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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: 1.109 metres · Capacitat: 40 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: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.194 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 10 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 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: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 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: 1.628 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 50 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: 719 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.491 metres
· Carrer Casavella, 14. La Molina 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 50 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  
www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· Altitud: 795 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet i el Cobert 
  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· 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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Tenes
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Cal que neixin flors a cada instant
La primavera ens regala els seus colors vibrants i les seves aromes de flors i de vida esclatant. 
És un temps extraordinari per gaudir de la natura. El dia s’allarga i l’energia flueix, tot i que 
a vegades amb al·lèrgies i plugims inesperats. La primavera ens porta sempre novetats. 
En aquest número de la revista Excursionisme també hem volgut  descobrir espais no tant 
habituals, com ara el que l’Ignasi Dies ens presenta en l’article d’obertura: Una passejada 
per la petjada catalana a Gibraltar. Aquest article històric penja d’un projecte més gran que 
estudia i identifica el llegat dels catalans arreu del món. Podeu trobar més informació a www.
petjadacatalana.cat 

Continuem el nostre periple primaveral per Els camins dels rius de la conca del Llobregat, 
un recorregut a proposta d’en Carles Udina i Cobo a través del qual reflexionarem sobre la 
importància d’aquests espais, sovint menystinguts. El text d’Udina reivindica les ribes fluvials, 
eixos vertebradors a Catalunya del comerç de fusta i de la indústria tèxtil i elèctrica. Els rius 
i les xarxes comunicatives que generen al seu voltant són un patrimoni a protegir. Dels rius i 
ribes pujarem als Pirineus amb en Pasqual Garriga i Martí que amb la seva companya, Heidy 
Nonell Pérez, ens porten a conèixer Les valls d’Aston i de Siguer, el Pirineu més salvatge en 
tres dies. Es tracta d’una proposta molt atractiva i de proximitat que ens permetrà sentir-nos 
una mica com el filòsof i escriptor nord-americà Henry David Thoreau, les reflexions del qual 
són el fil conductor d’aquesta sortida de la parella Garriga-Nonell.

Seguim fent el perfil de la península ibèrica amb Santa Maria, un oasis enmig de l’Atlàntic, 
un text d’en Miquel Àngel Ramos Pinto que ressegueix l’skyline de les Açores, a Portugal, en 
quatre etapes molt completes centrades en l’illa de Santa Maria.

Acabarem el nostre número de primavera a Pal, acompanyats d’en Carles Gel, guia expert de 
muntanya, que té en aquesta població del Principat d’Andorra el seu camp base d’entrenament 
d’ascensions. Com sempre, també podeu jugar amb nosaltres al Concursionisme i trobar 
informacions interessants sobre muntanya i natura a la nostra bústia de missatgeria SMS. 
Recordeu que també teniu petits recorreguts a les Fitxes i propostes culturals i sortides a les 
notícies i als apartats d’anuncis com ara la Gràcia-Montserrat o la Sants-Montserrat. Com diu 
Lluís Llach a la seva celebrada cançó, nosaltres fem el camí amb el nostre esforç i així cal que 
neixin flors a cada instant. Aquesta revista que teniu entre les mans també és un petit miracle 
bimensual de tots els que hi col·laboreu, i de tots els que amb els anys heu trucat a la nostra 
porta, sempre oberta, per a tots els que vulgueu plantar-hi les vostres flors.

PARTICIPA AL CALENDARI 2020

Obert el període de recepció i selecció d’imatges per al calendari 2020. El termini màxim 
d’admissió és fins al 24 de juny de 2019 amb un màxim de 5 imatges per autor. Les fotografies 
han de portar el títol i el nom de l’autor i les dades de contacte, han de ser horitzontals per 
adaptar-se al format del calendari i de la màxima resolució. Les fotos digitals haurien de ser 
duna resolució de 300 dpi i 2.500 x 1.800. 

Les imatges s’han de dirigir a la secretaria de la vostra UEC o a la seu de la UEC de Gràcia, 
carrer Encarnació 131-133, 08025 Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: 
uecexcursionisme@gmail.com 

Esperem rebre el més aviat possible durant el mes de maig i fins primers de juny les vostres 
millors fotos per poder confeccionar el calendari 2020. Recordeu, termini màxim: Sant Joan!
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Una 
passejada per 

la petjada 
catalana a 

Gibraltar
Text d’Ignasi Dies

No trobarem ningú que discuteixi que la península Ibèrica és compartida per tres estats: 

el regne d’Espanya, la república de Portugal i el principat d’Andorra. Algun geògraf amant 

de la professió advertiria sobre l’existència de capçaleres de valls catalanes i navarreses que 

desaigüen a la Mediterrània i que són administrades nord enllà, a París. Ara bé, ¿a qui no se 

li acostuma a passar per alt aquella petitíssima colònia britànica encaixonada en el litoral 

andalús poblada de micos que campen pel carrer?

La diminuta colònia 
mediterrània britànica

Ens situem a Gibraltar, una de les 
mítiques Columnes d’Hèrcules 
que guardaven el pas a la Mediter-

rània. Aquest dinàmic paradís fiscal de 
poc més de sis quilòmetres quadrats està 
presidit per un dels accidents geogràfics 
més espectaculars de la península Ibè-
rica: un imponent penyal que s’enlaira 

amb pronunciada verticalitat fins els 426 
metres sobre el nivell del mar. Es tracta 
de l’antic Yabal Tarik, el mont de Tarik, 
batejat així en honor a un dels cabdills 
musulmans que va envair la península 
Ibèrica el segle VIII.

La manca d’espai queda ben palesa en 

efectuar l’entrada a la colònia per una 
carretera que creua les pistes del mateix 
aeroport, el més “cèntric” d’Europa, gua-
nyat en bona part al mar. Malgrat que 
la conducció de vehicles és per la dreta, 
com a la resta de la península, no és gens 
aconsellable moure’s en cotxe per aquest 
petit territori del Regne Unit ja que les 

Vista aèria de la Roca. Wikimedia Commons
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cues a la frontera, l’anomenada “verja”, 
responen sovint al caprici dels policies 
espanyols.

En poc més de quinze minuts a peu es 
creuen les fortificacions que van defen-
sar durant segles el casc antic, l’indret on 
actualment es fa més palesa la personali-
tat dels “llanitos” (així es com s’anomena 
afectuosament als gibraltarenys). Tot és 
amarat pel mestissatge britànic i medi-
terrani: un English breakfast davant 
d’un local de tapes de pescaíto frito, 
l’accent andalús d’un policia britànic, les 
cases baixes i encalades, o les esglésies 
catòliques a tocar de les protestants. 

L’ascensió a la Roca

A Gibraltar, a banda de fer compres o 
negocis i banyar-nos a les platges, també 
ens podem calçar les botes de caminar. 
Els amants de les ascensions a muntanyes 
icòniques vora el mar –com l’alacantí pe-
nyal d’Ifac– tenen una entretinguda fita 
a l’abast: assolir els 426 metres del cim –
la Roca– pel vessant sud a través del Me-
diterranean Steps trail. Aquest sender 
senyalitzat s’inicia a prop de l’entrada 
de la Upper Rock Nature Reserve. Els 
freqüents trams d’escales ajuden a salvar 
l’important desnivell que creua l’hàbitat 
de l’única espècie de simi que viu a Eu-
ropa: la mona de Gibraltar –tècnicament 
un macaco de Barbaria–, mancat de cua 
i famós pel seu mal caràcter i per la seva 
gran habilitat per remenar motxilles 
d’excursionistes despistats!

Els viatgers que volen evitar la sufocant 
calor d’una ascensió estiuenca a la Roca 
poden optar pel telefèric, que finalitza 
el seu recorregut justament en el pic del 
davant, Signal Hill, a 387 metres (in-
dret anomenat erròniament “top of the 
Rock”). Des d’aquest punt es pot anar 
caminant cap a la Roca sense haver de 
salvar grans desnivells. Des del cim cul-
minant es pot albirar la costa africana, 
presidida per l’altra Columna d’Hèrcu-
les, situada en territori espanyol (Ceuta). 
Curiositats de la història, la columna eu-
ropea és britànica i l’africana espanyola. 
Cal advertir que l’entrada a la Upper 
Rock Nature Reserve dóna dret a visitar 
altres espais d’interès de Gibraltar com 
la cova de Sant Miquel, els túnels del 
Gran Setge, el castell àrab o el canó de 
cent tones.

Una passejada per la 
història

Un recorregut complet de circumval·lació 
per les faldes del penyal desvetlla al 
viatger de parla catalana nombroses 
sorpreses. La passejada a peu sense 
presses permet apreciar nombrosos 
indicis de la presència catalana i 
menorquina a Gibraltar durant els més 
de tres segles de dominació britànica.

Catalans en la presa de 
Gibraltar

El punt de partida de l’aventura catala-
na a Gibraltar comença el maig de 1704, 
quan el príncep Jordi de Hessen-Darm-
stadt fracassa en l’intent d’apoderar-se 
de Barcelona en nom de l’arxiduc Carles 
d’Àustria. El seu estol es dirigeix alesho-
res cap al sud cercant un altre punt on 
efectuar un desembarcament. Després 
de descartar, entre d’altres, la ben prote-
gida plaça de Cadis es decideix a atacar 
Gibraltar per sorpresa amb l’ajuda dels 
aliats anglesos i neerlandesos.

En el penyal té lloc la primera gran opera-
ció militar del conflicte successori hispà-
nic a la península Ibèrica. El dia 1 d’agost 
de 1704 una companyia d’infanteria de 
marina catalana (uns 350 homes) coman-
dada per Joan Baptista Basset desembar-
ca a llevant creant un cap de pont men-
tre les forces navals anglo-neerlandeses 
bombardegen des de ponent. El setge és 

ràpid ja que la guarnició castellana, poc 
organitzada i atrapada entre dos fronts, es 
rendeix el 4 d’agost. Un cop les autoritats 
militars borbòniques capitulen, els pobla-
dors del penyal decideixen anar-se’n gai-
rebé en la seva pràctica totalitat. La marxa 
del príncep Jordi l’any següent, juntament 
amb els soldats austriacistes, per tornar a 
assetjar Barcelona deixa el govern del pe-
nyal pràcticament en mans dels anglesos.

La platja on van desembarcar els cata-
lans s’anomena des d’aleshores Catalan 
Bay (badia catalana). Aquesta és la versió 
més acceptada en el Principat tot i que hi 
ha investigadors que expliquen el topò-
nim basant-se en l’existència d’un assen-
tament de pescadors catalans en aquesta 
platja del penyal.

El tractat d’Utrech i 
l’arribada de menorquins 
al penyal
Les operacions militars continuen en di-
versos fronts a Europa, destacant la presa 
de l’illa de Menorca per part dels brità-
nics el 1708. Les hostilitats continuaran 
fins el 1713, data de signatura del trac-
tat d’Utrech. Arran de l’acord el primer 
Borbó hispànic, Felip V, cedeix Gibraltar 
i Menorca a la reina Anna Stuart d’An-
glaterra a canvi de la retirada del suport 
britànic a Catalunya.

Els repetits intents dels borbònics per 
tal de recuperar Gibraltar forcen les au-

Antigues rampes per recollir l’aigua de la pluja en el vessant Est de la Roca des de les 

Mediterranean Steps. Wikimedia Commons
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toritats angleses a cercar urgentment mà 
d’obra per fortificar i repoblar el penyal. 
Els nouvinguts seran la llavor de la fu-
tura microidentitat “llanita”: genovesos, 
jueus sefardites, britànics, andalusos, 
portuguesos, catalans, valencians, i me-
norquins. Aquests darrers són aleshores 
súbdits britànics, cosa que facilita la seva 
arribada. La gran majoria procedeix de 
l’àrea del port de Maó i destaquen en el 
camp de la menestralia (sabaters, sas-
tres, obrers de la construcció, mariners). 
Durant el segle XVIII dos terços dels 
capellans del penyal seran menorquins. 
Aquesta xifra tan sorprenent s’explica 
perquè les autoritats angleses del penyal 
cerquen capellans catòlics que siguin 
súbdits britànics, evitant així la designació de religiosos filoborbònics 
per part del bisbe de Cadis.

Durant els anys del Gran Setge (1779-1783) –el més dur i llarg patit per 
Gibraltar–, catalans, valencians, mallorquins i menorquins establerts 
al penyal participen activament en la seva defensa. Un capellà menor-
quí, el pare Francesc Messa, natural d’Es Castell, elabora aleshores 
les “Notas de lo sucedido durante el sitio de esta plaza del año de 
1779” –plenes de catalanismes–, l’únic testimoni de l’important epi-
sodi redactat per un civil.

Els “minorkeens” –tal i com s’anomenen a partir de l’adaptació fonè-
tica del gentilici català a l’anglès feta pels gibraltarenys– han deixat 
la seva empremta en cognoms que encara perduren, molts dels quals 
poden descobrir-se en forma de rètols comercials (Abrines, Orfila, 
Triay, Cabedo), en el nomenclàtor (Giro’s Passage, Tudury Steps), o en 
la trentena de làpides de famílies menorquines del North Front Ceme-
tery (Gomila, Llufrio). 

Ascensió a la Roca per les Mediterranean Steps. Wikimedia Commons

El último de Gibraltar. Augusto Ferrer-Dalmau. Retrat de 

Diego de Salinas, darrer governador espanyol del penyal. 

Wikimedia Commons

Mapa topogràfic 
de Gibraltar. 

Segle XVIII. 

Wikimedia 

Commons

Representació de 

Gibraltar durant 

la Guerra de 

Successió Hispà-

nica. Wikimedia 

Commons
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Petjada Catalana és un blog que 
pretén recollir tots els racons 
del món on els catalans, d’una 
manera o una altra, hi han deixat 
petjada. Va ser iniciat l’any 2013 
per Marta Faixedas després de 
treballar com a dinamitzadora en 
el Centre Català de Santiago de 
Xile.
Sis anys més tard, gràcies a les 
aportacions recollides per amics 
i seguidors en xarxes socials, i a 
l’entrada en el projecte l’any 2017 
de l’Ignasi Dies -col·laborador 
de les revistes Excursionisme i 
Altaïr- hi ha localitzats més de 
350 indrets amb petjada catalana 
escampats arreu del món. Els 
continguts creixen paulatinament 
amb noves ubicacions, fotos i 
informacions aportades per una 
xarxa d’informants que es va 

consolidant amb el temps.
Hi trobem històries tan curioses 
com la del Peronella Park, les 
restes d’un gran complex lúdic 
aixecat al mig d’Austràlia el 1935 
per un emprenedor empordanès. 
O la història del terrassenc Josep 
Oller, que l’any 1889 va fundar el 
mític Moulin Rouge de París. Hi 
tenen cabuda també els indrets 
relacionats amb els episodis més 
coneguts de la història del nostre 
país: els cinc segles de presèn-
cia catalana a l’illa de Malta, les 
intenses relacions comercials 
amb Cuba, o la ruta seguida pels 
almogàvers de la Companyia 
Catalana a les actuals Grècia i 
Turquia, entre d’altres.
El capítol de les exploracions 
catalanes està representat amb 
Antoni de Montserrat, el primer 

a cartografiar l’Himàlaia, o els 
colonitzadors de Califòrnia, pre-
sents en el nomenclàtor de San 
Francisco (Portola Drive, Junipero 
Serra Boulevard).
A dia d’avui el projecte avança a 
pas ferm i en la mida que els seus 
impulsors hi poden dedicar hores 
del seu temps. Resta pendent 
d’introduir i desenvolupar un 
llarg llistat d’ubicacions com per 
exemple l’Annapurna Est, a la 
serralada més alta del planeta, 
vuit mil verge que va ser trepitjat 
per primera vegada per una expe-
dició catalana l’any 1974. 

Web: www.petjadacatalana.cat
Twitter: @PetjadaCat
Facebook: @petjadacatalana
Correu electrònic: 
info@petjadacatalana.com 

Catalan Bay. Roger Noguer Catalan Bay Social Club. Roger Noguer

Catalan Bay. Wikimedia Commons

El projecte Petjada Catalana

Per saber-ne més
Crespo i Sala, Martí. Els “minorkeens” 
de Gibraltar. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2018.

Crespo i Sala, Martí. Quan a Gibraltar es 
parlava català. L’Avenç. Núm. 393 (setem-
bre 2013).

Crespo i Sala, Martí. L’onomàstica d’ori-
gen menorquí a Gibraltar. Estudis Romà-
nics [Institut d’Estudis Catalans]. Vol. 37 
(2015), p. 385-394.
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Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Un nou element inercial de planificació territorial, un “Projecte de país. Dissenyar 

240 quilòmetres de camins per recuperar la dignitat del riu i el seu entorn, una 

natura excepcional.

Els camins 
dels rius de la 
conca del Llobregat

Per la seva herència fenícia trimil-
lenària, Catalunya sempre ha estat 
una nació comercial i oberta.  No-

més fa 150 anys, en la segona meitat del 
segle XIX, es va afegir la seva importància 
industrial i exportadora de l’era moderna.  
I avui també som un destí turístic de pri-
mer ordre mundial, sobretot arran  dels 
Jocs Olímpics  del 1992, que van “posar  
Barcelona en el mapa del món”.

Cal saber que aquestes dues recents carac-
terístiques resulten de dos “elements iner-
cials” molt concrets, un important con-

cepte de la planificació territorial del que 
he parlat en els números 369, 370, 402, 
403, 405, 407, i el precedent 409 d’aquesta 
revista.

Només per poder aprofitar una exempció 
fiscal aprovada per l’Estat sobre la genera-
ció d’activitat econòmica en zones de “...
población rural, diseminada y dispersa...”, 
es van generar les Colònies Industrials de 
la conca del Llobregat i del Ter, aprofitant 
la minsa energia que podia obtenir-se 
dels seus rius. Ha estat el pal de paller 
de la Catalunya actual, complementada 

durant el segle XX passat amb les explo-
tacions hidroelèctriques dels restants rius 
dels Pirineus. En el cas del turisme, amb 
la marca Barcelona i Catalunya, l’element 
inercial van ser els JJOO del 1992. Els vaig 
plantejar l’any 1976 amb aquesta finalitat, 
i el 1980 van dissenyar l’estructura terri-
torial d’aquells Jocs. És el conegut “Model 
Barcelona”: “la importància d’uns JJOO 
no és la seva celebració...  per sobre d’ai-
xò compten les millores humanes socials 
i culturals que se’n derivin” (Muntanya 
694 de desembre 1977, i els números 403 i 
407 d’aquesta revista).

Un dels canals adjacents del Llobregat 

a Obiols (Berguedà)
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El 2015 la Diputació de Barcelona va de-
cidir dur a terme el GR 270 que a grans 
trets vol seguir el curs del Llobregat. Re-
sultava d’una proposta l’any 1997 d’ACNA 
(J. Bonaventura) com a part d’una neces-
sària estructuració de tots el camins de 
Catalunya en base a uns eixos principals, 
per tal d’evitar les caòtiques i ineficients 
realitzacions aïllades de les diferents ad-
ministracions públiques any rere any.
En aquella data, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) ja havia completat 

Gual de plataforma sobre el Llobregat a Sant Boi. Al seu cost de 462.971 €, cal afegir 7.406.042 € (dades de la Web de l’AMB) per fer un 

fastuós accés des del poble, a la riba dreta del riu, inclosa una plaça elevada sobre la carretera BV-2002. Prop de 8 milions d’euros en 

total, una mostra més del que ha portat a la crisi que hem patit

Indústria, estètica del Modernisme i natura, integrades en el riu Llobregat 

(Cal Marsal, Puig-reig)

el camí del riu al llarg dels darrers 25 
km, entre Martorell i la Mediterrània, 
tot i que a uns costos més apropats a una 
autopista o un AVE (més de 600.000 €/ 
km), que a un camí de riu. Per aquest 
motiu, la temptació fou que el GR 270 
pogués seguir essent un camí de riu en 
els restants 125 km, des del mateix nai-
xement del riu, al municipi de Castellar 
de N’Hug. Però a més del fet que seria 
inassolible amb els costos ja esmentats, 
només del possible recorregut entre 

Manresa i Martorell es presentaven uns 
punts negres aparentment irresolubles, i 
que a més l’allunyaven del riu (Boades, 
Monistrol, C-55, Cairat...). En la resta de 
la meitat superior, els problemes eren 
encara majors, amb camins disponibles 
que requerien ascendir fins a 450 metres 
de desnivell per sobre de la seva llera o 
s’allunyaven quilòmetres del riu (Cercs, 
la Baells, C-16...). Així, a través d’ACNA, 
se’m va demanar intervenir per a resol-
dre tots aquests problemes, i apropar el 
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recorregut al riu tant com fos possible.  
Com el que se’m demanava només era 
això, va semblar una utopia la meva afir-
mació que es podien dissenyar dos ca-
mins de riu estrictes, un per a cada riba, 
i a un cost molt per sota dels 100. 000 €/ 
km, moltes vegades menor dels costos 
que havien estat habituals fins a la data.  
Així, des de primers de juliol i durant 6 
mesos a dedicació absolutament exclu-
siva vaig recórrer amunt i avall les dues 
ribes per dissenyar els 240 km de camins 
que figuren al treball.

La recuperació del 
Llobregat

El meu interès va ser el pensar que el 
camí podia ser un nou element inercial 
per a moltes finalitats. Recuperar la dig-
nitat del riu i el seu entorn, una natura 
excepcional, malmesa greument per de-
senes d’anys d’errors territorials, infraes-
tructurals, urbanístics i la contaminació 
urbana i industrial. “El riu Llobregat ... és 
amarronat ...” (La Trinca). És a dir, trans-
formar una claveguera en un parc de 150 
km de llarg amb activitats a la natura, 
excursionisme, escalada als nombrosos 
espadats que ha format el riu, ciclisme, pi-
ragüisme... Recuperar les comunicacions 
tradicionals que van generar les Colònies 
i la seva activitat econòmica, reconver-
tint-la en turística i de serveis per a tota 
la població de la conurbació barcelonesa 
i de les poblacions situades al llarg del 
riu. Per exemple, cal pensar que la major 
part del “Modernisme” no és a Barcelona, 
sinó que al Llobregat. I també, diversi-
ficar l’oferta turística que està ofegant  
Barcelona (7 milions de visitants anuals), 
descongestionant-la amb les importants 
possibilitats del turisme de qualitat, cul-
tural esportiu i de salut, que ofereix el 
patrimoni del riu, Montserrat (prop de 3 
milions de visitants anuals) i els Pirineus. 
Un “projecte de país”. A un cost política-
ment i econòmicament òptim, uns efectes 
engrescadors.

No va ser fàcil. De seguida va aparèixer 
un altre problema inesperat, el futur nou 
conducte de les salmorres, que l’ACA 
(Agència Catalana de l’Aigua) tenia 
congelat per raons econòmiques derivades 
de la seva gestió anterior, agreujada per 
la crisi. Sense que ni estigués previst 
inicialment en el treball, a finals d’estiu 
vaig presentar una proposta per resoldre 

La resclosa de Malagarriga al Cardener (Cardona i Pinós), avui gairebé inaccessible, 

com tot el seu extraordinari meandre de 2 km

Un dels indrets més macos i sorprenents però menys coneguts de l’Anoia (Ca-

brera i Vallbona)

Els camins dels rius de la conca del LLobregat
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constructivament i administrativament 
el problema, que el mateix octubre va ser 
traslladada per la Diputació a l’ACA.

Al mateix temps havia informat detalla-
dament de com resoldre els punts negres 
ja esmentats, pel que es va començar a 
canviar la perspectiva sobre les possi-
bilitats del camí. Al novembre es van 
plantejar recursos pressupostaris per re-
alitzar-lo. Malauradament, com a molesta 
conseqüència de l’entusiasme, van aparèi-
xer les habituals urgències polítiques per 
disposar el més aviat d’un treball que en 
bona lògica qualsevol entendria que re-
querís d’un any o més. Estava acostumat 
a fer treballs coordinant equips interdis-
ciplinaris d’experts, amb una dotzena 
o més d’ells, però ni el temps disponible 
permetia tal dinàmica conjunta, ni menys 
els exigus recursos disponibles, pel que el 
repte també va ser assumir totes les dis-
ciplines tècniques (no les administratives 
i d’edició), recordant aquells discos que 
Paul MacCartney feia tot sol, superposant 
les pistes. El treball va ser lliurat el 23 de-
sembre, menys de 6 mesos després.

El Cardener i l’Anoia

Així, a la vista del que s’havia dissenyat 
i de les expectatives generades, l’any 2016 
següent, se’m va encomanar, igualment a 
través d’ACNA, el mateix treball pels rius 

Cardener i Anoia (160 km de camins més, 
uns 400 km en total), el que completava 
la conca del Llobregat (exceptuant la part 
superior del Cardener, dins la província 
de Lleida). I quan tot just començava l’an-
terior encàrrec, el 25 de juliol del 2016 la 
Diputació ja anunciava formalment per 
a 2020 una inversió pressupostària de 25 
milions d’euros per a una primera fase 
de 300 km dels tres rius, amb el nom de 
“Vies blaves”. La “utopia” ja no ho era.

Un camí de riu de 3 metres d’ample, per a vianants i ciclistes, no es recomana cap revestiment de ciment. Tot al contrari, només el 

reverdiment natural, amb un sòl dens d’arrels vives, és el millor antierosiu als efectes de l’aigua. El Llobregat a l’esquerra i el camí de riu 

adjacent a la dreta, al seu pas per Artés

Qualsevol lector d’aquesta revista, expert 
practicant de l’excursionisme i molts del 
ciclisme de muntanya, es pot imaginar la 
importància de disposar d’aquestos eixos 
que travessen Catalunya de dalt a baix, i/o 
donen una immillorable connexió a ca-
mins ja existents, locals o GR del mateix 
país, així com els de connexió pels grans 
recorreguts europeus. I la importància es-
tratègica de “lligar” Barcelona, Montser-
rat i els Pirineus.

Restes d’una palanca després d’una crescuda el 26 d’agost del 2016, a 

la cota 51 m. de l’Anoia, a Martorell. A. Bargués
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Els criteris bàsics

Explicar un treball de 400 km de nous 
camins seria com descriure un munt 
de rutes singulars i diversificades per 
les seves característiques i importàn-
cia natural, paisatgística, històrica, ar-
quitectònica, social i turística. Per això 
només esbossaré els seus criteris bàsics. 
I si sembla d’interès, més endavant puc 
detallar la re-enginyeria de guals per  
poder travessar el riu, perquè està vincu-
lada a importants antecedents històrics i 
excursionistes.

Es coneixia de les construccions europe-
es uns costos de vies verdes íntegrament 
noves de fins a 150. 000 €/ km (preus 
2015), que si es tracta d’arranjar vies ja 
existents, es pot reduir en el millor dels 
casos fins a 50. 000 €/ km. Era doncs una 
evidència la necessitat d’inventariar i re-
cuperar el màxim de camins ja existents, 
no només per reduir costos sinó que 
també per tractar-se de vies públiques 
que no suposarien ocupacions ni expro-
piacions. I també per a una immediata i 
ràpida realització.

La col·laboració de l’ACA a través dels 
seus experts i tècnics de la demarcació 
territorial del Llobregat també va ser 
molt important. No només pels seus 
coneixements i experiència, que vaig 
aplicar en la re-enginyeria de guals, 
sinó també per les “zones de servitud”, 
una figura clau de la legislació dels rius, 
consistent en dues franges de 4 metres 
d’amplada situades a banda i banda del 
“domini públic hidràulic”, és a dir, als 
costats de la llera del riu i fora de la zona 
normalment inundable. És una zona de 
seguretat explícitament “pública” i de 
competència exclusiva de l’Executiu, i en 
aquest cas sota la gestió de l’ACA, amb 
independència que el propietari sigui 
públic o privat. 

Així, dels 240 km de camins del 
Llobregat, més del 90% corresponia a vies 
en gran part abandonades i/o oblidades: 
camins ramaders que són inalienables, 
camins romans, camins reials, camins 
tradicionals, vies fèrries i vies de tracció 
animal..., fins a línies elèctriques (perquè 
requereixen obligadament de camí de 
manteniment), on, en molts casos, només 
calen uns mínims treballs de recuperació 
o condicionament. La resta, només uns 

20 km eren de nou traçat i on s’adscrivien 
les 250 actuacions d’enginyeria per lligar 
amb continuïtat els 220 km restants que 
recuperava. I en aquestes actuacions 
que implicaven infraestructures fluvials 
(guals, passarel·les mecàniques, baranes, 
passos de canals i rescloses, rampes per 

a peixos...), es va fer una re-enginyeria 
i a la vegada una tipificació d’uns pocs 
models normalitzats, que permetés 
productes homologables per reduir el 
seus cost i garantir la seva durabilitat, 
evitant el caos existent. Així s’entén que, 
finalment, els costos pressupostats no 

El Pont del Diable a Martorell, que va resistir l’aiguat del 1617 perquè l’aigua va 

trobar pas pels costats

Els camins dels rius de la conca del LLobregat
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superessin els 80.000 €/ km, avalats per 
contractistes disposats a fer proves de 
mostra, que ho constatessin.

La re-enginyeria de les 
infraestructures

L’inventari del que encara avui es troba 
als rius sembla un museu dels horrors.  
No només els abocadors i vessaments, 
la part de sota de les infraestructures, la 
degradació global... També impressionen 
les nombroses runes de guals -algunes de 
ben recents-, i/o l’estat precari dels exis-
tents.

La part positiva va ser analitzar els errors 
comesos. Per exemple les tensions i els 
moments de força que la crescuda del 6 
de novembre de l’any 1617 va fer caure el 
pont de Vilomara, però no altres ponts ai-
gües avall amb molt més cabal acumulat, 
com el Pont del Diable a Martorell. El per-
fil arquejat del Pont del Diable a Marto-
rell permet que amb qualsevol nivell de la 
crescuda, l’aigua sempre pugui derivar-se 
pels costats. Contràriament, el pont de Vi-
lomara fa l’efecte de contenció d’una pre-
sa quan la crescuda arriba a l’alçada de la 
seva plataforma perquè és gairebé plana.
Les anàlisis estructurals van portar a com 

fer uns ponts i guals indestructibles, i a 
més econòmics. I que siguin transitables 
350 dies a l’any, és a dir, tot l’any, perquè 
quan diluvia i hi ha crescudes, a ningú se 
li acudeix transitar, ni per un riu ni per 
cap lloc. A més, en les lleres dels rius està 
prohibit. Vaig establir tres tipus de guals: 
de rastell per als petits rierols i petits aflu-
ents, i per als rius amb cabal els de pla-
taforma i els “hiperestàtics-isostàtics”. 
I també es van plantejar alguns ponts 
singulars, reconstruint els corresponents 
ponts històrics que hi van haver fins a la 
Guerra Civil (la Baells-Pedret, pont de Ca-
brianes, antic ferrocarril de Monistrol, ...).

Espero que tot i ser una exposició molt 
genèrica, el lector s’hagi pogut fer una 
primera idea del projecte. I sobretot, de-
sitjar que s’agilitzin els lents processos ad-
ministratius i de gestió per realitzar-lo al 
més aviat millor. 

El pont de Vilomara amb una plataforma gairebé plana, requereix molta més fortalesa 

estructural. Com que al 1617 no la tenia va caure

Possible recuperació del pont del ferrocarril del Llobregat, a Guar-

diola de Berguedà. Calia fer la C-16 tan a prop del pont? Encara 

sort que no van enderrocar el del tren

Recuperar la dignitat del riu 

i el seu entorn, una natura 

excepcional, malmesa greument 

per desenes d’anys d’errors 

territorials, infraestructurals, 

urbanístics i la contaminació 

urbana i industrial. 

Transformar una claveguera en 

un parc de 150 km de llarg amb 

activitats a la natura
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Les valls d’Aston 
i de Siguer, el 
Pirineu més 

salvatge

Text de Pasqual Garriga i Martí i fotografies de Heidy Nonell Pérez

A dues passes de casa nostra amagades darrere Andorra, les llargues vall de l’Aston  i de 

Siguer són un dels espais més feréstecs i inalterats que hom pugui trobar als Pirineus. Us 

proposo una petita travessa de tres dies per descobrir aquestes valls de l’Arièja que ens 

confronten amb la natura  i ens conviden a la introspecció.

La costeruda coma de Carau amb la pleta de Quioulès al fons

Henry David Thoreau i la 
natura

El 1854 el filòsof i escriptor nord-
americà Henry David Thoreau, va 
publicar el llibre Walden, o la vida 

als boscos, fruit de la seva experiència 
d’haver passat dos anys, dos mesos i dos 
dies, instal·lat en una petita cabana al 
costat d’un estany anomenat Walden, als 
boscos del nord de Massachusetts. Hi va 
viure de forma senzilla, aïllat de la soci-
etat urbana per mirar de retrobar la seva 
essència humana. Aquesta obra és una 
barreja de diari íntim, d’aventures, apunts 
naturistes i esborrany filosòfic. 

Juntament amb d’altres publicacions Tho-
reau assentà les bases de l’ecologia i la his-
tòria mediambiental, dues de les fonts de 
l’ecologisme i la teoria del decreixement 
d’avui dia.

“Vaig anar a viure als boscos amb un pro-
pòsit, afrontar només els fets essencials 
de la vida i veure si era capaç d’aprendre 
el que ella m’hagués d’ensenyar, i per no 
descobrir, quan m’arribés l’hora, que no 
havia viscut”. Aquesta frase amaga l’es-
sència de Walden, o la vida als boscos. 

Enlloc com a les profundes valls de l’Ariè-
ja m’he sentit més a prop d’aquests pensa-
ments, i recorrent-les vaig descobrir que 
no era l’únic.

Les altes valls d’Aston i de Siguer es di-
videixen en un seguit de comes solitàries 
on no hi arriba cap pista, els camins s’han 
desdibuixat al llarg dels anys i la petja 
de l’home es limita a petites cabanes on 
a l’estiu s’instal·len alguns pastors i pes-
cadors de truites a la recerca de solitud i 
silenci.
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“Un home és ric en proporció a les 
coses a què és capaç de renunciar”

H D Thoreau

1a etapa. Vall de Rialb 
cabana de Quioulès. + 830 
m / - 915 m, de 6 a 7 h.
Iniciem la nostra travessa a l’estaciona-
ment de la vall de Sorteny, situat a 1.800 
m. És al final d’una carretera asfaltada 
que surt a mà dreta entre el poble d’El 
Serrat i l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís. 
Una pista en surt cap a l’est i du al refugi 
guardat de Sorteny. Nosaltres, però, ens 
endinsem al nord cap a la vall de Rialb. 
El camí guanya suaument alçada, primer 
dintre el bosc i després entre prades te-
nint a l’horitzó el port de Siguer. Arribem 
al refugi lliure de Rialb, a 1.990 m, solida 
construcció que forma part de la xarxa 
dels refugis bastits als anys vuitanta pel 
Govern andorrà. 

Poc després, degudament assenyalat pre-
nem a la dreta el camí que s’enfila al port 
de Banyell. Progressem en direcció oest i 
guanyem altura ràpidament. El camí clar 
al principi es va desdibuixant progressi-
vament. Darrere nostre s’obre l’alta vall 
de Rialb que va girant a l’oest i és domi-
nada pel pic de la Font Blanca de 2.903 

m. Als 2.200 m al costat d’un torrent, el 
camí desapareix totalment i només les fi-
tes ens indiquen que anem bé. Que poca 
gent que hi deu passar per aquí! Arribem 
al port de Banyell a 2.527 m al cap de 3 h 
de camí. Els francesos l’anomenen coll de 

Soulanet, ja que domina el gran estany de 
Soulanet situat als peus del pic de Thou-
masset. En els propers dos dies anirem 
tancant un circuit al voltant d’aquest em-
blemàtic cim de 2.741 m. 

Del coll estant, decidim pujar al proper 
pic de Soulanet de 2.584 m. Allí dinem 
gaudint del silenci més absolut. No bai-
xarem la vall o coma de Soulanet, que du 
a la cabana de la Sabina sinó que gairebé 
planejant avancem cap a l’est per terreny 
fàcil. Seguim un camí evident fins a un 
punt planer de la cresta de la Sal, a cota 
2.470 m on canviem de vall per situar-nos 
a l’alta coma de Senyac (Seignac als ma-
pes francesos). A l’esquerra deixem el pas 
planer cap a la coma de l’Estanyol que 
s’obre pas entre les de Soulanet i Senyac. 
Baixant aquesta última fem camí ben sols. 
El corriol desapareix i en seguim les traces 
resseguint el riu. Aquesta vall és domina-
da al sud pel cordal que uneix el pic de la 
Coma de Senyac de 2.857 m i el de Milh 
Menut de 2.778 m a la frontera andorra-
na. Trobem un ramat importat de vaques 
de raça gascona, de característic color 
blanc. Ens miren enfadades i no sabem si 
és per la nostra gossa o pel fet de que amb 
la nostra presència alterem la pau de la 
vall. A mida que perdem altura els nerets 
campen arreu i comencem a trobar pins. 

Refugi i vall de Rialb sota el port de Siguer

La cabana de Quioulès té una part lliure i una ocupada pel pastor
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Divisem una gran pleta a l’esquerra de la 
qual hi ha la cabana de Bela, a 1.780 m, 
que no figura al mapa. Per fi trobem gent! 
A la part lliure i ben arranjada hi ha dos 
joves excursionistes, a la part reservada 
al pastor hi ha aquest amb una filla i dos 
nets que hi són de visita. Progressem en 
direcció nord per sortir de la pleta. Lluny, 
més avall d’uns pendents coberts de pins, 
distingim el gran pla on hi ha la cabana 
de Quioulès, on passarem la nit a 1.611 
m. Fem capa la cabana al final de la tarda. 
Està força arreglada i ofereix també una 
part reservada al pastor i una part lliure 
de dos pisos amb taula i bancs. El pastor, 
d’uns seixanta anys, fa un més que hi és. 
Té les vaques gascones escampades per 
les cinc comes que s’obren entre aquest 
punt i la carena fronterera. El cotxe l’ha 
de deixar a més d’una hora de camí, a la 
central elèctrica de Laparan a 1.092 m. És 
dissabte i té la visita d’un fill seu que li ha 
pujat queviures. Ell porta tota la vida gau-
dint dels estius, sol allà dalt, però agraeix 
que algú li doni conversa. Quan estem so-
pant ve a oferir-nos uns senzills i delicio-
sos tomàquets fregits amb all. N’hi ha per 
sucar-hi pa. 

“Mai vaig trobar companya més socia-
ble que la solitud” H D Thoreau 

2a etapa. Pic de la Sabina 
2.561 m i cabana de la 
Sabina. + 950 m / - 580 m, 
5 h. 

Fent cas al pastor decidim pujar al pic de 
la Sabina remuntat una coma costeruda 
on el mapa francès no hi traça cap mena 
de camí. Ell ens garanteix que no hi fal-
ten fites i que el cim té una posició tan 
privilegiada que domina tot el massís de 
l’Aston. Això sí, “no hi trobareu ningú”, 
ens diu. 

Enfilem el nord en direcció el pas de la So-
lana i al final de la llarga pleta de Quioulès 
travessem una passera de ferro i trenquem 
a l’esquerra per començar a remuntar el 
torrent de Carau. Guanyem altura per 
forts pendents herbats aprofitant la fres-
ca matinera. A la vall que deixem enrere 
distingim uns bonics meandres als quals 
no havíem arribat. El neret és l’amo del 
paisatge amb permís d’algun pi i de tota 
mena de flors que la primera quinzena de 

juliol puntegen els prats de colors. Quan el 
sol ja escalfa arribem a l’estany inferior de 
Carau, a 1.970 m, que és parcialment co-
bert de vegetació. A un quart d’hora vall 
amunt trobem l’estany superior de Carau 
a 2.070 m, més gran que l’anterior però 
igualment bonic malgrat la vegetació que 
en cobreix una part. Fent cas al que ens 
ha explicat el pastor, anem cap el nord i 

pugem una coma pel vessant dret fins a la 
cresta de Carau cap a la cota 2.300 m. Des 
d’allí admirem la profunda vall de Riu-
tort dominada pel pic del Pas du Chien. 
Des d’aquell punt el camí cap el pic de la 
Sabina perd inclinació i la carena guanya 
amplada. Arribem així al nostre objectiu 
a 2.561 m al cap  de 3 h 30 min de feixuga 
pujada. Al nord tenim el massís d l’Aston, 

Les valls d’Aston i de Siguer, el Pirineu més salvatge

Arribant a l’estany superior de Carau, camí del pic de la Sabina

L’estany de la Sabina de Baix i les valls que conflueixen a la pleta de Quioulès
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i més enllà sobresurten els pics de Saint 
Barthélemy i de Soularac que s’alcen sobre 
la blanca pedrera de talc de Trimouns. A 
l’oest tenim els pics del Pas du Chien i del 
Pas du Bouc als peus dels quals s’amaga el 
gran estany de Mil Roques. Al sud queda 
la frontera andorrana on destaca el pic de 
la Serrera i als nostres peus queda la coma 
i l’estany de la Sabina que l’endemà re-
muntarem fins el pas de la Solana a tocar 
del pic de Thoumasset. Tenia raó el nostre 
amic, és una magnifica talaia i no hi ha 
rastre de persones. Per desgracia tampoc 
no hi ha rastre de cap corriol que baixi cap 
a l’estany de la Sabina de Baix. 

Després de dinar emprenem una incerta 
baixada per un seguit de costeruts pen-
dents herbats en direcció sud-est. Amb 
paciència, precaució i pas segur arribem 
al cap d’una hora i mitja a la riba de l’es-
tany a 2.060 m. L’estany de la Sabina de 
Baix, fa 220 x 80 m. És prou fondo com 
per acollir un bon nombre de truites. Està 
penjat en un lateral de la vall, cent metres 
per sobre del torrent de la Sabina i de la 
cabana del mateix nom. El conjunt de 
l’estany i la cabana atrau als amants de 
la pesca. Baixem fins la cabana situada a 

1.981 m a la que arribem a mitja tarda. Al 
voltant hi ha plantades tres tendes. Una 
pertany a una parella d’excursionistes, la 
resta són de pescadors de truites. Conei-
xem en Jean Pierre i en Ludovic dos amics 
d’una seixantena llarga d’anys. Són pesca-
dors i des de fa molts anys s’escapen una 
setmana a l’any de les respectives mullers 

i famílies per refugiar-se a la cabana de 
la Sabina i dedicar-se a pescar. La cabana 
vella i una mica tronada ofereix sis acolli-
dores places en una gran llitera amb ma-
talassos. Els pescadors ens hi encabeixen 
i ens conviden a degustar les truites de la 
Sabina. El vespre es fa llarg mentre sopem 
tots plegats. Una vetllada memorable.

La cabana de la Sabina amb el sostre cobert d’herba es confon amb el paisatge

Sopar a base de truites dintre la cabana de la Sabina
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“El més ric és aquell qui sons plaers 
són els més barats”. “La bondat és 

l’única inversió que mai falla”  
H D Thoreau

3a etapa. Ports de la 
Solana i de Siguer. + 560 
m - 740 m, 5 h 30 min
De bon matí enfilem en direcció oest, la 
pujada al Pas de la Solana remuntant la 
vall de la Sabina. Arribem a l’estany de la 
Sabina de Dalt a 2.122 m, més petit i pla-
ner que el de Baix. Des d’aquest punt divi-
sem finalment el nostre coll, que és el punt 
més baix entre els pics de Thoumasset i 
d’estany Blau. La pujada es complica mica 
a mica, ja que el terreny esdevé progressi-
vament pedregós. Els blocs d’esquist ocu-
pen el fons de la coma i es fan cada cop 
més grans. El camí desapareix del tot, sort 
n’hi ha d’alguna fita escadussera que ens 
marca la línia a seguir dintre el que acaba 
sent un laberint entre grans blocs més alts 
que nosaltres. La nostra gossa pateix de 
valent. Per sort abans del coll el caos de 
pedra dóna de nou pas a l’herba. Admi-
rem a la nostra esquena el punxegut pic de 

la Sabina i l’estany de la Sabina de Baix als 
seus peus. Arribem finalment al pas de la 
Solana a 2.481 m al cap de 2 h 30 min de 
pujada. Abandonem la vall d’Aston i re-
correrem l’alta vall de Siguer. Cent seixan-
ta metres sota el coll admiren l’imponent 

estany Blau, al qual baixem  seguidament. 
Aquest estany s’amaga a 2.335 m a tocar 
de la frontera andorrana. Fa uns 670 m x 
350 m, és realment gran, bell, profund i 
com el seu nom indica, ben blau.

“Un llac és un dels trets més bells i 
expressius d’un paisatge. És l’ull de la 
Terra i mirant-se en ell l’observador 
descobreix la profunditat de la seva 

pròpia natura.” H D Thoreau

Resseguim l’estany Blau per la seva riba 
nord i a l‘altre extrem encarem la curta i 
evident pujada al port de Siguer. Triguem 
poc més d’una hora entre coll i coll. El port 
de Siguer es troba a 2.396 m i ens retorna 
a la vall de Rialb. Un quilòmetre més a 
ponent, sobre la mateixa carena el mapa 
marca el port Vell de Siguer a 2.436 m. A 
la vall de Rialb tornem a trobar un camí 
evident, que perd altura amb decisió. A 
la nostra dreta ens observa al majestuós 
Font Blanca. Mentre perdem altura reapa-
reixen els pins i al refugi de Rialb trobem 
gent reposant. Desfent el camí del primer 
dia retornem al punt d’inici d’aquesta pe-
tita travessa. 

Definitivament hem recorregut un ter-
reny on la mà de l’home ha deixat poca 
empremta, els camins es desdibuixen i on 
el paisatge ens posa a prova a cada passa, 
traient-nos de la nostra zona de confort. 
Una experiència memorable i recomana-
ble.  Una hora més tard ens trobem passe-

Les valls d’Aston i de Siguer, el Pirineu més salvatge

Caos de blocs camí del pas de la Solana, al fons el pic i l’estany de la Sabina

A la riba de l’estany Blau entre els ports de la Solana i Siguer
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Mapes
2148 OT. Vicdessos, a Escala 1:25.000 de 
l’IGN francès.

Andorra. A Esc. 1:40.000 de l’Editorial 
Alpina.

Per l’estat de les cabanes consulteu el 
web: www.pyrenees-refuges.com, amb 
l’ajut del mapa interactiu anireu trobant 
les cabanes esmentades. 

Walden o la vida als boscos. De David 
Henry Thoreau, és un llibre  del tot reco-
manable, d’unes tres-centes pàgines, 
que compta amb nombroses edicions en 
castellà. En català, la darrera és de Sím-
bol Editors amb pròleg de Ramon Alcobe-
rro. Doble edició normal i de butxaca.

jant per l’eix comercial de les Escaldes, en-
voltats d’una gentada amb ganes de gastar 
diners. No ho diu Thoreau, però l’esperit 
de contradicció també forma part de l’es-
sència humana, oi?

Descens de la vall de Rialb al final 
de la travessa

Plànol de la travessa 
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Santa Maria, un oasis 
enmig de l’Atlàntic

Text i fotografies de Miquel Àngel Ramos Pinto

L’arxipèlag de les Açores (pertanyents a Portugal), és un conjunt de nou illes (Flores, Corvo, 

Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, São Miguel i Santa Maria) que es troben al bell mig 

de l’oceà Atlàntic, a cavall entre Amèrica i Europa. Es tracta d’un conjunt d’illes d’origen 

volcànic i a diferència de les seves homònimes les Canàries, destaca el verd perpetu de 

l’exuberant vegetació que domina el seu territori. La muntanya de Pico, a l’illa homònima, 

és, amb els seus 2.351 m, la més alta de Portugal. Les Açores són, de fet, els pics de les 

muntanyes més altes del planeta, si es mesuren des de la seva base al fons de l’oceà.

Aquestes illes comprenen una su-
perfície de 2.355 km2 i tenen 
una població propera als 250.000 

habitants i el seu nom original no es co-
neix amb exactitud, però tradicionalment 
sembla ser que deriva de l’astor (açor en 
portuguès) perquè se suposa que era un 
ocell habitual en el moment que es van 
descobrir. Malgrat aquest fet, aquest ocell 
en cap moment va estar a les illes, sinó que 
un altre rapinyaire, que era l’aligot (Buteo 
buteo) va ser el que van identificar els pri-
mers descobridors erròniament. Les illes 
estan plenes de paisatges i racons de gran 
bellesa, que ben val la pena visitar-los, i en 

Localitat d’Anjos, al nord de l’illa

el present article us vull descobrir els tre-
sors d’una d’elles: l’illa de Santa Maria, 
la més oriental de totes i que és coneguda 
com “l’illa del sol”, ja que és la de clima 
més benigne de tot el conjunt, malgrat 
que els dies en que vam realitzar la ruta, 
vam estar envoltats de molta boira i ambi-
ent humit. Això sí, amb unes temperatu-
res constants que en cap moment ens van 
fer sentir que ens trobàvem en la primera 
setmana de gener.

L’illa de Santa Maria va ser descoberta 
l’any 1427 per Diogo de Silves, té una su-
perfície de 97 km2 i una població d’uns 

6.500 habitants. La seva capital és Vila do 
Porto, que concentra uns 5.500 habitants. 
En ella podem observar vestigis de l’as-
sentament en algunes cases amb portes 
ogivals i finestres de línies manuelines. 
L’església de Nostra Senhora de l’As-
sumpció, patrona de la vil·la, és una de les 
esglésies més antigues de l’arxipèlag, tot 
i que al llarg dels anys hagi patit algunes 
modificacions. Al fortí de San Blas, els 
canons apuntant al mar recorden l’època 
dels atacs pirates.

Els jocs cromàtics estan igualment pre-
sents en les cases tradicionals de Santa 
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Maria, inspirades la majoria d’elles en 
l’arquitectura tradicional de l’Alentejo i 
l’Algarve, d’on venien els primers pobla-
dors d’aquesta illa. Aquestes cases estan 
marcades per una forma rectangular d’on 
destaca una xemeneia cilíndrica assen-
tada en una piràmide incomplerta. Cada 
una de les cinc parròquies de l’illa ha 
adoptat un color diferent per a contrastar 
amb el blanc de la cal.

L’economia d’aquesta illa, es basa en 
l’aprofitament agrícola i ramader (prio-
ritàriament boví i menys important oví) 
de forma extensiva, i en menor mesura 
el forestal, amb l’aprofitament del cedre 
japonès (Cryptomeria japonica), que po-
drem observar impressionants exemplars 
durant la ruta. El turisme està arrelant en 
les últimes dècades, però de forma molt 
dèbil i encara es pot gaudir l’illa en es-
sència pura, això sí, haurem de pensar en 
la logística per falta de serveis en alguns 
trams del recorregut.

L’illa presenta dues àrees amb relleus i ca-
racterístiques diferents: una zona plana i 
de cotes més baixes a ponent, on es troba 
l’aeroport i la capital juntament amb les 
parròquies de San Pedro i Almagreira, i 
una altra zona més accidentada a la meitat 
oriental de l’illa, amb vegetació més exu-
berant i que inclou el massís de Pico Alto, 
el punt més elevat de l’illa amb 587 metres 
d’altura, amb una bonica vista panoràmi-
ca. En aquesta regió hi ha les parròquies 
de Santa Bàrbara i de Santo Espíritu.

Aquesta illa la podem gaudir realitzant 
el GR01, conegut com a Grande Rota de 
Santa Maria, un itinerari circular que 
recorre tota l’illa, amb una longitud de 80 
km i un desnivell positiu de 2.900 metres, 
tot recorrent zones d’interès geomorfolò-
gic de l’illa més antiga de l’arxipèlag (± 8 
MA). Durant el trajecte, aquestes caracte-
rístiques es poden observar en diferents 
fenòmens on l’erosió i alteracions del ni-
vell de l’aigua del mar han donat a l’illa 
algunes de les seves particularitats, on es 
poden visitar llocs d’increïble bellesa pai-
satgística, didàctica i científica.

Passarem per platges, boscos exuberants 
i aconseguirem la cota màxima de l’illa. 
Tanmateix recorrerem alguns llocs espec-
taculars com els Barreiros, on destaca el 
de Fanecas, que amb les seves tonalitats 
de color vermellosos, ens semblarà que 

ens trobem en un altre planeta com és 
Mart. La totalitat del recorregut està de-
gudament indicat i amb un mapa de l’illa 
serà fàcil orientar-se i si estem atents a les 
marques blanques i vermelles no hem de 
patir per l’orientació. És important dir, 
que juntament a aquest recorregut hi ha 
diferents PRs que ens permeten sortir de 
la ruta i descobrir alguns racons que sens 

dubte mereixen una visita. El GR01 es 
divideix en quatre etapes amb distàncies 
assequibles i malgrat tenir alguns trams 
exigents es tracta d’un recorregut per gau-
dir dels sentits i de les meravelles que ens 
amaga aquest oasis enmig de l’oceà. Tots 
els finals de les etapes estan degudament 
indicats amb els quilòmetres i els indrets 
per on passarem.

Praia Formosa, a la costa sud de l’illa

Pastures properes a Pico Alto
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1ª etapa: Vila do Porto – 
Cardal (16,5 km) – 6 hores

Sortirem de la part més meridional de 
Vila do Porto, justament davant del for-
tí de San Blas, on comença la ruta. Pas-
sarem entre pastures per la Pedreira do 
Campo (una filtració basàltica de més de 
100 metres d’altura) i just passat un petit 
parc d’aerogeneradors anirem per un cor-
riol a mig vessant  tot passant per alguns 
abrics naturals que segurament en el seu 
temps eren refugis de pirates i corsaris, 
fins que una forta baixada ens portarà 
primer a la Prainha i per un camí arran 
de mar (totalment desaconsellable en cas 
de mal temps i amb onades grans) arriba-
rem a Praia Formosa, que és un dels llocs 
més preuats de l’illa, tant per les seves ex-
tensions de sorra fina i clara com per ser 
un dels millors punts per practicar surf. 
Creuarem el petit nucli de Praia i puja-
rem per camí fins a les Casas Vellhas i 
arribarem al petit nucli de Malbusca.

A continuació seguirem per pista asfalta-
da fins que ens desviarem per camí fins 
assolir el Monte Piedade, amb privilegia-
des vistes al sud-est de l’illa. Continuarem 
per frondosos boscos fins arribar a la peti-
ta ermita de Nossa Senhora da Boa Mor-
te. Des d’aquí, ens quedarà escassament 
un quilòmetre fins a Cardal, prop del nu-
cli de Santo Espíritu. En aquesta localitat 
ens podrem aprovisionar de queviures.

2ª etapa: Cardal – Norte 
(21,5 km) – 7 hores

Aquesta etapa es caracteritza pels grans 
penya-segats que recorrerem tant al prin-
cipi de la jornada com al final d’aquesta, 
amb la visita a dos dels quatre fars que hi 
ha a l’illa (far de Castelo i de Norte). Re-
correrem la part més oriental de l’illa.

Sortirem per carretera asfaltada en con-
tínua baixada fins que arribarem en poca 
estona al far de la Ponta do Castelo, 
abans però hi ha un mirador anomenat de 
Tia Raulinha on gaudirem d’unes vistes 
espectaculars. Des d’aquí davallarem cap 
a la població costanera de Maia, on hi ha 
una de les piscines naturals de l’illa. Des 
d’aquesta localitat de cases blanques i vi-
nyes que desafien la llei de la gravetat ens 
podem desviar uns 800 metres per poder 
veure la cascada de Aveiro (val la pena). 
Tornats al GR pujarem uns 300 metres de 

El far de Ponta do Castelo

La Cascada de Aveiro

Santa Maria, un oasis enmig de l’Atlàntic
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fort desnivell fins que passarem per la lo-
calitat de Santo Espíritu. En aquest lloc 
podem visitar l’església barroca de Nostra 
Senhora de la Purificació i el Museu de 
Santa Maria, instal·lat en una casa típi-
ca, amb dues xemeneies tubulars i el forn 
amb forma panxuda, element caracterís-
tics de l’arquitectura rural de l’illa.

Passada aquesta localitat, seguirem pel 
mig de boscos frondosos fins que arriba-
rem a la badia de São Lourenço on tro-
barem una petita localitat també de cases 
blanques amb el mateix nom i platges de 
sorra negra, tota envoltada de vinyes que 
s’enfilen de forma incomprensible pels 
pendents que envolten aquest indret. A 
l’extrem d’aquesta badia hi ha la petita 
illa de Romeiro. Seguirem amb una nova 
forta pujada fins a Barreiro i per camí as-
faltat en trams arribarem a la zona cone-
guda com a Norte, però abans d’arribar a 
aquest petit nucli, ens desviarem a la dre-
ta per continuar fins al petit far de punta 
de Norte, on destaquen impressionants 
penya-segats que el camí ens regalarà 
amb vistes fantàstiques sobre aquestos. 
Seguirem entre prats delimitats per murs 
de pedra seca i en poc més de dos quilò-
metres arribarem al final d’etapa a Norte.

3a etapa: Norte – 
Bananeiras (16,5 km) – 6 
hores
Aquesta etapa serà la més muntanyosa de 
totes i ens mourem per la part central de 
l’illa. El punt destacat serà l’ascensió al 
sostre de l’illa, el Pico Alto (587 m), que 
en cas de bona visibilitat és un perfecte 
mirador sobre tota l’illa. Destacaran en 
aquesta jornada les grans masses forestals 
de cedre japonés (Cryptomeria japonica) 
així com de pins i alzines, juntament amb 
laurisilva típica d’aquests indrets. 

Sortirem des de Norte i per camí ben 
senyalitzat anirem passant per barrancs 
amb algun que altre pont que ens perme-
trà superar els nombrosos cursos fluvials 
de la zona i arribarem en prop d’una hora 
a la localitat de Santa Bárbara. Creuarem 
aquest petit nucli seguint les marques del 
GR per carretera asfaltada i amb bones 
vistes sobre la costa est, arribarem al Poço 
da Pedreira, una antiga pedrera abando-
nada on s’ha format un llac al peu de la 
roca vermella tallada i que és sens dubte, 
un lloc obligat de pas en aquesta ruta.

 Impressionants exemplars de cedre japonés (Cryptomeria japonica), 

en les proximitats de Pico Alto

El camí entre murs de pedra seca a costa do Norte
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Continuarem davallant a un nou barranc 
tot creuant alguns cursos fluvials i per 
llarga pista de terra assolirem la Cruz dos 
picos, cruïlla de carreteres i que ens indi-
carà el camí per assolir el sostre de l’illa, a 
on arribarem després d’aproximadament 
3 km de carretera i un últim tram d’es-
glaons per assolir els 587 metres d’aquest 
cim. En el seu punt més alt hi ha les ante-
nes de telecomunicació de l’illa.

Baixarem de tan altiu punt i seguirem un 
corriol dins l’ufanosa vegetació tot con-
tornejant el que milions d’anys enrere va 
ser el cràter d’un volcà, és el lloc conegut 
com a Caldeira, des d’on gaudirem de 
vistes impressionants sobre la part oc-
cidental de l’illa. Entre grans masses de 
cedre japonès, desembocarem en una 
pista de terra i arribarem sense problemes 
a l’indret conegut com a Bananeiras, on 
acabarem aquesta tercera etapa.

4a etapa: Bananeiras – 
Vila do Porto (23,5 km) – 7 
hores
Aquesta última etapa de la ruta es carac-
teritza per una primera part espectacular, 
on destaca la costa nord-occidental de 
l’illa amb badies de grans penya-segats 
així com l’impressionant Barreiro de Fa-
necas, conegut com a “desert vermell”, i 
juntament amb les badies de Raposo, Ta-
garate i de Cré, estan considerades com 
una àrea de Paisatge Protegit Únic a les 
Açores i ja en la part final i passat la pe-
tita localitat de Anjos, recorrerem tota la 
part occidental de l’illa per terreny més o 
menys monòton i al costat de l’aeroport i 
que potser no s’adequa del tot amb la be-
llesa de la resta de l’illa però que de ben 
segur no ens deixarà indiferents.

Sortirem de Bananeiras i als 15 minuts 
arribarem a una intersecció que si dispo-
sem de ganes i temps en forta baixada ens 
portarà a la badia de Raposo, un lloc en-
voltat de superbs penya-segats. Un cop vi-
sitat tan espectacular indret, seguirem per 
boscos de laurisilva fins arribar a un dels 
indrets més espectaculars de tota la ruta: 
el Barreiro de Fanecas, que com ja s’ha 
dit és un indret únic en totes aquestes illes, 
i que el seu color vermell i taronja fort ens 
traslladarà a altres indrets. Les sensacions 
en creuar aquest “desert vermell” fan tro-
bar-nos amb nosaltres mateixos.

Passat aquest magnífic paratge, ens 
aproparem a la costa i per camí de fang i 
normalment transitat per ramat boví ar-
ribarem a la Badia de Cré on destaca el 
Monte Gordo. Des d’aquí i fins a Anjos 
seguirem les marques del GR per pastu-
res verdes separades per murs de pedra 
seca més pròpies d’Irlanda o d’Escòcia 
que d’aquestes contrades. La costa retalla-
da que ens queda a prop és espectacular. 
Arribem a aquesta darrera localitat costa-
nera on una estàtua de Cristòfol Colon es 
troba a l’entrada. Aquí trobarem una nova 

piscina natural i un bar restaurant on po-
drem reposar.

Sortirem per trams de costa retallada i 
platges negres per anar agafant una mica 
d’alçada i apropar-nos a ls voltants de l’ae-
roport que dies enrere ens ha vist aterrar. 
Seguim pel costat d’una tanca metàl·lica 
tot evitant algun que altre petit barranc 
amb curs d’aigua i en arribar a una ampla 
pista la seguirem a l’esquerra fins a una 
bifurcació sense senyalitzar (hi ha un pal 
indicador sense marques de GR) on cal-

Santa Maria, un oasis enmig de l’Atlàntic

La retallada costa do Norte

El Poço da Pedreira, a la tercera etapa
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DADES D’INTERÉS

Val a dir, que els finals d’etapa no tenen lloc concret per 
dormir, ja que són petits nuclis de població on no hi ha 
lloc per allotjar-se, el que sí tenim en les proximitats són 
shelters a Malbusca, Laposa, Norte i Raposo (antigues 
construccions totalment reformades i condicionades) que 
es poden reservar mitjançant la web www.ilhape.com, així 
com diferents allotjaments rurals repartits per l’illa:

Casa dos Tomarinhos (+351 916 688 540)
Casa do Norte (+351 910 649 407)
Casa da Avó (+351 912 237 640)
Casa Boavista (+351 918 307 221)

drà girar a la dreta en pujada per a arribar 
al costat mateix de la pista d’aterratge. A 
partir d’aquí i fins a gairebé el final de la 
jornada ja no perdrem de vista les instal-
lacions aeroportuàries. 

Aquest darrer tram el compartirem amb 
les vaques que lliurament pasturen entre 
prats i alguns petits barrancs que de-
semboquen en l’escarpada costa que ens 
quedarà sempre a la nostra dreta. Caldrà 
estar atent als senyals del GR, per tal de 
poder arribar sense problemes a la Ponta 
de Malmerendo, en les proximitats d’un 
altre far. Des d’aquí, ja tindrem Vila do 
Porto a tocar, però pels capricis de l’oro-
grafia, haurem de remuntar uns 3 km vers 
el nord per poder entrar a aquesta localitat 
per la carretera provinent de l’aeroport.

Tanmateix pot ser interessant aprofitar el servei de bus que 
recorre tota l’illa (val a dir que la freqüència no és molt alta) 
o el més econòmic i ràpid és agafar un Taxi que et pot portar 
a qualsevol punt de l’illa a preus molt assequibles (Taxi 
Mario Figueiredo +351 614 805 226).
Per arribar a l’illa de Santa Maria, cal volar primer a l’illa de 
San Miguel, a la que hi ha vols regulars des de Barcelona 
amb escala a Lisboa. Ja des d’aquesta illa, hi ha vols diaris 
per la companyia Sata – Air Açores fins a l’aeroport de 
Santa Maria (www.sata.pt). 
En cas de que no ens agradi volar, hi ha comunicació entre 
les illes per mar (més informació en www.atlanticoline.pt)

El Monte Gordo vigila la Badia de Crré

El bonic poble de 

San Lourenzo
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Text i fotografies de Carles Gel

Pal és un petit poble del Principat d’Andorra que conec molt bé, tan bé, que des de casa 

puc fer unes ascensions i unes travesses d’alta muntanya meravelloses, que no deixaran 

a ningú indiferent. Durant els mesos d’estiu, aquestes carenes i crestes és converteixen en 

el meu camp habitual d’entrenament.

Ascensions 
als voltants de Pal

Per conèixer una mica 
més 

Pal és un lloc idíl·lic, font d’inspira-
ció d’alpinistes, escriptors i fotò-
grafs de natura, i està situat en el 

NW del Principat d’Andorra, molt a prop 
de les comarques catalanes del Pallars So-
birà i de l’Alt Urgell. 

Una esplèndida carretera d’alta muntanya 
uneix Pal amb el Port de Cabús, que amb 
els seus 2.306 metres d’altitud, és després 
del Port d’Envalira, el pas transitable més 
alt d’Andorra. No obstant així, aquesta 
collada -normalment- roman tancada des 
de finals d’octubre, fins gairebé el mes de 
juny, degut a la neu i a les allaus, que en 
aquesta part del territori sovintegen, i fan 
que aquest indret sigui durant l’hivern i 
primavera molt perillós per a fer-hi acti-
vitat. És per això que a part de la zona de 

les pistes d’esquí, es restringeixi l’activitat 
durant els mesos blancs i es deixi per a 
l’estiu i bona part de la tardor. 

Durant l’estiu però les oportunitats són 
moltes, i prenent com a punt de partida 
el Port de Cabús, podrem dur a terme in-
teressants excursions i rutes d’alta mun-
tanya, inclosa l’ascensió al cim més alt 
d’Andorra, el Pic de Comapedrosa.

El coll de la Botella

El Coll de la Botella (2.064 m) és el punt de 
partida d’algunes excursions i ascensions 
interessants, entre aquestes les ascensions 
als dos cims que hi ha al capdamunt de 
les pistes d’esquí de Pal-VallNord: el Cim 

del Planell de la Tossa (2.322 m) i el Cap 
del Cubil (2.364 m), fàcilment assolibles 
des de l’esmentat coll per una de les 
pistes d’esquí. Anar i tornar és pot fer 
tranquil·lament en unes 2 h 30 min.

A l’altra banda del Coll de la Botella troba-
rem l’estètic Pic Alt de la Capa (2.572 m), 
una esplèndida piràmide que separa Pal 
d’Arinsal, i que és pot assolir sense gaires 
problemes a través del camí senyalitzat 
que porta fins el Port Negre, i des d’aquí  
cal seguir la cresta fins el cim (poc menys 
de 2 h d’ascensió).

Una tercera opció molt més factible és 
davallar per la pista de terra en direcció a 
les Bordes de Setúria, un indret preciós on 
sovintegen els prats.

Puntes del port de Cabús on la 

tranquil·litat està assegurada
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El port de Cabús

Situat a 2.306 metres, el port de Cabús 
comunica Pal amb la famosa vall de Tor, 
subsidiària de la vall Ferrera, al Pallars 
Sobirà.

Des d’aquest indret les excursions són 
unes quantes i n’hi ha de molt fermes. Per 
a mi una de les grans clàssiques, és pujar 
el pic de Setúria (2.522 m), per continuar 
crestejant fàcilment fins al pic dels Llacs 
(2.696 m), que presenta tres cims. Si és 
desitja, és pot continuar crestejant fins a 
l’esvelta Torre de Cabús (2.780 m).

Cap a la dreta és poden assolir diversos 
cims que no comporten cap mena de di-
ficultat, per exemple les Puntes del port 
de Cabús (2.403 m), el Cap de l’Ovella 
(2.541 m) i el pic Rodó (2.514 m).

Anant una mica més enllà podrem as-
solir els dos ports negres, i continuant 
crestejant podrem pujar al pic del port 
Negre i al pic del port Vell (2.655 m), així 
com continuar fins el pic de Sanfonts 
(2.885 m).

Paisatge al coll de la Botella

Arribant al cim del planell de la Tossa

La preciosa Torre de Cabús
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Igualment, del port de Cabús podem as-
solir, després d’una llarga ascensió amb 
nombroses pujades i baixades, el pic de 
Comapedrosa (2.942 m), el cim més alt 
d’Andorra. Fins i tot podem continuar 
aquesta llarga travessia, davallant vers 
l’Alta Vall d’Arinsal. 

El circ de Borgs

Amagat a l’Alta Vall de Tor, és tracta d’un 
dels racons més solitaris propers a Andor-
ra. Aquest és un racó tan bonic que sem-
pre el recomano, a qui em demana per 
fer alguna excursió a un indret solitari i 
accessible. Des del port de Cabús l’accés és 
molt ràpid i fàcil, ja que a mig camí del 
pic de Setúria, s’ha d’agafar un camí molt 
ben fressat que comença a la dreta, i que 
ens portarà un bon tros de circ de Borgs 
endins. 

Aquest és ample, de pendents suaus i ver-
des escortades per parets molt verticals, 
sobretot les del pic dels Llacs i de la Torre 
de Cabús, així com el pic de Borgs. 

Ascencions al voltant de Pal

La llarga carena del Cap de l’Ovella

Panoràmica sobre l’esplèndid circ de Borgs, a la vall de Tor

Cap del Cubil (2.356 m)
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Poder recórrer aquest indret bucòlic i so-
litari on pràcticament no hi ha camins, 
i que porta el segell d’un espai inviolat i 
sense cap transformació, és un plaer per 
als cinc sentits. Aquest és l’indret dels 
isards, dels cavalls i de les vaques, que 
conviuen harmoniosament amb aquest 
paisatge dominat per la solitud.

Podrem travessar tota la vall i enfilar-nos 
per les darreres pendents d’herba fins 
assolir la cresta de la serra de Bassiets. 
Girant a la dreta podrem assolir en pocs 
minuts el pic dels Bassiets (2.759 m) i 
crestejar fins el pic de Borgs (2.663 m). 

Igualment, tornant per la mateixa cresta, 
podrem arribar fàcilment fins al cim de la 
Torre de Cabús (2.780 m), segurament la 
muntanya més esvelta de la regió i que té 
una important paret nord. 

El circ de Borgs és estètica i solitud, però 
sobretot és un d’aquells llocs on encara és 
pot escoltar el silenci, i en els nostres dies 
això és un autèntic privilegi.  

LA MILLOR ÈPOCA

De primers de juny a finals d’octubre inclosos, que és quan les carenes 
estan netes de neu.

L’ACCÉS PER CARRETERA

Carretera general d’Andorra la Vella a La Massana. Des d’aquí conti-
nuarem en direcció a Arinsal. A l’arribar a la rotonda d’Erts, cal girar a 
l’esquerra, i continuar per la carretera que porta al poble de Pal, a les 
pistes de Pal-VallNord i finalment el port de Cabús (2.306 m).

Durant els mesos d’estiu és pot arribar al port de Cabús des de la 
vessant catalana, agafant a Alíns l’estreta carretera que ens portarà 
fins al poblet de Tor, i des d’aquí la llarga pista de terra fins el port de 
Cabús. 

ASCENSIONS MÉS DIFÍCILS

Les vessants verticals del pic dels Llacs, la Torre de Cabús i el pic de 
Borgs, presenten nombrosos corredors i estretes canaletes de neu i 
gel per a l’activitat hivernal, així com arestes i esperons força verti-
cals. Malgrat tot, la roca no és de bona qualitat i cal anar amb molta 
cura. L’aresta nord del pic dels Llacs, escalada per mi en diverses oca-
sions, n’és un bon exemple.

L’aresta SW/S del pic Alt de la Capa és un altre bon exemple d’escalada 
damunt d’una cresta no gaire difícil quan no té neu, però és més desa-
fiant quan la cresta està nevada.

L’ESQUÍ DE MUNTANYA

El pic dels Llacs presenta una pala formidable i és la millor opció de la 
zona, així com el circ de Borgs, on el pic de Bassiets i la Torre de Cabús, 
són les opcions més interessants i assequibles.

MÉS INFORMACIÓ

Mapa-Guia Andorra (1:40.000), Editorial Piolet

MÉS  INFORMACIÓ 
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Calabruixa petita

Félix Genecand, 
amb tricounis es varappa millor 

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

De vegades en francès s’utilitza el 
verb varapper com a sinònim 
d’escalar. El mot prové del 

topònim gorge de la Grande Varappe, 
que és una canal que va a parar al Mont 
Salève (a prop de Ginebra), que cap al 
1860 es convertí en un lloc habitual 
d’escalada. Cert dia, un jove anomenat 
Félix Genecand, hi coincidí amb un 
escalador italià, de cognom Tricouni, 
que malgrat tenir una constitució física 
modesta, era d’una audàcia i una agilitat 
extraordinàries. Genecand quedà tan 
impressionat que durant molt temps 
explicava al seus amics les habilitats de 
l’alpinista italià, i en parlava tant, que 
aquests decidiren posar-li el sobrenom 
de Tricouni. 

Félix-Valentin Genecand (Ginebra 
1879-1957) fou un inventor, alpinista 
i esquiador suís. Joier de formació, el 
1912 patentà un enginyós sistema de 
petites peces d’acer de diverses  mides 
i formes, que es clavaven a les vores, la 
planta i el taló de les soles de les botes, 
que en aquella època eren de cuir. A 

més, com que acabaven en  forma de 
dent de serra, s’enganxaven als petits 
sortints i cavitats de les roques afavorint 
la progressió. L’invent, que Genecand 
òbviament anomenà tricouni o claus 
tricouni, tingué un gran èxit i substituí 
el sistema de botes ferrades amb 
claus amb forma d’ala de mosca. Els 

tricounis s’utilitzaren durant el període 
d’entreguerres, fins que aparegueren 
les soles Vibram de cautxú vulcanitzat. 
Així, per exemple, els components de 
l’expedició britànica que intentà fer 
l’Everest l’any 1924, amb George Mallory 
al capdavant, n’utilitzaren. Genecand 
creà la societat anònima Tricouni, que 
va vendre milions de claus per tot el 
món. D’entre els seus clients destaquen 
els exèrcits de França, Suïssa, el Canadà i 
els Estats Units. 

A més, patentà d’altres ginys com, per 
exemple, un sistema de tancament de les 
botes d’esquí i de muntanya amb ganxos 
enlloc de cordons. Bon alpinista, obrí 
algunes vies d’escalada al Mont Salève, 
com les clàssiques Tricouni superior i 
inferior. A més, va ser un dels primers 
en pujar l’Aiguille du Grépon. L’any 1902 
a Chamonix va fer un salt d’esquí de 
22 metres, que durant molts anys seria 
rècord del món. El pic Tricouni (2.122 
m) a la Colúmbia Britànica (Canadà) i el 
Mont Genecand a la península Antàrtica 
ens el recorden.

Aquesta bonica planta de flors vi-
olades del grup de les liliàcies 
també es coneguda amb els noms 

d’all de bruixa, colobra, cap-blaus, co-
llblau, barralets o marcet, i en castellà 
amb els noms de nazareno, clavos de 
Dios o penitentes.

És una planta bulbosa herbàcia petita 
de fins a 30 cm d’alçada.  Del bulb, en-
voltat per túniques de color marró clar, 
surten entre 6 i 8 fulles que formen una 
roseta a la base. Les fulles són llargues i 
primes, i solen quedar esteses pel terra. 
Floreix del febrer al maig. Les seves flors 
s’agrupen formant una inflorescència en 

raïm d’uns 3 cm de llargada molt densa, 
de 10 a 40 flors, situada a l’extrem d’una 
tija sense fulles que surt directament del 
bulb. Les flors són blaves i petites amb 
forma de gerra. Les flors superiors de la 
inflorescència, més clares i una mica més 
petites, són estèrils mentre que les de la 
part inferior, més grans i fosques, són les 
fèrtils. 
 
La calabruixa petita és una planta de dis-
tribució mediterrània, europea (sobretot 
al sud i a l’oest) i iraniana. Al nostre país 
és molt comuna i prolifera fins als 1.500 o 
2.000 m d’altura. Es fa en herbeis, prats, 
sembrats i marges de camins. 

Família: Asparagaceae Espècie: Muscari Neglectum
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Nuvolau, ascensió al refugi més antic de les Dolomites

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El cim del Nuvolau que dóna nom 
al massís muntanyós del mateix 
nom, Gruppo del Nuvolau, és un 

dels cims més assequibles de totes les 
Dolomites. El Nuvolau és un dels punts 
culminants d’una serralada muntanyosa 
modesta pertanyent al sector de les Do-
lomites de Cortina d’Ampezzo, amb una 
situació privilegiada, doncs, tot i la seva 
curta altitud, es troba envoltat i alhora 
suficientment aïllat d’un gran nombre 
d’importants massissos dolomítics que 
el converteixen en un mirador de primer 
ordre amb una amplíssima panoràmica 
de 360º que passa per Le Tofane, Croda 
da Lago, Sorapiss, Antelao, Monte Pel-
mo, Monte Civetta, Marmolada i el ma-
teix Gruppo di Sella entre molts altres.

El Gruppo del Nuvolau s’extén de nord-
oest a sud-est, des del Passo Falzarego 
al Passo Giau, destacant-ne tres cims 
principals alineats: l’Averau (2.649 m), 
de més díficil accés i punt més elevat de 
la serralada; el Nuvolau (2.575 m), prò-
piament dit; i el Ra Gusela (2.595 m), co-
negut per la seva via ferrada que esdevé 
també una de les rutes característiques 
d’accés al Nuvolau des del sud.

Però si una cosa caracteritza el Nuvolau, 
a part de ser un dels cims dolomítics més 
fàcils d’ascendir apte per a tots els pú-
blics per la seva via normal, és el refugi 
del mateix nom que s’aixeca just en el 
punt culminant de la muntanya. El Ri-
fugio Nuvolau és el refugi més antic de 
les Dolomites. Construït el 1883 gàcies a 

una donació de Richard von Meerheimb, 
oficial de l’antiga Saxònia, en agraïment 
a la curació d’una enfermetat pulmonar 
a la propera vila de Cortina d’Ampezzo, 
rebé en un primer moment el nom de 
Sachsendankhütte degut a que la vall 
d’Ampezzo pertanyia llavors a la regió 
austríaca del Tirol. 

Per la seva ubicació aquella cabana ori-
ginal esdevingué un indret de gran im-
portància estratègica durant la Primera 
Guerra Mundial entre els anys 1914 i 
1918. La fi de la Grande Guerra, tal com 
se la coneix en aquesta zona, portà a la 
desaparició de l’Imperi Austro-Honga-
rès a mans d’Itàlia i amb ella la destruc-
ció del refugi, el qual no seria edificat de 

nou fins al 1930 amb la configuració del 
refugi Nuvolau que avui coneixem, pas-
sant a formar part de la xarxa de refugis 
del C.A.I. (Club Alpino Italiano). 

Per la seva situació extrema aquest refugi 
no ofereix les comoditats d’altres refugis 
alpins, doncs no diposa d’aigua calenta 
ni de dutxes, però amb un mínim esperit 
d’aventura permet passar unes hores en 
un indret màgic i gaudir d’unes sortides i 
postes de sol realment inoblidables.

No menys espectacular és la formació 
de Les Cinque Torri, la visita de la qual 
podem combinar fàcilment amb l’as-
censió al Nuvolau en una sola jornada. 
Les Cinque Torri es tracta d’un grup 
de roques ben visibles des del cim del 

Nuvolau mirant en direcció a Cortina 
d’Ampezzo format per cinc blocs roca-
llosos de diversa forma i altura capri-
ciosament agrupats al capdemunt d’un 
altiplà herbós, els quals podem recórrer 
a través del laberíntic Giro delle Cin-
que Torri al qual s’accedeix des dels 
propers refugis Scoiattoli (2.255 m) i 
Cinque Torri (2.137 m). Paradís dels es-
caladors, el cim més cobejat lògicament 
és el de la Torre Grande de 2.361 m, amb 
les seves tres puntes: Nord, Sud i Ovest. 
A continuació venen la Torre Seconda 
o Torre Romana, la Terza Torre o Tor-
re Latina, la Quarta Torre amb les seves 
dues puntes Torre Quarta Bassa i Torre 
Quarta Alta, i la Quinta Torre o Torre 
Inglese.

Les rutes per ascendir al Nuvolau són 
variades en distància i dificultat. La més 
fàcil és la que parteix del refugi Scoiattoli 
(2.255 m) al qual hi arribem en telefèric 
o a peu des de l’aparcament del refugi Bai 
de Dones (1.889 m), a mig camí entre el 
Passo Falzarego i Cortina d’Ampezzo. 
Des d’aquí cal seguir en tot moment l’iti-
nerari 439 vers el refugi Averau (2.413 m) 
situat just al coll entre l’Averau i el Nuvo-
lau. En aquest punt es gira a l’esquerra 
resseguint la carena del Nuvolau pel ves-
sant est, menys abrupte, i sense pèrdua 
fins al cim. Després de poc més d’una 
hora d’ascensió podrem compensar l’es-
forç, si ho desitgem, amb unes salsitxes 
a la brasa acabades de fer i  servides pel 
personal del refugi abillat amb les vesti-
mentes típiques de la zona.
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a L’any 1950 una expedició dirigida per Maurice Herzog, en la 

qual hi participaven els millors alpinistres francesos de l’épo-
ca, va voler conquerir el seu cim, pero no van trobar una ruta 
accesible i es van dirigir cap el veí Annaourna de 8.091 metres, 
aconseguint fer cim el 3 de juny de 1950. Va ser el primer cim de 
més de 8.000 metres que s’escalava. Durant la seguent dècada es 
varen anar assolint quasi tots els 14 cims de més de 8.000 metres 
que hi ha a la terra, però donada la seva dificultat, el Dhaulagiri 
es resistia. No va ser fins el 1960 que una expedició suïssa-aus-
tríaca, dirigida per Max Eiselin, va aconseguir escalar el cim. 
Era el penúltim cim de 8.000 metres en ser conquerit.

Durant la primavera de 1979, un equip alpinistic format per vuit 
muntanyencs navarresos i quatre muntanyencs catalans, van 
unirse per dur a terme una expedición que tenia per objectiu 
assolir el cim del Dhaulagiri per la seva aresta Est considera-
da la via normal. El grup català format per Ramon Bramona, 
Jordi Colomer, Joan Massons i Jordi Pons teníen en el seu po-
der el necessari permis del Govern Nepali per intentar el cim en 
l’época premonzonica. El grup navarrés va aportar la necesaria 
financiació per poder realizar aquest somni, i els esforços dels 
dos grups es van unir. El grup català va comptar en tot moment 
amb el suport de la Unió Excursionista de Catalunya i del Club 
Excursionista de Gràcia així com de la FEEC (Federació d’Enti-
tats Excursionistes de Catalunya) i de la FEDME ( Federación 
Española de Deportes de Montaña). A primers de Març de 1979 
les set tones de pes d’equipatge, material, alimentació, etc, van 
arribar al port de Bombay on es va carregar en tres camions que 
van atravesar el nord de l’Índia per accedir a la frontera indo-
nepalí i descarregar finalment a Pokhara. Més de 300 portadors 
(coolies) iniciaven, uns dies després, la marxa d’aproximació a 
peu que ens portaría durant 16 llargs dies fins al Camp Base, 
ubicat a 4.700 metres i al peu de la cara nord del Dhaulagiri.  

En lloc de seguir la clàssica ruta de Kali Gandaki ens varen con-
cedir permís per remuntar la vall del Myangdi Khola, un itine-

40 aniversari de l’expedició catalana al Dhaulagiri

El cim del Dhaulagiri, de 8.167 metres es el seté cim més alt del món i el seu nom 

prové del sanscrit (“Dhavila”, blanca - “Giri”, muntanya)

rari poc transitat pels alpinistes occidentals, fora dels camins ha-
bituals de trekking i que accedeix a nombrosos pobles i poblets a 
través d’uns paisatges espectaculars. Durant les darreres jorna-
des, la neu i el gel van fer acte de presència. Coneixedors d’aques-
ta particularitat vàrem distribuir dotzenes de calçat entre els 
portadors, però davant la nostra sorpresa varen preferir seguir 
amb els peus nus per tal de vendre posteriorment les sabates i 
obtenir uns diners a canvi. A partir de la nostre arribada al CB 
(Camp Base) es van anar fent transports als camps superiors, a la 
vegada que, ens aclimatàvem a l’alçada. En el coll nordest vàrem 
situar el Camp II i al llarg dels següents dies es van anar vestint 
els camps III, IV i finalmente el V, des d’on es va fer l’atac al cim 
del Dhaulagiri de 8.167 metres. Tres navarresos, Inaki Aldaya, 
Xabier Garayoa i Gerardo Plaza, el català Jordi Pons i un sherpa 
van assolir el punt més alt el 12 de maig de 1979. El nostre somni 
s’havia fet realitat.

Però crec que el millor es poder visionar l’excel·lent muntatge au-
diovisual que hem preparat per celebrar el 40 aniversari d’aques-
ta expedició i que es presentarà el dilluns 27 de maig de 2019 a 

les 20 h a l’auditori del carrer Calabria, 66 de Barcelona.
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En aquest número parlarem de l’art romànic, en concret dels 
seus elements arquitectònics i d’algunes de les obres més 
representatives que podem trobar al nostre país.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
maig, 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 es publicaran les solucions i el 
nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 409 dedicat 
a les Dolomites és Mateu Tauler Ametller. Podeu consultar les 
respostes a les preguntes dels números anteriors a la pàgina web de 
la revista www.excursionisme.cat

1

2

12
11

13

Solucions del Concursionisme 409: 1 Grohmann, 2 Marmolada, 3 Auronzo, 4 Tofana, 5 Dolomieu, 6 Monti Pallidi, 7 Comici, 
8 Dolomia, 9 Belluno, 10 Cortina d’Ampezzo, 11 Ladi, 12 Bolzano, 13 Trento, 14 Lavaredo, 15 Piave

3

4

5

14

6

15
7

8

9

10

1.  És una representació iconogràfica composta per quatre elements que en la 
tradició cristiana identifica els quatre evangelistes. Un bon exemple ho tro-
bem al Pòrtic de Santa Maria de Ripoll o a les pintures murals de l’Absis de 
Sant Climent de Taüll.

2. Nom en que es coneix un escultor de l’època romànica que va treballar 
entre el sud del Llenguadoc-Rosselló i les comarques de Girona a la segona 
meitat del segle XII. La portada de l’església del monestir de Sant Pere de Ro-
des seria obra seva.

3. Monestir romànic benedictí de l’antic comtat d’Empúries situat al terme 
municipal del Port de la Selva. 

4.  D’aquesta regió d’Itàlia procedeix l’estil arquitectònic dominant a Catalu-
nya durant el període romànic del segle XI. L’església de Sant Vicenç de Car-
dona és considerada l’obra mestra i màxim exponent d’aquest estil.

5. Abat benedictí, comte de Berga i Ripoll, bisbe de 
Vic i abat de Santa Maria de Ripoll i Sant Miquel 
de Cuixà. Va fundar el monestir de Montserrat i va 
restaurar les ciutats de Manresa i Cardona. Fou un 
gran impulsor de l’art romànic a Catalunya.

6. Talla en fusta d’estil romànic de la Mare de Déu 
datada del segle XII o XIII situada en un santuari 
del municipi de Queralbs. És la Patrona del Pirineu 
català.

7. Imatge que representa la manifestació de Déu 
Totpoderós, senyor de l’Univers. Té la mà dreta ai-
xecada per beneir mentre que amb la seva esquerra 
sosté el Llibre de la Vida.

8.  L’església parroquial romànica de la Nativitat de 
la Mare de Déu pertany a aquest poble situat a 1.386 
m dins del terme municipal de la Vall de Boí, a la 
comarca de l’Alta Ribagorça. 

9. Reforç vertical del mur, de poc gruix i sense base, 
normalment sense capitell, sovint connectats per 
petits arcs cecs característic de l’art romànic dels 
Mestres Llombards. 

10. Antiga abadia benedictina situada a la ciutat de 
Girona.

11. És l’arc més utilitzat en l’art romànic. Dibuixa 
mitja circumferència amb un únic centre, per la 
qual cosa l’alçada és la meitat exacta de l’amplada. 

12. És la part superior d’una pilastra o columna, 
sovint ornamentat amb escultures d’escenes bí-
bliques, ornaments que imiten la natura, fulles 
d’acant i criatures llegendàries. És una de les mos-
tres més importants de l’escultura romànica.

13. Construcció adossada a la nau de l’església o 
temple, normalment de forma semicircular. Acos-
tuma a ser cobert amb una volta i acostuma a tro-
bar-se darrere de l’altar. 

14. Tipus de volta generada pel desplaçament d’un 
arc de mig punt al llarg d’un eix longitudinal. S’em-
pra per a cobrir les naus de les esglésies o els seus 
transseptes en l’arquitectura romànica.

15. Poble del municipi de la Vall de Boí a la comarca 
de l’Alta Ribagorça que allotja dues esglésies romà-
niques declarades Patrimoni Mundial de la Huma-
nitat per la UNESCO el 2000: Santa Maria i Sant 
Climent.
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De Gelida al Montcau 643 m i el 
Roc de Forellac 629 m

Puig de Bestrecà 1.058 m.  

A
lt

 P
e

n
e

d
è

s
R

ip
ll

è
s

 |
 G

a
rr

o
tx

a

- Horari: de 4 h a 5 h per tot el circuit
- Desnivell: aproximadament +/-570 m, comptant la 

pujada final al castell
- Dificultat: moltes cruïlles i camins secundaris que ens 

poden fer dubtar. Cal dur el mapa recomanat i a poder 
ser la guia recomanada

- Època: tot l’any fins i tot a l’estiu, el vessant nord de la 
serra de l’Ordal és relativament fresc

- Cartografia: Serra de l’Ordal, Esc. 1:20.000. Editorial 
Piolet

- Bibliografia: L’Alt Penedès per camins i dreceres de Joan 
Domènech, Gabriel Espuñes i Fèlix Masachs. Edicions i 
Propostes Culturals Andana. 2014

- Accés: Sortirem del nucli de Gelida, poble molt ben 
comunicat. Hi accedim per l’autopista AP-7, sortida 26, 
o per la carretera C-243b que va de Sant Sadurní a Mar-
torell. També tenim la possibilitat d’anar-hi amb tren i 
pujar al poble amb el funicular centenari.

- Descripció: Sortim de la part alta del poble per la 
carretera de Sant Sadurní fins topar amb el parc de la 
font de Cantillepa. Pugem unes escales i seguim la pista 
asfaltada del camí de Cantillepa, on trobem les marques 

- Horari: 1 h 30 min de pujada
- Desnivell: +360 m
- Dificultat: curts trams de grimpada amb les mans prop 

del cim, factibles amb nens a partir de 6 anys
- Època: tot l’any
- Cartografia: Alta Garrotxa. Escala 1:25.000. Editorial 

Alpina
- Bibliografia: Garrotxa.  De Jordi Bastart. Número 17 de 

la col·lecció Els camins de l’Alba. Editorial Alpina. 2011
- Accés: el punt d’inici és a la carretera que va d’Oix a 

Beget, a l’Alta Garrotxa. En un trencall de la GI-522 
sota el poble de Castellfollit de la Roca prenem la GIV-
5221 cap al poble d’Oix. Hi arribem al cap de 10,5 km 
després de superar el coll de Camporiol. A Oix prenen 
la carretera de Beget i just al cap de 4 km a la cota 700 
m, on arrenca una gran pista cap a la dreta estacionem 
el vehicle. Quatre-cents metres abans hem deixat una 
altra pista menys evident, també a la dreta per on també 
podríem començar el camí.

- Descripció: Ruta curta plena d’al·licients, molt 
recomanable. El puig de Bestrecà forma part del llistat 
del repte dels 100 Cims. Just pel punt d’inici passa la 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



línia divisòria comarcal i per tant 
tota la ruta discorre dintre els confins 
del Ripollès, concretament dintre 
del vast terme de Camprodon. De la 
cruïlla, la pista fa una curta pujada 
i comença a planejar en direcció 
nord-est. A la dreta dominem tota 
la vall de la riera d’Oix. Al cap de 
vuit-cents metres arribem a la masia 
del Peirer, imponent construcció de 
tres plantes que domina un coll. Fem 
la volta a la masia i seguim pista enllà 
cap el coll de Bestrecà, ara en direcció 
nord-oest. A la dreta el Sot del Peirer 
ens separa de la serra de Bestrecà. 
Avancem poc més d’un quilòmetre 
per un bosc d’alzines fins que 
arribem a la collada de Bestrecà, a 
800 m d’altura. És un pla on pasturen 
vaques dominat per la masia habitada 
del mateix nom, que s’alça cinquanta 
metres més amunt. Seguim la pista 
que puja a la masia i en una marcada 
ziga-zaga la supera i passa per darrere 
seu. Al cap cent metres arribem a 

dominem la vall d’Hortmoier, on la 
riera de Beget s’obre pas als peus del 
Comanegra. Cap a ponent veiem com 
n’és d’escarpat el vessant nord de la 
nostra serra. Queda partida al congost 
del Grau d’Escales per la riera i la 
continuació forma la coneguda Cresta 
de Ferran. Tornem per on hem vingut.

yala la pujada al castell de Gelida. Fent 
la volta al barranc, arribem en quinze 
minuts als dos edificis de major valor 
històric de Gelida, el castell, i l’església 
romànica de Sant Pere. Pels carrers de 
la part alta del poble tornem al punt de 
sortida.

la carena cap a l’esquerra. En poc 
més de dos-cents metres fem cap al 
punt més alt del Montcau, de 643 
m. Seguint la pista tenim davant dos 
cims: a la dreta el Puig d’Agulles 
identificable pel radar meteorolò-
gic del cim i a l’esquerra queda el 
Roc de Forellac de 629 
m. Des del collet del 
Montcau baixem al coll 
de Portell en direcció 
al puig d’Agulles per 
anar a trobar una pista 
a l’esquerra. Al primer 
revolt hi ha una bifurca-
ció i prenem la pista de 
l’esquerra que passa pels 
masos de Can Migrat i 
pel de Can Volta. Pista 
avall tornem a la font 
Freda i podríem tancar 
així el circuit. Ja que hi 
som, completem la volta 
prenent un trencall a la 
dreta on un pal assen-
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De Gelida al Montcau 643 m i el Roc de Forellac 629 m
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Puig de Bestrecà 1.058 m  

RESSENYES

del GR 5. Un pal indicador assenyala 
el camí de la font Freda. Ens endin-
sem a la Vallverdina, a l’esquerre hi 
ha cingleres amb gent escalant. En un 
revolt de la pista trobem el baixant 
cap a la font Freda. De tornada a la 
pista seguim el GR per camps de 
vinyes. Deixem a la dreta Can Fari-
gola i passem a tocar de Can Rossell 
fent un marcat gir. Cinc minuts més 
enllà passem per la granja de Can 
Ginebreda. Dintre d’un bosc passem 
a tocar de dos forns de calç bessons, 
abandonats però en bon estat de 
conservació. Uns metres més enllà en 
una cruïlla de quatre pistes trobem la 
font de can Ginebreda sota una bassa 
de rec. Amagada a pocs metres dintre 
el bosc queda l’ermita de la Salut. A 
partir d’aquí la pista es va malmetent 
i puja pel coster sota dues grans línies 
d’alta tensió. Quan arriba a la carena 
a 616 m,  trobem una bifurcació sota 
una torre d’alta tensió. Abandonem 
el GR 5 que va a l’Ordal i seguim 

Gelida

Font de Cantipella

Castell de Gelida

Font Freda

Can Migrat

Can Rossell

Can Ginebreda

Montcau 643 m
Roc Forellat 629 m

Nord 

El Peirer

Coll de 
Bestrecà

Sant Andreu

Montcau 643 m

Puig de Bestrecà 
1.058 m

Nord 

Cap a Beget 

 Cap a Oix

Serra de Bestrecà

l’església romànica de Sant Andreu 
de Bestrecà. Tancada amb clau està 
en perfecte estat de conservació. 
Presenta un absis, un fris esculpit i 
una espadanya incompleta. Data del 
s XII però ja estava documentada 
l’any 977. Aquí acaba la pista i 
prenem un corriol cap el nord. 
Quan arribem a la 
carena passem al vessant 
nord i comencem a 
carenejar superant un 
seguit de passos de 
grimpada sobre roca 
calcària. Carena enllà 
fem cap al cim del puig 
de Bestrecà a 1.058 m( 
1h 30 min). Sorprèn 
trobar-hi les runes del 
castell de Bestrecà. 
Sobre una paret del 
castell s’alça el vèrtex 
geodèsic. El millor 
del cim són les grans 
vistes cap al nord on 
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