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Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· 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: Espeleologia, 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 
639 444 984 - Cristina / 629 169 788 - Xavier 
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

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

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:
Caro – Alfara de Carles

Rocòdroms:
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Tardor blanca

La neu ja ha arribat a casa nostra acompanyada d’un fred i una pluja poc habitual 
per un mes de novembre. Per primera vegada en molts anys hem menjat les 
castanyes amb jersei i hem deixat enrere la màniga curta. 

És època de muntanya, d’esquí, de raquetes, de travesses, però sempre hauria de 
ser una època de seny i ho diem perquè malgrat les alertes, els avisos, les previsions 
meteorològiques televisades i difoses per centenars de xarxes socials, encara hi 
ha qui no les atén i surt a estirar les cames enmig d’una boira creixent i amb la 
tempesta a punt de caure-li al damunt. Un cop més, cal recordar que per estimar la 
muntanya primer cal tenir-li respecte i conèixer-la des de la base. Un aprenentatge 
bàsic i cabdal que han fet i fan les entitats excursionistes de Catalunya com fem 
a casa nostra, a la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), des de ben petits. La 
formació i el coneixement de la muntanya són bàsics per poder-la gaudir i per això 
des de la UEC multipliquem els esforços i ampliem el ventall d’activitats per mirar 
d’arribar a tothom des de molts vessants. La projecció de documentals de muntanya, 
l’edició de llibres i la revista Excursionisme, la creació de seccions d’iniciació, els 
cursos avançats d’esquí o el suport en activitats de difusió transversals en fires de 
muntanya. 

Aquest mes de novembre la UEC participa en el suport i la difusió d’una experiència 
de muntanya, de la qual en sabreu més detalls a la secció de notícies, i no és altra 
que la xerrada dels alpinistes Ferran Latorre i Peter Habeler a la llibreria Altaïr.

Esperem que gaudiu d’aquest número on hi trobareu un article científic, Projecte 
Sherpa_Everest’2017, dels doctors José Manuel Soria i Eduardo Garrido. Es tracta 
d’un estudi impulsat per l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau amb la col·laboració de l’alpinista Ferran Latorre sobre els efectes de l’altitud i la 
manca d’oxigen en el cos humà. 

Com sempre, tenim una gran varietat d’articles des d’un descens en canoa per les 
gorges del riu Ardèche amb en Pasqual  Garriga, a una reflexió sobre el disseny 
de les pistes d’esquí catalanes d’en Carles Udina, a l’ascens a l’Ararat (5.137 m), la 
muntanya més alta del Kurdistan turc, acompanyats d’un guia com en Carles Gel. I a 
les seccions de la revista hi trobareu com sempre ressenyes de butxaca i píndoles de 
natura, cultura i llengua per construir aquesta base solida de respecte per la natura i 
la muntanya que ens fa més conscients i prudents en les nostres sortides. 

Us desitgem una bona tardor, un bon inici d’hivern i unes bones festes, ens 
retrobem al 2019!
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Jocs Olímpics d’hivern a 
Catalunya?

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo 

Uns JJOO haurien de ser un element inercial per replantejar totes les infraestructures del 
territori català de cara el futur i d’acord als reptes que planteja. Si els JJOO del 92’, entre 
molts d’altres beneficis, van obrir Barcelona al mar, uns JJOO d’hivern haurien de fer el 

mateix amb la muntanya pirinenca.

Els JJOO

A vegades, els inconvenients no son 
només els previsibles, com els ja 
esmentats, sinó que al fer nyaps 

per manca de planificació, és fàcil que el 
futur faci aparèixer encara més inconve-
nients inesperats. Als anys 80’ ningú es 
plantejava uns JJOO d’hivern restringits 
a Barcelona com els que s’han promogut 
darrerament.  El meu “Model Barcelona” 
del 1976 ja comentat al número 403 ante-
rior, s’estenia a tota la Catalunya, l’actu-
al i la passada perquè políticament volia 
diluir el nefast “Tractat dels Pirineus” 
integrant les dues Cerdanyes i Andorra, 
motiu pel que llavors no va agradar gens 

a Joan Antoni Samaranch, fet que no li va 
impedir, pel seu conegut pragmatisme, 
utilitzar la proposta de model per a assolir 
la seva anhelada vicepresidència del COI.

A part que el model plantejat pels JJOO 
d’hivern del 2022 i posteriorment pel 
2026 és incomprensiblement restrictiu, 
no es pot plantejar aquest model sense 
el coll de Pal, que, amb la connexió des 
del Llobregat que comentaré, estalviaria 
mitja hora de temps d’accés a diversos 
escenaris d’esquí alpí proposats. I això 
sense comptar els quilomètrics embussos 
actuals, que per a estalviar-los requerirà 

unes inversions descomunals (inclòs l’in-
evitable desdoblament del túnel del Cadí) 
i uns impactes injustificables com els que 
suposen els projectes actuals de desdobla-
ment entre Cercs i Guardiola.  Però això, 
tot i què sigui molt greu, és un altra tema.

Vaig per parts. La meva primera aporta-
ció a l’esquí nòrdic va començat l’estiu del 
1967 fent un plànol del circuit de compe-
tició de fons del Pla Agre, a la Molina.  Ho 
acabo de comentar.  Va ser entranyable...,  
amb cinta mètrica i una brúixola varem 
aconseguir, amb trams de 50 metres, fer 
coincidir el darrer tram amb el primer.  

La Molina. FCG
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Crec que encara guardo el plànol. Una 
temporada més tard (1968/ 69), farts dels 
tradicionals problemes d’innivació “fugí-
em” al paradís de Sant Joan de l’Erm.

Costa entendre que, avui, mig segle des-
prés i amb el canvi climàtic en curs, es 
plantegin pistes d’esquí nòrdic i biatlhon 
d’uns JJOO, a la Molina (al Pla de les For-
ques, a 1 680 m), i en un indret despro-
tegit del vent. I totalment noves. Recordo 
el que, en base als únics estudis d’inniva-
ció fets als Pirineus, explicava al número 
370 de setembre octubre del 2012.  Potser, 
amb sort, es pugui arribar a innivar arti-
ficialment (tot i que mai hauran garanties 
suficients), però està clar que seria insos-
tenible mantenir la instal·lació a poste-
riori. Una altra fallida assegurada amb 
diners públics.

Es diu que si una cosa va bé, millor no 
canviar-la.  Res més bé que el “Model Bar-
celona” tan ben adaptat als JJOO d’estiu 
del 1992, com de nou pels del 2012 (Lon-
don).  Així doncs, perquè no es va repetir 
el model i la persona?

Ben al contrari, els fracassos de les can-
didatures de Granada, Jaca, Madrid i 
Andorra, tenen un factor comú: el seu res-
ponsable.  Era obvi que passaria el mateix 
a la de Barcelona 2022/ 26.  Ja no es recor-
da, a més, que el 1981 ja va ser apartat del 
disseny dels JJOO del 1992, tot i el que em 
vaig esforçar en explicar-li de què anava 
la cosa.

“La piedra es el único objeto inanimado 
capaz de tropezar 2 veces con el mismo 
hombre” (Forges). Dues i tres i moltes més. 
I per tot arreu. En els recents JJOO de Co-
rea (Pyeongchang) les proves de descens 
van estar a un pèl de suspendre’s. Des del 
punt més alt del massís de Gariwangsan 
(1 370 m) en el Jeongseon Alpime Center,  
no se’ls va acudir res millor que traçar 
una pista ex-novo! per una carena! Es re-
cordaran com els Jocs de les ventades... 
I també per alterar un Parc natural amb 
un ecosistema verge centenari, per a unes 
activitats de només 17 dies... Un “Model 
Barcelona” però a l’inrevés.

Doncs posats a impressionar i sense alte-
rar ni un sol arbre, seria menys desaforat 
i a la vegada molt espectacular, plantejar 
un descens a la Fontalba (2.900 -1.875 =1 
025 m, i encara sobren 200 m de desnivell) 

veient Montserrat, Barcelona i la Mediter-
rània als peus.  O un slalom especial a la ja 
esmentada clotada del Puigllançada amb 
similars vistes..., sempre que per si aquells 
dies fes massa vent, hi hagués preparat un 
segon indret de reserva per a una garantia 
total, i evitar qualsevol ajornament com a 
Pyeongchang.

És clar, sempre amb telefèrics a l’estil dels 
francesos, suissos o austríacs esmentats a 
l’inici de l’article del número 403 anteri-
or, però entre de Guardiola de Berguedà-
Riutort i el coll de Pal (780 - 2100 m), o 
entre Queralbs i la Fontalba (1190 - 2070 
m), que situarien les pistes d’esquí alpí a 1 
hora de Barcelona per autopista, o millor, 
si es volgués, en ferrocarril.

Cal pensar que un slalom especial fins i 
tot es podria fer a Barcelona, a tocar de 
Collserola, amb un torrent cobert i trans-
parent, aïllat i refrigerat, àdhuc utilitzable 
durant tot l’any.  Només calen 180 metres 
de desnivell en 540 metres de recorregut.

Però no es tracta de detalls com els ante-
riors. Volem fer quelcom com lo del 1992 
creant noves infraestructures de trans-
port públic i esportives útils a tot el terri-
tori?, o volem fer una costellada?  Si volem 
ser seriosos, uns JJOO haurien de ser un 
element inercial per a replantejar totes 
les infraestructures del territori català de 

cara al futur segle, d’acord als reptes que 
planteja. Si els JJOO del 92’, entre molts 
d’altres beneficis van obrir Barcelona al 
mar, uns altres d’hivern haurien de fer el 
mateix amb la muntanya pirinenca en el 
seu conjunt tal com expressava a l’article 
de la revista “Muntanya” del desembre de 
1977. Si no es vol seguir fent el ridícul, i 
sobre tot si es vol tornar a entusiasmar a 
tot el país, cal replantejar de dalt a baix 
el projecte. Començant per una política 
esportiva social i no elitista.

Sense oblidar que els JJOO també plante-
gen cada dia més la reflexió sobre què és 
l’esport, si un exercici de salut, és a dir, 
una pràctica higiènica, o res d’això, no-
més un mitjà polític a nivell social, i unes 
habilitats cada vegada més alienadores i 
accidentades a nivell individual.

50 anys d’evolució de la 
cartografia excursionista

Avui ja ens hem acostumat al GPS i a 
Google Earth.  Bona part dels lectors, els 
més joves, no coneixeran res més.  Però 
fa només 50 anys tot era ben diferent.  
L’esmentat plànol del circuït del Pla 
Agre ho constata perquè llavors no havia 
cartografia fiable. Entrats els 70’, no ho 

50 anys separen l’estereoscopi i les diapositives dels anys 60’ i 70’ (en primer terme) dels 
actuals programes geo-referenciats d’ordinador, “tracks” i “renders” (al fons)
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recordo exactament, van ser de lliure 
accés els primers plànols de restitucions 
fotogramètriques aèries.  Per una banda 
el vol americà del 1950, a escala 1/ 50 
000, que finalment l’Exèrcit va fer públic 
més de 20 anys desprès. Per un altra, la 
meva amistat amb en Francesc Gurri, 
tots dos érem socis del CEC, i de retruc 
amb En Josep Maria Puchades del Servei 
cartogràfic de la Diputació de Barcelona 
que va fer les primeres restitucions 
fotogramètriques aèries. A més, a nivell 
particular, En Josep Maria va promoure 
les editorials Alpina i Montblanc. Tot 
era molt “familiar”, treballàvem amb les 
col·leccions de les parelles de fotos aèries i 
l’estereoscopi.  I amb les poques empreses 
de restitució que hi havia, establíem una 
relació entranyable, com amb l’Antonio 
Memna d’O.T.E.C.A.R.

Al meu despatx de treballs de planifica-
ció territorial treballava una delineant, la 
Caty, que passava hores i hores rascant els 
vegetals que ampliava a 1/ 10 000 dels plà-
nols disponibles, i corregia les corbes de 
nivell segons els errors que jo constatava 
sobre el terreny.  I al final posava els ca-
mins, pistes o corbes d’isoinnivació. Així 
feia plànols prou fiables a aquesta escala.  
Als números 370 (p. 16) i al més recent 
401 (p. 12) hi ha reproduccions parcials 
d’aquets plànols.

Bastants anys més tard, el 2004, per en-
càrrec del “Palau Robert” i ACNA, vaig 
revisar 150 rutes oficials de la Generali-
tat, a peu i en bici (totes les dels Pirineus 
i altres més), documentant-les i dotant-les 
del “track” del GPS.  Amb l’ordinador i els 
programes de geo-referenciació, es van 
ajustar manualment els tracks amb un 
error de menys d’un metre.  Avui també 
estan disponibles a WikiLoc.

Finalment, del mateix any 2004, recordo 
que calia tota una nit de processament per 
a fer una “render”-ització (representació 
del terreny tridimensional, en perspec-
tiva, d’un plànol topogràfic), com la de 
la revista Muntanya (número 854, p. 53, 
d’abril 2004) sobre el polèmic túnel de 
Bracons.  Avui és un procés immediat 
(GoogleEarth, ...).

Cal, pel mateix, una reflexió sobre la nos-
tra excelsa psique, doncs fa 50 anys, en els 
inicis de la informàtica, quan encara ha-
via de fer càlculs en FORTRAN amb tar-

getes perforades, en contrast, a la vista de 
qualsevol plànol topogràfic visualitzava al 
moment el relleu del territori topografiat.  
La tecnologia informàtica ha requerit mig 
segle i microprocessadors potentíssims 
per a emular aquesta facultat psíquica per 
a la que ni tan sols varem evolucionar.

I 30 anys de disbauxa 
lingüística...

Aquesta revista hauria de canviar de 
nom...  Això de “Excursionisme”, avui ja 
no mola, ara s’ha de fer “senderisme”...  
També em resulta inevitable comentar 
l’absurd canvi que els lingüistes van fer 
del terme “Neu artificial” per l’actual de 
“Neu produïda”, un terme incorrecta per 
ambigu.  Tan els hi costa raonar i/o si més 
no, preguntar als que saben?  “Produir” és 
un concepte genèric. La neu natural tam-
bé es “produeix” a l’atmosfera, al igual que 
la neu artificial.  Així que la neu “produï-
da” pot ser tan l’artificial com la natural, 
pel que caldria dir “Neu produïda artifi-

  Telecadira del Bosc a Espot. Foto: FGC

Telesquí o telesella (entre les cames, com 
una sella) Foto: FGC
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cialment”, i per això ja n’hi ha prou amb 
dir “Neu artificial”.  Més curt i inequívoc.  
Les modes, com la gent de lletres, poden 
ser perilloses...  Anys en rere vaig trigar 
anys i panys en eradicar l’absurd terme 
de “Telesella”, que es va oficialitzar en lloc 
del tradicional i centenari “Telecadira”.  
“Telesella” podria ser el tradicional  “Te-
leski” o “Telesquí” que es subjecta entre 
les cuixes com la sella, però mai un “Te-
lecadira”.  Fins i tot se m’amenaçava a uti-
litzar “Telesella” en lloc de “Telecadira” al 
treballs que m’encomanava la Generalitat.

Per sort, el terme “Innivació” encara no 
me l’han canviat, potser perquè no saben 
el què és...  “Esquí de pista” en lloc de “Es-
quí alpí” és un altra barbarisme, amen de 
irrespectuós per a l’esquí nòrdic. “Radi-
protecció”, “Radilogia” i “Radíleg” també 
ho tinc pendent encara de corregir, per-
què no és tracta de la ciència/ professió de 
la “Radio”, sinó que del “Radi”, l’element 
químic 88, quelcom prou diferent.  Etc., 
etc., etc.

Els “Estudis (globals) 
d’impacte” front 
les simples “Mides 
correctores”.

L’ “Estudi d’impacte” va ser desenvolupat 
per l’UNESCO, en el seu programa MAB 

(Man And Biosphere) des del 1971 per a 
estudiar les relacions de l’home i el seu 
entorn.  Per això es tracta d’establir un 
model d’aquestes relacions que sigui ges-
tionable informàticament.  Es tracta de 
poder simular els efectes futurs dels dife-
rents escenaris possibles de planificació/ 
desenvolupament per a que la població 
pugui escollir amb coneixement de cau-
sa.  Es tracta doncs, d’estudis prospectius.  
Els tècnics experts, indispensablement 
interdisciplinaris, elaboren el model i les 
diferents simulacions proposades, però 
també a la vegada han de fer una tasca 
pedagògica d’explicar-se per a que la po-
blació sàpiga el que decideix.  L’altra ca-
racterística és la integració dels diferents 
sectors, científics, tècnics i socials, el que 
comporta la difícil integració de la reali-
tat (el “pragma”) amb aspectes virtuals/ 
intangibles com els valors i les aspiraci-
ons de la població. Francesco di CASTRI 
fou l’ecòleg possiblement més influent en 
aquesta tasca, i que segurament per això 
va arribar a sots-dirigir l’UNESCO.

Està clar que suposa una cultura política 
i social totalment nova pel que fa a casa 
nostra. Avui es parla de “Democràcia par-
ticipativa”, un enunciat totalment buit en 
l’actual escenari català i de l’Estat, i que 
només seria assolible amb aquest mitjà 
dels Estudis d’impacte però degudament 
formalitzat legalment.  Mostra d’això pot 
ser el programa MAB-11 de la ciutat de 

Barcelona de principi dels 80’ del que vaig 
ser el seu Secretari tècnic fins que l’any 
1986 va ser esborrat d’un dia per l’altra 
per l’Alcalde MARAGALL a proposta del 
Regidor de Sanitat CLOS.  El motiu, que 
pretenia fer un urbanisme participatiu 
i objectiu de la ciutat, al que s’oposava 
fermament les tendències autoritàries 
tradicionals i, sobretot, la corrent del “Di-
visme” arquitectònic amb el ciment i les 
places dures, avui totalment desacredita-
des.

Pel que fa a les zones de muntanya, el 
MAB-6, va ser profundament tractat a les 
estacions d’esquí de Suïssa per iniciativa 
dels germans MESSERLI des del 1979, a 
llocs tan emblemàtics com Grindelwald, 
Pays-d’Enhaut, ... que visitava freqüent-
ment a l’estiu amb la meva Vespa, mercès 
a la cordialitat d’Erwin STÜCKI.

Llavors la dificultat era doble.  Primer es-
tablir un model vàlid de tots els elements 
que intervenen, així com les seves interac-
cions.  El segon, informatitzar-lo per a la 
seva gestió, el que avui amb el desenvolu-
pament de la informàtica en aquests més 
de 30 anys (!!fins i tot abans de la irrupció 
dels PC!!) i amb les experiències anteriors 
de modelització ja és una trivialitat.  

El 1980, quan vaig rebre l’encàrrec de la 
modernització de Núria, vaig pensar en 
interessar a la Generalitat sobre aquest 

Resum de l’esquema principal d’un 
model MAB-11.  Font: UNESCO MAB 

Deutschland 1981

Anàlisi informàtic parcial d’un model MAB. Font: UNESCO MAB Deutschland 1981
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programa MAB, aconseguint uns petits 
recursos per a explicar amb els treballs 
d’aquest projecte de Núria, com s’hauria 
d’articular un Estudi d’impacte sobre el 
mateix projecte que estava elaborant.

Per a que se m’entengui, el procés normal 
és fer primer un Estudi d’impacte, que 
pogués simular tan el meu projecte com 
altres alternatives possibles diferents a la 
meva.  Per exemple prosseguir la carretera 
fins a Núria i fer una estació de la “Tercera 
generació” que era la opció habitualment 
imposada llavors, o pitjor, el nostra pecu-
liar model “urbanitzador” que comento 
al número 403 anterior, sobre Boí-Taüll.  
Després, que la població, en aquest cas el 
Ripollès què era qui s’havia de beneficiar 
del desenvolupament, escollís d’entre les 
diferents propostes.  Com ni se sabia de 
tot això, sortosament vaig ser jo qui va es-
collir la opció, i avui tothom està d’acord 
que ben encertadament, però aquest no és 
el camí.  Aquestes decisions no poden ser 
personals. Per què?  Perquè, qui és el que 
decideix?  Només pot decidir el conjunt 
de la població. La població també es pot 
arribar a equivocar, però és més difícil, 
s’eviten responsabilitats i sobre tot s’evita 
la imposició de dinàmiques sectorials per 
part de grups de pressió.  Es tracta d’asso-
lir una democràcia participativa real.

La intenció era que, si més no, es fes una 
avaluació a posteriori de l’impacte de Nú-
ria i el recuperat Cremallera, però amb 
una avaluació real/ objectiva.  És habitual 
que en els projectes es facin a priori avalu-
acions exclusivament econòmiques i que 
a més, acostumen a ser errònies.  Sempre 
és ben fàcil econòmicament trobar crite-
ris de partida que facin viable qualsevol 
projecte.  Avui, amb el pas del temps, tot-
hom valora molt positivament la moder-
nització feta a Núria, fins i tot anys més 
tard va ser el principal argument per a no 
tancar el ferrocarril entre Vic i Puigcerdà.  
Aquest estudi a posteriori no va ser pos-
sible, pel que no hi ha dades concretes i 
mesurables de l’impacte.

El Parlament europeu inspirant-se en 
aquestes experiències d’UNESCO va 
aprovar directrius específiques per a in-
fraestructures, obligant estudis previs 
cercant les diferents solucions possibles, 
amb avantatges i inconvenients de ca-
dascuna, per a poder escollir (com en 
els habituals “Referèndums” suissos).  

Però aquí, aquests procediments van ser 
ignorats per l’Estat, i tanmateix pel Par-
lament de Catalunya en totes les realitza-
cions de la Generalitat, la Diputació i els 
Ajuntaments catalans.  Encara pitjor, l’ 
“Estudi (global) d’impacte” s’ha subvertit 
fal•laciosament en simples “Mesures cor-
rectores” de projectes establerts a priori 
i a esquena de la població, sovint propo-
sats/ imposats a l’Administració pública 
per interessos sectorials o de Partits.  Poso 
dos exemples prou coneguts.  

El túnel de Bracons va resultar de la pres-
sió empresarial per a millorar el transport 
entre Girona i la Garrotxa amb la Barce-
lona central (Osona, ...), una aspiració 
totalment lícita.  El “Què?”.  Però la opció 
de Bracons, el “Com?”, presentava greus 
problemes mediambientals i socials, tan a 
l’Osona com a la Garrotxa, pel que es va 
proposar una altra traçat alternatiu que 
els evitava i que fins i tot era suportada per 

la població afectada de l’Esquirol (va ser 
exposada al número 852 d’abril 2004 de 
la revista “Muntanya” pp. 50 a 54), amb el 
túnel sota la Serra de Cabrera, però la de-
cisió estava presa i ni tan sols va ser con-
siderada pel nou Govern “Tripartit” i les 
seves promeses de canvi i transparència.  
El criteri de buscar la concurrència d’inte-
ressos segueix anul•lat pel “ordena i man-
do” de fa 80 anys.  I com és habitual, no se 
sap distingir entre el “Què?” i els diversos 
“Com?” possibles, imposant el pitjor.

A més la solució obria la possibilitat d’in-
tegrar aquest eix, amb l’Eix transversal 
de carretera, una sola infraestructura en 
lloc de dues, evitant el previsible desdo-
blament de l’Eix transversal.  I escurçar 
notablement els recorreguts entre Girona/ 
Olot i Vic.  Quan Euskadi lluita aferrissa-
dament per la “Y” basca (cas de l’AVE), 
aquí malbaratem recursos amb una “O” 
ruïnosa (peatges a l’ombra, molts més 

Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya?

Els dibuixos constaten l’estat de la informàtica els anys 80’.  Quatre opcions de 
diferent desenvolupament hoteler i els seus efectes en la variació de la població.  

Font: E. STÜCKI
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quilòmetres d’infraestructura, inevita-
bles problemes de neu a l’hivern,...).  

Cal afegir que a més, 14 anys després, no 
s’ha completat aquesta “O” en la seva part 
nord: la travessa d’Olot no s’ha sabut re-
soldre.  I en aquesta “O”, la seva part nord 
ha travessat paratges pràcticament verges 
com els de la Vola, i en la part sud les Gui-
lleries de banda a banda i el Montseny (el 
pitjor dels impactes a la natura son les “ci-
catrius” al territori), el què era evitable i 
molt més econòmic amb una “Y” comuna 
per l’Esquirol i sota Cabrera, que no afec-
tava cap paratge natural d’interès.
Un altra exemple és l’Eix transversal fer-
roviari, resultat d’un simple dibuix electo-
ral d’un Partit, que requeriria massa espai 
exposar aquí i a més segurament ultra-
passa l’interès excursionista de la revista.  
Aquests dos i molts altres exemples, es po-
den trobar a la Web http://www.cat21.cat/

La “O” actual suposa 162 km d’infraestructura d’autopistes (43 +55 +65), front només 
els 67 km de la “Y” (26 +13 +28) per a connectar fins i tot més ràpidament totes les 

tres opcions de trajecte.

Vall de Núria. FGC
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L’Ardèche, terreny 
d’aventura

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El departament francès de l’Ardèche a la regió d’Alvernia-Roina-Alps,  ofereix, amb la 
seva complexa orografia, un terreny apte per a tota mena d’aventures. Compta a més 
amb una riquesa patrimonial i geològica envejable que val la pena descobrir. En aquest 
article us proposem el descens amb canoa de les gorges del riu Ardèche i un circuit de 

descoberta de les seves muntanyes amb dues ascensions fàcils i curtes. Una al cim més 
alt de l’Ardèche, el Mont Mézenc i una altra al Gerbier de Jonc, pitó volcànic on neix el riu 

més llarg de França, el Loira.

L’Ardèche amb una mida de 
5.500Km2 (inferior a la de la pro-
víncia de Girona) presenta una 

orografia força accidentada. L’oest i el 
centre és ocupat pel sector oriental del 
vast massís Central francès. Com és sa-
but aquest massís està format per nom-
brosos conjunts muntanyosos més petits. 
El sud-oest de l’Ardèche l’ocupa l’extrem 

del massís de les Cévennes i inclou un 
tros de la zona perifèrica del Parc Naci-
onal del mateix nom. Més al nord hi ha 
el conjunt denominat Monts du Vivarais 
on trobem el Mont Mézenc, que amb els 
seus 1.754 m, és la màxima altura del 
massís Central fora dels Monts del Can-
tal. Aquestes muntanyes estan protegi-
des dintre el Parc Natural Regional dels 

Monts de l’Ardèche, que cobreix un 41% 
del departament. Un seguit de llargues 
valls amb rius curts però cabalosos i na-
vegables amb caiac o canoa davallen cap 
el riu Roina, que delimita l’est del depar-
tament. Les seves muntanyes amaguen 
tresors les singulars cascades  basàltiques 
de Ray Pic, el pitó volcànic del Gerbier de 
Jonc on neix el riu Loira o com el gran llac 

Canoes aproximant-se al Pont d’Arc   
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d’Issarlès que ocupa l’interior d’un cràter.  
En general és un departament sense grans 
nuclis de població. La capital és Privas que 
té 8.320 habitants i la població més gran 
és Aubenas amb 12.250 habitants. Cal 
saber que en aquestes muntanyes encara 
s’hi conserva la variant local de la llengua 
occitana, l‘alvernès.
L’Ardèche, afluent del Roina que dóna 
nom al departament no és l’únic riu na-
vegable. Fins en nou rius diferents, com el 
Beaume o la Volane, es pot fer piragüisme 
d’aigües braves. Quatre rius ofereixen la 
possibilitat de fer descensos més tran-
quils, aptes per a quasi tots els públics. De 
nord a sud són el Doux, l’Eyrieux, l’Ar-
dèche i finalment el gran afluent d’aquest 
el Chassezac entre la Molette i Chaulet. 
Cal dir que l’Ardèche ofereix seixanta 
quilòmetres navegables des del poble de 
Vogüé fins a Sauze. 
Aquest terreny d’aventura també ofereix 
una gran riquesa patrimonial. Ho fa en 
forma de pobles d’aires medievals com 
són Largentière, Vogüé, Balazuc, Saint 
Montan o Thines que amaguen petites i 
grans joies de l’art romànic. El 1994 prop 
del poble de Vallon Pont d’Arc és va des-
cobrir la cova de Chauvet amb un miler 
de pintures i gravats. Hi destaquen 440 
figures d’animals de 14 espècies dife-
rents. Aquest jaciment ha estat datat entre 
37.000 i 28.000 anys d’antiguitat. Pel que 
fa al valor i a la qualitat de les seves pin-

tures és a l’altura de les coves de Lascaux 
o d’Altamira i des del 2014 és Patrimoni 
de la Humanitat. A prop del mateix poble 
hi ha una sèrie d’avencs visitables de gran 
bellesa com són l’Aven Marzel, la grotte de 
la Madeleine, la de la Salamandre o la més 
espectacular de totes, classificada Grand 
Site de France, l’Aven d’Orgnac. Al seu 

costat hi ha un modern i notable museu 
de la prehistòria. 
A l’hivern l’Ardèche  ofereix sis estacions 
d’esquí, no gaire grans on sempre es com-
binen els remuntadors amb pistes d’esquí 
de fons. Un circuit ben descrit i traçat de 
120 Km de recorregut

Descens del Riu Ardèche. 
32 Km, 7 h.

A tant sols cinc hores i 470 Km de Barce-
lona trobem el poble de Vallon Pont d’Arc, 
l’epicentre de l’aventura a l’Ardèche on ens 
podem instal·lar per anar fent activitats. 
Ho és per que des d’allí se surt en canoa o 
caiac cap a les gorges del riu Ardèche  on 
hi ha el formidable arc de roca obert pel 
riu que és el símbol de tot el departament. 
A tocar seu, com ja hem dit hi ha la Grotte 
de Chauvet d’incalculable valor patrimo-
nial, que tot i no ser accessible si que ofe-
reix un modern centre d’interpretació i 
una rèplica de la cova inaugurada el 2016. 
El poble és bonic i encisador, de marcat 
aire provençal, ofereix tota mena de res-
taurants i comerços i fins a vuit càmpings 
on allotjar-se.
Baixar algun tram del riu Ardèche amb 
canoa és l’activitat que més turisme apor-
ta al departament, i aquesta es concentra 
al voltant del poble.  Les profundes i soli-
tàries gorges del riu fan frontera amb el 

Gorges de l’Ardèche al seu pas pel circ de la Madeleine

Tram de ràpids baixant el riu Ardèche
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departament del Gard. Les nombroses empreses de lloguer de 
caiacs ofereixen trajectes de distàncies i durades ben diferents. 
Vegeu el mapa adjunt.  La majoria de visitants té per objectiu 
navegar per sota el Pont d’Arc. Si no tenim el costum d’anar amb 
canoa podem dubtar entre fer un trajecte curt d’1h 30 min i 8 
Km o fer el de 32 Km i gairebé 7 h de durada. El dia d’arribada a 
Vallon decidim recórrer la carretera D290 que segueix les gorges 
enlairada sobre el vessant nord i que ofereix la possibilitat d’ad-
mirar-les des de diversos miradors. Quina grandiositat! quanta 
pau, bellesa i silenci!; fan venir ganes d’endinsar-nos-hi i aviat 
prenem la decisió de fer el trajecte sencer. En aquest recorregut 
de reconeixement ens atansem fascinats al majestuós arc natural 
de roca del Pont d’Arc a tocar del qual hi ha una platgeta i  gent 
banyant-se. 
El dia del descens l’activitat es concentra tocar del pont  que va a 
Salavas. La majoria de gent sortim amb material de lloguer, però 
també hi ha qui porta la pròpia canoa i equip. Hi ha canoes amb 
una, dues i tres persones a bord. El nostre format pot semblar 
estrany: parella més gos, però no ho és, al llarg del dia veurem 
uns quants gossos navegant riu avall. Portem armilla salvavides 
i casc que són obligatoris. A les nou del matí ja som al riu. La 
tranquil·litat del tram de sortida, amb el riu ample o poc profund 
ens serveix per practicar la coordinació remant. Passem a tocar 
dels càmpings on es van incorporant noves canoes. De sobte un 
ràpid al que no hem fet massa cas ens bolca l’embarcació. Un 
ensurt, sobretot per la Vilma la nostra gossa. No hem perdut res 
ja que tot va ben lligat i guardat en un bidó de plàstic estanc. Mi-
rem el mapa i veiem que només és el primer dels ràpids marcats 
amb nom propi pel seu perill, el Charlemagne. El riu comença a 
engorjar-se i a la nostra dreta s’alça una paret. Quan portem una 
hora riu avall arribem al Pont d’Arc. Fa il·lusió, parem una mica 

L’Ardèche, terreny d’aventura

Pas sota la Catedral al tram central de les gorges 

Sortida del sector del Detroit, l’estret, cap al final de la jornada
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abans a fotografiar-lo sense el balanceig 
de l’embarcació. Mentre passem per sota 
no paro de fer fotos. Al cap de dues hores 
ens aturem a reposar i a fer un mos, el dia 
serà llarg. Passem un tram de ràpids sen-
se problemes i amb gran satisfacció. Més 
endavant veiem dos homes palplantats al 

mig del riu i ens preguntem què hi deuen 
fer. El corrent s’accelera i ens projecta  el 
nostre caiac contra una gran roca que so-
bresurt al mig del riu fent-nos bolcar de 
nou. El corrent s’endú la canoa i jo la sub-
jecto. Un d’aquells homes ajuda la meva 
dona i l’altre es fa càrrec de la Vilma. Són 

bombers i en temporada alta de descensos 
sempre són allí, al ràpid de la Dent Noire 
que és el que provoca més caigudes a l’ai-
gua. Passat l’ensurt, riu avall, divisem un 
gran roc desprès del cingle, molt caracte-
rístic per les tres punxes que el coronen, 
anomenat la Catedral. Parem davant seu a 

Les dues cascades de Ray Pic sobre un sòcol 
de columnes basàltiques

El Gerbier de Jonc, al peus del qual neix el riu Loira

Inici del sender que puja al Gerbier de Jonc
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dinar. Al llarg del dia hem anat veient gent 
que recorre les gorges a peu i hem deixat 
enrere dues àrees autoritzades de bivac 
on és permesa l’acampada. Ens endins-
em després al gran meandre que havíem 
admirat des d’un del miradors. És tancat 
en forma de ferradura i solca el fons del 
profund i majestuós circ de la Madeleine. 
Allí hi ha les runes d’un castell templer i 
un càmping naturista. Una hora més tard 
les parets que ens envolten perden altura. 
Passem el darrer gran meandre on el riu 
s’estreny més que en cap altre lloc i gua-
nya profunditat, som a Le Détroit, l’estret. 
En sortir-ne podem dir que s’ha acabat la 
gorja i en mitja hora més fem cap a la base 
de recollida de canoes de Sauze llogarret  
prop del poble de Saint Martin d’Ardèche. 
Hi arribem a les cinc de la tarda, l’hora 
acordada amb l’agència. Allí ens esperen 
amb furgonetes que ens retornaran al 
punt de sortida. Comptant parades hem 
trigar vuit hores. S’ha fet llarg, física i 
mentalment, estem cansats i adolorits, 
però feliços i satisfets.

Gerbier de Jonc i Mont 
Mézenc, els Sucs de 
l’Ardèche

Proposem un ruta amb cotxe factible en 
una llarga jornada que ens portarà al cor 
volcànic de les muntanyes de l’Ardèchè i 
als seus dos cims més emblemàtics. Cal 

dur un bon mapa departamental ja que 
passarem per carreteretes secundàries. 
Fa dotze milions d’anys les muntanyes 
de l’Ardèche eren un festival pirotècnic 
on el seu cor volcànic donava forma als 
paisatges. Es tractava d’un enorme volcà 
de tipus peleà extrusiu. Aquest tipus  de 
volcà quan entra en erupció posa en joc 
un magma viscós i poc ric en gas que 
dóna origen a pitons volcànics, denomi-
nats Sucs a l’Ardèche. El mont Gerbier de 
Jonc n’és una mostra clara. És una cúpula 
de lava refredada que culmina a 1.551 on 

neix el riu Loira.  Des del seu cim distin-
girem a l’horitzó d’altres cons d’escòria 
basàltica, el més alt dels quals és el Mont 
Mézenc de 1.754 m, sostre de l’Ardèche. 
Comencem la jornada dirigint-nos a Au-
benas nucli més poblat d l’Ardèche dis-
tant 36 Km de Vallon Pont d’Arc, d’allí  
seguirem cap a l’estació termal de Vals les 
Bains, a 7 Km i per la carretera D578 gua-
nyarem, 23 Km més amunt, el col de Me-
zilhac a 1.119 m. Cal parar-hi i contemplar 
el paisatge de l’alta muntanya on és fàcil 
distingir els afloraments volcànics més o 
menys punxeguts denominats  sucs. Al 
fons distingim el més alt de tots l’allar-
gassat Mont Mézenc. Del coll prenem la 
D122 cap el Gerbier de Jonc i al cap de 6 
Km prendrem a mà esquerra i en baixada 
la D215 en direcció Burzet. Al cap de 7,4 
Km en un revolt tancat a la cota 1.005 m 
trobem l’estacionament de les cascades de 
Ray Pic. Una sèrie de panells explicatius i 
un camí en baixada dintre un bosc, ben 
marcat i protegit amb baranes de fusta, 
ens porta en deu minuts a les cascades de 
Ray Pic. Trobem dues plataformes d’ob-
servació a nivells diferents. Es tracta d’un 
seguit de salts d’aigua que el riu Bourges 
fa sobre un parell de sòcols volcànics de 
columnes basàltiques. És lloc sorprenent 
i d’una bellesa singular que no ens hem 
de deixar perdre. De tornada a la carre-
tera D122 seguim cap al peu del Gerbier 
de Jonc que dista 17 Km de les cascades. 
Per arribar al seu peu cal trencar cap a la 
carretera D378. Sorprèn  a primera vista 
la seva forma de cúpula de roca envoltada 
de verd. El tipus de roca permet que les 

L’Ardèche, terreny d’aventura

Espectaculars vistes des del Mont Mézenc, sostre de l’Ardèche

Iniciant el descens del Gerbier de Jonc amb altres pitons volcànics al fons
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pluges s’infiltrin fàcilment en el terreny i quan l’aigua reapareix 
uns centenars de metres més avall donen origen al riu Loira. No 
és d’estranyar que el punt on neix el riu més llarg i emblemàtic 
de França estigui ple de parades de venda d’embotits i formatges, 
de bars i restaurants de carretera i alguna botiga de souvenirs. 
Sí que pot sorprendre que el Loira neixi a només 140 Km a vol 
d’ocell del Mediterrani. 
Estacionem passada la zona de paradetes, al punt on surt el camí 
de pujada al cim. El senderó perfectament assenyalat és costerut 
i el terreny delicat. Prop del cim hi ha un pas sobre roca basàltica 
desgastada protegit amb una corda. Per sort el desnivell a fer és 
de tan sols 140 m fins a assolir el cim d’aquest pitó volcànic que 
culmina a 1551 m (15 min de pujada). De dalt del cim el paisat-
ge que veiem és bonic, verd,  planer i espurnejat d’altres pitons 
volcànics. 
De tornada al peu de la muntanya cal entrar a un establiment a 
l’entrada del qual brolla una antiga font que asseguren és el punt 
exacte on neix el Loira. Nosaltres baixem un parell de quilòme-
tres per la carretera D116 fins la cota 1.282 m per tal de veure 
el riu fluint amb força. Quinze quilòmetres enllà les carreteres 
D378 i D400 ens porten al coll de la Croix de Boutières a 1.502 
m. Allí, al límit de l’Ardèche amb el departament de l’Haute Loi-
re, sobre la línia de trencament d’aigües, iniciarem la pujada al 
Mont Mézenc. És diumenge i en aquest punt de vistes privilegia-
des hi ha força gent enlairant-se amb parapents. 
Després de gaudir d’aquest espectacle enfilem l’ample camí cap 
al cim per un bosc d’avets. A la cota 1.700 m sortim del bosc i el 
camí es bifurca en dos. El de l’esquerra va al cim de la Croix du 
Mézenc  de 1.744 m coronat per una gran creu de fusta. Des d’allí 
acabem de pujar al planer i extens cim del Mont Mézenc de 1.754 
m, sostre de l’Ardèche, 35 min dels del coll. Dalt del cim hi ha 
una taula d’orientació. El paisatge és d’alta muntanya, molt verd 
i admirem cap a l’est els sucs volcànics. Al vessant de l’Haute 
Loire hi ha el poble de Les Estables a la base d’una estació d’esquí 
alpí i nòrdic. 
Acabem la jornada fent una visita a l’espectacular llac d’Issarlès 
distant 20 Km des de Les Estables. Es tracta d’un llac situat a 

1.003 m que ocupa l’interior d’un con volcànic. És rodó, té una 
gran platja i fa aproximadament 1 Km de diàmetre. Envoltat 
d’avets és una joia que cal visitar.Per tornar a Vallon Pont d’Arc  
el camí més curt és el que torna a Aubenàs. Nosaltres fent cas a 
la guia Michelin de la regió fem encara una volta cap als colls 
Pendu i de Meynard per anar a baixar per la vall de la Beaume. 
Acabem la jornada sopant al bonic poble murallat de Largentière 
a mitja hora de Vallon Pont d’Arc.

Mapa de les 
gorges de 
l’Ardèche 

Ubicació de les gorges de l’Ardèche 
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Text de José Manuel Soria i Eduardo Garrido 

Fotografies de José Manuel Soria i Oriol Sibila

El Dr. José Manuel Soria dirigeix la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de l’Insitut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (IIB-Sant Pau) i és l’Investigador Principal del Projecte SHERPA_Everest’2017.

El Dr. Eduardo Garrido és especialista en Medicina de l’Esport, investigador de la Unitat de Hipobaria i Fisiologia Biomèdica de la 
Universitat de Barcelona, i membre de l’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya (IEMM).

SHERPA_Everest’2017 
Repte logístic i científic al cim del món

Un estudi impulsat per l’Insitut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  amb 
la col·laboració de l’alpinista Ferran Latorre aportarà noves dades sobre els efectes que 

l’exposició a l’altura i a la manca d’oxigen generen en el cos humà. L’estudi, emmarcat en el El 
Projecte SHERPA_Everest’2017 podria contribuir significativament a millorar la qualitat de 

vida de milions d’humans que viuen o visiten zones  a gran altitud.

Els doctors Sibila, Soria i Abuli de camí cap al Camp Base de l’Everest
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La primavera de 2017 a l’Everest va 
ser molt reeixida per a l’alpinisme 
català. Kilian Jornet sorprenia al 

món escalant dues vegades en una set-
mana el pic més alt del planeta al seu més 
pur estil i, en les mateixes dates, però per 
la vessant sud nepalesa, Ferran Latorre, 
amb una trajectòria a l’Himàlaia impe-
cable, aconseguia el cim del món conver-
tint-se en el primer català a aconseguir 
aquesta gesta, a l’abast de molt pocs i cul-
minant el seu projecte iniciat 18 anys en-
rere (http://www.ferranlatorre.com/). És 
precisament en l’expedició de Ferran La-
torre a l’Everest on un grup de científics 
hem desenvolupat el treball de camp del 
projecte SHERPA_Everest’2017 (http://
www.ferranlatorre.com/sherpa-everest-
2017-project/).

Antecedents històrics i 
aspectes científics

El 1978 Messner i Habeler van aconseguir 
per primera vegada ascendir a l’Everest 
sense equips d’oxigen, batent així la cota 
de 8.570 m aconseguida de la mateixa for-
ma per Norton el 1924. Havia transcorre-
gut més de mig segle intentant-se, sense 
èxit, escalar els últims 300 m sense inha-
lar suplements d’oxigen. Des que Hillary i 
Tenzing trepitgessin, per primera vegada, 
el cim de l’Everest el 1953, tan sol el 3% 
de les aproximadament nou mil ascenci-
ons efectuades fins avui s’han consumat 
a pulmó lliure. Escalar-ho sense oxigen 
suplementari triplica el risc de morir atès 
que l’organisme experimenta una situació 
extrema en la seva capacitat adaptativa, 
fet que fa que l’Everest impliqui un major 
repte fisiològic que tècnic.

L’altitud produeix una reducció exponen-
cial de la pressió baromètrica i amb això 
la pressió inspirada d’oxigen, situació 
denominada “hipòxia”. Una exposició 
brusca a 8.848 m provoca la pèrdua de 
consciència en menys de 2 minuts, però 
mitjançant una ascensió lenta i progres-
siva l’organisme compensa la hipòxia ac-
tivant i regulant mecanismes fisiològics 
molt complexos i precisos. Malgrat això, 
aquests tenen una capacitat limitada 
doncs la vida permanent per sobre dels 
5.500 m és impossible per a l’humà i la 
deterioració psico-físic és molt ràpida per 
sobre dels 7.500 m. En el cim de l’Everest Equip Científic “congelant” les mostres de sang en el Camp Base de l’Everest

Dr. Sibila, Dr. Soria i Dr. Abuli en el camí cap al Camp Base de l’Everest
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la pressió parcial d’oxigen és de tan sol un 
terç respecte al nivell del mar, i la captació 
màxima d’oxigen pot reduir-se un 80%, i 
encara més durant l’hivern quan la pres-
sió atmosfèrica en el cim és lleugerament 
menor. A aquestes altituds tan extremes, 
mínimes variacions de pressió atmosfèri-
ca impliquen notables canvis en el rendi-
ment físic. 

Quan les adaptacions respiratòries, car-
diovasculars, sanguínies, renals, hor-
monals i bioquímiques, que s’engeguen 
en el procés denominat “aclimatació”, 
són excessives o no aconsegueixen com-
pensar suficientment la hipòxia cel·lular, 
apareix una patologia que pot manifes-
tar-se d’una forma molt variada: mal de 
muntanya de tipus agut, subagut i crònic, 
o edemes perifèric, pulmonar i cerebral, 
així com retinopatia, tromboembolisme, 
o disfunció neurocognitiva. No són infre-
qüents les morts ocorregudes en alpinis-
tes i trekkers per alguna d’aquestes pato-
logies, fins i tot en altituds que no siguin 
extremes. 

És important destacar que s’han realit-
zat diversos projectes científics en éssers 
humans exposats a altituds extremes, 
molts d’ells dut a terme específicament 
a l’àrea del Mt. Everest. Els resultats 
d’aquests estudis, que han posat les ba-
ses fisiopatològiques de l’exposició hu-
mana a la hipòxia extrema (Taula 1, ex-
treta de Garrido i cols., 2017), demostren 
que la resposta clàssica de l’organisme a 
l’exposició a l’altura és l’increment dels 
nivells d’hemoglobina en sang per com-
pensar la reducció de la saturació d’oxi-
gen. No obstant això, pot haver-hi altres 
mecanismes adaptatius de l’organisme 
a l’efecte de l’altura i la falta d’oxigen, el 
coneixement del qual té un important in-
terès mèdic, ja que existeixen condicions 
d’hipòxia no associades a l’altura sinó a 
estats patològics de l’individu (com és la 
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 
(EPOC), l’apnea nocturna o problemes 
cardíacs i circulatoris), on aquests me-
canismes fisiològics juguen un paper 
essencial en l’aparició o progressió de la 
patologia. 

És en aquest context d’explorar noves vies 
fisiològiques relacionades amb mecanis-
mes adaptatius a la falta d’oxigen amb 
finalitats biomèdiques on s’emmarca el 
projecte SHERPA_Everest’2017.

SHERPA_Everest’2017. Repte logístic i científic al cim del món



21

Excursionisme 407

Objectius del Projecte 

La nostra hipòtesi de treball és que els 
mecanismes adaptatius naturals de l’or-
ganisme a l’efecte de l’altitud i hipòxia es-
tan regulats genèticament, i constitueixen 
un bon exemple d’interacció gen/ambient 
en trets complexos. En individus sans, 
aquestes alteracions es restableixen una 
vegada es recuperen les pressions d’oxigen 
normals, però no en pacients amb aquests 
mecanismes alterats associats a patolo-
gies cròniques. La identificació d’aquests 
mecanismes, i els processos biològics as-
sociats, pot aportar important informació 
no només al món de l’esport, sinó també 
per a la medicina especialitzada en malal-
ties tan comuns com la insuficiència res-
piratòria crònica (EPOC), on aquests pro-
cessos adaptatius constitueixen factors 
patològics. Per tant l’objectiu principal del 
projecte és identificar els factors genètics 
i els mecanismes reguladors associats 
als canvis fisiològics (cardiopulmonars) 
causats especialment per la hipòxia de 
l’altitud, a partir de l’expressió de tot el 
genoma.

Tenint en compte aquest objectiu, els re-
sultats que esperem obtenir contribuiran 
significativament al coneixement dels 
efectes que causa aquesta exposició a l’al-
tura i a la reducció d’oxigen, i que afecta 
a milions d’humans, ja siguin visitants o 
residents a gran altitud. Però, concreta-
ment, el projecte pot tenir un elevat im-
pacte en els següents grups poblacionals:

1. Esportistes que realitzen la seva acti-
vitat a la muntanya.

2. Viatgers a zones d’altitud elevada.
3. Pacients amb malalties cardiopul-

monars.

Disseny i estratègia del 
Projecte 

Aquest projecte planteja un disseny, una 
estratègia i un enfocament completa-
ment innovadors. Ens proposem compa-
rar els possibles canvis que tindran lloc 
en l’expressió i la regulació dels 22.000 
gens del genoma de muntanyencs i alpi-
nistes occidentals, no aclimatats a l’alti-
tud, amb nadius d’ètnia sherpa adaptats 
a aquest entorn ambiental. Per a això 
hem recollit mostres de sang de 52 sub-

jectes (15 trekkers, 15 alpinistes d’elit i 22 
Sherpas) en tres punts concrets d’altitud: 
a Barcelona, en el Camp Base de l’Everest 
(CBE) a 5.364 m i després de descendir 
de 8.000 m (alpinistes i sherpas). 

Durant l’expedició també hem obtingut 
exploracions cardiorrespiratòries (espi-
rometria, electrocardiograma, saturació 
d’oxigen, pressió arterial) i dades clíni-
ques (incidència i puntuació de mal agut 
de muntanya), així com altres exploraci-
ons (estudi de retina) abans i després de 
l’expedició. Les diferències observades 
ens permetran establir un perfil d’ex-
pressió dels gens implicat en la resposta 
a l’adaptació a l’altitud-hipòxia i associ-
ar-ho als paràmetres fisiològics i clínics 
estudiats. 

Logística del Projecte

Incloent la part administrativa i burocrà-
tica del projecte, aquest ha suposat una 
autèntica carrera d’obstacles (foto 6). Sal-
var-los ha requerit una àrdua planificació 
i contingència per preveure i disposar 
d’alternatives a les possibles eventualitats 
que ens anàvem a enfrontar. El trekking 
d’aproximació i el propi CBE, a 5.364 m 
d’altitud, no són l’entorn ideal per rea-
litzar un projecte científic d’aquesta en-
vergadura. Tota aquesta logística havia 
d’estar preparada en tres mesos, el temps 
que vam disposar des que aconseguim el 
finançament fins a la partida a Nepal. El 
projecte va haver de ser aprovat pel Co-
mitè Ètic de l’Hospital de Sant Pau i pel 
Nepal Health Research Council (NHRC). 
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Aconseguir el permís del NHRC per re-
alitzar el projecte al seu territori i poder 
treure les mostres biològiques de país va 
ser una autèntica odissea.

Des del punt de vista logístic, decidim que 
tres persones de l’equip formarien part de 
l’expedició de Ferran Latorre per recollir 
les dades i mostres biomèdiques durant 
el trekking i en el CBE. Així mateix, re-
alitzem un viatge llampec de tres dies a 
Kathmandu, just dues setmanes abans 
de la partida prevista de l’expedició, du-
rant el qual, després de moltes reunions i 
contactes, aconseguim tancar la logística 
necessària que garantiria l’execució del 
projecte, així com asseguràvem la parti-
cipació dels Sherpas de l’agència Seven 
Summits que estarien en el CBE. L’accés 
als alpinistes occidentals no ho tindríem 
fins que arribéssim al CBE, i una vegada 
allí sol·licitaríem la seva participació en 
l’estudi.

Fases del Projecte

El treball de camp de recollida de mostres 
i exploracions biomèdiques es va desenvo-
lupar en 4 fases:

1. Barcelona: La setmana prèvia a la 
partida de l’expedició realitzem les proves 
mèdiques i vam recollir mostres de sang a 
tots els participants que formaven el grup 
que acompanyaria a Ferran Latorre du-
rant el trekking al CBE. Aquestes proves 
es van realitzar a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, a l’Hospital German Trias 
i Pujol, i a l’Hospital Clinic.

2. Nepal: Després d’acabar cada etapa del 
trekking es van obtenir en cadascun dels 
subjectes les dades biomèdiques descrites 
prèviament. 

3. Camp Base de l’Everest: En els cinc 
dies que vam romandre en el CBE selecci-
onem als alpinistes occidentals i als sher-
pas que participarien en l’estudi, realit-
zant-se les extraccions sanguínies i proves 
mèdiques previstes.

4. Barcelona: L’endemà de tornar del 
Nepal repetim les proves mèdiques i ex-
traccions sanguínies a tots els integrants 
del trekking. Aquestes proves es van rea-
litzar als mateixos centres sanitaris.

SHERPA_Everest’2017. Repte logístic i científic al cim del món
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Durant les 9 etapes de l’aproximació al 
CBE ens enfrontem a situacions que vam 
haver de gestionar sobre la marxa. La 
més dramàtica va ser l’evacuació d’una 
de les persones integrants de l’equip que 
va sofrir un episodi de mal d’altura se-
ver. Així mateix, acabar cada jornada i 
disposar-se a recollir dades mèdiques a 
tots els integrants del grup va exigir d’un 
gran esforç. 

Especial atenció va suposar l’obtenció 
de les mostres de sang en el CBE amb les 
baixes temperatures. L’estada en el CBE 
va posar a prova la nostra resistència físi-
ca i mental per l’obligatorietat i esforç de 
recollida de dades i realització de proves 
mèdiques en alpinistes i sherpas a 5.364 
m d’altura.

Després de 20 dies a Nepal tornàvem 
a casa esgotats, però molt satisfets pel 
treball realitzat. No obstant això, enca-
ra ens esperava una última gestió que va 
requerir d’un esforç extra: gestionar l’en-
viament a Barcelona de les mostres san-
guínies emmagatzemades en el Samyak 
Laboratory de Kathmandu, després de la 
seva arribada en helicòpter des del CBE. 
Grans dosis de persuasió, moltes hores 
de discussió, molta paciència i una gran 
convicció van aconseguir que, finalment, 
gairebé 4 mesos després de tornar de Ne-
pal, totes les mostres arribessin íntegres 
al nostre laboratori a l’Hospital de Sant 
Pau.

Pàgina esquerra: 
Proves oftalmológiques realitzades a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Supervisades per la Dra. Laura Pelegrín 
(Hospital Clínic).

Proves mèdiques realitzades durant el 
Trekking d’aproximació al Camp Base de 
l’Everest. A la foto l’equip científic amb 
Ferran Latorre en GhoraShep (Nepal)

Proves mèdiques realitzades durant el 
Trekking d’aproximació al Camp Base de 
l’Everest. A la foto l’equip científic amb 
Ferran Latorre en Lukla (Nepal)

Pàgina dreta:
El Dr. Sibila realitzant les proves mèdiques 
a un sherpa

Proves mèdiques realitzades durant el 
Trekking d’aproximació al Camp Base de 
l’Everest. A la foto l’equip científic en Lobu-
che (Nepal)
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Equip científic

Tant el disseny, l’estratègia i logística del projecte ens va obligar a plantejar-nos una composició mul-

tidisciplinària de l’equip de recerca. En el nostre cas ja disposàvem d’una xarxa de col·laboradors 

de contrastada experiència en diferents àrees de recerca biomèdica a l’entorn del projecte SUMMIT 

d’Emma Roca (http://www.emmaroca.com/ca/tesis/). Aquesta experiència prèvia era una garantia 

d’enteniment i esperit col·laboratiu imprescindible per abordar aquesta empresa amb èxit. L’equip 

científic definitiu va quedar configurat amb els següents membres: 

Dr. José Manuel Soria. Unitat de Genòmica. IIB-Sant Pau. Hospital de la St. Creu i St. Pau.

Dr. Oriol Sibil·la. Servei de Pneumologia. IIB-Sant Pau. Hospital de la St. Creu i St. Pau.

Marc Abuli. Servei de Cardiologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Dr. Antoni Bayés-Genís. Servei de Cardiologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Emma Roca. Universitat Politèctica de Catalunya.

Dra. Lexa Nescolarde. Universitat Politèctica de Catalunya.

Dr. Eduardo Garrido. Unitat de Hipobària i Fisiologia Biomèdica. Universitat de Barcelona. 

Dra. Laura Pelegrin. Servei d’Oftalmologia. Hospital Clinic. Universitat de Barcelona.

Dr. Ricardo Casaroli. Servei d’Oftalmologia. IIB-Sant Pau. Banc de Sang i Teixit.

Dr. Yogesh Subedi. Mountain Medicine Society of Nepal. 

Dr. Devish Pyakurel. Samyak Laboratory (Kathmandu, Nepal).

Dr. Sanjeeb Bhandari. Mountain Medicine Society of Nepal. 

Dr. Jorge Ayerbe. Servei de Cardiologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Equip Científic: IIB-Sant Pau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Hospital Germans Trias i Pujol, UPC i Hospital Clínic.

SHERPA_Everest’2017. Repte logístic i científic al cim del món
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Anàlisi de dades i 
processament de les 
mostres

A partir de la recerca del Projecte 
SHERPA_Everest’2017 s’ha generat una 
base de dades contenint centenars de 
variables biomèdiques recollides du-
rant el trekking i en el CBE, així com 
el processat les mostres sanguínies re-
alitzant les anàlisis d’expressió del ge-
noma (RNAseq) i la regulació d’aquesta 
expressió (miRNAseq). 

Alguns resultats, àdhuc preliminars, es 
presenten aquest any 2018 al Congrés de 
la European Society of Cardiology (Mu-
nich, Alemanya) i en el XII World Con-
gress of Mountain Medicine (Kathman-
du, Nepal). S’estan preparant diversos 
articles destinats a revistes científiques 
internacionals en les quals es publica-
ran els resultats definitius.

El Dr. Sibila (assegut) i Dr. Abuli (dempeus) obtenint les mostres de sang dels Sherpas 
en el Camp Base

Dr. Bhandari (esquerra) i Dr. Soria (dreta) gestionant l’obtenció 
de mostres en el Camp Base,
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Taula 1. [basada en Garrido i cols., Arch Med Dep 2017;34:293-297: “Breathing at extreme altitudes. Scientific projects «Everest» 
(First part)”]: Principals projectes biomèdics i expedicions científic-alpines dutes a terme prèviament a l’àrea del Mt. Everest, o 
mitjançant càmeres hipobàriques i/o mescles hipòxiques que han simulat l’altitud d’aquesta muntanya (8.848 m).

PROJECTE BIOMÈDIC O

EXPEDICIÓ

Operation Everest 0 

Camera Decompressione 

Everest Expedition 

Mt. Everest Expedition 

Operation Everest I 

Himalayan Exped. to Mt. Everest 

Decompression Chamber 

Silver Hut

Spedizione Everest 

AMREE 

Operation Everest II 

40th Anniversary Everest Expedition 

Everest Medical Expedition 

Operation Everest III-COMEX 

Everest Extreme Expedition 

Everest MedEx 

Caudwell Xtreme Everest 

Xtreme Everest 2 

ANY

1874

1898

1933

1938

1946

1953

1954

1960-61

1973

1981

1985

1993

1994

1997

1998-99

2006

2007

2013

PAÍS

França

Itàlia

Anglaterra

Anglaterra

EUA

Anglaterra

Anglaterra

Anglaterra

Itàlia

EUA

EUA

Anglaterra

Anglaterra

França

EUA

Alemanya

Anglaterra

Anglaterra

DIRECTOR CIENTÍFIC

Paul Bert

Angelo Mosso

Raymond Greene

Charles Warren

Charles Houston & Richard Riley

Griffith Pugh & Michael Ward

John Cotes

Griffith Pugh

Paolo Cerretelli

John West

Charles Houston & John Sutton

Andrew Peacock & Peter Jones

David Collier

Jean-Paul Richalet

Peter Angood

Klaus Mees

Michael Grocott

Daniel Martin & Edward Gilbert-Kawai

ALTITUD 

MÀXIMA (m)

8.840

10.800

7.840

6.400

8.848

7.325

8.240

7.830

6.500

8.848

8.848

8.000

8.000

8.848

6.100

8.763

8.400

5.300

Equip científic amb Ferran Latorre en el 
Camp Base de l’Everest

SHERPA_Everest’2017. Repte logístic i científic al cim del món
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Equip científic amb els Trekkers en el Douglas Pass. Al fons l’Ama Dablan (6.856 m)

Agraïments

El nostre agraïment a la Fundació Obra Social La Caixa 
per creure i confiar en aquest projecte i fer-ho realitat. A 
tots els investigadors implicats en el projecte SHERPA i 
els seus equips del IIB-Sant Pau, Hospital Trias i Pujol, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Hospital Clínic i 
Universitat de Barcelona, i molt especialment als nos-
tres col·laboradors nepalís els doctors Yogesh Subedi, 
Sanjeeb Bhandari i Devish Pyakurel. Als “trekkers” la 
col·laboració dels quals ha superat amb escreix totes les 
nostres expectatives i s’han convertit en part de l’equip. 
Als alpinistes que han participat en l’estudi, especial-
ment a Hans Wenzl, Martina Bauer i Jannick Grazianni 
per la seva bona predisposició i paciència dia rere dia. 
Als Sherpes, especialment a Sangay Dawa Sherpa pel 
seu suport en el Camp Base de l’Everest. També el 
nostre agraïment a Seven Summit Trekk (Migma i Tashi 
Sherpa), a Tarannà Trekking i a Topcon, pel seu suport 
logístic. I finalment, el nostre més sincer agraïment a 
Ferran Latorre un gran alpinista i millor persona. Un 
autèntic privilegi estar embarcats en aquesta “aventura” 
amb tots ells.
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L’Ararat (5.137 m), una 
muntanya mítica

Text i fotografies de Carles Gel

L’Ararat és la muntanya més alta del Kurdistan turc, i s’alça majestuosa fins als 5.137 metres 
d’altitud, abraçant el cel pur d’aquesta històrica regió d’Àsia. 

El Camp II de l’Ararat

Panoràmica de l’Ararat des del camp base
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L’Ararat és un volcà apagat de dimen-
sions gegantines, una muntanya 
mítica i a la vegada mística, ja que 

la història ens explica que en els seus ves-
sants s’hi va aturar l’Arca de Noé després 
del famós “Diluvi Universal”. Cert o no, 
pujar l’Ararat és una gran experiència que 
enriquirà la nostra passió per l’alpinisme 
i també per una cultura diversa i eterna-
ment interessant.

Geogràficament parlant

L’Ararat és troba al bell mig del Kurdis-
tan, territori que actualment està ocupat 

per Turquia, tot i que el Kurdistan també 
s’estén vers l’Iraq i l’Iran. El poble kurd ha 
estat sempre força castigat i reprimit per 
els països ocupants, i per això és respira 
un anhel de llibertat general que és palpa 
fàcilment. 
Els occidentals coneixem aquesta munta-
nya com a Ararat, tot i que els kurds l’ano-
menen Agiri i els turcs la coneixen com a 
Agri Dagi.
L’Ararat ha estat motiu de conflictes molt 
seriosos, sobretot entre armenis i turcs, 
amb els kurds com espectadors a primera 
fila. De fet, va ser el dictador Stalin (nas-
cut a Geòrgia) que no podia veure gens ni 
mica als armenis, qui va literalment rega-

lar l’Ararat a Turquia. No obstant això, hi 
ha un vessant de la muntanya que també 
va pertànyer a l’Iran.

La muntanya

L’Ararat és una muntanya de dimensions 
majestuoses que s’enlaira més de 3.400 
metres de desnivell per damunt de les 
poblacions que l’envolten. Alguns ma-
pes i guies li donen una altitud de 5.166 
metres, tot i que oficialment és reconei-
xen els seus 5.137 metres. Presenta dos 
cims: l’Occidental o principal, de 5.137 
metres, i l’Est que és una mica més baix, 
i que no puja gairebé ningú, tot i estar a 

només uns pocs centenars de metres de 
distancia. Entre mig dels dos cims hi ha 
el cràter d’aquest volcà apagat recobert de 
gel i de neu. L’Ararat es després del Dama-
vand i de l’Elbrus, el tercer volcà més alt 
d’Àsia. No obstant això, no cal oblidar que 
l’Elbrus, sostre d’Europa és també fronte-
rer amb Àsia.
Els vessants de l’Ararat són força drets, 
i només el primer jorn de l’ascensió, és 
puja per uns pendents suaus. No existeix 
un camp base però si dos camps d’alçada; 
el primer a 3.200 metres i el segon a prop 
dels 4.200 metres. 
La part alta de la muntanya és molt espec-
tacular, formada per grans glaceres i al-

guna que altra barrera de seracs. La paret 
nord és impressionant i cau verticalment 
més de 2.000 metres damunt l’altiplà 
d’Armènia.  
Escalar l’Ararat alpinísticament parlant 
no és gens ni mica excepcional, però ens 
permetrà gaudir d’un alpinisme pur al 
bell mig d’un indret salvatge i poc visitat. 
El Kurdistan bé que s’ho val i mereix.

L’ascensió

El 16 de juliol del 2018 vam volar de Bar-
celona a Van via Estambul. La ciutat de 
Van és famosa pel seu llac gegantí. Des-

prés ens vam traslladar per carretera fins 
a la ciutat de Dogubayazit, situada a una 
altitud aproximada de 1.700 metres. Són 
unes 2 hores de viatge.
Des d’aquesta població es gaudeix d’una 
panoràmica excepcional sobre el volcà 
Ararat, així com del Petit Ararat, que 
tot i no arribar als 4.000 metres per molt 
poc, és una muntanya molt estètica.
L’endemà 17 de juliol ens traslladem amb 
la mateixa furgoneta fins a l’anomenat 
Eli Village (2.100 m), l’antic Camp Base 
de la muntanya, i el punt on es comença a 
caminar. Ni més ni menys que 3.000 me-
tres de desnivell ens separen del nostre 
objectiu.

La piràmide del cim
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Els cavalls i les mules s’encarreguen de 
portar-nos tot el nostre equip i material, 
així com les tendes, estris de cuina, l’ai-
gua i tots els aliments per a 4 dies. 
Aquest primer dia es pot dir que és un 
passeig on iniciarem l’adaptació a l’altu-
ra. Arribem al lloc on es munta el Camp 
I (3.180 m) en unes 3 hores. Muntem les 
tendes i tot seguit el nostre cuiner ens 
crida per dinar. En total som 14 perso-
nes: els meus 10 clients, el Zeki (guia 
kurd), el nostre cuiner, una convidada 
del Zeki i jo mateix. 
Després de passar una nit força tran-
quila, l’endemà 18 de juliol, esmorzem 
i tot seguit i pràcticament descarregats, 
pugem fins al Camp II (4.195 m) per tal 
de poder aclimatar el cos. És aquí on co-
incidim amb les dues úniques expedici-
ons que hi ha a l’Ararat, una d’Armènia 
i una segona de l’Iran amb dos francesos 
i dos suïssos infiltrats. Després de pas-
sar-hi una hora iniciem la davallada vers 
el Camp I.  
El 19 de juliol tornem a pujar al Camp 
II, aquesta vegada però ens hi quedem 
a dormir. Tots ens trobem més o menys 
aclimatats i amb moltes ganes de fer 
aquests bonic cim. Sabem, però, que 
aquesta propera nit serà curta.
El 20 de juliol ens despertem molt aviat 
i pràcticament ningú ha dormit més de 

tres hores. El cel és completament estelat 
i tots estem molt animats. Ens dividim 
en dos grups: el Zeki surt a la 1.50 h amb 
5 persones, i jo surto amb la resta dels 
companys, sis, que teòricament són els 
més forts a les 3.20 h.
Un terreny rocós força dret i que fem 
completament en la foscor, deixa pas a 
un tram que cada vegada és més suau. És 
fa de dia i el fred és suportable, i quan ar-
ribem a la neu aquesta està força gelada. 

Atrapem el grup capdavanter i passem 
davant. Més amunt ens posem els cram-
pons i poc després arribem a la glacera 
superior. Fa molt de vent i la sensació de 
fred va en augment. M’estic congelant i 
m’avanço amb els tres més forts. Enca-
ra ens trobem a l’ombra però sabem que 
aviat apareixerà el sol per escalfar els 
nostres cossos. Els pendents són força 
suaus. Una llarga diagonal ens porta fà-
cilment fins als peus de la piràmide del 

Imatge del Camp I

Perspectiva del darrer tram

L’Ararat (5.137 m), una muntanya mítica
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CARLES GEL EXPEDICIONS

Etna amb esquís. 4 dies (Gener)

Travessia del Massís del Toubkal amb esquís. 7 dies (Març) 

Ararat (5.137 m) primavera amb esquís, estiu a peu. 7 dies.

TOP4000 Atles/Toubkal. 6 dies. (Juliol i agost).

Carles Gel | PAL, PRINCIPAT D’ANDORRA | Tel 0034 649188391 | E-Mail: carles_gel@hotmail.com

2019

Elbrus (5.642 m) amb esquís.   

9 dies (Abril).

Mgoun (4.068 m) amb esquís. 

7 dies (Març)

cim. La neu està força glaçada. Les vistes 
són espectaculars i davant nostre veiem 
aparèixer Armènia, Geòrgia i la Serrala-
da del Càucas, que és on hi ha l’Elbrus. 
El tram final es fa sense dificultat i final-
ment assolim els 5.137 metres del cim 
de l’Ararat, petit i glaçat. Poc a poc van 
arribant tots els companys, fins a 11 dels 
13 que hem sortit del darrer campament. 
Gaudim d’unes vistes espectaculars i 
d’aquest espectacle meravellós de les 
muntanyes més altes.
La davallada al Camp II la fem sense 
dificultat, i després de desmuntar-ho 
tot, aquell mateix dia davallem tota la 
muntanya -un total de tres mil metres de 
desnivell!- i a quarts de sis de la tarda ar-
ribem al nostre hotel. Espectacular!
Abans de tornar a casa encara tenim 
temps per fer un dia de turisme i per po-
der conèixer aquest fantàstic indret que 
és el Kurdistan. 
Tornem a casa amb l’Ararat al cor. Ens ha 
marcat per sempre més!

Més informació

www.senderismo.com

Carles Gel, Guia de 
muntanya i d’expedicions, 
organitza tots els anys 
sortides guiades a l’Ararat, 
tant a peu com amb esquís.

L’autor de l’escrit dalt del cim de l’Ararat 5.137 m

Tenda menjador al camp I
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SMS DE  

Arítjol

Família: Esmilacàcies Espècie: Smilax aspera

Pierre Gaspard, 
si llisca descalça’t

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

El 28 d’agost de 1870 Marguerite 
Brevoort i el seu nebot William A. 
B. Coolidge van pujar al Pic Cen-

tral de la Meije o Doigt de Dieu (3.973 m). 
En arribar-hi s’adonaren que no havien 
assolit el cim més alt, ja que aquest és el 
Grand Pic (3.984 m), que s’alça a l’extrem 
oest d’una llarga i esmolada aresta que 
separa ambdós pics. Christian Almer, 
que guiava l’expedició, considerà que 
no era possible progressar per aques-
ta aresta i no continuaren. Durant set 
anys unes vint cordades amb alpinistes 
i guies de renom intentaren endebades 
fer el Grand Pic. Tot canvià a finals de 
setembre de 1876 quan Henri Duhamel 
i els guies François Simond, Edouard 
Cupelin i Pierre Gaspard ho intentaren 
pel vessant sud. Aquest cop s’enfilaren 
per l’aresta del Promontoire però no 
superaren l’actualment coneguda com 
piràmide de Duhamel (3.460 m). Curio-
sament, dies després Duhamel envià una 
carta al president del Club Alpí Francès 
(CAF) on afirmava que la Meije no po-
dia ser escalada. El 4 d’agost de 1877 el 

jove de 19 anys Henri Emmanuel Boile-
au, baró de Castelnau, i els guies Pierre 
Gaspard (pare i fill) van fer un nou intent 
pel vessant sud. Arribats a la piràmide 
de Duhamel, Castelnau, en veure que el 
pare Gaspard no volia continuar, li digué 
que pujaria sol. Després d’una apassiona-
da discussió, Gaspard va prendre la inici-
ativa, es descalçaren per guanyar adhe-
rència i superaren els metres més difícils 

de l’actualment coneguda com muralla 
de Castelnau. Tanmateix, van abando-
nar perquè anaven justos de temps. El 
16 d’agost de 1877 hi tornaren i, després 
de superar tots el entrebancs, finalment 
van fer el cim. La Meije va ser la darrera 
gran muntanya dels Alps a ser escalada. 
La transcendència d’aquesta empresa va 
ser tan gran per a l’alpinisme francès que 
a partir del 1898, i durant molts anys, la 
insígnia del CAF va ser una reproducció 
de la cara nord de la Meije. Pierre Gas-
pard (Saint Christophe en Oisans 1834-
1915) va ser un pastor, caçador d’isards 
i guia de muntanya de l’edat d’argent de 
l’alpinisme. Fou un gran coneixedor del 
massís dels Écrins, on hi realitzà nom-
broses primeres i hi exercí de guia fins 
poc abans de morir. Les seves ascensions 
el convertiren en una figura llegendària 
coneguda amb el sobrenom de Gaspard 
de la Meije. Alguns dels seus quinze fills 
(Pierre, Maximin, Casimir, Devouas-
soud, Joseph i Alexandre) també van ser 
guies. El pic Gaspard (3.883 m), que pujà 
amb Duhamel l’any 1878, ens el recorda. 

Planta enfiladissa també coneguda com a 
aritja, arínjol, matavelles i heura del dia-
ble. El seu nom comú en castellà és zarza-
parrilla. És tracta d’una liana arbustiva 
coberta d’espines tant a les fulles com a la 
tija. La tija es manté dempeus aferrada a 
parets, roques i altres plantes gràcies als 
seus circells que li surten de dos en dos a 
la base del pecíol. Té les fulles perennes, 
esparses, lluents i en forma de cor. Presen-
ten 5 nervis principals i al marge del lim-
be i a l’anvers té petites espines. A princi-
pis de tardor treu unes flors groguenques 
de color crema agrupades en ramells. 
És una espècie dioica i tenen un periant 

constituït per sis tèpals blancs i, alternati-
vament segons si el peu és mascle o feme-
lla, 6 estams o un sol pistil. Aquestes flors 
fan una olor dolça i potent que atrau les 
abelles. El fruit, que apareix entre octubre 
i gener, és una baia esfèrica carnosa que es 
presenta en forma de raïm. Aquestes baies 
són de color vermellós o negres quan són 
madures. La seva ingesta és tòxica, pro-
dueix vòmits, diarrea i una disminució 
dels glòbuls vermells de la sang. Prolifera 
principalment als alzinars, a les màquies 
i a les garrigues de les terres baixes me-
diterrànies. És molt comuna a casa nostra 
i és fàcil veure-la enfilada per parets, ro-

ques i bardisses d’arbres i arbusts. L’arrel 
d’aquesta planta té propietats estimulants 
i depuratives i antigament es feia servir 
per tractar les malalties venèries.
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El Tren dels Llacs, viatge al cor dels Pirineus

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El Tren dels Llacs és un tren turístic 
i històric que recorre l’antiga línia 
ferroviària de Lleida a La Pobla de 

Segur inaugurada l’any 1951. Aquesta via 
fèrria de 89,35 quilòmetres de longitud 
d’ample ibèric sense electrificar, forma 
part d’un gran projecte de línia internaci-
onal de 850 quilòmetres de distància que 
havia d’unir la lo-
calitat andalusa de 
Baeza, a la provín-
cia de Jaén, amb la 
població occitana 
de Saint-Girons, al 
departament fran-
cès de l’Ariège, tot 
passant per Alba-
cete, Utiel, Teruel, 
Alcañiz i Lleida, 
entre d’altres loca-
litats.
El projecte s’inicià 
a la primera meitat 
del segle XX amb 
la construcció de 
trams inconnexes, 
alguns dels quals 
mai arribarien a 
posar-se en servei. 
Un dels primers en ser inaugurat fou el 
tram entre Lleida i Balaguer, l’1 de febrer 
de 1924. L’any 1926, durant el règim de 
Primo de Rivera, s’aprovà el Pla de Ferro-
carrils d’Urgent Construcció, anomenat 
Pla Guadalhorce en honor al títol nobilia-
ri del ministre que l’impulsà, Rafael Ben-
jumea Burín -comte de Guadalhorce-, el 
qual preveia la construcció de milers de 
quilòmetres de línies fèrries per millorar 
les comunicacions entre Madrid i la resta 
de la península, així com, amb la veïna 
França. Aquest ambiciós pla, però, que-
dà suspès amb l’adveniment de la Segona 
República i la posterior guerra civil. Du-
rant la dictadura franquista es recupera-
ren alguns dels projectes, entre ells, el de 
la línia de Baeza a Saint-Girons, arribant 
el tren a Cellers el 1949, a Tremp el 1950, 
i finalment a La Pobla de Segur el 13 de 
novembre de 1951. L’any 1962, però, les 
pressions del Banc Mundial feren desistir 

a l’Estat de continuar els projectes inici-
ats, concentrant la inversió en la conser-
vació i explotació de les línies en funcio-
nament. D’aquesta manera el projecte de 
connexió entre Lleida i França que havía 
de creuar els Pirineus a través del port de 
Salau quedà definitivament suspès, en 
benefici dels passos fronterers per Puig-

cerdà i Canfranc ja existents. Durant les 
dues dècades següents, als anys 60 i 70, 
l’accessibilitat cada cop més gran de la 
societat al vehicle privat i el progressiu 
despoblament de les zones rurals, pro-
mogueren la construcció d’un gran nom-
bre d’estructures viàries que relegaren 
el transport per ferrocarril a un segon 
pla, la qual cosa portà al tancament de 
nombroses línies ferroviàries per baixa 
o nul·la rendibilitat durant l’últim quart 
del segle XX. La línia de Lleida a La Po-
bla de Segur no en fou una excepció i les 
amenaces de tancament foren contínues 
durant aquests anys. Després de moltes 
reivindicacions i negociacions finalment 
s’arribà a un acord entre les institucions, 
i l’1 de gener de 2005 es féu efectiu el 
traspàs gratuït de la línia de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya. Paral·lelament 
Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya signaren un acord pel qual la 

primera es continuaria fent càrrec de la 
gestió de la línia aportant tot el material 
mòbil, mentre la segona no diposés dels 
recursos necessaris per fer-ho. Durant els 
anys posteriors, la Generalitat s’encarregà 
de renovar completament les infraestruc-
tures de la línia, vies, estacions i accessos, 
les quals es trobaven en un estat deplo-

rable, fins que el 
juny de 2012 ja pot 
assumir la compra 
de dos nous auto-
motors, els quals 
entren en servei el 
25 de juliol de 2016 
tot donant per fi-
nalitzada qualsevol 
relació entre Renfe 
i la línia.
Pel que fa als as-
pectes físics del 
recorregut, el tra-
jecte consta de 17 
estacions i baixa-
dors, 21 passos a 
nivell, 31 ponts i 
41 túnels. La línia 
discorre per la 
riba esquerra del 

riu Segre en un primer traçat fàcil entre 
Lleida i Balaguer que ràpidament es torna 
abrupte i complicat en travessar les serres 
del Mont-roig i el Montsec, per on passa a 
la riba dreta del riu Noguera Pallaresa, la 
qual ja no deixa fins a La Pobla de Segur 
tot resseguint els embassaments de Sant 
Llorenç, Camarasa, Terradets i Sant An-
toni, a través d’un paisatge esplèndid que 
a poc a poc ens va apropant al Pirineu.
Aquests quatre embassaments són els 
“llacs” que donen nom al tren turístic que 
ens porta fins al cor del Pallars Jussà des 
del 2009 cada dissabte d’abril a octubre. 
El Tren dels Llacs és un dels fruits de les 
importants tasques portades a terme per 
l’Associació per a la Reconstrucció i posta 
en servei de Material Ferroviari històric 
(ARMF), que des de la seva fundació l’any 
1996, s’encarrega de recuperar material 
ferroviari que, per les seves característi-
ques, és considerat d’alt valor històric.

El Tren dels Llacs
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LLENGUA I MUNTANYA

Tothom pot anar a la muntanya i 
gaudir-ne al màxim. Això sí, no val 
anar-hi de qualsevol manera. Tot 
seguit us resumim algunes bones 
recomanacions:
És necessari  conèixer la ruta que vo-
lem fer i dur sempre sistemes de lo-
calització GPS i el mòbil carregat i 
protegit, si pot ser en una bossa her-
mètica. Anar calçats adequadament, 
botes còmodes i del nostre número. 
Si les estrenem cal posar-nos-les unes 
quantes vegades abans de l’excursió i 
així evitarem butllofes. 

Hem de portar  la motxilla ben pre-
parada. Cal que sigui ergonòmica i si 
la portem molt carregada es aconse-
llable fer escalfaments prèviament en 
les extremitats i el tronc. A la motxi-
lla hi posarem les vitualles necessàri-
es, roba tèrmica, mitjons de recanvi, 
pegats per a les butllofes, llanterna i 
aigua (per hidratar-nos sovint). 
Protegiu-vos el cap amb un barret o 
gorra i la pell amb cremes solars d’al-
ta graduació. Per als ulls unes bones 
ulleres de sol graduades, si convé.
Consulteu la previsió meteorològica 

i vestiu-vos adequadament. Cal es-
tar preparat ja que a la muntanya el 
temps pot canviar bruscament i es pot 
desencadenar una tempesta sorgida 
del no-res.
És recomanable enfortir amb exerci-
cis la musculatura de les cuixes per-
què no pateixin els genolls i també 
cal exercitar bé els turmells per evitar 
lesions. 
Aquests consells  els hem extret del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalu-
nya del seu videoconsell Fisioteràpia i 
esports de muntanya.
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LLIBRES

El proper dilluns 12 de novembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a 
la Llibreria Altaïr un acte molt especial. Ferran Latorre conver-
sarà amb Peter Habeler, una llegenda viva de l’alpinisme con-
temporani. Peter Habeler (Mayrhofe, Àustria 1942) ha dedicat 
tota la vida a la muntanya. 

Entre les seves gestes destaca sens dubte la primera ascensió 
sense oxigen a l’Everest, l’any 1978, amb Reinhold Messner. En 
el marc de l’acte es presentarà també el llibre “Victòria en soli-
tari”, de l’editorial Tushita, que es publica per primera vegada 
en català.

Peter Habeler va néixer a Mayrhofen, Àustria, l’any 1942. Amb 
només sis anys, va començar a escalar la serralada de Zillertal, 
i als vint-i-un, ja havia esdevingut un acreditat guia de munta-
nya i un instructor d’esquí. L’escalada del Yerupaja, als Andes 
peruans, va ser la seva primera gran aventura amb en Reinhold 
Messner. Cinc anys més tard, van escalar la cara nord de l ’Eiger 
en un temps rècord de deu hores. El 8 de maig de 1978, Peter 
Habeler i Reinhold Messner van culminar la primera ascensió a 
l’Everest sense oxigen.

El company de cordada de Reinhold 
Messner en la primera ascensió sense 
oxigen a l’Everest serà a Barcelona el 
12 novembre per presentar el seu llibre 
“Victòria en solitari”.

A la muntanya, cal anar-hi  preparat

Peter Habeler i Ferran Latorre a la llibreria Altaïr
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LLIBRES

El llibre que va fer cim, vivències de muntanya

Autor: Miquel Ylla
Il·lustracions: David Serra Alberch
Editorial: Cossetània Edicions
Col·lecció: Viatgers, 6
Primera Edició: Novembre 2016
Número de Pàgines: 315

A les mans tenim un text que només el pot escriure algú 
amb l’experiència vital i de muntanya del doctor Ylla, 
excursionista de pro del Centre Excursionista de Taradell, i 
algú que llegeix i ha llegit molt perquè les seves vivències de 
muntanya estan farcides de referències històriques. L’autor 
és posseïdor d’una biblioteca de més de 10.000 volums de 
temàtica muntanyenca i es nota. L’editor deu haver em-
bogit repassant totes les referències que també trobareu 
llistades al final del llibre però el lector avançat agrairà tant 
detall i cura en l’edició que va acompanyada de precioses 
il·lustracions a llapis d’en David Serra Alberch. Gairebé pos-
tals de Nadal. Gaudiu d’aquestes memòries d’un escriptor de 
muntanya. Aquí, hi ha ofici.  

Osona, 17 excursions a peu

Autor: Josep Mauri Portolès
Editorial: Cossetània Edicions

Col·lecció: Azimut, Comarcal Senderisme, 18
Primera Edició: Octubre 2016

Número de Pàgines: 119

La comarca d’Osona és una comarca de tardor per 
excel·lència i una de les imatges més belles que 

segurament tenim tots a la ment és la de la fageda de la 
Grevolosa. De Cantonigròs al santuari de Cabrera i al 

pla d’Aiats, en aquesta guia hi ha de tot: aigua, molses, 
fulles de tots colors i aquell aire fred i un xic místic que 

s’introdueix als pulmons vulguis o no en cada inspiració. 
Un paisatge de pau, protegit pel Collsacabra, que no 

és d’estranyar que es convertís en el refugi espiritual 
d’en Raimon Panikkar. L’autor ressenya àmpliament 
17 sortides on ens dona detalls geològics, culturals i 

patrimonials que enriqueixen i molt aquesta guia de mà. 
Més enllà de l’utilitat més pràctica del text en aquest cas 

hem de dir que és entretingut, llegidor. 
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En aquest número parlarem dels Parcs Nacionals de 
l’Estat Espanyol.

CONCURSIONISME

Lluís Catasús i Cols

1.  Aquesta illa gallega forma part del Parc Nacional de 
les Illes Atlàntiques.

2. En aquest municipi situat a la tercera illa més poblada 
de les Canàries es troba un parc nacional d’origen vol-
cànic. 

3. Regió històrica andalusa a cavall entre la província de 
Granada i la província d’Almeria, a la falda del vessant 
sud del Parc Nacional de Sierra Nevada.

4. L’emblemàtica vall d’aquest parc Nacional situat a la 
comarca del Sobrarbe, està recorreguda per aquest riu.

5.  Aquest arxipèlag de les Illes Balears forma part d’un 
parc nacional maritimoterrestre protegit des de l’any 
1991.

6. Amb 2.648 m és el cim més alt de l’únic parc nacional 
que pertany a tres comunitats autònomes diferents i que 
és gestionat de forma conjunta.

7. Aquest tresmil és el cim més alt de l’únic Parc Nacio-
nal que es troba a Catalunya.

8. Animal emblemàtic del Parc Nacional el nom del qual 
deriva del de Doña Ana de Silva y Mendoza, muller del 
VII Duc de Medina-Sidonia.

9. Aquesta serra es troba dins del parc nacional que és el 
quinzè del país en antiguitat i el quart en extensió.

10. Amb 2.424 metres en el punt més alt del Parc Nacio-
nal de la Caldera de Taburiente, situat a l’illa de la Palma. 

11.Aquest riu és un dels que conflueixen en aquesta zona 
humida de Castella - la Manxa declarada parc nacional. 
És un parc amb greus problemes de dessecació a causa 
de la sobreexplotació dels aqüífers.

12. Aquest famós i fotogènic “roque” pertany al grup de 
los Roques de García i forma part d’un dels parcs situats 
a les Illes Canàries. 

13. Si ens descuidem el converteixen en un camp de tir 
de l’exèrcit de l’aire. Aquest parc es troba situat en el ter-
me municipal de Retuerta del Bullaque. 

14. En aquesta illa es troba un parc nacional que acull la 
millor mostra coneguda de laurisilva.

15. Parc situat al sud-oest de la península Ibèrica, a la 
província de Càceres.
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 15 de 
desembre, 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 406 dedicat als Pirineus és Lluis Andres Garcia. 
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu 
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.

1

2

12

11

13

Solucions del Concursionisme 406: 1 Carlit, 2 Pirena, 3 Montardo, 4 Mont Perdut, 5 Creus, 6 Auñamendi, 7 Encantats,  
8  Puigmal, 9 Canigó, 10 Pica d’Estats, 11 Aneto, 12 Comapedrosa, 13 Pirinioak, 14 Poranaia, 15 Biscaia.

3

4 5

14

6

15
7

8

9

10
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El salt de la Fou

El Castell de Montgrí 303 m 
i el Montplà 311 m  
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- Horari: de 3 h 30 min a 4 h
- Desnivell: aproximadament uns 200 m acumulats al llarg 

de la ruta
- Dificultat: després de grans pluges el tram de riera pot 

estar molt enfangat, precaució
- Època: tot l’any tot i que per gaudir del salt d’aigua és 

millor la tardor i la primavera
- Cartografia: Serra de Miralles a Esc. 1.20.000. Editorial 

Piolet
- Accés: sortim del poble de Sant Martí de Tous a 7 Km 

d’Igualada. Per evitar el pas per la capital de l’Anoia el 
més senzill és passar-la de llarg i prendre el lateral de 
l’autovia A2 que du a la sortida de Sant Genís i Jorba. A 
la rotonda prenem la B-222 per entrar a Igualada des de 
l’oest i a la segona rotonda prenem la sortida cap a la C-
241c assenyalada cap a Santa Coloma de Queralt. Al cap 
de 6 Km trobem el trencall cap a Sant Martí de Tous.

- Descripció: ruta circular que per pistes i masos du al salt 
de la Fou, un espectacular salt d’aigua de la riera de la 
Roqueta. Actualment només hi salta l’aigua en època de 
pluges regulars. Una bona pista ens acosta a 10 minuts del 
salt si no volem caminar. Sortim del poble per una pista 

- Horari: 2 h 30 min
- Desnivell:  +/-370 m en dues pujades
- Dificultat: fins el Castell cap dificultat, la baixada 

posterior  al coll d’en Garrigars demana precaució
- Època: tot l’any, tot i que val la pena evitar les calorades 

d’estiu
- Cartografia: Baix Empordà, conjunt de 2 mapes a Esc. 1: 

30.000. Editorial Piolet
- Accés: Sortim de l’estació d’autobusos de Torroella 

de Montgrí. Hi accedim per l’autopista AP-7 prenent 
la sortida 6 direcció Celrà. Seguint la C-66 arribem a 
Torroella de Montgrí al cap de 30 quilòmetres.

- Descripció: El massís del Montgrí s’alça sobre els poble 
de Torroella de Montgrí  i d’Ullà formant tres muntanyes 
separades per marcats colls. A l’oest hi ha el Puig Rodó 
de 308 m, al centre la muntanya de Santa Caterina 
on s’alça el Castell de Montgrí i a l’est trobem el vast 
Montplà on culmina el massís a 311 m. Sortim de l’estació 
d’autobusos i enfilem el carrer del Garbí fins que topem 
amb una escola. Prenent la Ronda de Pau Casals a ma 
dreta arribem on comença el camí de Santa Caterina (pal 
indicador). Avancem cap el nord pel camí que discorre 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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El salt de la Fou
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altura sobre el poble del que sobresurt 
l’església d’estil gòtic de Sant Genís. 
Seguim les marques del GR 92. Passem 
per tres capelletes, estacions de rosari 
del camí de peregrinació que duia a 
l’ermita de Santa Caterina, amagada 
en una fondalada al cor del massís. 
Per un camí pedregós assolim la creu 
que marca el coll de Santa Caterina, o 
de la Creu a 193 m, 40 min. Deixem 
a l’esquerra el Puig Rodó i enfilem a 
l’est la muntanya de Santa Caterina 
on hi ha el castell. Descobrim la vall 
Gran que recorre el cor del massís. Hi 
veiem una pista que acaba a l’ermita 
de Santa Caterina. Assolim el cim de 
la muntanya i admirem l’imponent 
castell que s’hi alça. (303 m, 1 h). El 
castell de planta rectangular amb 
torres rodones als angles fou construït 
sota el regnat de Jaume II entre el 1294 
i el 1302. El seu estat de conservació és 
excepcional. Podem entrar al seu gran 
pati central i per una escala situada 

El castell de Montgrí 303 m i el Montplà 311 m

RESSENYES

asfaltada que, per sota el castell enca-
ra el mas de Ca l’Abel i baixa al pont 
sobre la riera. Prenem la pista cap a la 
dreta que, en pujada, ens acosta a Cal 
Cardó i més enllà al grup de masies de 
la Pedrera. Davant d’aquestes aban-
donem la pista principal i enfilem a 
mà dreta el camí que en curta pujada 
arriba a l’ermita de la Mare de Déu de 
Sentfores. Data del segle XIV tot i que 
fou reconstruïda el s XVII. Hi ha la 
casa de l’ermità, lavabos públics i una 
esplanada al seu davant. És un lloc de 
devoció per la gent de Sant Martí, que 
s’hi aplega cada dilluns de Pasqua. 
Està construïda sobre un pollegó de 
roca a 493 m que domina la riera de la 
Roqueta. Pel cantó oposat al que hem 
arribat retornem a la pista principal. 
Passat cal Peretó, hi ha un trencall cap 
el Coll Vic que no prenem i seguim a 
la dreta. Avancem ara pel vessant de 
la serra Còdol enlairats sobre a riera. 
Més endavant prenem el trencall a la 
dreta que passa pel mas Montserrat i 

dintre una de les torres accedim al 
seu nivell superior. Quina talaia tan 
privilegiada! Veiem els arrossars de 
Pals, l’Estartit sota la Roca Maura, les 
illes Medes, la serra del Cap de Creus, 
la de l’Albera i el Pirineu. Sota nostre 
queda el poble de Torroella i més enllà 
Ullà. Podríem deixar aquí l’excursió i 
tornar. La proximitat del Moltplà ens 
tempta i així, seguint el GR, encarem 
a l’est la delicada baixada cap el coll 
d’en Garrigars. El terreny pedregós fa 
graonades que ens obliguen a posar 
les mans. Arribem a l’esmentat coll a 
216 m, deixem el caminet de baixada 
al poble i seguim el corriol que va al 
Montplà. Ens topem amb un ramat 
de cabres hispàniques (!), algunes de 
gran cornamenta i arribem dalt del 
Montplà, que certament és planer. 
Una senyera onejant al cingle ens 
indica quin és el punt més alt de la 
muntanya i de tot el massís, 311 m 
(1 h 45 min). Retornem al coll d’en 
Garrigars i enfilem al sud un corriol 

ens porta pel límit dels camps amb 
el barranc, fins a un cingle que fa de 
mirador sobre el clot on hi ha el salt. 
Per bon camí fem cap al punt on hem 
d’iniciar la baixada cap al salt. Al cap 
d’uns minuts, on hi ha un panell ex-
plicatiu, trenquem a l’esquerra i per 
un corriol fem cap en 5 minuts al 
salt de la Fou. L’alçada total és d’uns 
quinze metres, tot i que el salt 
al buit final en fa uns set o vuit. 
Podríem tancar el circuit recu-
lant fins la pista, però fem dre-
cera si quan tornem al panell 
explicatiu prenem a l’esquerra 
el senderó que baixa paral·lel a 
la riera. Passem a tocar d’una 
gran balma que suposem que 
és la Cova del Diable. Creuem 
diversos cops la riera i fem cap 
a un primer trencall de sorti-
da. Allí mateix un rètol de fus-
ta assenyala la font de la Fou. 
Baixant una mica descobrim 
la font. El broc és un curiós cap 

evident que baixa per la capçalera d’un 
barranc. Seixanta metres més avall 
arribem una barraca on fa cap una 
pista en bon estat, és el camí del Xiprer 
d’en Navarro. Aquest passa prop de dos 
masos i ens porta en 15 minuts a l’inici 
del camí de Santa Caterina.

de cérvol de ceràmica. Retornem fins el 
corriol que abandona la riera enfilant-
se pel seu marge. Arribem a una pis-
ta, que tres-cents metres més enllà ens 
porta a la pista principal que va de Sant 
Martí de Tous al salt de la Fou. Seguint-
la arribem de nou a Sant Martí després 
de travessar el pont de la Passada sobre 
la riera de Tous.






