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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 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 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 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

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

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

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Btt i Excursionisme

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 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

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

Refugi de PUIGCERCÓS 

872 007 022 - 680 178 940  
www.refugipuigcercos.cat
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· 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

Barcelona
C/ Rocafort, 7 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Horta (Barcelona)
Pintor Mir,16 Tenda1| 08031
Telèfon/Fax 93 358 37 40
www.uechorta.net
secretaria@uechorta.net

Gràcia (Barcelona)
Encarnació,131-133 | 08025
Telèfon 93 285 34 54
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

Sants (Barcelona)
Jocs Florals, 51-53 | 08014
Telèfon 93 332 54 94 
Fax 93 331 10 12
www.uecsants.cat
uecsants@uecsants.cat

Bagà
Raval, 18 | 08695
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net
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El Prat de Llobregat
Avda del Canal, 176 baixos 
08820
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

Olesa
Vall d’Aran, 2 Ap.Correus 177 
08640 
Telèfon 93 778 29 52
uec@uecolesam.org

Vall del Tenes
Barcelona, 25 | 08186 
Lliçà d’Amunt
Telèfon 93 841 64 50
uecvalltenes@gmail.com

Tortosa
Llarg de Sant Vicent, 10 baixos 
43500
Telèfon 977 44 32 71
www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

Terrenys d’acampada:
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Arriben les vacances!
Arriben els mesos de juliol i agost en què la majoria gaudeix d’uns dies de vacances, 
la qual cosa és una excusa perfecta per buscar algun tipus d’activitat que s’adeqüi a 
la nostra personalitat i pressupost. És per això que aquest número és especialment 
eclèctic en les propostes perquè tothom hi pugui trobar alguna d’adient.

Comencem amb la proposta familiar de l’Ignasi Dies al nou Geoparc Orígens-Pirineus 
Catalans. Un Geoparc acabat d’incloure aquest mes d’abril a la xarxa de Geoparcs 
Mundials. Entre les moltes activitats que podrem fer us destaquem aquí la visita en 
tren. La línia fèrria dels FGC que uneix Lleida i la Pobla de Segur compta amb un 
servei turístic de tren històric amb combois d’època (no climatitzat) i de tren modern 
panoràmic (climatitzat). L’entrada a l’àrea del Geoparc es fa per Camarasa, moment en 
què el recorregut s’endinsa en el Montsec tot travessant-lo per l’espectacular congost 
de Terradets que mena a la Conca de Tremp.

Tot seguit, us proposem conèixer la història que l’estiu de 1882 va portar Jacint 
Verdaguer al Pirineu català i que va servir de font d’inspiració per a un dels seus 
millors poemes: Canigó. Si parlem de Verdaguer i de muntanya l’autor no és altre 
que en Bernat Gasull. Sota el títol Maleïda 1882, FilmeXplora produccions es 
planteja portar a la gran pantalla l’aventura de Verdaguer que el portaria a planificar 
la primera expedició catalana a l’Aneto. Aquest és un projecte pel qual en Bernat 
Gasull i FilmeXplora compten amb la col·laboració de la Fundació Jacint Verdaguer 

i el suport d’ajuntaments, institucions i les aportacions econòmiques de persones 
properes i entusiastes. S’ha rodat la primera part de la pel·lícula i aquest estiu es 
torna al Pirineu per gravar la segona part. Podeu col·laborar en aquest projecte de 
cultura i patrimoni de país a través d’aquest web: http://filmexplora.wixsite.com/
verdaguerpirineus

En portada haureu vist molt verd i és que en Pasqual Garriga ens porta aquesta vegada 
al massís alpí del Zugspitze, un dels molts conjunts calcaris que conformen la perifèria 
dels Alps. La seva singularitat rau en que, amb els seus 2.962 m, és la muntanya 
més alta d’Alemanya. Per tant, una proposta la d’en Pasqual Garriga que farà de bon 
dormir. L’autor va quedar encisat per la bellesa dels seus paisatges verticals i ens 
proposa tres itineraris que ens descobreixen les dues valls que solquen el cor del 
Zugspitze: la vall de Höllental i la de Reintal.

I tanquem la revista amb les nostres habituals seccions i una visita a Ses Illes de la 
mà d’en Carles Udina. Sí, deixem de moment els pirineus més blancs a un costat 
per, aquesta vegada, recuperar el camí de ronda d’Eivissa. Es tracta d’una proposta 
d’antropologia i sociologia excursionista per a una illa que tenim més aviat associada 
a activitats més festives. Com sempre, en Carles Udina ens explica els antecedents 
històrics i polítics que han convertit Eivissa en l’illa que coneixem avui en dia i proposa, 
tornar al passat per recuperar l’harmonia entre natura i persones.
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Text i fotografies de Ignasi Dies

Visitant 
en família el nou Geoparc 

Orígens–Pirineus Catalans

L’esforç tenaç de moltes entitats del Prepirineu de Lleida va cristal·litzar el passat 17 

d’abril quan l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO) va incloure la Conca de Tremp – Montsec en la xarxa de Geoparcs Mundials.

La UNESCO atorga aquest segell a 
territoris caracteritzats per una 
gran riquesa geològica reconeguda 

internacionalment on la gestió d’aquest 
patrimoni involucra les comunitats locals 
seguint conceptes globals de protecció, 
educació i desenvolupament sostenible 
amb objectius marcats que es revisen 
cada quatre anys. A més aquests espais 
compten amb un important patrimoni 
històric, cultural i natural que està inclòs 
en aquests paràmetres de gestió. Fins ara 
a Catalunya només posseïa aquesta dis-
tinció el Geoparc de la Catalunya Central, 
que té la mineria de la sal com un dels 
seus grans atractius.

L’extens espai del nou Geoparc Mundi-
al comprèn la totalitat de la comarca del 
Pallars Jussà, la part més meridional del 
Pallars Sobirà –el pla de Corts–, el vessant 
sud del Montsec, a la Noguera, i un bocí de 
l’Alt Urgell. A través dels seus punts d’in-
terès, des de la Vall Fosca fins al congost 
de Mont-rebei, i des de Coll de Nargó fins 
a Camarassa, es pot explicar la formació 
de serralades com la dels Pirineus i l’evo-
lució de la vida a través dels fòssils dels 
darrers dinosaures que van viure a Euro-
pa durant el Cretaci. Precisament aquests 
són els dos eixos sobre els quals  pivota el 
nom comercial que adoptarà el Geoparc 
Conca de Tremp – Montsec, que serà el de 

“Geoparc Orígens – Pirineus Catalans”. 
El seu logotip ha estat dissenyat a partir 
de la petjada d’un titanosaure, una de les 
restes paleontològiques més fotogèniques 
de la Conca.
El turisme de les comarques de Lleida 
està doncs d’enhorabona. Paratges poc 
freqüentats de Catalunya han rebut una 
distinció internacional que els donarà vi-
sibilitat i ja s’estan duent a terme accions 
per tal d’acollir un major nombre de visi-
tants. Així mateix  els actors implicats en 
aquest projecte tenen molt clara l’aposta 
que sempre han mantingut per un turis-
me sostenible, familiar i respectuós amb 
el medi i el patrimoni històric. En aquest 

Antiga via fèrria a l’estany Tort (Vall Fosca)
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sentit s’exposen a continuació unes pro-
postes escollides que uneixen geologia i 
patrimoni per gaudir d’aquest nou Geo-
parc a peu i en cotxe amb els més xics de 
la família. Els temps exposats són mera-
ment indicatius, i més tenint en compte 
que les activitats estan concebudes per 
ser realitzades amb canalla. Aquest recull 
contempla només un petit tast de l’exten-
sa varietat d’indrets que es poden visitar 
en el nou Geoparc.

1) Entrada al Geoparc amb 
un tren històric

La línia fèrria dels FGC que uneix Lleida 
i la Pobla de Segur compta amb un ser-
vei turístic de tren històric amb combois 
d’època (no climatitzat) i de tren modern 
panoràmic (climatitzat). L’entrada a l’àrea 
del Geoparc es fa per Camarassa, moment 
en què  el recorregut s’endinsa en el Mont-
sec tot travessant-lo per l’espectacular 
congost de Terradets que mena a la Con-
ca de Tremp. Tanmateix, a no ser que es 
vulguin fer rutes a peu des d’Àger, Tremp 
o la Pobla de Segur el mitjà de transport 
més eficaç per moure’s pel Geoparc serà 
el cotxe privat. Si l’entrada al Geoparc es 
realitza pel coll de Comiols –la ruta de 
comunicació principal amb Barcelona– es 
recomana una aturada en aquest punt, on 
es pot gaudir d’una magnífica panoràmi-
ca de la Conca de Tremp comentada amb 
plafons explicatius. Un simpàtic cartell 
de benvinguda al Parc Cretaci, situat poc 
més avall, avisa al visitant que a la Conca 
els dinosaures no són pas ciència-ficció.
L’equipament que centralitza l’entrada de 
visitants al parc es troba a Tremp, la capi-

tal del Pallars Jussà. El seu nom, Epicen-
tre, es prou eloqüent, i es troba dins d’una 
de les torres medievals de la població. 
Funciona com a oficina de turisme comar-
cal i del Geoparc, i compta amb diversos 
àmbits museístics que expliquen de mane-
ra molt didàctica la història, el patrimoni i 
el paisatge de la comarca. La gran varietat 
de recursos interactius amb  què  compta 
aquest equipament faciliten la  visita amb 
criatures.

2) Figuerola d’Orcau, 
Basturs i Orcau

Situats a la localitat medieval de Figuerola 
d’Orcau es pot  accedir a peu des de la font 
del poble en 15 minuts a una de les icones 

geològiques més simpàtiques de la Conca 
Dellà. El visitant trobarà, emmarcat en un 
paisatge lunar, un gran pilar coronat que 
la població local anomena encertadament 
com “el bolet” per la fotogènica estampa 
micològica que ofereix. Pujant al llogarret 
d’Orcau des de Figuerola, en el darrer 
revolt de la carretera un rètol assenyala 
el fàcil camí que mena en quinze minuts 
a través d’un alzinar a una llarga roca 
calcària inclinada plena de petjades 
de dinosaures. Aproximadament fa 70 
milions d’anys el pas d’hadrosaures per 
un antic aiguamoll va configurar aquest 
jaciment paleontològic, catalogat com a 
Orcau 2. Des del poble un camí molt dret 
i solà condueix en menys de mitja hora a 
les ruïnes del castell d’Orcau. Del conjunt 
cal remarcar les força ben conservades 

Coll de Comiols. Vistes cap a la Conca de Tremp

Petjades de dinosaure. Orcau
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bestorres –de típic castell medieval de 
pel·lícula– i les impressionants vistes 
sobre la Conca. Partint de Figuerola també 
es pot arribar fàcilment a Basturs. Els seus 
dos estanys, juntament amb el de Banyoles 
i el de Montcortès –dins del Geoparc, en el 
pla de Corts– són els únics de Catalunya 
d’origen càrstic. Com que l’aportació i el 
drenatge d’aigua són subterranis el seu 
nivell roman gairebé invariable durant 
tot l’any. Aquests enigmàtics estanys es 
troben a cinc minuts de la zona de pic-nic 
de la carretera. 
Tots aquests pobles estan connectats per 
una xarxa de camins locals senyalitzats 
i sense complicacions tècniques ni grans 
desnivells. Als estanys de Basturs, per 
exemple, es pot arribar caminant amb ca-
nalla des del mateix poble de Basturs en 
poc més de mitja hora i des de Figuerola 
d’Orcau en menys de dues hores tot pas-
sant pel santuari de la Mare de Déu de les 
Espluges, que té la façana completament 
torpedinada pels impactes de bala oca-
sionats durant la Guerra Civil espanyola 
(front del Pallars).

3) Isona, la Posa, Llordà i 
Abella de la Conca 

El museu de la Conca Dellà, a Isona, és la 

millor referència per introduir-se en els 
jaciments paleontològics del Geoparc i en 
la història de la ciutat romana d’Aeso. Les 
visites que no estan permeses de fer per 
compte propi en el Geoparc (a Basturs, 
les niuades d’ous –milers– de dinosaure 
i les fotogèniques petjades de dinosaure 
de la Llau de la Costa) s’han de contractar 
en aquest museu. Durant la temporada 
estival el museu ofereix la possibilitat de 
veure en un magatzem del poble com els 
paleontòlegs restauren les restes comple-

tes d’un coll de titanosaure de més de cinc 
metres. Van ser extretes el 2014 en el jaci-
ment d’Orcau 1 i es tracta del fòssil més 
gran d’aquestes característiques que s’ha 
descobert mai a Europa.
Des d’Isona es pot arribar per carretera 
a l’ermita de la Mare de Déu de la Posa, 
envoltada de búnquers perfectament se-
nyalitzats del front del Pallars (Guerra 
Civil espanyola). Als peus de l’ermita es 
troba el Parc Cretaci, una vasta superfície 
entapissada per centenars d’empremtes 

El “bolet” de Figuerola d’Orcau

Empremtes de rajades prehistòriques. Mare de Déu de la Posa (Isona)
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de rajades prehistòriques que sempre han 
fascinat als més petits i que popularment 
s’han atribuït a dinosaures.
El castell de Llordà, relativament a 
prop d’Isona, mereix per si sol una 
visita. Consolidat en el segle XI per 
Arnau Mir de Tost, l’artífex de la 
conquesta dels territoris de la Conca i el 
Montsec, constitueix un exemple únic 
d’arquitectura residencial a Catalunya, 
només comparable amb el Palau Reial 
Major dels comtes de Barcelona.
A la part més alta de la Conca Dellà tro-
bem Abella de la Conca, isolat terme en-
cimbellat en els contraforts de les serres 
de Carreu i Carrànima a través de les 
quals s’obre pas el riu d’Abella confor-
mant un estret i pintoresc congost: el fo-
rat d’Abella, conegut localment com a “lo 
Foradot”. Des del poble, coronat per una 
original església romànica del segle XI, 
es pot baixar a peu fins al riu i travessar 
el congost per dins de l’aigua (a l’estiu no 
supera el pam d’alçada) en una caminada 
d’uns vint minuts que finalitza en unes 
agradables tolles aptes per al bany. Amb 
criatures s’ha de preveure que el camí de 
tornada fent barranquisme invers és tam-
bé divertit però fa pujada i en època esti-
val la calor és feixuga a la zona...

4) Pla de Corts, Gerri de 
la Sal, estret d’Arboló i 
Collegats
Aquest itinerari es pot fer en sentit circu-
lar en cotxe. Des de la Pobla de Segur, la 
vila dels raiers, s’enfila cap al pla de Corts 
passant per la Pobleta de Bellveí, a la part 
baixa de la Vall Fosca. La sinuosa carretera 
cap a l’estany de Montcortès frega una cu-
riosa formació geològica de dames coiffées 
que recorden les de la Capadòcia. L’estany, 
d’origen càrstic com els de Basturs (Conca 
Dellà), es pot envoltar a peu en menys de 
mitja hora. Els diversos embarcadors de 
fusta que hi ha instal·lats conviden al bany 
en unes encalmades aigües sorprenent-
ment netes i no pas fredes per la latitud en 
què  es troben. El pla de Corts és un altiplà 
situat al Pallars Sobirà que constitueix un 
ecosistema natural i humà a mig camí en-
tre la Conca i l’alta muntanya. Una extensa 
xarxa de camins el travessa en totes di-
reccions, així com la coneguda ruta a peu 
i BTT batejada com “el cinquè llac”. A la 
capital històrica del pla, Peramea, hom pot 
trobar escampats força monuments mega-

lítics, el més accessible dels quals és el curiós 
dolmen anomenat Cabana de la Mosquera. 
De baixada a l’actual cap de municipi, Gerri 
de la Sal, les visites de l’important monestir 
de Santa Maria (segle IX), d’una banda, i de 
les salines (els “salins”), de l’altra, mereixen 
una atenció especial. Fins fa poc temps s’ex-
treia la sal per evaporació gràcies a l’aigua 
d’una font salada i es comercialitzava lluny 
del país. Val la pena conduir un quilòmetre i 
mig en direcció a Sort per visitar l’ermita ro-
mànica de la Mare de Déu d’Arboló, patrona 

del Pallars. S’hi arriba caminant en vint 
minuts després de travessar la Noguera 
Pallaresa mitjançant un pont penjant. 
Des de la balconada es poden apreciar els 
violents plegaments geològics de l’estret 
d’Arboló, que van obligar a construir la 
carretera mitjançant un llarg fals túnel. 
Amb criatures molt petites es pot vorejar 
el riu fins Gerri de la Sal en una suau bai-
xada de menys d’una hora. 
Actualment la tornada a la Pobla de Se-
gur per carretera es fa en un sospir. Es 

Castell de Llordà

Estany de Montcortés (Pla de Corts)
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recomana, però, aparcar el cotxe a l’àrea 
de pícnic de Morreres, per seguir a peu 
l’antiga carretera –tancada al trànsit– que 
mena cap a l’imponent congost de Colle-
gats, presidit per l’Argenteria, immensa 
paret erosionada per la fluència d’aigua. 
El recorregut pel congost s’incorpora a 
la carretera nova durant un quilòmetre 
escàs, separat del trànsit, per tornar no-
vament a l’antic traçat a l’alçada de l’in-
quietant barranc de l’Infern, tot un clàssic 
dels descensos. Aquesta fàcil caminada 
finalitza a l’àrea de pícnic de la font de la 
Figuereta, indret on acostumen a fixar el 
campament base els escaladors que gau-
deixen de les conegudes parets de Colle-
gats.
La xarxa de camins que travessen els 
conglomerats de Collegats és practicable 
amb criatures tot i que s’han de tenir pre-
sents els desnivells, la forta calor a l’estiu 
i l’absència de fonts permanents d’aigua. 
Malgrat això es recomana caminar des de 
la Figuereta fins al forat del Serpent o les 
ruïnes troglodítiques de Sant Pere de les 
Maleses. Partint de Gramuntill o de la Po-
bla de Segur es pot pujar als conglomerats 
dels Rocs de Queralt i la Roca Foradada 
ajudant-se, depenent de l’itinerari, de fà-
cils trams ferrats que no precisen d’equi-
pament. La companyia d’aus rapinyaires 
està garantida en aquests isolats i poc fre-
qüentats cingles.

5) Vall Fosca 

La Vall Fosca, l’única vall pròpiament pi-
rinenca del Jussà, atresora la primera gran 
infraestructura de producció hidroelèctri-
ca de l’Estat espanyol (1914). D’aquest pas-
sat industrial en són testimonis la central 
de Capdella –visitable–, el telefèric de l’es-
tany Gento –molt útil per salvar desnivell 
en excursions infantils–, o el refugi de Co-
lomina, antiga residència de l’enginyer en 
cap. A banda de l’excursió per la salvatge 
vall de Riqüerna fins a la cascada homò-
nima (menys de dues hores de pujada), 
el clàssic d’alta muntanya amb criatures 
a la vall el constitueix la via del carrilet 
que uneix en hora i mitja (només anada) 
l’estany Gento amb la cambra d’aigües 
de la central hidroelèctrica de Capdella. 
L’absència de desnivell, les impressionants 
vistes, els nombrosos túnels i la pròpia via 
de l’antic ferrocarril faran les delícies dels 
més menuts. 
De l’extensa i ben conservada xarxa de 

camins que uneix els pobles de la vall un 
itinerari mereix especial atenció. Es tracta 
del camí que uneix la Plana de Mont-ros 
amb Castell-estaó. El camí que puja en 
fort pendent (mitja hora) des del riu fins 
a aquest llogarret travessa el conjunt de 
la mina Eureka, primer intent d’explota-
ció d’urani de l’Estat espanyol (1962). El 
recorregut està degudament senyalitzat 
i els diferents punts d’interès compten 
amb plafons explicatius. Documents amb 
capçalera “top secret” desclassificats per 
la CIA demostren que el general Franco 
pretenia utilitzar l’urani de la vall Fosca 
per desenvolupar armes nuclears.

6) Rivert, Gurp, Santa 
Engràcia, Puigcercós, Mur 
i Terradets
Des de Salàs de Pallars –el poble de les 
botigues museu– s’arriba per carretera a 
Rivert. A la part alta d’aquest encisador 
poble arrecerat a les parets de conglome-
rats, brolla per una gran escletxa la font 
d’Amont (font de Dalt), accessible uns 
quants metres sense necessitat d’equipa-
ment especial. Aquest considerable cor-
rent d’aigua s’embassa a la plaça major i 
d’allà es precipita en una fotogènica cas-
cada que antigament movia molins. 
Seguint l’embassament de Sant Antoni, 
la superfície d’aigua dolça més gran de 
Catalunya, abans d’arribar a Tremp cal 
enfilar cap a Talarn, tot travessant les de-
pendències de l’acadèmia de suboficials, 
per arribar al llogarret de Gurp. En poc 

més d’un quart d’hora de pujada s’arriba 
a la cova d’en Janera, de fàcil recorregut 
amb infants, i a un conjunt extraordinari 
de corrals construïts aprofitant les bal-
mes del penya-segat i protegits per parets 
de pedra seca. Cal parar atenció amb les 
criatures perquè el pas és estret. També 
s’ha de prendre en consideració les adver-
tències de l’Institut Geològic en relació al 
despreniment de rocs, especialment si ha 
plogut. Des de Gurp, seguint un entretin-
gut camí s’arriba al poble de Santa Engrà-
cia en menys de dues hores tot passant per 
l’ermita romànica de Sant Martí, a tocar 
d’un congost. A mig camí uns petits gorgs 
conviden a refrescar-se. Santa Engràcia, 
amb el seu castell, està situat en un indret 
privilegiat, sobre un impressionant espa-
dat que domina les vistes cap a la Conca 
de Dalt i la Conca Deçà (Tremp). 
Baixant cap a Tremp se segueix la carre-
tera de Lleida uns quilòmetres avall fins a 
arribar a Puigcercós. L’any 1881 es va pro-
duir una esllavissada de grans dimensi-
ons –més de 400 metres de llargada– que 
va afectar irreparablement al poble vell, 
situat sobre un turó, migpartint la torre 
del seu castell medieval, cosa que va pro-
piciar una de les estampes icòniques del 
Geoparc. Els habitants del poble, avisats 
per moviments de terra previs, es van 
instal·lar a la base oposada del turó, en 
l’emplaçament actual. Des del poble nou 
surt una pista forestal que condueix en 
mitja hora a peu fins al poble vell. Un cop 
allà s’ha d’extremar la precaució amb els 
infants ja que vora l’espadat sovintegen 
les escletxes i el terreny pot ser inestable. 

L’Argenteria. Congost de Collegats

Visitant en família el nou Geoparc Orígens-Pirineus Catalans 
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Si es vol visitar la base de l’esllavissada cal 
prendre un camí que surt de la primera 
corba de la pista cap al nord. En un breu 
recorregut de quinze minuts s’arriba a la 
paret i als blocs de runa, on no calen pre-
caucions especials si es manté una distàn-
cia prudencial. 
Tornant a la carretera de Lleida es pot 
prendre el desviament que condueix fins al 
castell de Mur, la fortalesa més imponent 
i ben conservada de la comarca. Els guies 
acostumen a adaptar les visites turístiques 
al castell i la col·legiata en funció de l’edat 
de les criatures. Una vertiginosa baixada 
de poc més d’una hora a peu ens conduirà 
fins a Guàrdia de Noguera tot passant 
pel castell de Guàrdia. Si es para atenció 
s’hi poden trobar fòssils d’invertebrats 
aquàtics (mol·luscs, cargolins, eriçons de 
mar). El recorregut en cotxe finalitza en el 
captivador congost de Terradets, paradís 
per als escaladors juntament amb la veïna 
Roca Regina, on la Noguera Pallaresa 
s’obre pas violentament a través de la serra 
del Montsec. Aquesta serra, reconeguda 
internacionalment pels practicants d’ala 
delta, parapent i paramotor, posseeix unes 
condicions excepcionals per l’observació 
del cel nocturn. Això va possibilitar 
que la UNESCO certifiqués el 2012 el 
Montsec i les seves immediacions com 
a Reserva Starlight. L’altre gran congost 
que esberla el Montsec, el de Mont-rebei, 
és probablement l’indret més conegut i 

visitat de l’àrea geogràfica del Geoparc 
fins al punt que des de la temporada 
passada s’ha de reservar en línia la plaça 
d’aparcament a la Masieta. 

MÉS INFORMACIÓ

Geoparc Orígens – Pirineus catalans: 
http://www.projectegeoparctremp-
montsec.com 

Camins del Jussà: http://www.
p a l l a r s j u s s a . n e t /c a /q u e - f e r/
camins-del-jussa

Epicentre: http://www.pallarsjussa.
net/ca/epicentre 

Museu de la Conca Dellà: http://
www.parc-cretaci.com 

Tren dels Llacs: http://www.tren-
delsllacs.cat

Santa Engràcia. Al fons, la serra de Carreu

Fòssils de cargolines. Tremp

Dono les gràcies al Mir (7 anys), l’Artau (5) i el 

Serni (4), que ens han acompanyat a la Rosa i a 

mi amb bon humor i pas de pardal per tots els 

indrets que s’esmenten en aquest article
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Projecte 

Maleïda 1882

Una iniciativa per fer reviure la primera travessa d’alta muntanya, que en tinguem 

constància,  feta per un català. 

Text i fotografies de Bernat Gasull

Recreació històrica en el rodatge al Pic del Salòria (2017)
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Ara fa tot just 136 anys... 

Era el juliol del 1882. Un home emprèn  
un repte que fins llavors era inèdit en 
l’excursionisme català. Farà una travessa 
d’alta muntanya entre l’Alt Urgell, el 
Pallars, l’Aran i la Ribagorça. Però la farà 
tot tramuntant ports i cims, un rere l’altre. 
I, a més, la culminarà amb la pujada al cim 
més alt del Pirineu, la Maleïda (3.404 m), 
pic que llavors dins el món excursionista 
de casa nostra es considerava el cim més 
alt de Catalunya. El repte era encara més 
agosarat, perquè després d’assolir aquest 
cim pretenia arribar-se a la vall de Boí, 
al Coserans, al País de Foix i a Andorra 
per pujar cims com els Besiberris, el 
Maubèrme, el Mont Valier, el Pui de 
Sotllo (Pica d’Estats), diversos cims 
d’Andorra... Tanmateix, per causes no 
volgudes, aquesta segona part del repte, 
haurà d’esperar fins a l’any següent: el 
1883. L’home era Jacint Verdaguer, un 
poeta que aleshores ja era força conegut 
arreu del país després d’haver publicat 
una obra d’èxit: L’Atlàntida. Era, així 
mateix, soci de l’Associació Catalanista 

d’Excursions Científiques, el primer club 
de muntanya amb cara i ulls nascut a 
casa nostra. Encara que el poeta gairebé 
tenia més bones amistats amb l’entitat 
més esportista del moment: l’Associació 
d’Excursions Catalana. Totes dues 
associacions, anys més tard, s’ajuntarien 
en una de sola: el Centre Excursionista de 
Catalunya. 

Jacint Verdaguer agafa el 
repte

L’agost del 1880 el Club Alpí Francès va 
organitzar la trobada anual. Van escollir 
Lus i Gavarnia, al Bearn. Allí hi era tota la 
plèiade del pirineisme del moment: el comte 
de Saint-Saud, el comte Russell, Brulle, 
Bazillac, Schrader, Wallon, Bayssellance, 
Passet... Hi convidaven els més alts 
representants dels clubs europeus. I del 
sud del Pirineu van escollir de convidar 
els dos clubs muntanyencs catalans: 
l’Associació d’Excursions Catalana i 

Imatge del llibre que tenia 

Verdaguer per pujar a la Maleïda, del 

comte Henri Russell (1866)

Rodatge a Santa Creu (2017)

Projecte Maleïda 1882
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l’Associació Catalanista d’Excursions 
Científiques. Els catalans van quedar 
meravellats de l’organització de la trobada 
i de les ascensions que plegats van poder 
fer. Va ser tota una revelació. Va ser també 
en aquesta ocasió que per primer cop 
un soci d’una entitat catalana assolia un 
cim de més de tres mil metres al Pirineu. 
Era Ramon Arabia i Solanas, que d’altra 
banda era amic de Jacint Verdaguer. El 
cim era el Mont Perdut. Aquell mateix 
setembre, Cèsar August Torras, qui també 
havia assistit a la trobada, feia una crida a 
l’excursionisme català bo i aprofitant una 
traducció al català d’una exploració a la 
Maleïda del comte Russell publicada a La 
Renaixensa (tom II, núm. 6, 30 setembre 
del 1880).  Parlava d’un massís immens, 
on hi havia les muntanyes «les més altes 
de tot lo Pirineu» i que eren «purament 
catalanes», però que cap excursionista 
català les havia assolit mai. Es referia a 
les Maleïdes, i al cim de la Maleïda, i feia 
una crida als excursionistes catalans per 
intentar d’abastar-les. L’estiu següent, 
Artur Bofill, un eminent excursionista 
i naturalista, ja feia el primer intent des 
del costat de Benasc. Malauradament va 
quedar frustrat pel mal temps. Un any 
després qui assumia el repte era Jacint 
Verdaguer. Però s’autoimposava unes 
condicions molt més severes, esperonat 
tal volta per la lectura de les referències 
de l’agosarat comte Russell. No només 
intentaria el cim, sinó que ho faria per 
l’Aran, sense cordes ni bastons, ni guies 
prèviament contractats, després d’uns 
quants dies de travessa tot partint de 
la Seu d’Urgell i després d’haver assolit 
abans uns quants cims.

Una epopeia, mantinguda 
pràcticament en 
secret, descoberta 50 
anys després de morir 
Verdaguer

Jacint Verdaguer va demanar permís al 
marquès de Comillas, per qui treballava, 
per poder disposar d’uns dies per perdre’s 
pel Pirineu i realitzar aquella travessa. El 
coneixement del territori i d’aquella mun-
tanya gegantina, la Maleïda, eren neces-
saris per escriure l’obra que preparava: 
Canigó, o si més no així ho plantejava. 
Tanmateix la pràctica de l’alta muntanya 
no era gens ben vista per la mirada con-

La llegenda de la Maleïda explicada per 
Jacint Verdaguer

Una de les llegendes més populars del nostre Pirineu és la llegenda 
de la Maleïda, ben viva des de la Vall de Benasc, fins a l’Aran, Luis-
hon, Pallars, Cerdanya i Andorra. Verdaguer la  va incloure en vers 
a Canigó. Vet ací, però, la versió que recull en el quadern de notes 
del 1882 segons les explicacions del rector de Surri (vall de Cardós):

En la Maleïda hi havia uns pastors que guardaven sos ramats. Un 
vespre se’ls presentà un pobre a demanar-los almoina; un rabadà 
li’n féu, i els altres la hi negaren. Los ne tornà demanar, i res: no n’hi 
volgueren dar molla. L’endemà, lo pobre digué al pastor benefactor: 
«Anem’s-en. Crida el ramat i no et giris fins a baix». Obeí, i, al ser a 
baix, vejé los ramats dels pastors que havien negada l’almoina con-
vertits en roques, cada ovella i gos tornat de pedra, i los pastors, 
davant, empedreïts. 

servadora de l’església i certa societat del 
moment. Es considerava un estrangeris-
me modern que no es veia amb bons ulls. 
Que a més ho fes un capellà com Verda-
guer era una aberració. Per això, bona 
part de la travessa, i per descomptat els 
trams més alpins o per gelera, Verdaguer 
els va mantenir en secret. Només els amics 
més propers i certes persones del món ex-
cursionista coneixien la gesta. No fou fins 
l’any 1953, quan ja feia més de cinquanta 
anys que Verdaguer havia mort, que un 
estudiós del poeta, Josep Maria de Casa-
cuberta, va fer públiques unes llibretes de 
notes que li havien arribat, on el poeta ex-
plicava aquesta aventura i confirmava allò 

que ja havien avançat alguns prohoms de 
la muntanya. Eren els quaderns de notes 
de les dues grans travesses dels estius del 
1882 i del 1883.

Una ruta encara per 
recuperar, la travessa 
Verdaguer 1882
La ruta que va fer Verdaguer aquell estiu 
del 1882, s’ha pogut determinar amb re-
lativa exactitud. El Pirineu és ple de rutes 
senyalitzades amb noms i motius diver-
sos. L’encant de la ruta Verdaguer no és 
només que transcorre per valls i munta-
nyes i fa cims en travessa, sinó que és un 

Recreació històrica en el rodatge a la Seu d’Urgell (2017)
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recorregut històric realitzat per un dels 
més grans escriptors catalans. Podem 
gaudir del tresc al mateix temps que ens 
acompanyen el mots del poeta.  Té un re-
corregut d’uns 252 km (per comparar-ho, 
Carros de Foc en té 55, Cavalls del Vent 
80 i el Camí dels Bons Homes entre 185 i 
205 segons les variants). Si som fidels als 
trescs del dia a dia tal com els va fer el po-
eta, algun dia haurem de fer gairebé 3.000 
m de desnivell només de pujada, d’altres 
són molt més tranquils. A diferència d’al-
tres rutes no està marcada ni hi ha mapes 
específics de divulgació més enllà de la 
ruta indicada a Internet. Per tant, alguns 
dels viaranys, sobretot antics camins rals, 
estan ben emboscats i altres trams estan 
aterrats per carreteres. Tant de bo, un dia 
hi hagi interès i diners per recuperar la 
travessa Verdaguer 1882.

El projecte d’una pel·lícula 
caracteritzada i explicada

Sota el títol Maleïda 1882, la productora 
audiovisual FilmeXplora es va plantejar el 
2016 de portar a la gran pantalla aquest  
episodi històric. El projecte té com a base 
d’inspiració el llibre Maleïda. L’aventu-
ra de Jacint Verdaguer a l’Aneto, edi-
tat el 2015 per Verdaguer Edicions. L’any 
2017 es van començar les filmacions que 
s’han reprès enguany amb l’objectiu que 
es pugui estrenar al juliol del 2019, a la 
mateixa època que el poeta va iniciar 
l’aventura. L’equip de rodatge s’ha anat 
traslladant a les diverses localitzacions 
de la travessa; per l’Alt Urgell, el Pallars, 
l’Aran i la Ribagorça, enfilant-se si cal als 
cims que va atènyer el poeta. No només 
es plasma el paisatge que deuria acom-
panyar l’escriptor el 1882 —fins i tot a vol 

Maleïda, Maladeta, Aneto, Neto, Néthou... 
Quin és el nom de la muntanya?

El nom del massís és Maladeta a la part aragonesa i gascona i les 
Maleïdes per banda catalana. De fet l’etimologia és comuna. Pel 
costat oriental, punt de vista des del Pirineu català, el cim més 
alt és molt evident i destacat. Tradicionalment se l’ha anomenat 
la Maleïda o cim de la Maleïda. El nom de la Maleïda per al cim ja 
apareix escrit en algunes anotacions del segle XVI i també al llibre 
del 1609 de Jeroni Pujades Crònica Universal del Principat de Cata-
lunya. És el tradicional que s’ha fet servir des de la Ribagorça fins 
a Andorra i la Cerdanya. El nom Néthou va aparèixer més tard, al 
segle XVIII, segurament fruit dels registres de topògrafs i enginyers 
que assignaren al pic el nom del poble que hi ha just a sota: Aneto 
(Néthou en grafia francesa, és clar). Per descomptat a Aneto del 
cim no en deien ni Néthou ni Aneto, sinó Maleïta. El nom Aneto per 
al cim neix el 1878 de Lucas Mallada (1841-1921), adaptat de Neto 
o Néthou.  

Les fases del projecte cinematogràfic

2016 - Idea del projecte; es couen els primers 
esborranys.

2017 - Rodatge a Folgueroles i al Pirineu de l’Alt 
Urgell i Pallars. 

2018 - Rodatge al Pirineu del Pallars, Aran i 
Ribagorça. A la tardor s’inicia el muntatge i la 
postproducció.

2019 - Postproducció i llançament.

Recreació històrica en el rodatge a Castellbò (2017)

Projecte Maleïda 1882
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d’ocell amb dron—, sinó que s’ha volgut 
recrear escenes amb figurants caracterit-
zats. Aquesta ficció s’acompanya de les ex-
plicacions d’un narrador i de la figura del 
poeta interpretada en diferents  moments 
de la seva vida, des de la infantesa fins als 
darrers anys (interpretat en aquesta oca-
sió per l’actor Lluís Soler). 

Un projecte participatiu, 
una aventura en si 
mateixa, oberta a 
col·laboracions

De la mateixa manera que Jacint Verda-
guer arribava a un poble darrere l’altre i 
intentava conèixer-lo a través dels que hi 
vivien, el rodatge s’ha planificat també 
com una aventura amb la implicació de 
les persones, institucions i associacions 
de cada lloc. Amb un equip tècnic qualifi-
cat, aquesta pel∙lícula es realitza gràcies a 
la col∙laboració voluntària de tot un equip 
humà que hi participa: producció, actors, 
suport a la producció, localitzacions i 
allotjaments. 
Té la col·laboració de la Fundació Jacint 
Verdaguer i el suport d’ajuntaments, ins-
titucions i clubs excursionistes, com la 
mateixa UEC. Tot i que el projecte es va 
iniciar el 2016 i que ja s’està fent la se-
gona fase del rodatge, perquè sigui una 
realitat amb tot el rigor i el valor cine-
matogràfic i divulgatiu que cal, és neces-
sari un esforç econòmic. Per assumir les 
despeses es compta amb una campanya 
de micromecenatge oberta al web del  
projecte. Es pot fer a través de www.ver-
daguerpirineus.cat a partir de 10 euros 
per participació. Les aportacions eco-
nòmiques es destinaran íntegrament a 
la postproducció. En aquest mateix web 
també hi ha penjat un tràiler.

Recreació històrica en el rodatge al Pic de l’Orri (2017)

Rodatge a la Seu d’Urgell (2017)

Rodatge a Castellbò (2017)
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El massís alpí del Zugspitze és un més dels molts conjunts calcaris que conformen 

la perifèria dels Alps. La seva singularitat rau en que, amb els seus 2.962 m, és la 

muntanya més alta d’Alemanya. Una completa xarxa de telefèrics i un espectacular 

tren cremallera s’hi enfilen i posen la muntanya a l’abast  de milers de turistes, 

excursionistes, alpinistes, escaladors o esquiadors que cada any la visiten. Nosaltres 

vàrem quedar encisats per la bellesa dels seus paisatges verticals. Descrivim en 

aquest article tres itineraris que ens descobreixen les dues valls que solquen el cor del 

Zugspitze: la vall de Höllental i la de Reintal.

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Zugspitze, 
sostre d’Alemanya
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Panorama des del Zugspitze, amb el llac d’Eibsee a l’esquerra i la Höllental a la dreta
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On és i què ofereix el 
Zugspitze?

El primer que cal dir és que el Zugspitze, 
és el nom del cim més alt i més occidental 
del massís al qual dona nom. El massís i 
també el cim del Zugspitze es troben a la 
frontera entre Alemanya i Àustria. Té una 
forma allargassada amb una distància de 
vint-i-dos quilòmetres d’est a oest i d’uns 
onze de nord a sud. Destaca la seva verti-
calitat. Grainau el poble que hi ha al peu 
es troba a 750 m d’altura, és a dir el sepa-
ren 2.200 m del cim. La vall de Reintal que 
recorre el cor del massís té unes dimensi-
ons i uns desnivells impressionants.
El massís forma part dels denominats 
Alps Bavaresos. Dista uns noranta quilò-
metres de Munic, seixanta del castell de 
Neuschwanstein i seixanta-cinc de la ca-
pital del Tirol, Innsbruck. Al seu peu s’hi 
troba la coneguda ciutat i estació hivernal 
de Garmisch-Partenkirchen on cada cap 
d’any s’hi celebra el famós concurs de 
salts de trampolí, i que l’any 1936 fou la 
seu dels Jocs Olímpics d’hivern. Al massís 
hi trobem fins a 10 refugis de muntanya 
guardats, glaceres en franca regressió, 
dues estacions d’esquí, fins a sis telefè-
rics i un tren cremallera que, sortint de 
Garmisch puja mil vuit-cents metres de 
desnivell! Gràcies als telefèrics es salven 
grans desnivells i aviat descobrim que 
algunes de les excursions més clàssiques 
del massís es fan de baixada. La xarxa de 
senders excursionistes és densa i ben as-
senyalada. Tal com es fa a les Dolomites, 
les rutes es numeren i a cada cruïlla tro-
bem un pal indicador. La numeració dels 
senders es reflecteix als mapes excursio-
nistes. També hi ha algunes vies ferrades i 
zones d’escalada ben equipades.
El cim de Zugspitze, per on passa la fron-
tera amb Àustria, presenta una dicotomia 
inversemblant. Allí hi arriben dos grans 
telefèrics des de la plana. Un ho fa des del 
bonic llac d’Eibsee a Alemanya i l’altre 
des del vessant Tirolès salvant 1.950 m i 
1.700 m respectivament. Al cim hi ha un 
refugi alemany, la Münchner Haus i un 
bar-restaurant que ens dona la benvingu-
da a la regió austríaca del Tirol. Per sort, 
gràcies a l’espai Schengen, no hi ha cap 
mena de pas fronterer i es circula lliure-
ment entre una i altra instal·lació.
Les dues grans valls que solquen el massís 
per on transiten les tres excursions propo-
sades s’obren pas cap al nord. Es troben, 
per tant, en terreny alemany. Les dues 

Vertiginosa baixada a la vall de Höllental 

Baixada a la vall de Höllental

Zugspitze, sostre d’Alemanya
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s’han obert pas cap a la plana cisellant 
profundes i espectaculars gorges. La mà 
de l’home hi ha obert camins a cops de pic 
que són un dels majors objectius del ex-
cursionistes de la regió. Pel que fa a l’allot-
jament tant a Garmisch-Partenkirchen 
com a Grainau hi ha una molt àmplia 
oferta d’hotels, fondes, apartaments de 
lloguer i un gran càmping.

Ruta 1. La vall i les 
gorges de Höllental.                          
+ 15 m/- 1.315 m. 4 h
Ente Grainau i Garmisch, del nucli de 
Kreuzeck surten dos telefèrics. Nosal-
tres prenem el que puja a Alpsptize a 
2.057 m. Mentre guanyem altura veiem 
i admirem la profunda vall per on bai-
xarem, dominada pel cim del Zugspitze. 
L’estació d’arribada es troba en un con-
trafort del cim de l’Alspspitze de 2.628 m. 
Allí envoltada de prats hi ha una gran 
terrassa on la gent fa un mos o pren cer-
vesa abans d’emprendre qualsevol dels 
camins de baixada. Nosaltres avancem 
uns dos-cents metres cap al nord per 
un camí ample en lleuger ascens que 
ens porta al coll de Höllentor. Des d’allí 
comencem una vertiginosa baixada cap 
a la Höllental, és a dir vall de Hollen, ja 
que tal vol dir vall en alemany. La vall és 
dominada pel perfil punxegut del Zugs-
pitze. Sota les seves parets, com cercant 
l’ombra protectora, s’hi arrapen glaceres 
en vies d’extinció. El camí, a trams aeri 
i vertiginós, està molt ben traçat i amb 
força seccions reforçades amb esglaons 
de fusta per tal d’evitar el seu desgast 
o erosió. La vall és d’una gran bellesa i 
verticalitat. Gaudint d’aquest espectacle 
triguem prop de dues hores en baixar els 
set-cents metres que ens porten al refugi 
de Höllentalgerhütte, a 1.387 m. L’antic 
refugi construït el 1893 ha estat comple-
tament renovat i ampliat entre els anys 
2014 i 2015 per donar resposta al crei-
xent nombre de visitants. Ara hi poden 
dormir 80 persones. És l’hora de dinar i 
les taules de la terrassa protegides amb 
para-sols són plenes de gent consumint 
salsitxes de tota mena i bevent grans gots 
de cervesa. Quin ambient! Després de di-
nar reprenem el camí de baixada. Resten 
encara sis-cents metres fins al peu del 
funicular. El fons de la vall és pedregós 
i ample, recorda Ordesa. Estem a finals 
d’agost i encara trobem congestes de neu 

vella. Arribem així al principal atractiu 
d’aquest itinerari la gorja (klamm en 
alemany) de Höllentalklamm. El caba-
lós riu s’ha obert un estret pas a través 
de la roca calcària envoltat de parets 
verticals. La mà de l’home hi ha traçat 
un camí inversemblant, tallat a la roca. 
El recorregut total és aproximadament 
d’un quilòmetre que recorrem en uns 
45 minuts. Avancem a través de túnels i 
passeres, tot fent fotografies, que difícil-
ment poden copsar la bellesa del lloc. A 

la sortida hi ha una cabana anomenada 
“Entrada de les gorges” on els qui pugen 
de la plana paren a prendre alguna cosa 
abans d’endinsar-s’hi. El camí ens porta 
fins a Hammersbach a 770 m, un poblet 
encisador, amb casetes ben guarnides 
d’aire alpí. Podríem prendre el tren cre-
mallera fins a la següent parada al peu 
del funicular, però preferim caminar. 
Per un carril-bici paral·lel a la via, cami-
nem entre prats el quilòmetre i mig que 
ens separa del nostre vehicle.

Turistes a les gorges de Höllental

El vell refugi de la vall de Höllental
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Ruta 2. Del Zugspitze a 
Garmisch-Partenkirchen 
per la Reintal. 20 Km, 
-2.250 m, de 6 a 7 h

Llarga excursió de baixada al llarg de la 
vall de Reintal, monumental i plena d’en-
cís. A  dos quarts de nou del matí prenem 
el primer cremallera que puja al Zusgpit-
ze. Ho fem a l’estació de Hausberg, als 
afores de Garmisch, ja que ens estalviarà 
camí al final de la jornada. En cinquanta 
minuts recorre la plana al peu de la mun-
tanya, passa a tocar del llac d’Eibsee, molt 
gran i envoltat de bosc i s’endinsa en un 
llarguíssim túnel dins les entranyes del 
Zugspitze. L’estació superior és 2.576 m. 
Quan sortim a l’exterior ens trobem al 
mig d’un paisatge gairebé lunar. Som al 
mig d’un àrid i grandiós circ glaciar on 
les glaceres han desaparegut pràctica-
ment. També hi ha remuntadors d’una 
estació d’esquí a banda i banda. Ens atan-
sem a l’única cosa que crida l’atenció en 
aquest punt, una petita capella feta de pe-
dra i fusta. D’allí mateix surt un telefèric 
que puja els quatre-cents metres que ens 
separen del cim del Zugspitze. El volíem 

coronar a peu, però preveient la llarga 
baixada que ens espera canviem de parer 
i prenem el telefèric. A les 10 del matí  ja 
som al cim més alt d’Alemanya. Hi ha 
força gent sobre la gran terrassa panorà-
mica gaudint de les vistes, d’una cervesa 
o d’un bon esmorzar. Com ja hem comen-
tat anteriorment allí dalt conflueixen dos 

països i dos grans telefèrics hi arriben, 
un per cada vessant. A partir del 2018 
els qui hi arribin des del llac d’Eibsee ho 
faran amb un nou telefèric amb major 
capacitat i que oferirà una nova terrassa 
suspesa sobre el buit. Una obra d’engi-
nyeria impressionant. El vertader cim de 
la muntanya el constitueix un pollegó de 

Camí equipat al punt culminant del Zugspitze a 2.962 m

Terrassa del Zugspitze vista des del veritable cim

Zugspitze, sostre d’Alemanya
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roca separat una vintena de metres de la 
terrassa panoràmica i coronat per una 
gran creu daurada. Hi accedim fent una 
grimpada  assegurada amb cables d’acer 
i amb una escala metàl·lica que salva el 
tram més vertical. Gaudim de les vistes 
sobre la Hollental, sobre el llac i sobre 
el vessant oest de la muntanya que és el 
Tirol austríac. Just abans d’iniciar el qui-
lomètric descens fins a Garmisch agafem 
forces menjant una bona salsitxa acom-
panyada amb mostassa i un bon panet. 
Amb tot això ens posem a caminar a dos 
quarts de dotze. Encarem el tram més 
dret de la jornada camí del circ glaciar on 
ens ha deixat el cremallera. El camí  bai-
xa fent ziga-zagues, és ample i està prote-
git per un cable passamà d’acer. El tram 
de roca dona pas a un tram sobre tartera 
que passa a tocar d’un gran edifici del do-
mini esquiable. Passem per l’estació del 
cremallera i seguim l’evident camí. Està 
marcat amb pintura blanca i vermella i 
assenyalat amb la numeració 01 i E4. Per-
dem altura dintre aquesta vasta i àrida 
conca calcària on només hi ha restes de 
congestes. Veiem els cims però el fons de 
la vall encara no. Finalment cap a la cota 
2.100 apareixen els primers prats i ove-
lles. Arribem tot seguit a un gran refugi, 
la Knorrhütte,  propietat del DAV, el Club 
Alpí Alemany. Està en un punt estratè-
gic que permet fer nit als qui encaren el 
Zugspitze de pujada. Nosaltres parem a 
dinar-hi aprofitant la terrassa panoràmi-
ca. A partir d’allí el pendent s’accentua, 
el verd guanya protagonisme i finalment, 
cap a la cota 1.700 m, s’obre davant nostre 
tot el fons de la vall de Reintal decidida-
ment encarada l’est. És majestuosa, verda, 
fonda i llarga. Quan arribem als 1.500 m 
sembla que hem tocat el fons de la vall. 
Ens trobem en un gran pla on sorgeix de 
dintre la muntanya el riu Partnach que és 
el que recorre tota la vall. La vall d’ori-
gen glaciar té forma d’U i s’eixampla. El 
llarg camí fins Garmisch-Partenkirchen, 
distant encara uns catorze quilòmetres 
esdevindrà una agradable passejada en 
sostinguda però lleugera baixada. Aviat 
arribem a un nou refugi la Reintalan-
gerhütte. Gran edifici de tres plantes 
envoltat de bosc i banderoles tibetanes, 
construït a tocar del riu Partnach. En en-
davant caminarem paral·lels al riu per un 
camí ample i sempre dintre un espès bosc 
d’avets. El llit del riu és ample i pedregós, 
la seva naturalesa  calcària s’engoleix les 
aigües del riu que reapareixen un qui-

L’àrid circ glaciar sota el Zugspitze

Costerut camí de baixada del Zusgpitze cap a l’àrid circ glaciar
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lòmetre més avall. A mida que perdem 
altura l’alçada de les parets que ens en-
volten ens fan empetitir. Arribem així a 
la Rockhütte, una cabaneta  on fer alguna 
consumició, situada a 1.072 m. Allí la vall 
s’obre i gira cap al nord. Abandonem els 
senders 01 i E4 i emprenem el número 
831. El bosc dona pas a prades, xalets de 
muntanya i petites explotacions ramade-
res. El sender 831, s’anomena Hohe Weg, 
que vol dir el camí de dalt. Estem deixant 
a la nostra dreta una gorja que ha obert 
el riu Partnach, tan espectacular com la 
de Hollen. Se’ns ha fet tard, són quarts 
de vuit i estem cansats i amb ganes d’ar-
ribar. Un cop superada la gorja per dalt, 
el camí fa cap a la plana ben a prop de 
Garmisch-Partenkirchen i ens condueix 
directament a l’estació del cremallera on 
hem iniciat la jornada dotze hores abans.

Ruta 3. Gorges de 
Partnach i Königshaus      
+/- 1.150 m, de 6 a 7 h

Ens porten a fer aquesta ruta les ganes 
de transitar les gorges del riu Partnach i 
el fet que muntanya amunt hi ha una re-
sidència reial, un xalet fet construir per 
l’excèntric rei Lluís II de Baviera. El punt 
de sortida és  l’estadi de salts de trampolí 
de Garmisch-Partenkirchen que portem 
tota la vida veient cada primer de gener 
per televisió. L’espai data de les Olimpía-
des del 1936, però la instal·lació esportiva 
és moderna i impressionant. Allí mateix 
arrenca el camí cap a la gorja de Partnac-
hklamm. L’entrada de la gorja es troba a 
tan sols un quilòmetre i mig de l’estadi 

Croquis de la ruta

Ovelles davant de la Knorrhütte baixant del ZusgpitzeArribant a la imponent vall de Reintal

La residència reial de Schachenloss

Zugspitze, sostre d’Alemanya
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de salts. Aquesta proximitat hi porta una 
munió d’excursionistes i turistes. Sense 
gairebé adonar-nos-en la vall es tanca i 
ens trobem dintre de la gorja. El camí és 
tallat a pic. Al principi un gran salt d’ai-
gua es precipita dintre la gorja. A mida 
que ens hi endinsem tot s’enfosqueix i el 
soroll esdevé eixordador. La llum gaire-
bé no hi entra i quan ho fa dibuixa feixos 
de llum en la humitat regnant. Quanta 
bellesa, quina espectacularitat! 
En sortir de la gorja, arribem a una bi-
furcació de camins a 797 m. Tot just som 
setanta metres sobre el punt de sortida. 
Allí enfilem el sender 842 ben indicat 
cap al  Schachenschloss, la residència 
reial. El sender  puja decidit dintre una 
avetosa i guanya sense contemplacions 
vuit-cents cinquanta metres. A la sortida 
del bosc, a 1.650 m, veiem lluny encara, 
la residència reial. Des d’aquí seguim 
una pista que no té pèrdua. Garmisch 
queda mil metres més avall. 
Arribem finalment al Schachenschloss, 
literalment Castell de Schachen. En 
realitat és un gran xalet fet de fusta, 
construït a 1.866 m sobre una carena 
que domina la vall. Just sota seu hi ha la 
Schachenhaus, amagada de la vista des 
de la vall. És un conjunt de bar-restau-
rant i refugi d’aires alpins, que acull als 
molts turistes que s’atansen a  veure el 
“castell”. Hi trobem també un petit jardí 
botànic alpí, d’accés lliure i gratuït. La 
visita a l’interior de la residència reial és 
de pagament i guiada, donat el seu va-
lor patrimonial. A la planta superior els 
dormitoris i dependències són elegants i 
propis del segle XIX. La planta baixa és 
ocupada per un gran saló, d’ornamenta-
ció recarregada d’aires hindús. La llum 
s’hi escola amb una tonalitat lilosa a 
través de finestres cobertes de vitralls. 
Es pot definir el saló com una gran fan-
tasia oriental, fruit d’un deliri propi de 
Lluis II, anomenat “el rei boig”. Aquest 
monarca que va regnar a Baviera entre 
1864 i 1886, fou un personatge extrava-
gant a qui devem també la construcció 
del castell romàntic de Neuschwanstein 
símbol de tot el país. Va morir en estra-
nyes circumstàncies a l’edat de 41 anys. 
Acabada la visita emprenem el camí de 
baixada. Sis-cents metres sobre nostre 
hi ha el refugi de la Meilerhutte bastit 
sobre un coll, però el dia s’ha emboirat i 
pensant que no trigarà a ploure desistim 
de pujar-hi. Per no desfer el camí de pu-
jada baixem cap a una vall suspesa sobre 

la Reintal, anomenada vall d’Oberrein-
tal. A l’inici del camí trobem un mirador 
que ens ofereix una vista privilegiada 
sobre la vall que havíem recorregut el 
dia anterior. El caminet baixa ben traçat 
per sobre la Oberrreintal. Ens desviem a 
l’esquerra per visitar el refugi de la vall, 
situat a 1.532 m. Es petit però autèntic. 
No hi ha cap turista, tots els qui hi ve-
iem fan pinta de ser escaladors. La vall és 
envoltada de grans parets calcàries i s’hi 

concentra una bona quantitat de vies. El 
nostre sender, el 801, baixa decidit cap 
al fons de la Reintal, i es solapa amb el 
01. La vall s’encaixona i passa, carrega-
da d’humitat, tan a tocar del riu que hi 
trobem salamandres i tritons! Finalment 
arribem al fons de la Reintal ben a prop 
de la Rockhütte i reprenem el seguit de 
pistes del dia anterior que ens portaran 
de retorn a Garmisch-Partenkirchen, set 
quilòmetres més enllà.

Les gorges del Parnacht

Impressionant vista de la Reintal des del mirador proper al Schachenloss
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Un més que necessari camí de ronda a l’illa 
d’Eivissa

Un més que 
necessari camí de 
ronda a l’illa d’Eivissa

L’illa d’Eivissa està molt associada a les discoteques i discjòqueis. Una illa on va la jet-

set, els futbolistes i les estrelles de cine. I els més vells com jo, també associem l’illa als 

hippies dels 60’ i 70’. Però Eivissa té una història molt diferent que té a veure amb la 

planificació territorial.

En els recents números 402 i 403 vaig 
fer uns articles reflexionant sobre la 
Planificació territorial als Pirineus.  

Però planificar el territori ni és una qües-
tió exclusiva de les muntanyes, ni tan sols 
d’ara, perquè bona part de l’Eivissa actual 
és la conseqüència d’una estricta planifi-
cació territorial feta fa dos segles, !inspi-
rada en la “Il·lustració” francesa! 

La desconeguda història 
d’Eivissa

Fins al 1783 Eivissa era una illa arruïnada 
pels corruptes on es falsejaven les obliga-
des quarantenes dels vaixells provinents 
de l’Àfrica per saltar les prohibicions ar-

ran de les habituals pestes. L’illa estava 
sotmesa pels masclistes vigilants de les 
torres de guaita que encerclava un poble 
de pagesos esclavitzats pels impostos del 
Bisbe de Tarragona.

Però Eivissa, i Formentera, va ser esco-
llida com un macro-experiment resultat 
de la influència de la Il·lustració francesa 
i els Jensenistes en temps de les reformes 
dels reis Carlos III i Carlos IV, a suport del 
Conde de Aranda (1719 - 1798), que fou 
Ambaixador a Paris on va conèixer Vol-
taire; del Conde de Campomanes (1723 
- 1802), intel·lectual i jurista reformador 
que entre d’altres va acabar amb la Inqui-
sició medieval a l’Estat; i Miquel Gaieta 

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Soler i Rabassa (1746 - 1809), mallorquí 
que va protagonitzar la primera desamor-
tització eclesiàstica a l’Estat. Com una 
fortuïta alineació d’astres. En aquell any 
1783 el Bisbat de Tarragona va ser desvin-
culat de les illes Pitiüses, anomenant-se 
Bisbe d’Eivissa a Manuel Abbad i Lasier-
ra (1724, nascut a Estadilla, a la Franja 
aragonesa  - 1806, Zaragoza) que amb el 
suport dels anteriors va establir una veri-
table planificació territorial, el que va can-
viar radicalment la societat eivissenca.  

La tasca a Eivissa i Formentera va ser re-
volucionària, transformant les estructu-
res eclesiàstiques que es feren responsa-
bles d’alliçonar la pagesia per treballar les 

A tot l’interior de l’illa el paisat-

ge agrícola és bucòlic, conformat 

definitivament durant el segle XIX 
per la planificació territorial pro-

moguda.  Foto Carlos González 

Vilela, 2008
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terres amb ajuda de tècnics que venien de 
Mallorca i València. També formarà una 
comissió illenca per fer un seguiment a la 
ciutat de les reformes introduïdes. Entre 
les més importants, es va incrementar la 
presència militar perquè les milícies pa-
geses es dediquessin més a treballar les 
terres, aprofitar les pesqueres i mostrar a 
la població els oficis artesans de fusters, 
ferrers, teixidors, gerreters, etc. També va 
intentar tallar la corrupció de les autori-
tats. Tot plegat es va dissenyar en el famós 
pla de millores que va dissenyar el Bisbe 
amb l’ajuda de l’autoritat de Balears Don 
Miquel Gaieta Soler i Rabassa.

Després, vingueren altres bisbes conti-
nuadors de la tasca d’Abbad i Lasierra 
que, entre altres coses, regalaren mol-
tíssimes terres propietat de l’Església als 
pagesos amb l’obligació de treballar-les. 
I, com deien ells, portar-los la felicitat.  I 
és en aquest moment quan la societat pi-

tiüsa es transformà de manera accelera-
da. Dos-cents anys després, l’especulació 
urbanística ha destrossat aquest llegat 
en bona part del litoral i a la ciutat d’Ei-
vissa i entorn. Però no tot està malmès, 
i caldria conscienciar-se, si més no, en 
el fet que cal aturar la disbauxa actual i 

intentar redreçar-la. Tal com es va fer el 
segle XIX, també es pot fer ara. Tot seguit 
exposo una petita actuació, prou fàcil i 
beneficiosa, concurrent per als illencs i 
per als turistes, a manera d’exemple de 
les mil coses que també podrien fer-se en 
benefici de la illa.

L’especulació urbanística ha 

destrossat aquest llegat en 

bona part del litoral i a la ciutat 

d’Eivissa i entorn. Però no tot 

està malmès...

A diferència de la major part de la costa de llevant, la de ponent és abrupta, amb els 

illots d’es Vedrà (assolint els 382 metres d’alçada) com a més representatius. Només hi ha 

accessos puntuals, radials, des de l’interior. Foto Carlos González Vilela, 2007

A la costa del sud, les seves immenses platges estan emmarcades i protegides per sortints, a manera d’espigons gegantins, com Porroig 

(en primer terme i a la dreta), es Jondal (al mig de la foto) i el massís del Puig des Falcó (més al fons), ja en el Parc natural de ses Salines, parc 

que s’estén fins a les salines de Formentera, visible al fons a l’esquerra.  Vista des de sa Serra d’en Vadell.  Foto: Aj. Sant Josep
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Un camí de ronda? Què és això?

Un llibre molt il·lustratiu sobre el litoral de l’illa és, Todas las 
playas de Ibiza. També, Eivissa rutes de caiac. Però el que 
més ens interessa aquí és, Ibiza y Formentera. Aeroguía del 
litoral perquè ens dona imatges de tot el recorregut del qual 
parlarem. Platges, caiac, però sorprenentment, no existeix res 

sobre un  dels recursos turístics, més elementals i importants 
que pot tenir l’illa: un camí de ronda. Més ben dit, ni tan sols 
existeix el camí. A tot Europa, qualsevol accident aquós, la 
mar, qualsevol riu, qualsevol llac, gran o petit, disposa del 
corresponent camí adjacent. És obligat, al contrari de casa nostra 

Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa

La carena des Puig des Falcó amb l’estreta platja de la Rama al peu de l’espadat. Al mig, el braç de terra ja comentat, que separa les 

salines (estany des Còdols, a la dreta) de la Mediterrània (a l’esquerra).  Foto: Aj. Sant Josep

El Puig de sa Talaia (470 m) és l’elevació màxima de l’illa, des d’on es té una magnífica vista de totes les parts 
situades al sud i de Formentera (al fons). Foto: Aj. Sant Josep
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on a més la legislació no ho afavoreix. És 
per això que em vaig proposar veure si 
era mínimament factible fer-ho possible 
a Eivissa. D’entrada vaig deixar de banda 
la costa nord i de ponent, mirant el que 
es podia fer a la façana de llevant. La 
sorpresa va ser majúscula, doncs es pot 
fer quasi tot! Només caldria uns pocs 
enllaços, senyalitzar-lo i, òbviament, 
mantenir-lo. Ens imaginem els milers, 
o millor milions, de turistes cultivats 
i respectuosos del nord d’Europa que 
no veuen el sol a l’hivern, passejant en 
mànigues de camissa, i gaudint del camí

I també seria ben fàcil pensar en rutes 
familiars en bicicleta ja que la illa és 
pràcticament plana, però no he tingut 
temps de pensar-hi.  I per sort, d’altres 
ho han fet. Es tracta d’un recorregut de 
prop de 100 km, dels que aquí parlo de 

la meitat més al sud, que enllaçant pistes 
camins i corriols es pot fer seguit, sense 
discontinuïtats. El millor és que el lector es 
pot auxiliar, i de franc, amb la cartografia 
oficial de l’IDEIB (Infraestructura de 
Dades Espacials de les Illes Balears): 
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.
jsp. 

Primer aproximant-se a Eivissa despla-
çant-se amb la mà i modificant l’escala de 
l’esquerra. Després, alternant reiterada-

No existeix res sobre un 

dels recursos turístics, més 

elementals i importants que pot 

tenir l’illa: un camí de ronda

Des de sa Revista, al peu de la muntanya d’es Corb marí, l’estany des Cavallets i la Punta de la Torre de guaita de ses Portes, que la 

volta el camí de ronda descrit. Es ve de la dreta a l’altra banda del bosc, accedint a la Torre, clarament visible, on es gira en rodó cap a 

l’esquerra.  Al fons, Formentera.  Foto: Aj. Sant Josep

ment la vista topogràfica (el botó “Mapa 
G.”) amb l’ortofoto aèria (botó “Orto 
2015”). Cal, però, tenir paciència perquè 
te poca qualitat, definició i velocitat.

Del sud de l’illa fins a la 
vila d’Eivissa

Al bell mig de la part sud de l’illa ens obli-
dem de Porroig perquè amb l’habitual ur-
banització amb parcel·les que arriben fins 
als espadats, ens impedeixen el pas. Així 
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que comencem a la platja d’es Xarco. Des 
d’aquí, cap problema per pujar el turonet 
de es Cap des Metges (34 metres) i baixar 
a la ample platja des Jondal. La llarga plat-
ja de còdols (1 km) acaba amb els espadats 
del Puig des Jondal (160 m), pel que al mig 
de mitja platja, al “beach club” de la “jet-
set” situat més a l’est, cal endinsar-se en 
el frondós bosc del parc natural que volta 
el Puig esmentat i pujar els seus 160 me-
tres de desnivell.  De baixada per un bosc 
molt més clar, fins i tot es pot seguir un 
bon tram al sud cap a l’angosta Punta 
des Jondal. O fins i tot grimpant, arribar 
a l’esmentada Punta en un espectacular 
camí d’anar i tornar. Al girar al nord hi 
ha molts camins caòtics que porten a les 
platges d’es Bold nou. 

A l’altra banda de les platges trobem les 
restes del Quarter de sa Caleta i a l’altra 
banda del Pla de sa Caleta, passats el 
Canons, arribem a la important resta 
arqueològica del Poblat Fenici de sa Caleta. 
Sa Caleta és una platja plena d’Avaradors, 
reconvertits durant els anys hippies, i 
alguns llogats avui a preus prohibitius. 
Des d’aquí, en 300 metres al costat de 
la carretera però evitant-la, s’arriba a la 
tranquil·la platja de Can Toni Fita, amb 
petites coves, d’on, nedant a l’estiu en 
uns pocs metres s’arriba a la Cova de ses 

dones. El pas sobre la Cova per a arribar 
fins a la immensa Platja des Codolar (2 
quilòmetres), és dolent, pel que es pot 
voltar 200 metres per la carretera salvant 
un xalet i uns blocs de cases adossades.

La interminable platja des Codolar, amb 
unes precioses aigües turqueses, presenta 
al bell mig la incomoditat dels avions de 
l’aeroport. Si més no, podem evitar els 
seus incòmodes còdols pel camí que la 
va vorejant. I en l’altra meitat, deixant 
enrere l’Aeroport, podrem caminar a 
llevant amb la Mediterrània a la dreta i les 
immenses Salines d’Eivissa a l’esquerra, 
salines que conformen l’enorme Estany 
des Còdols.

Les Salines estan encerclades i separades 
del mar per tres accidents geogràfics que 
conformen el Parc natural: al sud el més 
extens i abrupte, el del Puig des Falcó (136 
m); al sud-est una petita i poc elevada 

punxa amb la Torre de guaita de ses Por-
tes; i a l’est l’arrodonida muntanya d’es 
Corb marí (160 m) amb Sant Francesc de 
l’Estany al seu peu, però a l’interior.

Al final de la platja des Codolar és quan 
trobem el primer dels tres, el del Puig des 
Falcó. Podem travessar-lo sense desnivell, 
vorejant les salines i fent drecera fins a 
l’altra banda per un ample camí de 3 km 
que porta directament a sa Canal i el Car-
regador de ses Salines, on comença la llar-
ga platja de ses Salines (700 metres).

Però és més maco voltar tota l’abrupta 
costa resseguint els espadats a ponent del 
Puig des Falcó. Primer, cal anar al sud pels 
corriols que anem trobant amb alguna di-
ficultat, guanyant alçada sobre la Platja 
de la Rama (una platja sense continuïtat 
i negada quan hi ha mala mar), fins a su-
perar la cota 126 m de ses Penyes Roies. 
Aquí el corriol va pujant i baixant a tocar 
de l’espectacular espadat sobre el mar. Cal 
baixar de cop a un clot a la cota 47 metres 
situat sobre el Cap Alt, i remuntar de nou 
als 125 m del Puig que hi ha al damunt del 
Cap des Falcó. A sota hi ha una minúscula 
però imponent platja, la del Cap des Fal-
có, malauradament inaccessible per terra, 
llevat que ens despengem 115 metres en 
ràpel...

Ens imaginem els milers, o 

millor milions, de turistes 

cultivats i respectuosos del nord 

d’Europa que no veuen el sol a 

l’hivern, passejant en mànigues 

de camisa, i gaudint del camí?

Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa

Es Bold Nou amb les runes fenícies al sortint del mig. Al fons d’esquerra a dreta, el Puig des Falcó, ses Salines i es Jondal. Foto: Aj. Sant Josep
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Seguint 200 metres més de corriol pràc-
ticament pla (112 m), ja tenim als peus 
l’extrem sud del Parc, amb la Punta de la 
Rana i els Esculls des Cap des Falcó. Així 
que com s’acaba l’illa, cal girar, primer a 
l’est i desprès al nord, fins a baixar a la 
Platja des Canal de s’Olla. Nova remun-
tada però més curta, a l’est, fins al Puig 
des Canal de s’Olla (cota 50 m) i poc a poc 
anar baixant pel corriol que cap al nord 
porta al Carregador de sa Sal i la Platja 
de ses Salines. Haurem més que duplicat 
la llargada de la drecera anterior, i més 
que triplicat el temps, però segurament el 
quadruplicarem fins a més de tres hores, 
per les aturades obligades de gaudir del 
espectacular paisatge. 

A la Platja de ses Salines que separa els 
dos primers, en la seva direcció sud-est 
travessarem xiringuitos de tot tipus, els 
de la “jet-set”, els hippies, els familiars,... 
i fins i tot podrem recórrer-la pels camins 
del bosc adjacent (que no supera la cota 
11 metres) fins la torre de guaita de ses 

Portes. Però si ens mantenim prop de la 
platja, abans encara trobarem una altra 
d’idíl·lica, la Platja de les Pedreres de ses 
Salines. En tot cas, a sa Punta de sa Torre 
cal girar gairebé 360 graus, cap al nord, 
per una altra platja igualment idíl·lica, 
la de ses Pedreres de ses Portes. També 
podem optar pel camí adjacent amb bosc 
esclarissat, el mateix bosc ja esmentat 
abans per la forma punxeguda de l’indret. 
Arribem així a la llarga Platja des Cava-
llets, de més d’un quilòmetre, a cavall de 
la part de llevant de ses Salines i, com en 
tots aquests paratges, amb l’aigua de la 
Mediterrània de color turquesa.

Acabada la Platja des Cavallets comença 
la tercera part del parc natural, la d’es 
Corb marí, que ens portarà a l’altra ban-
da, a les rodalies de la vila d’Eivissa. Des 
de es Cavallet a l’extrem nord de la platja, 
surt un corriol que remunta d’entrada 40 
metres i què sempre prop de la costa però 
amb contínues pujades i baixades passa 
sobre de la diminuta Platja de sa Cova 

Platja des Jondal i el Puig des Jondal (160 m).  Foto: Aj. Sant Josep

(accessible només per mar, però aquí sí 
que val la pena portar cordes per a fer 
un rappel de només 30 metres, i baixar). 
Després la Platja de Cala Recuita acces-
sible, superar tot seguit el Puig Redó (57 
m), baixar al Torrent des Corb Marí que 
no forma platja i de nou remuntar a la 
cota 40 metres sobre ses Roques Planes. 
Més endavant passem sobre ses Coves 
Blanques, accessibles només per mar, o 
de nou amb un ràpel de 20 metres.  Amb 
una darrera remuntada a un turó de 50 
metres arribarem als Avaradors de la 
Xanga i la Platja de sa Sal Rossa, que sal-
vant la Torre de guaita des Carregadors, 
dona accés a la immensa Platja d’en Bossa 
de 3 km de llargada i a la vila d’Eivissa.

Però resulta que no he fet ni la meitat del 
que pensava explicar, i ja m’he menjat tot 
l’espai previst. Com sempre m’enrotllo 
com una persiana. Haurem de veure si es 
pot fer una segona part... i arribar al nord, 
fins al Cap Roig i la torre de guaita d’en 
Valls, com volia.
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Es tracta d’un petit arbust molt 
ramificat de 20-90 cm d’alçària. 
Presenta fulles perennes peciola-

des disposades de forma oposada i amb 
el limbe ovat o el·líptic. Les fulles són 
aspres, rugoses i no viscoses de color 
verd intens. Pel seu tacte aspre s’havia 
utilitzat per a eliminar la borra de la 
roba de llana, d’on li ve el nom. 
La floració té lloc entre els mesos d’abril 
i juliol. Les flors són vistoses, blanques, 
de 3 a 4 cm de diàmetre i s’agrupen en 
cimes terminals d’1-3 flors. Les flors 
presenten cinc sèpals desiguals i cinc 
pètals blancs i un feix d’estams de color 

groc intens. El fruit és una càpsula glo-
bosa de 5 valves que s’obre per alliberar 
les petites llavors.
Es troba molt estesa per la regió me-
diterrània. Propi de les brolles, erms, 
pinars i garrigues de terra baixa pre-
ferentment sobre terreny silici (àcid), 
però també sobre sòls descalcificats. 
Estan adaptades al clima mediterrani. 
Les seves arrels creixen i es ramifiquen 
molt a la primavera. D’altra banda, són 
fàcilment inflamables. Després del pas 
del foc, però, les seves llavor germinen 
ràpidament i en poc temps les estepes 
tornen a envair l’espai.

SMS DE  

Estepa 
borrera 

Família: Cistaceae. Espècie: Cistus Salviifolius

Augustin de Candolle, 
la natura en guerra

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

L’any 1729 l’astrònom Jean-Jacques 
Dortous de Mairan deixà cons-
tància que les fulles de la Mimosa 

púdica s’obrien i es tancaven seguint el 
ritme del dia i la nit, fins i tot si la planta 
estava sempre en la foscor. Un segle més 
tard el botànic Augustin de Candolle rea-
litzà un estudi més complet i observà que 
en condicions de llum constant les fulles 
seguien espontàniament un ritme quasi 
diari o circadiari amb un període d’entre 
22 i 23 hores. De Candolle postulà que 
la planta tenia un mecanisme o rellot-
ge intern que governava els seus movi-
ments. Aquests experiments constituei-
xen uns dels estudis fundacionals de la 
cronobiologia, la ciència que estudia els 
ritmes biològics. De fet, el premi Nobel 
de Medicina o Fisiologia del 2017 es va 
concedir als investigadors que van deter-
minar el mecanisme molecular d’aquests 
rellotges circadiaris. Augustin Pyrame 
de Candolle (Ginebra, 1778-1841) va ser 
un botànic suís. Després d’una etapa de 
formació a Paris, on col·laborà amb el 
naturalista Jean-Baptiste de Lamarck, 

ocupà la càtedra de botànica de la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat de 
Montpeller. Entre 1806 i 1812 va fer set 
viatges per diferents regions de França, 
encarregats pel ministeri d’agricultura, 
amb l’objectiu d’elaborar un estudi botà-
nic i agronòmic. Un d’ells fou una traves-
sa integral del Pirineu, que realitzà en 70 
dies l’estiu de 1807. A la crònica del viat-
ge explica que el 18 d’agost pujà el Mont-
calm (3.078 m) guiat pel caçador d’isards 

Fotografia de Lluís Catasús

Simon Faure (és la primera ascensió co-
neguda a aquest cim), però que una es-
pessa boira no els permeté fer també la 
Pica d’Estats (hauria estat la primera 
documentada). Anys després ocupà la 
càtedra d’història natural de la universi-
tat de Ginebra, ciutat on hi creà un es-
plèndid jardí botànic. La seva obra més 
influent és la Théorie Élémentaire de la 
Botanique, on introduí una taxonomia 
de les plantes, que fou emprada durant 
uns 50 anys. La seva obra més ambiciosa 
és el Promodus Systematis Naturalis 
Regni Vegetabilis, que acabà el seu fill 
Alphonse, en què es classifiquen i des-
criuen totes les plantes conegudes. Les 
seves reflexions sobre la competència de 
les espècies vegetals per l’espai i els re-
cursos naturals, que anomenà guerra de 
la natura, influí en la teoria de la selec-
ció natural de Charles Darwin. Diferents 
plantes com l’Orpin De Candolle, el 
bolet Psathyrella Candolleana, o dife-
rents gèneres i espècies vegetals, com les 
Candollea o les Candolleodendron ens 
el recorden.
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Massís del Néouvielle, un jardí amb tresmils

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El massís del Néouvielle, situat al 
departament francès d’Hautes 
Pyrénées dins de la regió d’Occi-

tanie, és l’únic massís del Pirineu amb 
cims de més de tres 
mil metres que es 
troba íntegrament 
en territori francès. 
L’extraordinària be-
llesa dels seus pa-
ratges i l’interès per 
la seva conservació 
front a la important 
explotació hidroe-
lèctrica de la zona 
promogué el 1935 la 
creació de la Réserve 
Naturelle Nationale 
du Néouvielle im-
pulsada pels profes-
sors Bressou i Cho-
uard, esdevenint una 
de les més antigues 
de França. Des del 8 
de maig de 1968 la seva gestió correspon 
a l’administració del Parc National des 
Pyrénées, del qual en forma part en la 
seva zona perifèrica.

Aquesta reserva natural ocupa una su-
perfície de 2.313 hectàrees al nord-est 
del pic de Néouvielle i s’extén des dels 
1.800 metres fins als 3.091 metres del 
cim incloent una gran varietat d’espècies 
tant animals com vegetals. Els límits de 
la reserva passen pel massís del Néou-
vielle a l’oest, els llacs de Cap-de-Long i 
d’Orédon al sud, el llac de l’Oule a l’est 
i el coll de Barèges al nord, allotjant de 
forma completa en el seu interior els llacs 
d’Aubert i d’Aumar, punts de partida de 
nombroses escursions i ascensions. Ad-
ministrativament la reserva natural ocu-
pa els municipis de Aragnouet, Saint-
Lary-Soulan i Vielle-Aure.

El nom de Néouvielle prové de l’occità 
nèu vielha, és a dir, neu vella, el qual fa 
referència a la persistència de la neu en 
aquest indret, degut a la seva orientació 
nord, fins ben avançada la primavera i 

inici d’estiu en algunes ocasions, fet que 
aprofiten molts esquiadors de muntanya 
per allargar la temporada al màxim. El 
cim més alt del massís, però, en aquest 

cas no és el Néouvielle (3.091 m) sino el 
Pic Long (3.192 m), fet curiós i poc habi-
tual. Sembla ser que la facilitat d’accés i 
la poca dificultat d’ascens del Néouvielle 
per la seva via normal, l’ha fet superar 
en popularitat al seu veí. D’altra banda 
el Pic Long es caracteritza per un accés 
més llarg, feixuc i abrupte fins al peu de 
la seva piràmide cimera, l’ascensió de la 
qual requereix coneixements i tècnica 
d’escalada alpina sigui quina sigui la via 
escollida. 

El Pic Long és el tercer cim més alt del 
Pirineu en territori íntegrament fran-
cès després de la Pointe Chausenque 
(3.204 m) i el Piton Carré (3.199 m), 
ambdós al massís del Vignemale. A més 
dels dos ja anomentats, entre cims prin-
cipals i secundaris trobem fins a setze 
tresmils al massís del Néouvielle, en-
tre els que en destaquen: el Ramougn 
(3.011 m), el Pic des Trois Conseillers 
(3.039 m), el Turon de Néouvielle 
(3.035 m), el Pic Badet (3.160 m), el Pic 
Maubic (3.074 m), el Campbiel (3.173 m) 
i els Pics d’Estaragne (3.006 m).

La primera ascensió coneguda al pic de 
Néouvielle data del 10 de juliol de 1847 
a càrrec del prineista francès Vincent de 
Chausenque acompanyat pel guia, tam-

bé francès, Bastien 
Teinturier. Nascut 
el 9 d’abril de 1781 
al poble de Gontaud 
al departament de 
L o t - e t - G a r o n n e , 
Chausenque estudià 
al col·legi de Sorèze 
(Tarn) on descobrí el 
seu gust per la histò-
ria natural. Després 
d’ingressar a l’escola 
d’enginyeria de Metz 
el 1802, fou destinat 
dos anys més tard 
als Pirineus com a 
oficial topogràfic. 
Les seves primeres 
excursions per Ba-
règes i Cauterets fo-

ren l’inici d’una passió per la muntanya 
que ja mai l’abandonaria. Tot i no ser un 
escalador real, els seus dots d’explorador 
el portaren a desenvolupar una gran ac-
tivitat pirineista, fruit de la qual la pri-
mera ascensió a la Pointe Chausenque el 
30 de juny de 1822 ens el recorda, així 
com la Brèche de Chausenque al massís 
del Néouvielle, la qual atravessà durant 
la seva primera a aquest cim. Chausen-
que morí el 29 d’abril de 1868 a la seva 
població natal.

Per arribar al massís del Néouvielle des 
de Catalunya cal entrar a França pel túnel 
de Bielsa-Aragnouet i seguir la carretera 
en vertiginós descens cap a Saint-Lary-
Soulan. Abans d’arribar-hi, a l’alçada 
del poble de Fabian surt a l’esquerra 
una carretera de muntanya que puja en 
pendent cap a la zona lacustre d’Orédon, 
Cap-de-Long i Aubert. Des d’aquest punt 
les possibilitats són gairebé infinites, po-
dent triar entre plàcides excursions per 
un jardí natural entre boscos i llacs o 
ascensions a un grapat de tresmils amb 
unes panoràmiques de somni.
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LLENGUA I MUNTANYA

Suposem que molts ja esteu al cas d’al-
guns canvis gramaticals que ha proposat 
l’Institut d’Estudis Catalans, però creiem 
que és convenient deixar clar algun con-
cepte.
Avui ens referirem als accents diacrí-
tics, monosíl·labs que s’usen generalment 
per distingir algunes parelles de paraules 
iguals. Dels 150 accents d’aquesta mena 
que hi havia en la gramàtica catalana, 
l’IEC aconsella d’usar-ne només 15.
Per tant, només s’accentuen els 15 casos 
següents:
Bé: adverbi. No em sembla bé. Be: 
anyell. És un be petit.
Déu: divinitat. Gràcies a Déu. Deu: 
número. Ha quedat  el número deu de 
la cursa.

És: verb ser. És el millor de la colla. Es: 
pronom. Es cansa molt.
Mà: part del cos humà. Tira la pedra i 
amaga la mà. Ma: pronom possessiu. 
Ma mare.
Més: adverbi de quantitat. No en vull 
més. Mes: part de l’any. El mes d’abril.
Món: Terra. Tot el món ho sap. Mon: 
pronom possessiu. Mon pare.
Pèl: filaments del cos. Se m’ericen els 
pèls. Pel: contracció de per + el. Pel juny 
la falç al puny.
Què: pronom interrogatiu. Què vols? 
Que: relatiu, conjunció. L’any que ve 
serà el 2019.
Sé: verb saber. Jo sé la lliçó. Se: pronom 
feble. No se sent res.
Sí: adverbi afirmatiu. Sí que és ell. Si: 

pronom, conjunció. No sé si vindrà.
Sòl: superfície. Aquest sòl rellisca. Sol: 
astre. El sol brilla molt.
Són: verb ser. Elles són les meves ger-
manes. Son: pronom possessiu. Son 
germà.
Té: verb tenir. Té febre. Te: infusió. 
M’agrada el te verd.
Ús: verb usar. No en farà un bon ús. 
Us: pronom feble. Us anuncio una gran 
joia.
Vós: pronom fort. A vós no us en do-
narem. Vos: pronom feble. Donar-vos 
les gràcies.
Però s’escriuen sense accent els compostos 
i derivats d’aquestes paraules.
Exemples: adeu, entresol, rodamon, 
repel

La UEC de Gràcia a la trobada dels “100 cims”

El president de l’entitat, Jordi Ribé, va rebre el reco-

neixement a les 2.000 ascensions efectuades per 

membres de la UEC de Gràcia.

El diumenge, 3 de juny, es va celebrar a Vilafranca 
del Penedès la X Trobada dels “100 Cims”. La UEC 
de Gràcia era una de les tres entitats que va rebre 
aquest reconeixement per haver superat, durant 
l’any 2017, les 2.000 ascensions.

Així mateix, dos socis de l’entitat, Óscar Ferrer Ven-
tura i Montserrat Lozano Salo van recollir, juntament 
amb 77 membres d’altres entitats de Catalunya, el 
reconeixement per haver superat el repte dels “100 
Cims” durant l’any 2017.
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Autor: Jordi Longás Mayayo
Editorial: Cossetània Edicions
Col·lecció: Khroma, 3
Primera edició: gener 2017 
Quarta edició: novembre 2017 
Nombre de pàgines: 117

Cossetània Edicions reedita un best-seller del seu catàleg: Catalunya, 50 excursions inoblidables de Jordi Longás i Mayayo, una 
bona notícia per als lectors i els excursionistes ja que es tracta d’una posada al dia oportuna d’un llibre bàsic per als amants de 
Catalunya. L’èxit de la publicació es deu a l’encert en la tria del tema i en la tria de l’autor i és per això que continua vigent i demanat 
10 anys després del seu encàrrec, el 2007 per celebrar els primers 50 anys del segell. 

La quarta edició conté petits canvis, per exemple, se substitueix una excursió de la comarca d’Osona per introduir-ne, la primera, 
de la comarca del Moianès. L’autor proposa una sortida al Castell de la Popa, de 3-4 hores, que es pot fer en família sortint de la 
part alta del municipi de Moià per arribar al Castell de la Popa. Longás, que és fotògraf, alpinista i pedagog, ens facilita una visió 
completa i sobre el terreny de tot el país i, si ens organitzem bé, tenim una sortida per setmana, a fer en una sola jornada, i que en 
un any ens permetrà passejar per tot Catalunya. 

Les 50 excursions són una guia obligatòria per iniciar-se en l’excursionisme amb sortides tan indispensables com el Turó de l’Ho-
me, el Taga, el Pla de Busa, les Fonts del Llobregat o el Congost de Mont-rebei. Gaudiu-ne i sobretot, regaleu, perquè es tracta d’un 
llibre bell, de format rústic i a tot color gustós de tocar i fullejar. 

LLIBRES

50 itineraris de cicloturisme tranquil 

per Catalunya

Autor: Rafael Vallbona 
Editorial: Cossetània Edicions
Col·lecció: Azimut, 151
Primera edició: setembre 2017
Nombre de pàgines: 194

Alerta que la bicicleta també trepitja el territori i fer-ho és un acte revolucionari, una 
nova manera de pensar transformadora, ens avisa Rafael Vallbona. Són sortides que es 
poden fer en transport públic, una proposta zero contaminant. Les rutes no cobreixen 
tot el país, es desenvolupen en zones planeres i van dels 10 als 40 quilòmetres. Podem 
anar pel canal d’Urgell a les Garrigues durant 22 quilòmetres o de Martorell al mar 
seguint el Llobregat en  43 quilòmetres. Algunes rutes travessen zones urbanitzades, 
com ara la ruta 26, pedalades per Manresa, una circular de Sant Joan de Vilatorrada, 
el parc de l’Agulla, la universitat, el passeig de Pere III, la plana de l’Om, el riu Car-
dener, l’ajuntament, el pavelló del Congost i, de nou, a Sant Joan de Vilatorrada en 23 
quilòmetres, unes 2 hores sense aturades. Els boscos de ribera i les zones fluvials, àrees 
reinventades en moltes comarques com a circuits verds per fomentar l’exercici, també 
són protagonistes. 

Cada ruta va acompanyada d’una petita fitxa, un plànol i fotografies en blanc i negre. 
Pels que coneixeu la col·lecció Azimut, sabeu que la mida de la guia és ideal per portar 
a sobre i poder-la consultar en qualsevol moment. Una proposta diferent per iniciar-se 
en les excursions de dues rodes. 

Catalunya, 50 excursions 

inoblidables
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En aquest número parlarem de la serralada dels Pirineus 
amb una llargada d’uns 425 km i una amplada que 
generalment no supera els 100 km, amb una superfície 
total de 19.000 km2

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

1.  Aquest pic es troba al nord dels Pirineus axials i es tracta de la muntanya 
més alta de la Cerdanya i de la Catalunya Nord.

2. El terme “Pirineus” prove del nom d’un personatge de la mitologia grega 
al qual Heràcles hi construeix una tomba a la serralada.

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 
404 dedicat als vuitmils és Rosa Amat. A la pàgina web de la 
revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a 
les preguntes dels números anteriors.

3. Popular cim situat a la Val d’Aran amb una alçada de 
2.833 m. Per la seva posició, una mica desplaçada de l’eix 
axial, és un mirador esplèndid. Molt coneguda la seva 
imatge des del Pla de Beret o des del poble d’Arties.

4. És un dels cims més alts del Pirineu amb 3.355 m. La via 
normal d’ascensió s’efectua a través del refugi de Góriz i la 
canal de “l’Escopidora”, un dels punts negres del Pirineu 
on s’ha matat gent intentant assolir el cim.

5. Els Pirineus és una serralada que a l’est s’estén fins a 
aquest cap del mar Mediterrani.

6. Aquest conegut cim es troba envoltat per la zona càrs-
tica de Larra. La primera ascensió registrada és al 28 de 
juliol del 1771. Segons la mitologia basca, en aquesta mun-
tanya hi vivia Jona Gorri,(“senyor vermell”).

7. Són dues agulles, o puntes, d’una famosa muntanya si-
tuada al sud de l’estany de Sant Maurici, a la riba del riu 
Escrita. La llegenda diu que aquestes dretes agulles eren 
dos caçadors que havien fugit de missa per ser els primers 
a batre l’isard i que van ésser maleïts i varen quedar petri-
ficats per sempre.

8. És una muntanya de 2.909 m situada entre els termes 
municipals de Queralbs (Ripollès) i Er (Alta Cerdanya).  
És, juntament amb el Carlit, la més alta del Pirineu Ori-
ental.

9. És una muntanya de 2.784 m situada en el Conflent que 
ha esdevingut símbol de la personalitat i cultura catalana. 
La llegenda n’atribueix la primera ascensió al rei Pere el 
Gran, l’any 1285.

10. És el cim més alt de Catalunya. Es troba entre la co-
marca del Pallars Sobirà i el departament francès d’Arieja. 

11. És el més alt dels Pirineus i de l’Aragó amb 3.403 m. 
Al seu cim s’hi va instal·lar una gran creu de ferro i una 
imatge de la Mare de Déu del Pilar.

12. Amb 2.942 m d’altitud, és la muntanya més elevada 
d’Andorra situada a la parròquia de la Massana

13. Denominació del Pirineus en eusquera.

14. El terme “Pirineus” tanmateix podria provenir 
d’aquest mot, procedent del llígur antic, llengua del poble 
que habitava al nord del massís abans dels Celtes. 

15. Els pirineus s’estenen cap a l’oest fins al mar Cantàbric 
just en aquest golf.

Solucions del Concursionisme 404: 1 Tenzing Norgay, 2 Lhotse, 3 Kukuczka, 4 Annapurna, 5 Hillary, 6 Anglada,                   
7 Everest, 8 Himàlaia, 9 Pasaban, 10 Cho Oyu, 11 Nanga Parbat, 12 K2, 13 Diemberger, 14 Manaslú, 15 Messner.
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Santuari de Bellmunt 1.248 m 
des de Vidrà 

De Begur a Aiguafreda i Sa Tuna  
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- Horari: 3 h aproximadament 1 h 30 min pel camí d’anada i 1 
h 30 min pel camí de tornada.

- Desnivell: acumulat aproximat, uns 400 m.
- Dificultat:  el 50 % de la ruta és per pistes i la resta per camins 

ben assenyalats. 
- Època: excursió factible tot l’any per l’obac vessant nord de la 

serra. A la tardor gaudirem més dels colors del paisatge.
- Cartografia: Puigsacalm-Bellmunt a Esc: 1.25.000. Edito-

rial Alpina.
- Accés: sortim des de Vidrà. Per accedir-hi hem d’anar per la 

C-17 en direcció a Ripoll i prendre la sortida de Sant Quirze 
de Besora. Allí seguirem la BV-5227 que en 12 Km ens porta a 
Santa Maria de Besora i finalment a Vidrà on acaba la carre-
tera. A poc que disposem de dos vehicles val la pena deixar-ne 
un al poble i un altre un quilòmetre abans, al coll de Vidrà, on 
comencem la ruta.

- Descripció: ruta circular pel vessant nord de la serra de Bell-
munt, al cor de la subcomarca històrica del Bisaura. Si sortim 
des de Vidrà ens caldrà desfer a peu el darrer quilòmetre de 
la carretera BV-5227, fins al coll de Vidrà situat a 1.013 m. 
Allí hi ha la masia del Coll de grans dimensions. Prenem la 
pista que encara el sud  seguint els GR 3 i GR 151. Aquesta 

- Horari: entre 2 h i 2h 40 min en funció de si visitem Sa Tuna.
- Desnivell: aproximadament uns 250 m.
- Dificultat: senders locals ben marcats, fàcils de seguir. No hi 

ha fonts, però a 1a línia de mar trobarem algun bar.
- Època: tot l’any. A l’estiu podem compensar la calor amb un 

bany a qualsevol de les cales. 
- Cartografia: Baix Empordà, conjunt de 2 mapes a Esc. 1: 

30.000.  Editorial Piolet.
- Accés: hem de sortir del nucli urbà de Begur. Per anar a Begur 

cal prendre la sortida de l’AP-7 a Vidreres i seguir successiva-
ment les autovies C-35, C-65 i C-31 al llarg dels grans nuclis 
turístics del Baix Empordà. La C-31 passa pel nucli de Regen-
cós on prenem la GI-653 fins a Begur.  Alternativament podem 
sortir a Palafrugell i prendre la GIV-6531.

- Descripció: a l’oficina de turisme de Begur ofereixen un fulle-
tó informatiu anomenat Senderisme a Begur. És molt complet, 
descriu 5 itineraris i inclou un mapa d’ubicació per descobrir 
l’Espai d’Interès Natural de la serra de Begur. La ruta propo-
sada aquí, coincideix en bona part amb l’itinerari número 1. 
El nucli antic de Begur té un gran interès patrimonial que cal 
visitar. El castell, construït sobre un cim, domina el poble i 
ofereix vistes fins al massís del Montgrí i les Medes. També 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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Santuari de Bellmunt 1.248 m des de Vidrà 
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contra la pirateria barbaresca, l’església 
gòtica o les cases dels Indianos que van 
fer les Amèriques. La nostra ruta co-
mença a l’ermita de Sant Ramon, a 216 m, 
sota el vessant NW del castell. Prenem en 
baixada el carrer Carmen Amaya, sortim 
del poble deixant a la dreta el gran Mas 
d’en Pinc, també amb una torre fortifica-
da. Al final del carrer seguim rectes per 
una pista i deixem a la dreta el trencall as-
faltat cap a la deixalleria. A la pista, a més 
de pals indicadors trobem marques ver-
des i blanques, pròpies d’un sender local 
com el que seguim. Anem perdent altura 
fins que un trencall (indicador) ens des-
via a un corriol. En tres minuts de pujada 
a través del bosc assolim el Turó Rodó de 
183 m on hi ha el Mirador del Puig de la 
Creu amb grans vistes cap a les platges 
de Pals i les Medes. Iniciem aquí una 
baixada per carrers de la urbanització 
fins a arribar a una cruïlla amb un indi-
cador just a l’inici del carrer de s’Antiga. 
L’itinerari 1 proposa anar cap a la Reserva 

De Begur a Aiguafreda i Sa Tuna

RESSENYES

pista guanya suaument altura sobre una 
carena que domina la vall i més lluny les 
muntanyes del Berguedà, on treu el cap el 
Pedraforca. Al cap de 30 minuts ja veiem 
el santuari de Bellmunt ben encinglerat. 
Als 50 min. hi ha una bifurcació de pis-
tes. Deixem a la dreta el GR 3 per seguir a 
l’esquerra, encarant el santuari, un ramal 
del GR 151. Baixem en pocs minuts al coll 
d’Hi era de Massa, curiós nom , oi? Som  
a 1.116 m. Per una bonica i obaga fageda 
seguim el camí evident i costerut que, 
fent ziga-zagues, puja fins al santuari de 
Bellmunt a 1.243 m. El primer que fem és 
enfilar-nos per unes escales fins al vèrtex 
geodèsic a 1.248 m. Marca el punt més alt 
d’aquesta allargassada serra que baixa a 
la vall del Ges i es prolonga per la serra 
del Curull fins al Puigsacalm. Tot ben 
visible des d’aquesta talaia privilegiada 
sobre l’Osona. Val a dir que la majoria de 
gent puja aquí per una pista asfaltada que 
s’enfila pel vessant sud des de Sant Pere 
de Torelló i acaba en un estacionament 
uns cent metres per sota el santuari. Al 

Marina de ses Negres en anada i torna-
da. Nosaltres encarem directament la 
cala d’Aiguafreda. Aquesta opció ens du 
a la carretera GIV-6534 que acaba al cap 
Sa Sal ocupat per un gran hotel. Per unes 
escaletes baixem al camí de ronda que, 
arran de mar, ens porta a la bonica 
cala d’Aiguafreda, a l’estiu plena de 
banyistes. Revoltem la cala i aquí 
hem de decidir si emprenem el re-
torn a Begur o si seguim pel camí 
de ronda perfectament empedrat 
i amb escales fins A la cala de Sa 
Tuna. Aquesta segona cala, distant 
quinze minuts, és simplement en-
cisadora. La tanca la imponent i ro-
callosa Punta des Plom, té una bona 
platja, una ermita, petits restaurants 
i una arquitectura força respectuosa 
amb l’entorn. Desfem camí fins a la 
cala d’Aiguafreda i emprenem el 
camí de retorn a Begur (marques 
verdes i blanques). Remuntem 
durant prop d’una hora la 
solitària i silenciosa vall 

santuari a més de l’església hi ha una 
petita hostatgeria, bar i restaurant. 
Tornem al coll d’ Hi era de Massa i allí 
emprenem el retorn cap a Vidrà pel 
camí que baixa a l’est cap a la vall del 
Ges (pal indicador). Seguim un corriol 
evident que perd altura tot seguint 
la vall del Rec de Canemàs dintre el 
bosc. Arribem a una bifurcació  i pre-
nem el ramal de l’esquerra que s’enfila 
en pocs minuts al collet del Turu a 853 
m. Tot seguit el corriol baixa decidit 
fins a arribar a la pista que ressegueix 
la vall del Ges des de Sant Pere de To-
relló fins a Vidrà. Encarant-la al nord 
farem cap a Vidrà en uns 40 minuts. 
Si no hi hem estat mai val molt la pena 
visitar el Salt del Molí. Es tracta d’una 
bonica cascada doble amb un gran 
gorg al peu. Per baixar-hi només cal 
prendre un corriol indicat, just al se-
gon revolt de la pista des del punt en 
què ens incorporem. Caldrà afegir 
uns 30 a 40 minuts a l’horari global de 
l’excursió.

de la riera d’Aiguafreda entre pins i alzi-
nes. En arribar a unes passeres de fusta 
trobem els panells didàctics del Parc Am-
biental Mediterrani del Mas d’en Pinc. 
Una ràpida pujada ens porta al mas i al 
punt d’inici.






