i el 
sostre de fustes del refugi. 

Què passava allà? No ho entenia. Qui 
havia fet aquell forat? Se li havia calat foc 
i no havia notificat la incidència?

En el refugi hi ha una placa amb un 
número de telèfon que diu que qualsevol 

incidència es notifiqui al següent número 
de la Unió Excursionista de Catalunya. 
Així doncs hem vaig passar tota la nit 
vigilant aquell forat. Què podia fer si és 
calava foc? A fora només hi havia vent 
i neu i l’extintor del refugi, algú l’havia 
desprecintat i el manòmetre indicava que 
estava buit. Així doncs em vaig embolicar 
amb totes les mantes i a esperar que es fes 
de dia per iniciar el recorregut de tornada 
fins al poble. Quina va ser la meva sorpre-
sa quan l’endemà al matí vaig veure que 
havia estat nevant tota la nit i semblava 
que seguiria la cosa tot el matí. Paciència 
em vaig dir almenys estàs sota sostre, sen-
se calefacció però resguardat. A la tarda 
el temps continuava igual, i durant tota la 
nit, i l’endemà al matí també. Finalment, 
al tercer dia d’estar al refugi i amb un 
gruix de poc més d’un metre de neu nova, 
va parar. Abans de deixar el refugi i iniciar 
el descens vaig deixar una nota advertint 
del perill d’encendre l’estufa per si se li 
acudia a algú de visitar l’indret. Després 
de 5 h arribaria sa i estalvi. L’endemà al 
matí vaig poder posar-me en contacte 
amb la Unió Excursionista de Catalunya 
per comunicar la incidència.
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de vuitanta primeres als Pirineus. Guià 
algunes de les grans figures de l’edat d’or 
del pirineisme com el comte Henri Rus-
sell, que impressionat per la seva agilitat, 
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En una de les necrologies que Henri 
Brulle va escriure en record de Cé-
lestin Passet s’explica que Edward 

Whymper convidà Passet a participar 
en l’expedició que realitzaria l’any 1880 
als Andes de l’Equador, a la què hi anà 
el guia Jean-Antoine Carrel. Passet, però, 
declinà la invitació adduint motius perso-
nals. Què hauria donat de si una cordada 
amb Passet i els dos protagonistes de les 
primeres ascensions al Cervino? Malau-
radament, això no ho sabrem mai. Tan-
mateix, Whymper realitzà un magnífic 
retrat de Passet, que il·lustra una de les 
primeres pàgines del llibre de caceres 
Short Stalks, que el conservacionista i 
polític britànic Edward North Buxton pu-
blicà l’any 1892. Buxton, que va fer alguna 
primera ascensió als Alps, va ser qui l’any 
1881 encarregà al ferrer de Torla instal·lar 
les famoses “clavijas” de Cotatuero a fi 
d’escurçar l’accés a la vall d’Arazas des 
de Gavarnia. Célestin Passet (Gavarnia, 
1845-1917) va ser un dels millors guies de 
muntanya de la seva època. Realitzà més 

El bolet d’esca marginat és un dels 
bolets de soca de barret sense peu 
més característic. Un bolet de soca 

és el nom comú que es dóna a aquells bo-

lets sapròfits o paràsits que creixen sobre 
la fusta viva o morta d’un arbre o arbust. 
Apareixen en els arbres vius quan aquests 
estan afeblits per alguna causa (secada, 

atacs per insectes, in-
cendi, inundació, etc.). 

El bolet d’esca margi-
nat és un bolet de crei-
xement perenne, sèssil 
en forma d’ungla de 
cavall aplanat al mar-
ge i adherit fermament 
al tronc de l’arbre. Pot 
arribar a atènyer fins 
a 30 cm de diàmetre 
al créixer concèntri-
cament any rere any.

deia que era l’isard bípede. Les seves em-
preses més agosarades, però, les realitzà 
amb Brulle. Aquest, en adonar-se de les 
seves capacitats, li proposà fer una estada 
formativa als Alps. Així, l’estiu de 1883 
Brulle, Passet i Jean Bazillac contractaren 
els serveis del gran guia Pierre Gaspard i 
el seu fill Maximin per fer la Meije (pri-
mera absoluta en una jornada) i la Barre 
des Écrins. Tanmateix, la seva empresa 
més esclatant va ser el Vinhamala pel co-
rredor de Gauba, que realitzà l’any 1889 
amb Brulle, Bazillac, Roger de Monts i el 
guia François Bernat-Salles. Segons Pas-
set el motiu pel que aquesta ascensió tri-
garia 44 anys en ser repetida era perquè 
n’havia guardat la clau d’entrada a la seva 
butxaca. Passet també era un excel·lent 
caçador, molt apreciat per Buxton i alguns 
dels seus col·legues, que el contractaren 
perquè els acompanyés en les diferents 
expedicions cinegètiques que van fer per 
Sardenya, Algèria i l’Àsia Menor. La punta 
Passet (2.998 m), un quasi tres mil situat 
prop del Comaloforno, ens el recorda.

Per sobre presenta una consistència irre-
gular, rígida, resinosa i cèria amb zones 
concèntriques de creixement anual. És 
de color negre o gris fosc en la part inte-
rior i de colors rogencs o ataronjats cap 
al marge amb una línia de creixement 
de color crema amb la vora blanca en la 
part exterior. Per sota trobem l’himeni, 
la part fèrtil, constituït per porus rodons 
molt petits i junts de color blanc, o crema. 
Se’l troba sovint als troncs debili-
tats o morts de coníferes, sobretot de 
pins dels quals descompon la fusta. 
El bolet d’esca marginat és un dels 
que més s’havia utilitzat per encen-
dre foc. Amb ells s’obtenia un mate-
rial que un cop sec facilitava encen-
dre el foc amb una pedra foguera.

Manel Canales

sms de         muntanya

Bolet d’esca marginat

Lluís Catasús

Família: Fomitopsidaceae. Espècie: Fomitopsis pinicula

Célestin Passet, el manyà del Pirineu
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El geocaching, també anomenat  
gimcana GPS, consisteix en amagar 
petits tresors o caches en entorns 

tant urbans com naturals a fi de que altres 
persones els trobin i en registrin la seva 
descoberta. Per fer-ho cal la utilització 
d’un dispositiu GPS amb el qual conèixer 
les coordenades exactes on s’han amagat 
els objectes, geocerca i registrar-se en al-
guna de les webs especialitzades, com per 
exemple la popular geocaching.com, per 
portar un control de les nostres troballes i 
relacionar-se amb la resta de la comunitat 
d’exploradors o geocachers.

L’activitat, també considerada con un joc, 
comença quan algú decideix amagar un 
objecte en algun lloc del món publicant-
ne les coordenades exactes en un dels por-
tals anomenats, per a que altres el trobin i 
en registrin llur descobriment. Els tresors 
amagats acostumen a ser petits objectes 
de poc valor o andròmines, a voltes curio-
sos i graciosos, acompanyats d’un tros de 
paper a mode de llibre de registre on ano-
tar la data i el nom de la persona o grup 
de persones que els han trobat, perfecta-

ment embolicats i guardats en recipients 
estancs com rodets antics de pel·lícula o 
carmanyoles per a protegir-los de les in-
clemències meteorològiques i allargar-ne 
la seva vida útil tant com es pugui. Un 
cop localitzat el tresor cal deixar-lo en el 
mateix estat i posició en què s’ha trobat o 
fer-ne un manteniment adient si s’escau, 
el qual caldrà detallar a la web o webs 
que hàgim triat per mostrar el nostre 
currículum i relacionar-nos amb la resta 
de participants. Alguna de les moltes va-
riants existents del geocaching, és aque-
lla en la que el geocacher podrà endur-se 
l’objecte trobat deixant-ne a canvi un al-
tre de característiques similars, però mai 
d’evident valor inferior. Una altra varietat 
interessant és la dels objectes encadenats, 
en la qual es tracta de trobar una seqüèn-
cia d’andròmines les quals guarden algun 
tipus de relació entre elles, com per exem-
ple, el fet d’haver de cercar algunes eines 
prèvies per arribar a trobar o desemmas-
carar el tresor final de l’activitat. D’altres 
vegades també s’inclouen enigmes més o 
menys difícils, la resolució dels quals ens 
portarà fins a l’objectiu final. En altres 

Geocaching,  una altra manera de fer muntanya
Eduard Soler

retalls de       muntanya

ocasions, l’objecte fins i tot va acompanyat 
d’instruccions precises per a ser tralladat 
d’un punt geogràfic a un altre situat a mi-
lers de quilòmetres: tot un repte!

L’origen del geocaching es remonta al 3 de 
maig de l’any 2000, dia en que el consultor 
informàtic David Ulmer decidí reptar als 
seus companys de l’associació sci.geo.sate-
llite-nav, entusiastes dels Sistemes Globals 
de Navegació per Satèl·lit (GNSS), a trobar 
un contenidor amb diferents objectes per-
sonals amagat al bosc de Beavercreek, a 
prop de la ciutat de Portland, a l’estat ame-
ricà d’Oregon. El motiu de la iniciativa era 
celebrar la recent supressió, per part del 
govern dels Estats Units, de l’anomenada 
disponibilitat selectiva, un paràmetre que 
per motius de seguretat havia limitat la 
precisió dels aparells GPS d’àmbit domès-
tic fins aquell moment. Amb la nova nor-
mativa, la resolució dels aparells de na-
vegació s’havia multiplicat per deu de la 
nit al dia. Tres dies més tard, el tresor de 
Ulmer fou localitzat el 6 de maig per Mike 
Teague, el qual s’encarregà de començar a 
recollir les dades de tots els participants 
en l’experiència que successivament ani-
rien trobant el contenidor i donarien lloc al 
primer geocaching de la història. D’aquesta 
manera, l’entreteniment puntual d’uns bo-
jos de la tecnologia es convertí, amb el pas 
dels anys, en una activitat d’àmbit mundial 
practicada per més de sis milions de geo-
cachers al llarg de més de dos-cents països 
amb l’objectiu de localitzar els més de dos 
milions de tresors o caches registrats, se-
gons dades de finals de 2013.

El geocaching, per tant, és una activitat 
engrescadora per fer arreu, per practicar 
tant en la nostra vida quotidiana com du-
rant les vacances allà on anem per lluny 
que estiguem. És un joc saludable per en-
tretenir a tota la família, des dels avis fins 
als néts, per conèixer l’entorn, fer exercici, 
respirar aire sa i treure el bo i millor de 
nosaltres mateixos per assolir l’objectiu. 
N’hi ha prou en descarregar-nos una apli-
cació al nostre mòbil intel·ligent per des-
cobrir que estem envoltats de milers de 
tresors amagats esperant-nos.
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El IV Premi Col·laborador i Esport 
Pitu Figueras 2016, un reconeixement 
als valors de l’esport, ha estat concedit 
a la Candidatura de la Unió Excursio-
nista de Catalunya Sants encapçalada 
pel seu President, el Sr. Agustí Joan. La 
FCEH farà entrega del guardó durant 
l’acte de lliurament de premis de la 
temporada 2015-2016 que va tenir lloc 
a finals del proper mes de maig.  
 
El IV Premi Col·laborador i Esport Pitu 
Figueras 2016, una iniciativa de la Junta 
Directiva de la FCEH que té com a objec-
tiu fer visible l’imprescindible paper dels 
col·laboradors i voluntaris en els esports 
d’hivern. Aquesta candidatura recull 
l’esperit i els valors de l’esport d’acord amb 
l’esperit  que el Dr. Josep Maria Figueras 
(Pitu) va practicar durant tota la seva vida, 
i es mereix un premi al temps invertit, a 
l’esforç, i a la dedicació dipositada. 

Els membres del jurat, que formen la Co-
missió d’aquest premi, han decidit reconèi-
xer la gran contribució i constància del Sr. 
Agustí Joan com a President de la secció 
d’esquí alpí de la Unió Excursionista de 
Catalunya Sants durant 46 anys. El Premi 
Pitu Figueras 2016 li reconeix la seva tasca 
de voluntariat entusiasta durant tots aquets 
anys dedicació als esports d’hivern.

El Sr. Agustí Joan és soci de la UEC de 
Sants des de l’any 1966. Fa anys que treba-
lla en el món de la neu, ensenyant a esquiar 
com a professor i organitzant proves com a 
Delegat Tècnic de la FCEH.  Ha format part 
de la Junta Directiva de la UEC com a Vice-
president primer durant més de 15 anys i 
més tard com a President de l’entitat. Por-
ta 45 anys organitzant, com a Director, el 
curset d’esquí alpí per a totes les edats i 35 
organitzant la cursa d’esquí alpí del Gran 
Premi de Catalunya Interclubs, una de les 
més antigues que formen part del calenda-
ri anual de la FCEH. A més ha participat 
com a voluntari en moltes competicions:

La Candidatura de la Unió Excursionista de 
Catalunya Sants premiada amb  

el Pitu Figueras 2016.
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• 3 edicions de la Copa d’Europa d’esquí 
alpí de La Molina

• Copa del Món d’esquí alpí de La Mo-
lina (2009)    

• 2 edicions de la Copa del Món d’esquí 
alpí de Soldeu (2012 i 2016)

 Agraïments

Des de la FCEH volem donar les gràcies a 
tothom per les candidatures presentades 
i agrair el temps dedicat als membres del 
Jurat que han seleccionat la candidatura 
guardonada: el President del CEC, Sr. Jo-
sep Manuel Puente; el President de CET, 
Sr. Pere Mesalles; el  Director del Progra-
ma de TV3 Temps de Neu, Sr. Toni Real; 
el periodista esportiu, Sr. Josep Badia i la 
Sra. Clara Figueras, filla del Dr. Pitu Fi-
gueras. En nom de tot el jurat i de la FCEH 
encoratgem a tothom a presentar més 
candidatures en les properes edicions. 

Sobre el Dr. Figueras 

El Dr. Figueras va ser una d’aquelles per-
sones que van dedicar un gran nombre 
d’hores al tractament de les lesions produï-
des esquiant i que va invertir moltes i moltes 
hores en els altres. Soci del Centre Excursio-
nista de Catalunya, des de ben aviat es va 
preocupar d’estudiar la causa dels accidents 
d’esquí, i a confeccionar un arxiu on rela-
cionava la lesió amb l’entorn, el material i 
amb l’esquiador. El coneixement d’aquestes 
dades el va portar a realitzar estudis per tal 
d’intentar prevenir que l’esquiador es fes 
mal. Aquesta és de ben segur la causa per la 
qual li van concedir la Creu de Sant Jordi i la 
Medalla Josep Trueta. Carismàtic i sempre 
de bon humor, va ser un home conegut per 
molts i admirat per tot aquell que coneixia 
els seus projectes.
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Tot i que pugui semblar que el ràfting no 
té res a veure amb l’excursionisme no po-
dem deixar d’observar que és un esport 
que també és practica a la muntanya.

El ràfting consisteix en baixar per ai-
gües vives en una embarcació pneu-
màtica o bé en un caiac. El material 
necessari és un casc i un neoprè.  En 
les competicions d’aquest esport se so-
len fer quatre proves: eslàlom, pràctica 
consistent a baixar en el menor temps 
possible un recorregut amb obstacles i 
fer un mínim de 20 portes ( cadascun 
dels marcs rectangulars que tracen el 
recorregut d’un eslàlom, formats per 
dos pals separats entre si, units per la 

No entrava dins dels meus plans rea-
litzar un curs de barranquisme, però 
se’m va presentar una oportunitat que 
sort que no he deixat escapar perquè 
ha sigut una experiència meravellosa.
Tot va començar fa un parell de setma-
nes quan el meu germà em va animar 
a participar en aquest curset, que en 
un principi constava de dos caps de 
setmana, però que al final per alguns 
problemes només ha constat d’un cap 
de setmana.

El dissabte vam quedar tots a les ofici-
nes del Parc Natural dels Ports a Ro-
quetes i després ens vam dirigir a la 
Vall Cervera, un cop allí vam presen-
tar-nos i els monitors ens van descriu-
re i mostrar el material i equip bàsic 
que se’ns proporcionaria a cadascun, 
també vam practicar els nusos bàsics, 
tot molt interessant! I ven acabar ens 
vam ajustar els arnesos i al lio! La pri-
mera paret per ami i per a molts dels 
meus companys! Tota una experièn-
cia, van ser moltes les emocions que 
vaig sentir: respecte, adrenalina, i, una 
mica de por (no us ho negaré!) abans 
de baixar pensava on m’he posat? Però 
en arribar al terra el pensament em va 
canviar radicalment...sort que el meu 
germà em va animar a fer-ho! 

part superior per un eix transversal, i 
suspesos a uns 15 cm de la superfície 
de l’aigua, que els piragüistes han de 
franquejar). Esprint o cursa de veloci-
tat. Head to head i descens.

Concretament a la Noguera Pallaresa 
les competicions es fan de la següent 
manera: l’eslàlom que és una prova in-
dividual cronometrada i nocturna que 
consisteix a fer un recorregut al més 
ràpid possible passant portes verdes de 
baixada i portes vermelles de pujada 
sense tocar-les.

La segona prova, l’esprint, es tracta 
d’una prova individual que consisteix 

en el descens d’un tram del riu con-
trarellotge. Aquesta prova és classifi-
catòria per a la següent head to head, 
que és una prova eliminatòria entre 
dos equips, en la qual es permet tot en-
tre les diferents embarcacions menys 
el contacte físic.

Finalment, s’acabarà amb el descens 
que uneix la tècnica i el fons, ja que els 
participants han de baixar uns 9 Km 
de riu al més ràpid possible.

Convé destacar, també, la curiositat 
que la toponímia dels rius que baixen 
des de França s’escriuen  en femení:
La Noguera, la Garona, la Valira ...

Ràfting

VII curs d’iniciació al barranquisme
UEC Tortosa
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Hi havien dues parets inicials de 10 i 
15m, després quan ens sentíem pre-
parats anàvem a la gran que si no 
m’equivoco era de 20/25 m o bé, te-
níem l’opció de baixar amb tirolina! 
Molt entretingut i interessant tot!

Per la tarda ens vam dirigir a Paüls i 
un cop allí després d’equipar-nos vam 
caminar i descobrir el barranc sec de 
les Fonts.

El diumenge va ser un dia intens però 
molt productiu, vaig aprendre moltes 

coses noves i vaig viure experiències 
que mai m’hagues imaginat ja que 
tinc respecte a les altures. Vaig viure 
experiències que mai oblidaré com 
saltar a l’aigua des de 8-9m o fer un 
ràpel de 35 m!

Tot això ho vaig viure al barranc de la 
Paridora situat als Ports de Tortosa. 

Per finalitzar m’agradaria agrair i feli-
citar a tots els monitors per la seguretat 
i confiança que m’han transmès en tot 
moment, la paciència que han tingut, el 
bon rotllo, la professionalitat, l’esforç de 
muntar tots els ràpels per moltes coses 
més i  per tot això i molt més GRÀ-
CIES! Espero tornar a veure-us ben 
aviat! Però, també m’agradaria donar 
les gràcies als meus companys, ha estat 
un plaer coincidir en aquest curs! Sou 
genials! I també espero viure més ba-
rrancs al vostre costat!

Bé, que ja està, ara ja acabo de 
veritat...A tots els quí us estigueu 
plantejant si fer el curs o no, us reco-
mano fer-lo si teniu l’oportunitat per-
què realment aprens moltíssim, es una 
experiència impressionant, l’ambient 
és immillorable i segur que després 
seguireu amb ganes de més!
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
juliol, les solucions dels 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 
392 dedicat a la serralada dels Alps Marítims és Salonder Viola. A la 
pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar 
les respostes a les preguntes dels números anteriors.

Solucions del Concursionisme 390: 1 Argentera, 2 Piemonte, 3 Mercantour, 4 Itàlia, 5 Isola, 6 Mont Bego, 7 Bonette, 8 
Tende, 9 Cayolle, 10 Gelàs, 11 Merveilles, 12 Cuneo, 13 Coolidge, 14 Allos, 15 SOIUSA. 

En aquesta ocasió parlarem dels volcans. Hi ha prop de 1.500 volcans terrestres que han entrat en erupció en els 
darrers 10.000 anys. Cada any es produeixen al voltant de seixanta erupcions. 

 1. Colada de fang que flueix per les vessants d’un volcà. El nom 
prové del javanès, idioma d’Indonèsia. Aquesta colada en 
l’erupció de Nevado del Ruiz a Colòmbia el 1985 va matar 
vora 23.000 persones a la ciutat d’Armero.

 2. És la fractura o conducte de sortida a través de la qual surt el 
magma a l’exterior. 

 3. S’anomena així un volcà viu que  
actualment no està en activitat.

 4. Aquest volcà és el més gran  
de tots els volcans de la  
capçalera del riu Fluvià. 

 5. És una petita depressió aproximadament circular o el·líptica 
que es troba al vèrtex del con volcànic o de vegades sobre els 
vessants d’un volcà.

 6. La paraula volcà prové d’aquesta illa situada al sud-est de la 
costa d’Itàlia.

 7.  La famosa erupció del Vesuvi de l’any 79 va destruir aquesta 
ciutat romana.

 8. Sigles dels observatoris meteorològics Volcanic Ash Advi-
sory Center creats per l’Organització d’Aviació Civil Inter-
nacional, per supervisar i assessorar als pilots dels avions 
sobre l’estat dels núvols de cendra.

 9. És el volcà actiu més gran d’Europa conegut localment com 
a Mungibeddu. 

 10. Aquest volcà és la muntanya més alta d’Espanya i el tercer 
volcà més gran de la Terra.

 11. Quan el crater del volcà té un diàmetre de més de 1.500 me-
tres s’anomena així.

 12. L’erupció d’aquest volcà d’indonèsia l’any 1815 va provocar 
una anomalia climàtica molt important que afectà Amèrica 
del Nord i Europa. A l’any següent conegut com l’any sense 
estiu va donar lloc a una de les pitjors fams del segle XIX. 

 13. L’erupció d’aquest volcà caribeny a l’any 1902 va matar unes 
28.000 persones.

 14. Aquest volcà asiàtic de 3.776 m va ser considerat territori sa-
grat des de l’antiguitat, i fins finals del segle XIX les dones 
tenien prohibit pujar al cim. 

 15. Aquest fenomen es produeix quan les cendres d’erupcions 
volcàniques transportades pel vent es dipositen sobre el gel 
de glaceres o de la banquisa i n’acceleren la fusió.

concursionisme
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Tossa del Cap de Siscaró  
2.819 m

Bassiero Occidental 2.903 m  
i volta a Sant Maurici  
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Horari: 3 h 30 min a 4 h per a l’ascensió. 6 a 7 h en total.
Desnivell: 980 m.
Dificultat: trepitjarem terreny descompost i sense camí a la 

part alta de l’ascensió.
Refugi: refugi de Siscaró a 2.145 m, 10 places sense matalas-

sos, taula, bancs i llar de foc.
Època: descripció feta per condicions estivals i sense neu, de 

juny a octubre-novembre. Com més a principis d’estiu més 
verd i florit trobarem el paisatge.

Cartografia: Andorra. Esc. 1:40.000. Ed. Alpina.
Accés: cal accedir a la Vall d’Incles. A Andorra prenem la C.G.2 

cap al Pas de la Casa. Passat Canillo i el nucli del Tarter, en 
un marcat revolt abans d’arribar a Soldeu, hi ha el trencall 
cap a la vall d’Incles.

Descripció: Excursió completa i variada a un cim alt però 
assequible tot passant per uns estanys amagats. Sovint mal 
anomenat pic de la Cabaneta que és el seu veí. Els mesos de 
juliol i agost haurem de deixar el cotxe a l’entrada de la vall 
i prendre un bus elèctric turístic que circula cada 20 minuts 
fins al final de l’asfalt a 1.840 m. Enfilarem a l’est el camí 
ascendent cap a Juclar i Siscaró i 15 minuts més tard pren-
drem el trencall cap a  Siscaró. El camí puja fort paral·lel al 

Horari: de 5 h 30 min a 6 h d’ascens seguint l’itinerari indicat 
que passa l’estany de Sant Maurici pel sud. Cal comptar 3 h  
com a mínim per al descens. Llarga jornada de 8 a 10 h ben 
bones si no dormim a Amitges.

Desnivell: +/-1.250 m.
Dificultat: a la part alta de l’ascensió ens movem per terreny 

inestable i pedregós, cal utilitzar les mans a la cresta occi-
dental del pic.

Refugi: podem fer estada als refugis Ernest Mallafré, 34 places a 
1.950 m propietat de la FEEC o bé al refugi d’Amitges de 74 pla-
ces a 2.380 m propietat del CEC. www.lacentralderefugis.com.

Època: descripció feta per  condicions estivals, sense neu.
Cartografia: Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant 

Maurici. Esc: 1:25.000. (2 fulls) Ed. Alpina o bé a Esc 1: 
30.000 (1 sol full) Editorial Piolet.

Bibliografia: Cimas Pirenaicas de Michel Sebastien. Ed. 
Martínez Roca.

Accés: cal accedir a l’estacionament anomenat dels Prats del 
Pierro a l’entrada del  Parc Nacional per la carretera que puja 
des d’Espot situat a 1.650 m.

Descripció: Llarga ascensió al tercer cim més alt del sector 
de Sant Maurici combinada amb la volta sencera al mateix 
estany de Sant Maurici, per tal de no fer el mateix camí a 

Pasqual Garriga i Martí

ressenyes
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Tossa del Cap de Siscaró 2.819 m

An
do

rr
a

Pa
lla

rs
 S

ob
irà

l’anada que a la tornada.
 Des de l’estacionament seguim les passe-

res de fusta i la pista que ens porten en 1 h 
al refugi Ernest Mallafré. D’aquí prenem 
el camí (antiga pista) que porta al Porta-
rró d’Espot, revoltant Sant Maurici pel 
vessant sud. A la cota 2.180 m en un mar-
cat gir de la pista emprenem un camí 
evident que a mig vessant i en direcció 
nord segueix fent la volta a l’estany. 
Arribem al Mirador de l’Estany punt 
de vista privilegiat. Camí enllà  admi-
rem ja les agulles d’Amitges i per unes 
passeres de fusta arribem a una petita 
vall  per on el GR11 s’enfila fins al gran 
estany de les Obagues de Ratera a 2.230 
m. Abandonem aquí el GR i encarem un 
tram més dret que passa a tocar de la 
pista que puja al refugi. Arribem així a 
la porta  del refugi a 2.380 m (3 h). Aquí 
podem dinar o agafar forces per encarar 
el pic de Bassiero Occidental. Podem fer 
la volta a l’estany Gran d’Amitges pels 
dos cantons. Un cop situats a la coma 
d’Amitges, vall pedregosa, comen-

Bassiero Occidental 2.903 m i volta a Sant Maurici     

ressenyes

riu que fa un bonic salt d’aigua. Al cap 
d’una hora arribem al pla de Siscaró, a 
2.145 m. El refugi lliure queda a uns 6 
minuts a l’esquerra passant un pont de 
fusta però no necessitem anar-hi; si ho 
fem haurem de tornar al pont, ja que el 
riu és ample. Nosaltres seguim el sen-
der evident (marques de GR) deixant al 
nostre costat esquerre el pla on el riu fa 
meandres i aiguamolls. Al fons del pla 
el camí s’enfila decidit cap al sud entre 
nerets i els darrers pins. Passada una 
bassa arribem al primer estany, a 2.343 
m, sota el pic del Cap de Port (2.752 m) i 
el Pas de les Vaques. Abandonem el GR 
i seguint cap a l’est arribem tot seguit a 
l’estany de Siscaró. Tenim davant nostre 
el perfil enganyosament arrodonit de la 
Tossa del Cap de Siscaró. A la sortida 
de l’estany tenim una visió sencera del 
pla de Siscaró. El camí evident guanya 
altura fins a un tercer estany anomenat 
de les Canals Roges, a 2.405 m. És gran, 
enclotat, i per tant fondo, més bonic que 
els anteriors. El camí s’acaba aquí. En-

carem, sempre en direcció est, l’ascensió 
per una coma força dreta plena d’herba i 
flors per on baixa un rierol. A partir dels 
2.500 m ens aboca als pendents, primer 
herbats i posteriorment pedregosos, sos-
tinguts i sense fites que culminen al cim 
de la Tossa del Cap de Siscaró de 2.819 

m. Punt culminant del circ de Siscaró. 
Al vessant oriental domina l’alta vall 
de Siscar, a l’Arièja, i al nord els pics de 
Rulhe i d’Escobes. A 15 minuts de fàcil i 
ampla carena podríem afegir el pic de la 
Cabaneta de 2.818 m amb qui sovint és 
confon. Tornem per on hem vingut.

cem a guanyar altura encarant al fons 
(nord-est) el coll Oriental d’Amitges. A 
l’esquerra deixem les agulles d’Amitges 
i el camí que du al coll Occidental 
d’Amitges. A la dreta tenim en tot mo-
ment la cresta de Bassiero. A la cota 
2.620 m, en un replà, podem decidir si 
pugem per una evident canal que s’obre 
a la nostra dreta sota una bretxa que 
separa el nostre cim del punt culminat 
de la cresta de Bassiero. Opció factible 
però més descomposta i feixuga, 
és la ruta original d’ascens 
d’Estasen i Oliveras l’any 
1927. És més segur pujar al 
coll de 2.723 m, 1 h 40 min 
i encarar la cresta oest del 
pic de Bassiero que presenta 
petites dificultat de grimpa-
da. La primera la superem 
per un pas sobre la vall de 
Gerber. Seguim amb atenció 
per la turmentada però fàcil 
carena fins al cim de 2.903 m 2 
h 40 min des del refugi. Domi-

nem la vall i el refugi de Gerber al nord. 
A l’est una profunda bretxa ens separa 
del pic Oriental de Bassiero de 2.897 m. 
La Cresta de Bassiero ens tapa al sud el 
refugi d’Amitges però veiem Sant Mau-
rici.  De baixada, més avall del refugi, 
retornem seguint la pista que passa a 
tocar del sempre fotogènic estany de Ra-
tera completant d’aquesta forma la volta 
a l’estany de Sant Maurici.
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Curses de muntanya
Manual pràctic
Kiku Soler

Cossetània Edicions

Primera Edició: Setembre 2016 

En Kiku Soler ens ofereix consells bàsics per a córrer i conviure a la muntanya i instruccions 
per a preparar-se a partir de la seva pròpia experiència, primer com a corredor, i després com a 
seleccionador de la selecció catalana de Curses de Muntanya. En Kiku Soler a més és agent rural a 
la comarca del Berguedà, on viu, corre i escala a més de ser especialista en treballs verticals. La seva 
experiència és amplíssima i en aquest manual compta amb la col·laboració en el pròleg d’una de les 
grans de casa nostra d’aquesta disciplina, la Núria Picas, qui es confessa fan d’en Kiku Soler quan 
de ben joveneta participava a la Marató de l’Aneto. De fet, la campiona catalana reconeix que part 
de l’èxit de l’actual generació de corredors i esquiadors de muntanya es deu a gent com en Kiku què, 
amb el seu entusiasme, es van avançar al seu temps. Corrien per la muntanya quan no en parlava 
ningú. I de manera senzilla i directe aquest manual ens recomana com entrenar si ens iniciem en 
aquesta disciplina. 
L’autor ens explica com entrenar de manera contínua i fraccionada, ens dóna pautes per fer sèries, i 
ens explica el perquè de cada element. En Kiku Soler ens posa exemples concrets per a entrenaments 
setmanals i de temporada. Aquest manual també va acompanyat de fotografies on se’ns mostra la 
mecànica dels estiraments previs i posteriors a la pràctica del córrer, així com també es fa especial 
èmfasi a la tonificació muscular que serà bàsica per aguantar una cursa en bones condicions. L’autor 
desgrana també els tipus de terreny on córrer i què hem de tenir en compte en cada cas i quina 
tècnica s’adequa millor a cada terreny. A la part final, no hi falta la reflexió sobre el fenomen d’en 
Kilian Jornet o el boom de les curses de muntanya.

Serra de Sant Gervàs i muntanyes veïnes
29 itineraris
Joan Ramon Segura

Cossetània Edicions

Primera Edició: febrer 2016 

Aquest recull d’itineraris va ser premiat amb la quinzena edició del Premi Vèrtex que convoca la 
FEEC. El seu autor soci del Centre Excursionista de Lleida ja va guanyar el 2006 la sisena edició del 
Premi Vèrtex amb un recull d’excursions pel Font del Pallars, i el 2009 es va endur la novena edició 
del premi amb un recull de sortides pel Montsec. Parlem doncs d’un expert en la divulgació, de fet, 
és articulista al diari Segre. La zona proposada en aquesta ocasió és poc uniforme i a grans trets va 
del llit de la Noguera Ribagorçana, al lloc conegut com a Pas d’Escales i s’enfila al Roc de Sant Cugat. 
També enllaça amb la Roca de Migdia, la Muntanyeta de Llastarri i fins a la Pala del Teller, el cim 
més alt de la serra de Sant Gervàs amb 1.889 metres. Després perd altitud pel Portús, passant pel 
tossal de l’Avegoga. Pel nord, la serra de Sant Gervàs enllaça per la collada de Sant Roc amb un seguit 
de relleus fins al tossal de la Faiada, sobre Montiberri. Pel sud, la gran cinglera, en canvi, cau a pic. 
La guia ens ofereix els itineraris minutats al detall, amb opció per establir-ne variacions sobre la 
marxa. El llibre és descriptiu fins al detall però les imatges són només petites indicacions de cada 
ruta. Això sí, cada itinerari inclou un croquis per mantenir bé la direcció. Els itineraris solen estar 
escrits primer amb una descripció en quilòmetres i després en temps. Dels 29 seleccionats n’hi ha de 
totes les intensitats tant lineals com circulars. Abans d’endinsar-nos en els itineraris l’autor té a bé 
descriure’ns tot l’entorn i els accessos a cada un dels petits cims tant si hi arribem amb vehicle com si 
ho fem amb BTT. 



36

 

Les interioritats del mètode SENDIF  
SEMINARI PRÀCTIC PER DETERMINAR  
LA DIFICULTAT DELS ITINERARIS A PEU 

 
Sort  7 de juny de 2016 

La Seu d’Urgell  8 de juny de 2016 
 
 

  
 

 

ORGANITZA: 
 

 

 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
 

 

 

  
 

 

 

  

 

Als Pirineus, quan un senderista s’informa sobre la dificultat d’un itinerari, es 
pot trobar fins a 20 denominacions diferents, fet que pot provocar confusió. 
Per revertir aquesta situació, la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran ha 

presentat recentment el mètode SENDIF, un nou “idioma” per descriure la 
dificultat dels itineraris. En aquest seminari, que es repetirà en dues localitats, 

aprendrem a aplicar aquesta metodologia de manera pràctica. 
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Passatge de l’Alsina, 3 
25700 La Seu d’Urgell 
Tel. 973 35 55 52  

Passeig Pompeu Fabra 
25620 Tremp 

Tel. 973 65 08 30 
 

OBJECTIUS DEL SEMINARI 
 
 Donar a conèixer el mètode SENDIF com a eina per informar sobre la dificultat dels 

itineraris de senderisme  

 Oferir pautes i recomanacions per determinar la dificultat física i tècnica dels itineraris a 
peu d’acord amb el mètode SENDIF 

 Explicar mètodes i instruments eficaços per calcular les principals dades quantitatives que 
caracteritzen els itineraris a peu (distància, desnivell, etc.) 

 
 
DESTINATARIS 
 
 Informadors turístics d’oficines comarcals i locals de turisme 
 Tècnics de camins i de senderisme d’administracions públiques i de parcs naturals 
 Empreses de guiatges 
 Allotjaments turístics i altres serveis turístics complementaris 
 Entitats excursionistes 
 Editorials que elaboren guies excursionistes 
 Portals web i apps de senderisme 

 
 

UN SEMINARI AMB DUES SESSIONS IDÈNTIQUES 
 
Per facilitar l’assistència al màxim nombre de persones, es realitzaran dues sessions del 
seminari d’idèntic contingut en dos llocs diferents. Són els següents: 
 
 7 de juny de 2016, a Sort | Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà | mapa 
 8 de juny de 2016, a la Seu d’Urgell | CETAP-Telecentre Alt Urgell | mapa 
 
 
INSCRIPCIONS  
 
La inscripció al seminari és gratuïta, si bé el nombre de places és limitat.  
 
Per inscriure’s, cal emplenar, abans del 31 de maig de 2016, el formulari en línia disponible 
a www.idapa.cat, www.sompirineu.cat o clicant aquí. Per a qualsevol dubte, truqueu al tel. 973 
35 55 52 o escriviu a info@sompirineu.cat.   
 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Per a la sortida guiada que tindrà lloc a la tarda es recomana portar l’equipament adequat i 
un GPS. Per accedir al punt d’inici caldrà cotxe particular (amb opció de compartir-lo).  
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Passatge de l’Alsina, 3 
25700 La Seu d’Urgell 
Tel. 973 35 55 52  

Passeig Pompeu Fabra 
25620 Tremp 

Tel. 973 65 08 30 
 

PROGRAMA 
 
 

9:45h Recepció dels assistents 
Recollida de documentació 

10:00h Benvinguda institucional i presentació del seminari 
PERE PORTA, director de l’IDAPA 

10:10h El mètode SENDIF: una introducció general 
XAVIER BASORA, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social 

10:30h Pas 1. Disposar de bones dades de distància i desnivell. El GPS,  
el nostre gran aliat 
XAVIER ARMENGOL, Rutes Pirineus 

11:15h Pausa 

11:45h Pas 2. Calcular el grau de dificultat física: els 5 colors 
AGUSTÍ A. ANDRÉS, Departament de Territori i Sostenibilitat 

12:15h Pas 3. Determinar la dificultat tècnica: les 7 casuístiques  
AGUSTÍ A. ANDRÉS, Departament de Territori i Sostenibilitat 

12:45h Pas 4. Aplicar les icones de dificultat i fer arribar la informació  
al senderista 
XAVIER BASORA, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social 

13:15h Dinar lliure 

15:00h El mètode SENDIF sobre el terreny 
Sortida per aplicar el mètode a un itinerari real que comptarà amb 
l’acompanyament d’un guia local (*) 
Edició Sort: itinerari circular del mirador de Montmaior (Tornafort) 
(durada: 1h 15min aprox.). Amb el guiatge de CESC CAPDEVILA, impulsor 
de Ramat de Camins. 
Edició la Seu d’Urgell: itinerari de les tombes de Santa Eugínia (Anserall) 
(durada: 1h 30min aprox.). Amb el guiatge d’ALBERT DE GRÀCIA,  
tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu.  

17:00h Fi del seminari 

 
 (*): Les sortides de tarda poden ser canviades per possibles imprevistos  
      associats a la meteorologia o d’altres situacions.  
 



A tots els interessats per la compra d’aquest llibre cal adreçar-se a:

• Llibre de 252 pàgines
• Mida: 29x29 cm
• Impressió en blanc i negre  
• Relligat en tapa dura

Carrer Encarnació, 131-133
08025 Barcelona

Tel. 93 285 34 54
email: secretaria@uecgracia.cat
www.uecgracia.cat

Unió Excursionista de Catalunya
GRÀCIA

MONTSERRAT
Una mirada fotogràfica

Fotografies: Andreu Sorrosal
Poemes: Margarida Marí

PRIMERA
EDICIÓ
2015

En aquest llibre hi trobareu el cos i l’ànima 
de la muntanya. L’Andreu Sorrosal ha sa-
but captar i expressar amb imatges la mà-

gia de Montserrat. No és un llibre de geologia, ni 
d’escalades, ni d’excursions: hi podreu veure la na-
turalesa en estat pur, resseguir infinites vies i des-
cobrir indrets meravellosos.”

Joan Manuel Vilaplana
Geòleg

PREU 
DE VENDA 

AL SOCI 

25 €

Montserrat DinA4 ok.indd   1 04/01/16   11:45



AMPLIEM LA COBERTURA AMB
 MÉS PUNTS DE RECOLLIDA

Algunes peces dels aparells elèctrics i electrònics contenen materials valuosos. Reciclant-los bé, evitem l’explotació de nous recursos naturals.

Amb el finançament de: Amb la col·laboració de:

Quan els petits aparells ja no funcionen, porta’ls a qualsevol botiga 
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues 
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.


