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Refugi UEC CARO 
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 UEC 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 UEC 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

Refugi UEC 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:
UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes
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Relleu a la direcció de la revista 
Excursionisme
Després de dues etapes com a director de la revista m’acomiado amb un fins aviat. La meva 

primera etapa com a director va ser del 2006 al 2010 i la segona, del 2016 a l’actualitat, va ser 

motivada per la mort del nostre estimat company Francesc Brugalada. L’equip de redacció em 

va demanar que agafés el timó de la revista en un moment difícil i no vaig poder dir que no 

malgrat que tenia els meus dubtes. Ara però crec que ha arribat el moment que entri un nou 

director que segur que ho farà molt bé, Benvingut Ramon Pascual en la nova tasca, tot i que el 

Ramon ja coneix perfectament la revista per dins i per fora ja que fa molts anys que en forma 

part com a membre del consell de redacció i com a articulista.

No puc marxar sense fer abans una confessió pública. He de dir que l’experiència a la revista 

en totes dues etapes ha estat molt bona, tant amb l’equip de la revista com amb tots els 

col·laboradors, dissenyadors i caps de redacció. També ha estat molt bona la relació amb 

els socis, sempre hem comentat que agrada i que no, què opinen, per mantenir el vincle 

necessari entre revista i entitat que ens ha ajudat a millorar i detectar errades en alguns 

articles. Els socis també són revista, amb la proposta de temes, seccions o fins i tot enviant 

textos i magnífiques fotos que han format part dels nostres calendaris.

Per acabar només afegir que marxo deixant un gran equip que sabrà mantenir el nivell que 

hem tingut fins avui. I com he dit en començar, no és un comiat fins mai sinó que és un 

comiat de quilòmetre zero. Vull dir que estaré allà, ben a prop, per col·laborar amb l’equip 

de redacció i del calendari quan sigui necessari. Estaré allà recordant la data de tancament.

Marxo doncs tranquil i amb un sentiment d’agraïment a tota la bona gent que ha estat davant 

les dues etapes per fer possible que la revista surti puntualment cada dos mesos. Un petit 

miracle del qual estic molt content d’haver-ne format part.

Jordi Martorell Chesa

Promoció conjunta de la UEC i La 
Molina 
La Unió Excursionista de Catalunya (UEC) i La Molina oferiran aquesta temporada un 10% 

de descompte en les tarifes de l’estació per als socis de la UEC. L’accés al descompte es farà 

presentant el carnet de soci de la UEC. Aquesta promoció no és acumulable amb d’altres 

descomptes en les tarifes de l’estació.   
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Els meandres del Cardener a Cardona

Frey, paradís 
d’agulles granítiques 

Sent una de les zones amb més història i rodatge de l’Argentina, Frey és un 

destí obligat per a qualsevol escalador amb certa sensibilitat per l’escalada amb 

caràcter que visiti aquest país.

Text de  Mateu Maglia i fotografies de Mateu Maglia i Gerard Barenys
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Les primeres ascensions estan do-
cumentades cap als anys vint, i la 
primera activitat pròpiament d’es-

calada la trobem l’any 1931 en un intent 
a l’agulla que domina el massís: la Torre 
Principal. D’aquí en endavant, totes les 
generacions d’escaladors locals i alguns 
estrangers van aportant el seu gra de sor-
ra amb vies pròpies de cada època, desple-
gant un ventall d’oportunitats increïble 
que va de vies sense cap assegurança fixa 
a vies que tenen cert caràcter esportiu. 

El seu recorregut, però, mai s’allunyarà 
gaire d’una ètica clarament alpina i no 
ens haurem d’estranyar dels graus ben co-
llats i l’equipament més aviat minso dels 
llargs considerats “equipats”. Ingredients 
més que suficients per assegurar un viatge 
molt divertit i alhora intens ja sigui per als 
amants de les vies desequipades dins els 
graus moderats com per als més fanàtics 
d’ajustar encastaments i les regletes ínfi-
mes que ofereix el granit. 

La zona coneguda com a Frey comprèn tot 
un seguit d’agulles que s’aglutinen just so-
bre la ciutat de Bariloche i, estrictament, 
s’anomena a la zona Cerro Catedral. El 
nom li ve del refugi Emilio Frey del Club 
Andino Bariloche base perfecta per atacar 
les agulles que té al voltant amb aproxi-
macions des de 5 min a 3 h. I com que per 
mi qualsevol viatge comença dins del cap 
de cadascú amb la visió d’alguna paret, 
ruta, nom de via o qualsevol detall, aquí 
exposem algunes de les vies que vam fer 
el març de 2019 per motivar el personal a 
visitar aquest lloc màgic.

Sifuentes-Weber sortint 
per la Sifuentes-Monti a 
la Aguja Frey 
L’agulla Frey té un bon grapat de vies, des 
de les més repetides de la zona a vies ben 
exposades i dures… A la cara sud-est hi 
trobarem un tou de vies per fer els dies 
més calorosos. La Sifuentes-Weber és la 
via més repetida de la zona, i no és per 
menys! Roca de qualitat, escalada de grau 
moderat, autoprotecció a plaer i… cinc 
minuts d’aproximació! Pot ser un molt 
bon punt d’inici de les nostres aventures 
a Frey. Hi ha dues opcions per a rapelar: 
per la cara nord que acabem de pujar o per 
la via Normal a la cara sud amb tan sols 
un ràpel i una desgrimpada per dins una 
cova que no qualificaríem de fàcil. 

Inici de la posta de sol al Tano-Sudaca
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Diedro y fisura de Jim 

La zona de la dreta de l’agulla Frey, el 
sector de Jim i el Yan Pipol són bones op-
cions per dies curts o acabar un d’aquells 
dies d’escalada on creus que encara vols 
i pots escalar una miqueta més… La Di-
edro y fisura de Jim és molt maca. Un 
primer diedre ben plaent seguit per una 
fissura on caldrà començar a encastar o 
no semblarà pas un cinquè… amb cordes 
dobles de 60 m podem fer la via d’una 
sola tirada i rapelar directe a terra des de 
la segona reunió estalviant-nos un punt 
clau en el diedre on se solen enganxar les 
cordes. 

Clemensó a la Torre 
Principal 

La Torre Principal s’aixeca dalt de tot de 
les agulles i per això sembla un dels ob-
jectius més engrescadors. El preu és arri-
bar-hi, unes tres hores aproximadament 
des del refugi. Res exagerat per veure les 
vistes des de la zona alta de Frey. Amb la 
baixada controlada des del coll del Tano-
Sudaca, nosaltres vam decidir quedar-
nos-hi un vespre per veure la posta de 
sol i val a dir que va ser un dels moments 
més impressionants de tot el nostre vi-

atge al Frey… El volcà Tronador s’aixeca 
enorme davant nostre i podem observar 
la llunyana punta del Puntiagudo, cone-
gut com el Cerví d’Amèrica del Sud, sor-

tint des d’un mar de núvols que cobreix 
Xile. Per la cara oest de la Torre Principal 
trobem aquesta via. Es pot definir com 
una via ben clàssica, ens farà buscar el 

Pla del Campanile

Frey, paradís d’agulles granítiques 
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recorregut més encertat. Molt variada i amb algun llarg ben 
ample que no ens va deixar-la acabar per una espatlla mig le-
sionada de tant fer chickenwings als ofwidths de Cochamó… 
Rapelarem per la via normal 

Del Techo a l’Abuelo 

L’Abuelo pot ser una bona opció per començar a allunyar-nos de 
la zona del refugi. Amb una aproximació de 40 min, hi trobem 
vies per triar i remenar… La del Techo és una via maca amb 
un llarg estrella per començar a pressionar una mica més. En 
l’última tirada podem sortir per una xemeneia ben divertida 
en comptes de tirar a l’esquerra. També és una bona via per re-
frescar les nostres habilitats muntant reunions, ja que no té cap 
reunió muntada i totes es poden muntar a plaer. Es rapela per la 
via Normal.

Lobo blanco i Baby Boom al Tonto 

El Tonto és una agulleta que es troba aproximadament a una 
horeta i mitja del refugi. Només hi trobarem vies de dos llargs 
però totes semblen ser d’una qualitat espectacular. Nosaltres 
vam provar-ne un parell i de ben segur que ho eren. En aques-
tes vies ja es comença a notar la plaqueta, així com les distàn-
cies entre assegurances. Preparar el cap per algun “aleje” amb 
plaqueta fina. El segon llarg de la Baby Boom no vam fer-lo 

Regletes ínfimes a les plaques de l’agulla Frey
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per desconeixement absolut de què fer. A la Lobo Blanco ens 
caldrà un 3 i encastadors petits. Completament el contrari del 
que diu la guia… Rapelarem per la mateixa línia amb un parell 
de ràpels. 

Jungle dans folie a la Tàpia 

La paret de la Tàpia va semblar-nos una bona opció per als dies 
freds i ventosos ja que es troba bastant més arrecerada. Trobem 
un bon grapat de vies, totes amb cert grau d’exposició i dificul-
tat. La Jungle en folie és la via més assequible de la paret princi-
pal i la vam trobar molt adient per pressionar una miqueta més 
amb un grau d’exposició acceptable. Trobarem alguns bolts en 
tots els llargs menys en el darrer. L’única pega és que no arriba 
dalt de cap agulla. Cal esmentar que per poder protegir algun 
tram calen microfissurers i es rapela per la mateixa línia. 

Objetivo luna al Cohete lunar 

Supermaca i ens fa pujar a una roca que sembla que estigui a 
punt d’enlairar-se cal al cel. És sense dubte la via més variada 
que hem fet en aquesta aventura. Fissures de mans, amplotes, 
bavareses, placa fina, placa atlètica, desplom ben a bloc, aresta 
tècnica… ho té tot! El descens el fem amb un ràpel i segons el 
llibre una desgrimpada fácil. Un cop més la guia ens en fa de les 
seves ja que la desgrimpada deu ser més que cinquè. Sort que hi 
ha un ràpel d’un bloc encastat… 

Coll de la paròtida

Frey, paradís d’agulles granítiques 
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Dormir: podem dormir al refu-
gi o bé acampar gratuïtament 
previ registre pel voltant del 
refugi. Temporada i clima: la 
millor temporada per anar-hi és 
gener i febrer. Al març en teoria 
comença a fer mal temps, però 
a nosaltres no ens va molestra 
gaire la meteorologia. Cal tenir en 
compte que som al voltant dels 
2.000 m i això implica un ambient 
molts cops incert i canviant, i 
més te-nint en compte que ens 
trobem a l’inici de la Patagònia. 
El vent és freqüent i fort i no ens 
hem d’estranyar d’alguna neva-
da i inclús tempestes de neu en 
ple estiu. Ara, la calor també pot 
fer insuportable l’escalada al sol 
i fer que tothom es refugiï a les 
vies a l’ombra. 

Com arribar-hi: des de Bariloche 
agafem un bus que ens porti fins 
a Cerro Catedral (20 min) i des 
d’allà tenim unes 3 h de camí en 
bones condicions i ben indicat 
fins al refugi. Realment té un 
accés ben còmode. 

Material: amb un joc de dobles 
fins al 3, un 4, alguns micros ben 
petits (0, 00…) un joc de tascons 
i alguns tascons micros (RPs) 
podrem fer la immensa majoria 
de les vies. 

Informació: existeix una guia de 
la zona de l’Editorial Patagonia 
Vertical. És força completa però 
com ja he anat comentant en les 
vies, millor no prendre-se-la al 
peu de la lletra i fer una mica de 
cas a la nostra intuïció i experièn-
cia. Nosaltres sempre vam portar 
una mica més de material del que 
es recomanava i vam interioritzar 
que un V era dur i un 6b ja… I com 
deien alguns dels locals: “Si a la 
guia posa desgrimpada fàcil treu 
la corda, perquè, si realment ho 
fos, diria baixar caminant”. Com 
sempre, al refugi trobarem infor-

mació de primera mà i actualitzada 
dels que més coneixen la zona.

Logística: en aquest punt comen-
tarem el que vam fer nosaltres que 
vam estar-nos-hi 20 dies ja que ens 
va semblar prou encertat. Vam pujar 
amb menjar per cinc dies i tot el 
material. Quan el menjar es va aca-

bar vam baixar a comprar-ne més 
deixant el material i tot el cam-
pament muntat i vam aprofitar 
per descansar un parell de dies 
a Bariloche. Finalment vam pujar 
amb menjar per als 12 dies que 
ens quedaven i disfrutar d’estar 
aïllats durant tant temps, que 
avui en dia… 

MÉS INFORMACIÓ Fissura de La jungle en folie
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GR107 o Camí 

dels Bons Homes, 

seguint les 

petjades dels 

Càtars

Remuntant la part final de la vall de la Llosa

Aquest gran recorregut, o més ben conegut com a Camí dels 

Bons Homes, és una aproximació a certs indrets on la doctrina 

del catarisme va tenir incidència durant els segles XIII i XIV al 

sud de França i a la frontera catalana amb Occitània.

Text de Miquel Àngel Ramos 
Fotografies de Miquel Àngel Ramos i Ester Jové 
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Deixant de banda fets històrics, dels que 
ens impregnaran sense dubte la ruta, 
aquest recorregut ens permetrà conèi-

xer indrets desconeguts del Berguedà, de la Cer-
danya i de l’Arieja, ja en territori francès. Si la 
nostra intenció és fer un seguiment dels càtars 
i contemplar els castells que existien en aquella 
època, us recomano que feu el GR367 (Le Sen-
tier Cathare que va des de Port la Nouvelle fins 
a Foix, tot recorrent des de la Mediterrània el 
sud-est francès). També és cert que aquest re-
corregut coincideix, en les tres últimes etapes, 
de Comús a Foix, amb el que en aquest article 
us explico.

Amb etapes exigents, la ruta està planificada 
per realitzar-la en 10 jornades. Començarem al 
Santuari de Queralt, just al costat de Berga i re-
correrem un total de 243 km i 9.460 metres de 
desnivell positiu fins que les nostres passes ens 
portin a la bonica localitat de Foix, on el seu cas-
tell amb tres torres domina la població que ha 
sabut mantenir l’esperit medieval. Les marques 
blanques i vermelles ens faran creuar per racons 
amagats, d’excepcional bellesa, d’altres on les 
vistes es perdran en l’horitzó i on la silueta de 
les muntanyes ens marcaran el camí a seguir. 
Trobarem en la Portella Blanca (2.517 m) el sos-
tre de la ruta i seguirem cursos de diferents rius 
que ens faran recórrer llargues i verdes valls. Val 
a dir que les etapes catalanes no ens quadraran 
amb els quilometratges que ens indiquen les 
guies i els rètols que trobarem, sent més en la 
realitat. Us presento a continuació una proposta 
amb horaris a ritme mig amb final en pobles on 
podrem trobar allotjament, tot i que és cert que 
de vegades no sigui l’opció més econòmica.

Al final de cada etapa, trobarem un cartell expli-
catiu de la nostra situació dins de tot el recorre-
gut amb una mica d’història de la localitat i l’in-
dret on ens trobem. La ruta és també ciclable en 
la seva gran part, tot i que hi ha trams molt exi-
gents. Tanmateix, hi ha camins alternatius per a 
aquells que vulguin fer el GR sobre dues rodes.

Un cop arribem al final de la ruta, podem tor-
nar en tren fins a la Tour de Querol i des d’allà 
a Puigcerdà i Barcelona, o bé, com vam fer nos-
altres, apropar-nos a la localitat de Tarascon-
sur-Ariège i des d’aquest indret seguint a peu 
el Camí de l’últim Càtar, rememorant els pas-
sos de Guillem Belibasta en el seu pelegrinatge 
abans de ser atrapat a traïció a Tírvia, encarce-
rat a Castellbó i posteriorment, cremat a Vilaro-
ja de Termenès al 1332, però aquesta ruta serà 
explicada en una altra ocasió. 
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1a etapa: Santuari de 
Queralt – Gósol (36 km) 
(+1.500 m, -1.250 m) (11 h)
Aquesta és una de les etapes més dures de 
tota la ruta, tot i que es pot dividir en dues 
parts un cop arribem al poble abandonat 
de Peguera i des d’allà contactar amb Cal 
Barbut de Fumanya (tel. 636 44 94 06) i 
ens podem allotjar en aquesta casa de tu-
risme rural. És una opció si volem dosifi-
car les forces.

En qualsevol cas, sortirem des del Santu-
ari de Queralt tot seguint les marques del 
GR i per pinedes arribarem al petit nucli 
d’Espinalbet per enfilar-nos a les proxi-
mitats del serrat de la Figuerassa que cre-
uarem per l’oest i passar pel Pla de l’Es-
tany i entre fagedes i pinedes agafarem 
l’antic recorregut del tren que s’utilitzava 
per l’explotació minera fins al poble aban-
donat de Peguera, on trobarem una font 
ben fresca a l’entrada de la localitat, que 
es troba en ruïnes.

Des d’aquí per bona pista ens aproxi-
marem a les immediacions de la serra 
d’Ensija, tot passant als peus de la im-
pressionant Roca Gran d’en Farrús, on 
les cordades més valentes poden trobar 
itineraris verticals de gran bellesa però de 
molt compromís. Després de penosa pu-
jada als peus d’aquesta gran roca, arriba-
rem al sostre de la jornada, a 1.979 metres, 
tot passant un petit coll. Des d’aquí ja es 
veu el Pas del Portet, a on arribarem apro-
ximadament una hora més tard (1.828 m). 
Aquí la cara sud del Pedraforca se’ns mos-
tra amb tota la seva grandiositat i per camí 
ben marcat i per pista davallarem a les pro-
ximitats de Feners. Aquí cal vigilar que al 
punt anomenat La Farga no cal creuar el 
riu sinó pujar fins al nucli de l’Espà i sor-
tir a la carretera i fer els sis últims quilò-
metres fins a Gósol passant per Sorribes. 
Si volem evitar pujar i baixar com marca 
el camí, podem seguir la carretera B-400 
fins a la localitat i final d’etapa de Gósol, 
on el seu castell “en ruïnes”, ens donarà la 
benvinguda.

2a etapa: Gósol – Bagà (24 
km) (+610 m, -1.110 m) (8 h)

Sortim des de la plaça major al costat de 
l’església i pugem de mica en mica fins a 
una àrea recreativa per marques de GR i 
PR fins que en aquest punt deixem les se-

gones i, enmig de bosc i per fortes pujades, 
arribem després d’un tram força planer i 
de prats al Colell (1.845 m), cota màxima 
de la jornada i amb molt bones vistes de 
la cara nord de l’omnipresent Pedrafor-
ca. Des d’aquí fins al final de la jornada 
seguirem la majoria de temps la pista fo-
restal. Anirem perdent alçada i passarem 
pel coll del Torn i el coll de la Bauma, on 

prop d’aquest podrem observar diferents 
obres de correcció forestal per tal d’evitar 
despreniments sobre la pista forestal. En 
aquest últim coll, deixarem una estona el 
vial i seguirem marques taronges dels Ca-
valls del Vent i un cop passat el collet de 
Murcarols (1.148 m) baixarem fins a prop 
de Sant Martí del Puig i passarem per Cal 
Cerdanyola (Aula de Natura de la Salle i 

Ramats pasturant en les proximitats de Peguera

La cara nord del Pedraforca un cop passat el Collel
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Refugi Vents del Cadí). En aquest punt 
podem acabar l’etapa si a l’endemà volem 
fer la variant de pujada pels Estrets, si no, 
tan sols hem de seguir cinc quilòmetres 
per pista fins a la localitat de Bagà, on 
trobarem diversitat de serveis i podrem 
gaudir de la seva plaça medieval.

3a etapa: Bagà – Bellver 
de Cerdanya (25 km) 
(+1.215 m, -1.006 m) (8 h)
En aquesta etapa us proposem una va-
riant potser més interessant que la que 
marca el GR. Aquest segueix al costat de 
la carretera que puja al túnel del Cadí fins 
a la localitat de Gréixer i remunta fins al 
coll d’Escriu per una llarga pista per des-
prés davallar i tornar a pujar fins al refugi 
Sant Jordi. En canvi, si tornem a cal Cer-
danyola podem remuntar els Empedrats 
seguint marques grogues (tot passant pel 
conegut Bullidor de la llet i per engorjats 
prou impressionants) fins trobar el refu-
gi. Realment és molt recomanable, però 
desaconsellable en cas de pluja o que hi 
hagin hagut grans aiguats el dia abans, ja 
que el camí creua en diferents ocasions el 
riu dels Empedrats.

Des del refugi, en poc més de mitja hora 
arribem al coll del Pendís (1.786 m), pas 

habitual del Berguedà a la Cerdanya i el 
punt més baix de la serra del Cadí-Moi-
xeró, però que en el nostre cas serà la cota 
màxima de la jornada. Deixarem la pista 
del Pendís que ens queda a la dreta i se-
guirem marques del GR per corriols en-
tre avets i pins fins al refugi dels Cortals, 
des d’allà i deixant al poc la pista forestal 
baixarem fins el pla de l’Ingla, vigileu que 

aquest tram no està gaire ben senyalitzat i 
és fàcil que ens desviem o simplement que 
fem algun quilòmetre de més. En aquest 
pla on trobem la Casa de Baix, creuarem 
un pont sobre el torrent de l’Ingla i se-
guirem durant uns vuit quilòmetres una 
pista forestal que en suau baixada ens 
farà passar primer per Talló i finalment 
arribarem a Bellver de la Cerdanya. Aquí 
serà important reposar i agafar forces per 
afrontar la que sens dubte és l’etapa més 
dura i llarga de tota la ruta.

4a etapa: Bellver de 
Cerdanya – Porta (36 km) 
(+1.485 m, -966 m) (13 h)
Etapa reina de tot el Camí dels Bons Ho-
mes, on creuarem de la Cerdanya a l’Ari-
eja tot remuntant la llarga vall de la Llosa 
i fregant la frontera andorrana. Assolirem 
el sostre de tot l’itinerari, Portella Blan-
ca (2.517 m), tot davallant la bonica vall 
de Campcardós als peus de la coneguda 
cresta Peiraforca - Roc Colom. Sortirem 
ben d’hora de Bellver i baixarem fins a la 
carretera N-260 tot creuant el riu Segre i 
seguirem aquest vial durant uns dos qui-
lòmetres i posteriorment per pista fins a 
les immediacions del Càmping la Cerda-
nya. Arribarem en unes dues hores a Pru-
llans i per camí ben senyalitzat i frondós 
passarem per Ardòvol. Aquí tindrem un 
parell de quilòmetres de carretera i des-
prés la deixarem per agafar un corriol fins 
a Sant Marc després d’haver creuat de nou 

Arribant al refugi Sant Jordi

La vall de Campcardós des de la Portella Blanca a 2.517 m
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la carretera en les proximitats del Vilar.

A partir d’aquí, agafarem una incipient 
pista pel marge dret del riu de la Llosa i 
anirem guanyant altitud molt lentament 
fins al Molí del Salt, on caldrà canviar 
de ribera per pont habilitat i que és un 
molt bon lloc per poder gaudir d’un bany 
refrescant i fruir de l’indret. Seguim el 
nostre llarg ascens i de mica en mica l’am-
bient es mostra més alpí i ens trobem ja 
dins la vall de la Llosa. Passem per la Mare 
de Déu de la Llosa, el Pla de la Molina, la 
Barraca de l’Isidro i des d’allà en mitja 
hora arribem a la Cabana dels Esparvers 
(refugi d’emergència i encreuament amb 
el GR11).

En aquest punt, seguim sempre al nord i 
enfilem el tram final de la Vall per grans 
prats fins a la Portella Blanca, a 2.517 me-
tres d’altitud. Des d’allà tenim boniques 
vistes dels que portem i del que ens que-
da. Podem admirar les crestes frontereres 
així com els contraforts del Puigpedrós 
(2.913 m). Ara només ens quedarà dava-
llar durant uns deu quilòmetres la vall de 
Campcardós, fins a la localitat de Porta on 
podrem donar per finalitzada l’etapa i tro-
bar un mínim de serveis.

5a etapa: Porta – Mérens 
les Vals (22 km) (+635 m, 
-1.059 m) (6 h 30 min)
Aquesta es pot considerar com una etapa 
tranquil·la però no per això menys boni-
ca. Hi ha l’opció d’un cop passat el coll de 

Pimorent i abans d’arribar a l’Hospitalet-
près-Andorre de desviar-nos vers l’estany 
de les Vésines i el refugi amb el mateix 
nom, i d’aquesta manera fer l’etapa més 
alpina, però aquí us descric el recorregut 
pel fons de la vall.

Sortim de la petita localitat de Porta i 
remuntem primer per pista i després per 
corriol ben marcat pel mig de les pistes 
d’esquí fins al coll de Pimorent (1.920 m), 
on podrem divisar el Pas de la Casa i les 
muntanyes andorranes. Un cop aquí en-
cara hem de continuar pujant per pista 
fins a la cota 1.955 i un cop allà, llavors 
sí, davallar fins a la localitat de l’Hospi-

talet que es troba a 1.279 metres sobre el 
nivell del mar. En aquesta petita localitat 
podem trobar serveis d’avituallament 
així com diferents gîte d’etape per que-
dar-nos si cal.

Ara ja només ens queda seguir durant uns 
deu quilòmetres per camí ben marcat en 
ocasions pista i en ocasions corriol, tota 
la fonda vall i després de passar el Càm-
ping de Mérens arribar a aquesta locali-
tat. El gîte d’etape es troba a poc més d’un 
quilòmetre per sobre del poble seguint 
les marques del GR i cartells indicadors. 
Aquesta gîte es troba en l’agregat de Vives 
on destaca la seva església romànica sense 
teulada.

6a etapa: Mérens les Vals 
– Ax les Thermes (21 km) 
(+780 m, -1.016 m) (6 h 30 
min)

Aquesta etapa originalment acaba en Or-
geix i en el seu defecte a la localitat d’Orlú, 
on hi ha una gîte d’etape per tal de poder 
allotjar-nos, però us proposo arribar-nos 
fins Ax-les-Thermes, on trobarem major 
varietat d’allotjaments i sobretot de ser-
veis, amb la possibilitat l’endemà d’em-
palmar amb el camí en uns tres quilòme-
tres.

Aquesta etapa es pot considerar un puja i 
baixa, tot i que la baixada se’ns farà més 
llarga que altra cosa. Sortirem de la gîte 

GR107 o Camí dels Bons Homes, seguint les petjades dels Càtars

 Església romànica de Méren les Vals

Arribant al Coll de Joux a 1702 m
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per fortes pujades i arribarem per les pro-
ximitats del Cap de Carbone i le Cap de 
Camp fins el coll de Joux, a 1.702 metres 
d’altitud. Aquí hi ha un refugi lliure que 
es troba en molt bones condicions en cas 
de ser necessari. 

A partir d’ara caldrà seguir una inacaba-
ble pista forestal que fa molts revolts fins a 
les proximitats d’Orlú, que ens quedarà a 
la dreta i que obviarem per anar pel camí 
del costat del riu, molt agradable fins a Or-
geix. En aquest segon poble cal pensar que 
no trobarem gens de serveis ni cap bar. Un 
cop creuada la localitat, deixarem el GR a 
la dreta i que s’enfila a la Porteille i segui-
rem la carretera D-22 durant uns tres qui-
lòmetres fins al final d’etapa. Si en tenim 
ganes podem gaudir dels coneguts banys 
termals de la localitat.

7a etapa: Ax les Thermes 
– Comús (24 km) (+1.264 
m, -921 m) (11h 45 min)
Des de la localitat termal, remuntarem 
primer per carretera i després per pista i 
corriol fins a les granges de Fournit (mar-
ques grogues) fins als peus d’Ascou, on 
empalmarem de nou amb el GR107. Arri-
barem a aquesta localitat en forta pujada 
i aquí podrem reposar aigua. Vam trobar 
un total de tres fonts tot i ser un nucli pe-
tit. Seguim el nostre recorregut entre bos-
cos frondosos i arribem a Sorgeat. Aquí 
ens desviem vers l’est i seguim per pista 
fins que la deixem i ens enfilem en forta 
pujada per camps de falgueres (evitar en 
aquest tram la calor). Després d’una bona 
suada, creuem per la cota 1.649 en el coll 
d’Ijou i per pista ampla arribem al coll de 
Pierre Blanche, on una mica abans deixa-
rem el desviament vers el refugi de Chiou-
la-Drazet que es troba guardat.

Amb bones vistes de les muntanyes i al 
sud la mítica silueta de la Dent d’Orlú, se-
guim la pista que ens porta a una cabana 
de pastor i aquí cal estar atents a no per-
dre les marques del GR107, ja que es creua 
amb una variant del GR7 que ens desvia 
cap a l’est i ens faria sortir de la ruta mar-
cada. Com a referència per assolir el coll 
de Balaguès i que és el pas correcte, cal 
agafar de referència un monticle on oneja 
una bandera occitana i passar per la seva 
esquerra. El coll és ben evident i hi ha pal 
indicador. En cas de que la bandera no hi 
sigui, segons topografia sembla ser que 

l’elevació sigui el pic Doulent amb 1.780 
metres d’altitud.

Des d’aquest coll baixem per corriol entre 
fagedes i arribem per pista a la part alta de 
Montaillou, al costat de les restes del cas-
tell. Aquí podem agafar aigua i parar en 
algun bar que hi ha. Seguim les marques 
fins a la localitat de Prades, amb opció de 
serveis i d’aigua. Ja des d’aquí tan sols ens 
faltaran poc més de quatre quilòmetres 
fins al final de la jornada a Comús, per 
camí planer. En aquesta petita localitat 

trobarem tres allotjaments per pernoc-
tar i serveis. També val a dir que aquí el 
nostre camí s’ajunta al GR 367 (le Sentier 
Cathare) i que fins a Foix, les marques i 
etapes seran comunes.

8ª etapa: Comús – 
Montségur (16 km) (+539 
m,  -796 m) (4h 30 min)
Aquesta curta etapa ens portarà fins la lo-
calitat de Montségur, famosa per la seva 
història càtara i en part un símbol dins la 

Detall de tallades arreu en boscos de faig i pi, prop del coll de Balaguès

Prop del coll de Balaguès, amb la dent d’Orlú en l’horitzó
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nostra ruta, ja que hi ha guies i informa-
cions que marquen el final de la ruta en 
aquesta petita localitat als peus del castell 
situat a 1.210 metres que va substituir al 
càtar després de ser conquerit per l’exèrcit 
croat del papa i de la monarquia francesa 
contra els càtars. Corria el maig de 1243. 
En Montségur podem trobar un càmping 
i un mínim de serveis, però hi ha un sol 
restaurant i depèn del dia està tancat, i 
l’única cantina-bar tanca pels volts de 
les 17 hores i no ofereix serveix de super-
mercat. Si volem podem allargar uns cinc 
quilòmetres l’etapa fins a Montferrier i 
d’aquesta manera podem trobar més ser-
veis i així ajuntar les tres últimes etapes 
en dues de més exigents.

Sortirem de Comús i després d’uns tres 
quilòmetres de pista entrarem dins les 
gorges de la Frau, on podrem gaudir d’im-
pressionants parets de més de dos-cents 
metres d’alçada. Davallarem durant uns 
quatre quilòmetres per camí fins a sortir 
a una pista asfaltada que durant tres qui-
lòmetres ens portarà a l’àrea recreativa de 
Pelail, on pararem per agafar forces per la 
forta pujada fins a les immediacions del 
final de la jornada. Val a dir que la pujada 
va sempre per pista al principi i després 
camí dins del bosc, pel que la calor no ens 
ha de fer patir. Un cop acabades les fortes 
rampes i després d’un tros planer ja po-
drem veure entre els arbres les ruïnes del 
castell.

Arribarem finalment a aquesta petita lo-
calitat que ha conservat el seu ambient 
un cop creuat un petit torrent i entrarem 
per la carretera. Si tenim ganes hi ha un 
sender que puja en tres quarts d’hora al 
castell.

9a jornada: Montségur – 
Roquefixade (16 km) (+623 
m, -1.016 m) (5 h 30 min)
Sortim per la part alta del poble i en mit-
ja hora arribem a un petit coll on hi ha el 
Pla dels Cremats, on diu la història que un 
cop conquerit el castell als càtars, els que 
no es van voler convertir al catolicisme 
van ser cremats en aquell mateix indret. 
Les dades parlen d’unes dues-centes per-
sones. Passat aquest punt històric, aga-
fem un tram de carretera i de seguida el 
deixem a l’esquerra i anem baixant entre 
boscos fins a la localitat de Montferrier. 
En aquest punt surt un desviament que 

GR107 o Camí dels Bons Homes, seguint les petjades dels Càtars

Impressionants parets a les gorges de la Frau

Escala de peixos a Montferrier

 Impressionants fagedes de camí a Foix
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ens porta a Tarascon-sur-Arieja que ens 
permet empalmar amb el Camí de l’Últim 
Càtar. Nosaltres, però, acabarem el GR. 
Aquí podem comprar queviures, ja que en 
Roquefixade no en trobarem.

Des d’aquesta última localitat sortim en 
forta pujada per pista i anem guanyant 
alçada per després tornar a baixar fins a 
creuar la carretera D-117. En aquest punt 
tornem a pujar entre boscos de faig fins 
a creuar una altra carretera, en aquest 
cas la D-9A. Seguim les indicacions de 
Coulzone (nucli amb unes poques ca-
ses) per carretera i des d’allà ja per pis-
ta forestal trobarem un monument als 
caiguts en la I Guerra Mundial ja a poc 
més d’un quilòmetre del final d’etapa, on 
podrem observar les ruïnes del castell de 
Roquefixade per sobre del nucli habitat. 
En aquest petit poble trobem dues gîte 
d’etape però cap tenda de serveis.

10a etapa: Roquefixade 
– Foix (23 km) (+623 m, 
-1.016 m) (6h 30 min)
Aquesta última etapa ha estat allargada 
uns quatre quilòmetres més del que di-
uen les guies ja que el tram final de carena 
que desemboca en baixada directa a Foix, 
és propietat privada i el pas està prohibit 
(coll de Porte Pa). S’ha fet un desviament 
amb marques grogues que ens porta vers 
el sud i ens allarguen el recorregut. Sor-

tim de Roquefixade als peus de les restes 
del castell i seguim en suau pujada per 
camí fins al petit nucli de Leychert, que 
l’haurem de creuar i agafarem una pista 
fins a un coll ample on hi ha una moder-
na nau o granja. Aquí seguim la pista i 
en poc l’abandonem i ens enfilem vers el 
nord cap al pas del Falcou entre el Cap de 
Touron i el Pic de l’Aspre a uns 950 metres 
d’altitud. Ara, per bona pista, passem per 
impressionants fagedes i la seguim fins al 
punt on ens desviem vers el sud que és el 

coll de Porte Pa (795 m). Aquí cal recular 
per pista un quilòmetre aproximadament 
i baixar per corriol cap al sud fins a la 
localitat dispersa de Montgaillard, des 
d’allà i entre urbanitzacions i per carre-
tera en uns cinc quilòmetres arribarem a 
Foix, final de la nostra ruta i que es me-
reix una jornada de visita pels seus car-
rers i sobretot el castell amb les seves tres 
torres, perfectament restaurat i que ofe-
reix activitats interactives, com ser ferrer, 
llançament d’arc i de ballesta...

DADES D’INTERÈS

Podeu trobar més informació de la ruta en el web www.camidelsbonshomes.com
Al llarg del camí podrem trobar diferents allotjaments a final d’etapa o bé per la meitat, a continuació us 
adjunto aquells que vam utilitzar en la ruta i algun més que pot ser d’interès: 

- Gòsol: La Cuineta de Cal Triuet (973 370 072 / 677 832 734)
- Bagà: Cal Batiste (93 824 41 26)
- Bellver de Cerdanya: La Calma de Bellver (973 51 09 29)
- Porta: Aubergue de Campcardos (0033 04 68 30 38 90)
- Mérens-les-Vals: Auberge du Nabre (0033 05 61 01 89 36)
- Ax les Thermes: Gîte et Hotel La Grande Cordée (0033 05 61 65 77 00)
- Comús: Gîtes et Loisirs de Montagne –Anne Pallarés- (0033 04 68 20 33 69)
- Montségur: Chambre d’hôtes “Le Pelerin” (0033 06 66 20 91 37)
- Roquefixade: Gîte d’etape (0033 05 61 66 44 56) Les Diligences (0033 06 41 92 30 47)
- Foix: Auberge Le Léo (0033 05 61 65 09 04)

Cartografia:

- GR107: El Camí dels Bons Homes. BERGA – FOIX. Editorial Cossetània-Alpina. Mapes a escala 1:50.000
- Sur les traces des Cathares. GR107. Le Chemin des Bonshommes. Topo Guides.
- Cartografia dins el web de www.caminsdelsbonshomes.com

 El ben conservat castell de Foix
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10 rutes circulars al Parc Natural dels Ports, a la zona del Mont Caro, sortint des del 

Refugi Caro UEC

Text i fotografies de Josep Estrada

Territori Panxampla

Una història d’un bandoler que es 
coneixia les nostres muntanyes 
com el palmell de la mà. Mitjan-

çant el Territori Panxampla volem que 
disfruteu dels racons, senders, paisat-
ges… Com ell, estareu quasi bé sols però 
sense haver-vos d’amagar. 
Joan Pujol Fontanet, més conegut amb el 
seu malnom de Panxampla, era un ban-
doler de les terres del sud de Catalunya. 
Va néixer a Alfara de Carles el 23 d’abril 
de 1857 i morí el 16 de juny del 1883. 
Panxampla era famós i conegut pels po-
bles d’Alfara de Carles, els Reguers, Be-
seit i per les muntanyes dels Ports i fins i 
tot a les terres d’Espanya.
Va ser sotmès a un consell de guerra i 
sentenciat a mort per haver ferit un 

guàrdia civil, en una de les nombroses 
escaramusses hagudes pels Ports de 
Tortosa-Beseit. Després d’un crim de 
taverna que probablement no havia co-
mès ell, fugí a la muntanya, on s’amagà 
i sobrevisqué uns tres anys. Finalment 
va passar a França on va romandre dos 
anys com a soldat carlí exiliat.
Va conèixer Victorine, i tingueren un 
fill. Fou pres per dos gendarmes i dos 
guàrdia civils en un cafè de Carcassona, 
el 7 de desembre de 1882. Fou afusellat 
per un escamot de soldats al costat de la 
porta de Sant Antoni a la ciutat de Tar-
ragona el dia 16 de juny de 1883 a les 8 
del matí.
Segons Vergés Paulí, Panxampla «feia 
anar esparverats els masovers de les 

muntanyes dels Ports, tot i que hi havia 
gent que el defensava, ja que només te-
nia ‘males entranyes’ per als rics i per 
als que el perseguien i en canvi tenia bon 
cor per als pobres». D’aquí que a vega-
des al sud de Catalunya se l’ha conegut  
també com “el Robin Hood de les terres 
de l’Ebre”. 
Explica la tradició oral que només por-
tava una manta, un trabuc i un punyal. 
Es pot dir que la seva història o llegenda 
sempre ha estat present pels pobles on es 
va moure, fins i tot el popular grup de 
cantautors de les Terres de l’Ebre Quico 
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries té 
en el seu repertori una cançó dedicada a 
la figura de Joan Pujol Fontanet, el ban-
doler més conegut del sud de Catalunya.

Parc Natural dels Ports
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RUTA NÚM. 1 ALFARA DE CARLES

Total km: 31.24 km

Desnivell positiu: 1.675 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 9h. 34min.

Temps aprox. caminant/corrent: 6h. 45min.

Altitud mínima de la ruta: 244 m

RUTA NÚM. 2 LES FONTS DEL TOSCAR

Total km: 14.31 km

Desnivell positiu: 901 m

Dificultat: moderada

Temps aprox. caminant: 5h. 44min.

Temps aprox. caminant/corrent: 3h. 20min.

Altitud mínima de la ruta: 500 m
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RUTA NÚM. 3 GUBIES DE LA VALL FIGUERA

Total km: 15.54 km

Desnivell positiu: 1.460 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 7h. 44min.

Temps aprox. caminant/corrent: 3h. 40min.

Altitud mínima de la ruta: 639 m

RUTA NÚM. 4 ELS 2 KMS VERTICALS

Total km: 15.46 km

Desnivell positiu: 1.491 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 7h. 20min.

Temps aprox. caminant/corrent: 3h. 51min.

Altitud mínima de la ruta: 238 m

Territori Panxampla
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RUTA NÚM 5. MOLES DEL MORO I CASTELLONA

Total km: 13.87 km

Desnivell positiu: 1000 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 7h. 30min.

Temps aprox. caminant/corrent: 3h. 41min.

Altitud mínima de la ruta: 849 m

RUTA NÚM. 6 COVA PINTADA I LO COMPTADOR

Total km: 17.13 km

Desnivell positiu: 1.184 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 9h. 30min.

Temps aprox. caminant/corrent: 6h. 14min.

Altitud mínima de la ruta: 794 m
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Territori Panxampla

RUTA NÚM. 7 COVA EBRE I ESCARRISSONS

Total km: 17.13 km

Desnivell positiu: 1.184 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 9h. 30min.

Temps aprox. caminant/corrent: 6h. 14min.

Altitud mínima de la ruta: 794 m

RUTA NÚM. 8 EL FAIG PARE I EL PI GROS

Total km: 31.20 km

Desnivell positiu: 1.291 m

Dificultat: difícil

Temps aprox. caminant: 10h. 29min.

Temps aprox. caminant/corrent: 6h. 14min.

Altitud mínima de la ruta: 947 m
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RUTA NÚM. 9 ELS TEIXOS DEL MARTURI

Total km: 7.73 km

Desnivell positiu: 427 m

Dificultat: fàcil

Temps aprox. caminant: 3h. 00min.

Temps aprox. caminant/corrent: 1h. 30min.

Altitud mínima de la ruta: 987 m

RUTA NÚM. 10 LA RUTA DE LES COVES

Total km: 20.09 km

Desnivell positiu: 599 m

Dificultat: moderada

Temps aprox. caminant: 7h. 25min.

Temps aprox. caminant/corrent: 4h. 30min.

Altitud mínima de la ruta: 996 m
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Sergi 
Mingote, 
Sergi 
Mingote, 
segon acte, el repte es fa olímpic

L’alpinista de Parets del Vallès va de rècord i amb el projecte 14x1000 Catalonia 

Project fa un doble salt. D’una banda, vol batre el rècord Guinness ascendint els 14 

vuitmils del planeta sense oxigen en 3 anys, la meitat de temps del coreà Kim Chang-

Ho actual recordman, i alhora, fer d’ambaixador de la candidatura dels Jocs Olímpics 

d’hivern Barcelona-Pirineus 2030.

Text de Jordina Tarré i fotografies de Sergi Mingote

Després del projecte 3x2x8.000 en 
què Sergi Mingote ha coronat 6 
vuitmils en 367 dies, l’alpinista de   

Parets del Vallès completa el somni i aliat 
amb la Generalitat de Catalunya (Secre-
taria Geenral de l’Esport), es converteix 
en el primer ambaixador de la candida-
tura Barcelona-Pirineus 2030 i farà els 8 
vuitmils que li falten per completar els 
14 en 600 dies. Tot plegat bestial si tenim 
en compte que de completar el repte re-
duiria a la meitat el rècord que ostenta el 

coreà Kim Chang-Ho, que va coronar els 
14 vuitmils en 7 anys, 10 mesos i 6 dies. 
Ferran Latorre i Oscar Cadiach també 
han coronat els 14 vuitmils del planeta, 
Latorre hi va emprar 17 anys i ho va fer 
amb oxigen a l’Everest, Cadiach, per la 
seva banda, els va anar assolint al llarg de 
la seva carrera alpinística, 32 anys, això 
sí els va fer tots 14 sense oxigen. Tot i el 
repte que suposa, Mingote no viu obsessi-
onat amb les xifres. Si són dos dies més o 
menys, la fita és la mateixa. 

Si parlem d’un projecte de l’ex alcalde de 
Parets del Vallés no es tracta només de 
pujar i baixar i pel camí explicar en què 
consisteix la candidatura olímpica sinó 
que tot s’ha de fer tenint en compte els 
principis Mingote i un d’ells és el d’inclu-
sió. I és que l’alpinista català és també pre-
sident d’ONAT Foundation, una fundació 
privada que té com a objectiu la inclusió 
mitjançant l’esport. De fet, en la primera 
part del repte ja va treballar en tirar en-
davant la “1a Expedició Inclusiva a l’Eve-
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rest”, on hi van participar una desena de 
joves d’Apindep (Cooperativa adreçada a 
les persones amb discapacitat de primer i 
segon grau) a realitzar un trekking de set 
dies per una de les regions més espectacu-
lars de l’Himàlaia.

Un altre dels valors afegits que comporta 
el projecte de Mingote és que ell mateix 
serà una mostra vivent del que l’altitud 
fa en un cos humà. És per això que el seu 
quarter general, base de preparació física, 
és el CAR de Sant Cugat, socis del repte 
perquè l’equip mèdic del CAR treballarà 
amb ell per obtenir noves dades sobre ren-
diment i altitud, tal com va passar amb els 
estudis fets durant el projecte “3x2x8000”, 
les dades que s’obtinguin a partir del cos 
de Sergi Mingote serviran de referència 
per aplicar paràmetres d’entrenaments 
amb dèficit d’oxigen als esports de resis-
tència. No és d’estranyar que el director 
del CAR, Ramon Terrassa, consideri que 
és un regal pel centre poder treballar amb 

Camp 3 del Manaslu

A pocs metres del cim del Gasherbrum 2

A l’altra pàgina. Autoretrat de Sergi Mingote al cim del Dhaulaguiri



28

Mingote. Amb ell s’estudiaran diversos 
camps de la fisiologia, per establir vincles 
entre la preparació i el rendiment i crear 
protocols per a futures expedicions. Val 
a dir que l’alpinista està en un estat de 
forma esplèndid ja que amb 48 anys tor-
na a gaudir d’un ritme cardíac en repòs 
de 37/38 pulsacions. Una fera a l’estil de 
Kilian Jornet, com ell, els estudis genè-
tics han demostrat que té altes capacitats 
d’adaptació en altitud. S’entén doncs 
que un cop capbussat en la primera part 
del projecte el seu cap ja va començar a 
treballar en una il·lusió de feia molt de 
temps, els 14 vuitmils sense oxigen. 

La capacitat de fer feina de Mingote és 
ingent però els projectes alpinístics són 
durs de tirar endavant. Mingote compta 
amb el suport necessari a nivell econò-
mic però l’alpinisme, com diu ell mateix, 
no és el fútbol, i tot és més complex quan 
es parla de diners. Però si els somnis van 
carregats de valors no hi ha límits. Amb 
tot, quan es parla de vuitmils cal pensar 
també en els riscos. Els primers vuit-
mils que ha d’afrontar Mingote no estan 
exempts de perills com és el cas de l’An-
napurna (8.091 m) on hi ha moltes allaus 

Sergi Mingote, segon acte, el repte es fa olímpic

Celebrant el Dhaulaguiri amb 
Samu Sherpa

Amb aquesta fotografia Mingote va 
anunciar que havia fet el cim 
del Dhaulagiri 

Sessió d’entrenament a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat
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i és el primer cim que es trobarà Mingote 
el 2020. Però no és l’únic repte majúscul 
que li queda per fer, el Kangchenjunga 
(8.596 m) amb  una ruta molt exposada 
serà el següent. Al repte de qualsevol 
vuitmil cal destacar, a banda, fer l’Eve-
rest sense oxigen, la temporada passada 
de tots els ascensos completats només 
un va ser sense oxigen. El primer vuit-
mil que enceta la segona part del repte 
14x1000 és el Dhaulagiri (8.167 m) tot i 
que no es va començar amb el temps de 
cara.

Mingote recorda sempre que la munta-
nya requereix prendre decisions molt rà-
pides, estar fresc i en aquest cas, a més, 
cal recuperar molt bé per encadenar i 
afrontar tots els cims pendents. I no no-
més s’ha de treballar la part física i tèc-
nica sinó que les emocions i la ment han 
d’estar focalitzades a la perfecció. Cal 
pujar a la muntanya, sobretot si fan més 
de 8.000 metres, amb la ment neta i amb 
molta motivació. 

I finalment, el 3 d’octubre de 2019, a les 
10 del matí hora europea, Sergi Mingote 
es convertia en la primera persona que 
ascendia aquest any al Dhaulaguiri sense 
oxigen. Fer-ho a la tardor encara té més 
mèrit perquè de bon començament l’as-
cens es va complicar molt a causa del mal 
temps. 

Però, el projecte de Mingote tira endavant 
i acaba l’any amb l’ascens, i el descens, al 
Dhaulaguiri de 8.167 metres. Han calgut 
444 dies si comptem que és ja el setè cim 
dels 14 del planeta. Per tant, el ritme és 
boníssim per tal de complir l’objectiu de 
fer els 14 cims en 1.000 dies. Mingote va 
saber mantenir la paciència i perseverar. 
Una feina d’equip d’equip tal com senya-
la l’alpinista català per la qual va comp-
tar amb l’ajuda de Sanu Sherpa. 13 hores 
emprades en fer l’ascens, 21 hores en to-
tal si comptem també el descens. El ma-
teix Mingote explicava des del seu perfil 
de twitter (@sergi_mingote) com el dia 
3 d’octubre de 2019 havia aconseguit el 
cim, un projecte narrat en primera per-
sona, que també es pot seguir en temps 
real també des de (@RaceTrackertw).

Moltes felicitats i molta força Sergi, et 
seguirem d’aprop en el teu repte. Proper 
capítol: l’Annapurna (8.091 metres) pre-
vist pel març de 2020. 

 

Sergi Mingote va aconseguir completar el juliol de 2019 el repte 
“3x2x8000”, el rècord mundial d‘ascensos a cims de 8.000 metres, 
coronant-ne sis sense la utilització d’oxigen artificial en només 367 dies 
(Gasherbrum II, Nanga Parbat, K2, Manaslu, Broad Peak i Lhotse). Afronta 
ara l’ascensió dels vuit cims restants en 600 dies. La primera expedició 
es centrarà a pujar el Dhaulagiri, de 8.167m, la setena muntanya més 
alta del món i una de les més difícils per la seva ubicació i meteorologia. 
A continuació, vindrà l’Annapurna (8.091m-març 2020), el Kanchenjun-
ga (8.586m-maig 2020), el Gasherbrum1 (8.068m-juliol 2020), el Cho Oyu 
(8.201m-setembre 2020), el Shisha Pangma (8.027m-octubre 2020), el 
Makalu (8.463m-abril 2021) i l’Everest (8.848m-maig 2021).

Descens complicat al K2

Acte de presentació del projecte 14x1000 Catalonia Project
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Sergi Mingote, segon acte, el repte es fa olímpic

14x1000 
Catalonia Project

1.- Broad Peak (8.051 m), cim el 16 de juliol de 2018

2.- K2 (8.611 m), cim el 23 de juliol de 2018

3.- Manaslu (8.163 m), cim el 25 de setembre de 2018

4.- Lhotse (8.516 m), cim el 17 de maig de 2019

5.- Nanga Parbat (8.125 m), cim el 3 de juliol de 2019

6.- Gasherbrum II (8.034 m), cim el 18 de juliol de 2019

7.- Dhaulagiri (8.167 m), cim el 3 d’octubre de 2019

8.- Annapurna (8.091 m), març 2020

9.- Kangchenjunga (8.586 m), maig 2020

10.- Gasherbrum I (8.080 m), juliol 2020

11.- Cho Oyu (8.188 m), setembre 2020

12.- Shisha Pangma (8.027 m), octubre 2020

13.- Makalu (8.485 m), abril 2021

14.- Everest (8.848 m), maig 2021

Obrint camí cap al cim del Manaslu

Homenatge i record emocionat per a Juanjo Garra, al cim al Dhaulagiri
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TANYA
SECCIÓ D´INICIACIÓ

A LA MUN

celebreu 

el nadal 
amb el cava 

de la UEC 

Ampolla sola: 7 €

Caixa 6 ampolles: 40 € 

*A totes les seus de la Unió Excursionista de Catalunya

Unió Excursionista de Catalunya

Cava

etiq
ueta

t 

per 
la 

UEC
!
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h L’ELI ens ha deixat el dia 25 de setembre de 2019, després d’una 

terrible malaltia que ens ha colpit a tots. La seva vinculació a la 
UEC de Mataró ens ve de molts anys enrere, de quan el seu marit 
JOSEP MANUEL ANGLADA junt amb el seu cosí FRANCESC 
GUILLAMÓN  vingueren a Mataró a impartir  la conferència 
i passar les diapositives de la seva campanya d’escalades a les 
Dolomites,  muntanyes encara en aquella època desconegudes 
per nosaltres. A partir d’aquell moment, s’inicià una  amistat 
amb gent de la UEC de Mataró que perdura per sempre més. 
Gairebé cada any la cordada Anglada (en Jose i l’Eli) ens venia 
a presentar les activitats  amb una conferència i diapositives de  
gran interès.

Els anys 60 l’ELI entrà amb força al mon de  l’escalada,  com 
a integrant de la primera cordada totalment femenina al cavall 
Bernat de Montserrat ,  formant cordada  en moltes ocasions, 
amb el seu marit  en importants vies de dificultat  i participant 
en alguna expedició .  Ha esdevingut tot un referent per les dife-
rents generacions de dones escaladores. 

L’última vegada que l’hem vist en públic a Mataró, ja suportant 
la malaltia, va ser el juny de 2018, a la 2a Mostra de Cinema de 

Paraules de comiat per a Elisabeth Vergés i Costa

Muntanya  que organitza la nostra entitat conjuntament amb els 
amics de l’Agrupe al Foment Mataroní. En aquesta ocasió, ens 
presentà ENCORDADES, el documental  històric sobre l’evolu-
ció de l’escalada femenina, al acabar,  varem gaudir d’una taula 
rodona amb varies de les protagonistes.

Però l’ELISABETH VERGES ha sigut molt més que una dona 
muntanyenca i escaladora ha sigut una gran mare  de família  
amb tres filles,  per vacances d’estiu, sempre estudiava un viatge 
on poguessin gaudir els pares i també els fills, en aquest punt 
amb amics de Mataró pares de família amb fills de les mateixes 
edats i lògicament amb  les mateixes idees i objectius forjaren 
una gran amistat  i sortides conjuntes. A partir d’aquesta amis-
tat i coincidint en la participació de la filla gran  la  Sònia, a 
un curset d’esquí de muntanya a Mataró la família ANGLADA 
VERGES es van fer socis familiars de la UEC de Mataró

Al assabentar-nos de la trista notícia, tots i totes amants de la 
muntanya i la natura som conscients que hem perdut una gran 
persona i amiga. 

Descansi en pau 

Pionera en l’escalada femenina en roca i  gel, alta muntanya i mare de família

Elisabet vergés i Jose Manuel Anglada amb el Mont Blanc el fons. 
Fotografia. Salvador Floriach

Elisabet vergés i Jose Manuel Anglada, observant pintures rupes-

tres prehistòriques al massis del Tassili n’Ajjer. Argèlia. 
Elisabet verges fotografiant una pintura rupestre prehistòrica al 

massis del TAssili n’Ajje, Argèlia.
Fotografies Salvador Floriach
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LLENGUA I MUNTANYA

D’acord amb el Consell de Redacció 
pensem que cal tornar a insistir en al-
guns punts ortogràfics, de lèxic i d’es-
til com són:
• Hem d’escriure altitud quan fem re-
ferència a la distància vertical al nivell 
del mar i no alçada. 
• Els noms d’accidents geogràfics s’es-
criuen en minúscula: riu, pla, coma, 
llac, pic, etc., però si forma part del 
nom propi aleshores va en majúscula. 
Exemple: Pica d’Estats.
• Els càrrecs o títols també van el mi-
núscula. Exemple: papa Francesc, rei 
Albert, president Macià, etc.
• Els títols de llibres, pel·lícules, obres 
de teatre, etc. van en cursiva així com 

les paraules d’un altre idioma i no en-
tre cometes.
• En les xifres a partir d’un miler s’hi 
posa un punt. Exemple: 1.345m. No 
així en les dates. Exemple: som a l’any 
2019.
• Posarem sempre fins a quan s’in-
dica un límit o punt final. Exemple: 
fins a l’arribada. Quan és una expres-
sió temporal. Exemple: fins a les 9h. 
També davant d’infinitiu. Exemple: 
fins a resoldre.
• Cap a indica l’aproximació espaci-
al, temporal o de quantitat. Exemples: 
girarem cap a la dreta. Arribarem cap 
a les dues. En aquest cistell hi caben 
cap a dos quilos de mongetes.

• Quan fem l’abreviatura dels nume-
rals ordinals, hem de posar l’última 
lletra i  no volada. Exemple: 2n, 3a, 
5è, etc.
• Per fer les abreviatures, en general, 
s’escriu la primera síl·laba i la següent 
consonant. Exemple: pàg., núm., tel. 
etc. I es conserva l’accent.
• El símbols no tenen plural i no 
s’acostuma a posar punt darrere. 
Exemples:
22 Km, 3Kg, 4m, etc.

Bé, ja hi tornarem en un altre núme-
ro de la revista. I ja sabeu que si teniu 
algun dubte, ens escriviu un correu i 
intentarem solucionar-lo.

APUNTS ORTOGRÀFICS, DE LÈXIC I D’ESTIL
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CICLE DE PROJECCIONS DE MUNTANYA 
DE LA UEC DE BARCELONA 2019-2020

www.uecbarcelona.org // TELEgram:@projeccionsuecbarcelona 

Maleïda 1882
Territoris inexplorats

Gel i nòmades a 
l’àrtic rus

24 octubre 28 novembre 19 desembre 16 gener
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SMS DE  

Oreneta

Bradford Washburn, amb bones fotos 
es va a tot arreu

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

El mont Lucania (5.226 m) és el ter-
cer cim més alt de les muntanyes 
Saint Elias, serralada situada a 

cavall d’Alaska i els estats canadencs de 
Yukon i la Colúmbia Britànica. 
L’any 1937 Bradford Washburn i Robert 
Bates es plantejaren pujar-hi. Donat que 
l’aproximació era molt difícil, contacta-
ren amb Robert Reeve, un aviador especi-
alista en vols a zones remotes, perquè els 
portés a la glacera de Walsh (2.670 m). El 
18 de juny l’avió de Reeve, un monomo-
tor lleuger equipat amb esquís, aterrà a la 
glacera amb algunes dificultats, ja que la 
calor d’aquells dies havia estovat molt la 
neu. Per aquest motiu, en fer la posterior 
maniobra d’enlairament, l’avió s’enfonsà 
dins la neu. Després de treure’l i espe-
rar cinc dies que la temperatura baixés, 
Reeve aconseguí fer volar el monomotor. 
Tanmateix, acordaren que no recolliria 
Washburn i Bates, que haurien d’arribar 
pel seu propi peu a algun lloc civilitzat.
Els expedicionaris van fer el Lucania el 
9 de juliol i dos dies després el mont Ste-

ele (5.073 m).  Des d’aquí van recórrer la 
glacera de Steele fins a arribar al riu Don-
jek, que creuaren amb moltes dificultats. 
Finalment, el dia 19 arribaren al llogaret 
de Burwash Landing, després de tres set-

manes èpiques en què van caminar uns 
250 km.
Henry Bradford Washburn (Cambridge, 
Massachusetts, 1910-Lexington, Massac-
husetts-2007) fou un explorador, alpinis-
ta, fotògraf i cartògraf nordamericà. Di-
rector del museu de la ciència de Boston 
entre 1939 i 1980, se’l considera un dels 
millors alpinistes estatunidencs del perío-
de 1930-50. Realitzà nombroses primeres, 
sobretot a Alaska, molt sovint amb la seva 
muller Barbara, que va ser la primera dona 
a fer el Denali. Fou un pioner en el camp 
de la fotografia aèria, que utilitzava per 
preparar expedicions i per confeccionar 
mapes de gran qualitat. En col·laboració 
amb la National Geographic Society i el 
Swisstopo, publicà, entre d’altres, mapes 
del Denali, l’Everest i el Gran Canyó del 
Colorado. Va escriure un bon grapat de 
llibres i articles, i rebé distincions i reco-
neixements en els àmbits alpinístic i aca-
dèmic. El Bradford Washburn American 
Mountaineering Museum, a la ciutat de 
Golden (Colorado), ens el recorda.

És un ocell migrador gregari proce-
dent de l’Àfrica d’on arriba per apa-
rellar-se i criar, tot buscant un bon 

clima. Es tracta d’una petita au de color 
negre blavosa delicada i gràcil molt comu-
na que nidifica a l’estiu arreu del territori. 
Hi ha diverses espècies d’orenetes, però les 
més conegudes són l’oreneta vulgar, Hi-
rundo rustica, i l’oreneta cuablanca, De-
lichon urbica. 
L’oreneta cuablanca és més petita i té la 
panxa i la gola blanques. El dors és de color 
negre, excepte el carpó que és blanc. L’ore-
neta vulgar en canvi té la gorja rogenca i 
una cua en forma de forquilla més llarga i 
forcada que la de l’oreneta cuablanca. 
L’oreneta cuablanca cria a l’interior dels 
pobles sota els balcons o sota els ràfecs i fa 

els nius de fang poc oberts, al contrari que 
els de les orenetes comunes que fan nius de 
fang arrodonits i més oberts preferentment 
en nuclis rurals a les masies en llocs arrece-
rats en construccions, porxos, corts, pons 
o pous.  
A Catalunya, arriben els primers exem-
plars cap al febrer, però el gruix de la pobla-
ció sol arribar a l’abril o el maig. Emigren 
a l’Àfrica on passen l’hivern. Acostumen a 
tornar cada any al mateix lloc. Les orene-
tes s’alimenten exclusivament d’insectes 
que cacen en vols acrobàtics de persecució 
amb la boca ben oberta. Els beneficis que 
ens aporten han desembocat en la protec-
ció legal de l’espècie, tant a nivell nacional 
com internacional. Els seus nius no es po-
den tocar, encara que ens molestin els ex-

Família: Hirundinidae

crements o el soroll. Si en voleu saber més, 
consulteu www.orenetes.cat.
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El Harz, o com arribar al cim en tren

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

E l massís del Harz és la serralada de 
més altitud del nord d’Alemanya. 
Els seus 2.226 km2 de superfície 

s’extenen a través de tres dels setze es-
tats federats que constitueixen el terri-
tori alemany actual: la Baixa Saxònia, 
la Saxònia-Anhalt i Turíngia. El mot 
harz prové de les variants dialectals de 
l’alemany alt i mitjà, hardt i hard res-
pectivament, utilitzades per referir-se 
als boscos de muntanya. Aquests bos-
cos, precisament, són els que caracte-
ritzen aquest massís, els quals només 
desapareixen a les seves parts més altes 
per donar pas als prats sub-alpins. El 
punt més elevat del massís és el cim del 
Brocken de 1.142 metres d’altitud, punt 
culminant també d’una curiosa xarxa de 
ferrocarril a vapor que esdevé també un 
potent reclam turístic de la zona.
Constituït com a parc nacional des de 
2006, el Harz prové de la unió de dos 
parcs nacionals ja existents: el Hoch-
harz, a la Saxònia-Anhalt, existent des 
de 1990; i el Harz, a la Baixa Saxònia, 
fundat el 1994. El Harz és el primer dels 
setze parcs nacionals d’Alemanya que 
s’extén entre diversos estats federats 
amb una extensió aproximada d’unes 
25.000 hectàrees.
Geològicament el massís del Harz té una 
antiguitat de 300 milions d’anys, format 
quan la pressió del magma de l’interior 
de la Terra provocà l’elevació del ter-
reny. L’erosió dels elements i l’acció de 

les glaciacions posteriors actuaren so-
bre la muntanya suavitzant-ne el relleu 
i deixant al descobert els materials més 
antics trobats a la zona datats en 500 
milions d’anys d’antiguitat. Tot plegat, 
fa que no hi hagi altre lloc en tot el pasís 
on trobar més fenòmens geològics en un 
espai tan petit, cosa per la qual aquesta 
zona ha rebut el nom de “la milla qua-
drada geològica d’or d’Alemanya”. El 
clima del Harz també és molt diferent 
al de la resta de zones muntanyoses 
d’Alemanya: sever i dur, degut a la seva 
situació més al nord, s’assembla en les 
seves parts més altes al de les regions 
escandinaves, registrant- se en el cim 
del Brocken els vents més forts de tot el 
país. El parc nacional del Harz, per tant, 
és un dels hàbitats protegits més impor-
tants del centre d’Europa on hi conviuen 
una gran varietat d’espècies, tant vege-
tals com animals, pròpies de climes més 
extrems.
Les activitats a fer en aquesta serralada 
d’uns 100 km de llarg per 30 km d’ample 
són molt variades: des del turisme rural 
per alguns dels pobles medievals més 
ben conservats d’Alemanya com Qued-
linburg, Wernigerode o Goslar, fins 
a l’esquí alpí o de fons en cotes baixes 
depenent de la temporada, passant pel 
senderisme i el ciclisme, tant de munta-
nya com de carretera, per les nombroses 
rutes possibles.
Però si alguna cosa té d’especial aquest 

massís, és la possibilitat d’atravessar-lo 
en un tren de vapor per alguna de les 
tres línies de via estreta que el creuen. 
Es tracta d’una xarxa de 140 km de 
longitud, la més llarga d’aquestes ca-
racterístiques de tot Europa, amb un 
parc motor integrat per 25 locomotores 
de vapor, 10 automotors i 12 locomoto-
res dièsel, aquestes últimes dedicades 
al manteniment de la infraestructura, 
que ascendeixen pendents de fins el 4% 
i agafen corbes de nomes 60 metres de 
radi. La primera de les línies que inte-
gren aquesta petita xarxa, llegat de la 
RDA, és la Harzquerbahn que uneix 
les poblacions de Wernigerode, al nord, 
i Nordhausen, al sud, en un recorregut 
de 60 km. La segona línia és la Selketal-
bahn, que té el seu origen a Quedlinburg 
i finalitza a Eisfelder Talmühle després 
de creuar rierols, boscos i els altiplans 
de Gemrode, Friedrichshöhe i Stiege. La 
més popular, però, és la tercera línia o 
Brockenbahn que, com el seu nom in-
dica, ascendeix al punt més alt de la ser-
ralada des de la població de Drei Annen 
Hohne. El tren deixa a pocs metres del 
cim, on hi trobem una rosa dels vents 
en el seu punt més alt i diverses edifi-
cacions que inclouen un restaurant, un 
hotel i una estació meteorològica, entre 
d’altres instal·lacions. Aquest és un re-
corregut que es pot fer durant tot l’any 
per bé que a l’hivern, amb el paisatge 
completament nevat, té un encant afegit.

El Harz
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En aquesta ocasió parlarem de la regió alpina de l’Oberland Bernés, la part més alta del cantó de Berna, Suïssa.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 30 de 
novembre, les solucions dels mots encreuats a l’adreça electrònica del 
concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre 
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres 

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del Concursionisme 
412 dedicat a la serra del Montsec és Imma Muntadas. A la pàgina 
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les 
respostes a les preguntes dels números anteriors.

1

2

12

11

13

Solucions Concursionisme 412: 1 Noguera Ribagorçana, 2 Estall, 3 Camarasa, 4 Pallars Jussà, 5 Ager, 6 Ares, 7 Rúbies, 8 Noguera, 
9 Terradets, 10 Vilanova de Meià, 11 Montem Sectum, 12 Mirapallars i Urgell, 13 Sant Alis, 14 Baixa Ribagorça, 15 Mont Rebei.

3

4

5

14

6

15

7

8

9

10

1. Famós escalador aragonès que juntament amb el seu company Ernesto 
Navarro van morir per esgotament i fred a la cara nord de l’Eiger el 15 d’agost 
de 1963.

2. Famós coll de muntanya situat a 3.417 m on es troba l’estació de tren més 
alta d’Europa. 

3. Famosa vall de l’Oberland amb 72 salts d’aigua (entre ells Staubbach). J.R.R. 
Tolkien es va inspirar en els seus paisatges per alguns dels escenaris de les 
seves obres, com ara la vall de Rivendell, llar de l’elf Elrond i el seu poble.

4. L’Oberland comprèn la part alta de la vall d’aquest riu que neix en el massís 
de l’Aar-Gothard, passa per Berna i vessa les aigües al Rin.

5. Nom de la capital del cantó al qual pertany 
l’Oberland bernès.

6. Muntanya de 3.970 metres d’altitud. El nom 
ha estat relacionat amb el terme llatí acer, 
que significa “agut” o “punxegut”, però més 
comunament amb l’alemany eigen, en el sentit 
de “característic”. La dificultat de la seva cara 
nord, en què hi han mort molts muntanyencs,  
justifica la traducció del seu nom com a “Ogre”.

7. El nom de la ciutat ve de la seva posició 
geogràfica entre els llacs de Thun i Brienz, 
aquest nom va ser adoptat el 1891, per substituir 
el seu antic nom: Aarmühle.

8. Dialecte alemany suís parlat a l’Oberland 
bernès.

9. Estació de muntanya reconeguda per les 
moltes activitats que s’hi poden fer, tant a 
l’hivern com a l’estiu, situada als peus de la cara 
nord de l’Eiger.

10. Nom de l’orifici situat al quilòmetre 3,8 de 
la via del ferrocarril que recorre l’interior de 
l’Eiger. Permet l’accés a la paret nord de l’Eiger 
com a punt d’inici d’escalades i per a rescats.

11. Aquest cim de 4.158 m és la tercera muntanya 
més alta dels Alps bernesos. El seu nom en 
alemany significa: “soltera / verge”. El cim fou 
assolit per primera vegada el 3 d’agost de 1811, 
pels germans Meyer d’Aarau.

12. Amb els seus 4.274 m és la muntanya més 
alta dels Alps bernesos.

13. Important llac situat a 558 m, té 17,5 km de 
llargada i 3,5 d’amplada. Ocupa una àrea de 48,3 
km² i pot emmagatzemar fins a 6,5 km³ d’aigua. 

14. Aquest cim de 4.107 m forma part dels tres 
pics més alts del massís de la Jungfrau. Va ser 
escalat per primera vegada el 15 d’agost de 1857.

15. Nom que rep la ruta clàssica o “via de 1938”, 
la primera via que es va obrir a l’Eigerwand 
(cara nord de l’Eiger), en honor a l’escalador que 
la va vèncer.
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Sant Jeroni 1.235 m, pels camins de Sant 
Miquel i dels Francesos 

De Puig l’Agulla al turó de                     
l’Enclusa 868 m 
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- Horari: de 4 h 30 min a 5 h, a les que caldrà afegir les 
pauses

- Desnivell: +/- 800 m aproximadament
- Dificultat: només la baixada pel camí dels Francesos 

demana certa atenció en trams escarpats
- Època: tot l’any, és preferible evitar els mesos de més 

calor. No hi ha fonts en tot el recorregut
- Cartografia i bibliografia: El mapa Montserrat a Escales 

1:10.000 i 1:5.000 de l’Editorial Alpina és el més precís.
- Accés: iniciem l’excursió a la masia-restaurant de la 

Vinya Nova a 470 m d’altura. Seguint l’autovia A2 en 
direcció Lleida, prendrem, passat Collbató, el trencall 
a la urbanització Bruc Residencial. Pel carrer de Can 
Marquès resseguim per la dreta el límit de la urbanitza-
ció fins trobar el trencall ben indicat cap a una pista en 
bon estat que ens porta a la Vinya Nova en poc més d’un 
quilòmetre.

- Descripció: circuit que combina dos camins històrics 
del vessant sud de Montserrat. De la Vinya Nova anem 
cap a Collbató per una pista planera a tocar de camps 
d’oliveres. Als 20 minuts un indicador marca a l’esquerra 
el Camí Vell de Collbató al Monestir també anome-

- Horari: entre 3 h i 4 h
- Desnivell: uns 300 m acumulats
- Dificultat: la baixada  després del cim de l’Enclusa 

demana precaució
- Època: tot l’any, però és recomanable a la tardor o a la 

primavera
- Cartografia: Vic i el seu entorn a Esc.1:25.000. de Mont 

editorial. A excepció de la baixada final tot l’itinerari 
surt al mapa Guilleries-Savassona Espai Natural a Esc. 
1:25.000  de la Diputació de Barcelona.

- Bibliografia: Pels Voltants de la Plana de Vic d’Eduard 
Comerma Torras. Col·lecció Els Camins de l’Alba, núm. 
10. Editorials Alpina i Geoestel

- Accés: Sortim del santuari de Puig l’Agulla. Per arribar-
hi desde l’Eix transversal ( C-25), cal prendre la sortida 
de Sant Julià de Vilatorta. Travessant el poble hem de 
seguir cap a la  BV-202 fins el poblet de Vilalleons. D’allí 
surt una pista asfaltada fins el Santuari de Puig l’Agulla 
distant 2 Km.

- Descripció: el Santuari de Puig l’Agulla, a 745 m, té un 
restaurant obert els caps de setmana i una magnífica 
font. És al límit sud de l’Espai Natural de Guilleries-
Savassona. Sortim pel darrere del santuari enfilant un 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES



coster pedregós cap al sud (marques 
del GR 2). En suau pujada arribem 
a la carena que ens aboca, a l’est, 
sobre el terme de Viladrau. Seguim la 
carena cap a ponent i pugem al cim 
de Puig l’Agulla coronat per una gran 
creu de ferro ornamentada, 810 m, 
25 min. El bosc ens tapa la vista. Un 
senderó baixa cap el nord i tot seguit 
cap a l’oest per dur-nos a la pista que 
va del santuari cap a la collada del 
Vilar. La seguim (GR 2) i a l cap de 20 
min fem cap al coll dels Tres Termes, 
a 756 m. A l’est domina una bonica 
cinglera de conglomerat vermell i 
al nord divisem el Pirineu. Al coll 
conflueixen tres pistes però nosaltres 
prenem un corriol marcat amb una 
fita que s’enfila decidit cap a l’oest fins 
el Turó de l’Enclusa. Revoltem el peu 
del cingle cap al vessant nord i amb 
una  senzilla grimpada ens situem 
sobre l’allargada i planera carena de 
l’Enclusa. En realitat és un cingle 
llarg de cinc-cents metres, orientat de 

baixa per la carena i ens porta a la 
Collada del Vilar a 776 m on passa la 
carretera de Taradell a Viladrau. Allí 
emprenem el retorn cap el nord per 
sota els cingles del Turó de l’Enclusa. 
Seguim el GR-2 per una pista que 
esdevé complicada després de pluges. 
Retrobem el coll dels Tres Termes i 
pista enllà tornem al Santuari de Puig 
l’Agulla.

Magdalena. Gaudim de vistes cap el  
torrent de Santa Maria i el monestir. 
Baixem unes escales entre les agulles 
de la Magdalena Inferior i la Gorra 
Marinera fins el camí de Sant Jeroni 
a 930 m (2 h 40 min). Resta seguir 
durant 50 minuts l’itinerari habitual 
fins el punt més alt de Montserrat 
que deixa a la dreta el sector de Sant 
Salvador i el Cavall 
Bernat. Arribats a Sant 
Jeroni 1.235 m (3 h 30 
min) gaudim d’aquesta 
talaia privilegiada. No-
més començar a baixar, 
on les escales fan el 
primer gir de 180º, hem 
de prendre a mà dreta 
el camí dels Francesos, 
un senderó marcat amb 
fites. Baixem seguint 
el torrent dels Buga-
ders. Passem pel peu 
de l’Albarda Castellana 
i més avall per sota el 

3838

Sant Jeroni 1.235 m, pels camins de Sant Miquel i dels Francesos 
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De Puig l’Agulla al turó de l’Enclusa 868 m

RESSENYES

nat camí de Sant Miquel. Camí de 
primer ordre a Montserrat car fins el 
s XVIII era el principal accés al mo-
nestir, distant uns 6 Km. Puja decidit 
cap el nord fins que a la cota 575 m 
comença a seguir una lleixa natural 
i en suau ascens cap a l’est. És ample 
i ens situa just a sobre de Collbató. 
El camí gira al nord i s’endinsa al 
torrent de Santa Caterina. En creuar 
el llit del torrent, a 760 m, abando-
nem el camí de Sant Miquel i prenem 
el senderó que remunta cap el nord 
aquest torrent pel seu vessant esque-
rre orogràfic. El camí és evident, puja 
fort i en 30 minuts ens du a la pista 
que pujava al restaurant de Sant Joan 
a 1.000 m. Allí tenim tres opcions 
per anar al camí de Sant Jeroni. 
Optem per la que passa per l’ermita 
de Sant Joan i l’antic restaurant, mig 
enrunat. Des d’allí, seguint una lleixa 
enlairada, travessem l’ermita de Sant 
Onofre i per unes escales i un bosc 
d’alzines fem cap a les runes de Santa 

Sant Jeroni 1.235 m

Nord 

Nord 

nord a sud, planer a dalt i vertiginós 
en el seu vessant oriental. Avancem 
cap el sud seguint el PR C- 42. El 
camí s’acosta a grans blocs de roques 
abocades al buit que  recorden les 
formes d’una enclusa. És el tram més 
espectacular de la ruta. Deixem a la 
dreta el trencall cap a les balmes de la 
Cuina de Rocaguinarda. A l’extrem 
sud  hi ha el punt culminant del 
Turó de l’Enclusa, de 
867m,  marcat per un 
vèrtex geodèsic. Una 
mica més enllà fa una 
balconada coronada 
per una gran senyera 
(1 h 45 min a 2 h). Al 
sud-est dominem el 
massís del Montseny. 
Cal seguir cap el 
sud desgrimpant el 
cingle per una estreta 
canal, poc evident, on 
cal posar les mans. 
Després el sender 

Vilalleons

Torrent de   
Santa Caterina

Coll dels Tres Termes

Santuari de 
Puig l’Agulla

Collada 
del Vilar

Camell de Sant Jeroni de 1.083 m. 
El camí decanta cap el torrent del 
Migdia i fem cap al coll del Bassal dels 
Gats, sota l’agulla Ajaguda, a 800 m. 
A partir d’allí el camí baixa un xic 
descompost però amb decisió fins al 
peu de la muntanya on trobem la pista 
que seguim a l’esquerra fins retrobar la 
Vinya Nova.

Sant Salvador

Sant Joan

Monestir de Montserrat

CollbatóBruc residencial

La Vinya Nova

Camí dels francesos

Camí de Collbató a Motserrat o de Sant Miquel

▲
▲

▲

▲

Puig l’Agulla 810 m

Taradell

Turó de l’Enclusa 867 m 

B-520

B-520



Si l’emoció de l’esquí 

t’enamora,

En promoció

Forfet

Recarregable

4x3

Fent territori, 

fent Pirineus

 

www.lamolina.cat
CERDANYA BERGUEDÀ RIPOLLÈS

Recarreg
a el teu 

forfet de dia i 

emporta-te’n

un de regal

* 10% de descompte en totes les tarifes presentant el carnet de la UEC

  Promoció no acumulable amb altres descomptes   
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disponible el 
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Per només

9€

Disponible a llibreries i a les entitats de la UEC


