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editorial

La seguretat a muntanya, 
sempre

El seguiment de la premsa ha mostrat des de l’inici d’aquest atípic estiu un nombre 

elevat de notícies sobre incidents i accidents a les muntanyes de Catalunya i de la resta 

de l’estat espanyol. Des dels serveis de rescat i les diferents federacions s’estan fent 

contínues crides a la prudència per a tots aquells que volen aprofitar les vacances o els 

cap de setmana per fer activitat esportiva a la muntanya. Tot i que caldrà esperar al final 

de la temporada per veure si finalment el número de successos ha estat significativament 

major que en temporades anteriors o similar, a principis d’agost ja s’han encès algunes 

alarmes.

L’anàlisi causal d’aquest nombre alt de rescats és complex ja que segurament els motius 

són variats però sembla evident que d’alguna forma ha influït l’extraordinària situació 

sanitària, econòmica i social que estem patint des dels inicis a gran escala de l’epidèmia 

del COVID 19 a casa nostra, al mes de març, i el consegüent confinament(s) decretat(s) 

per minimitzar els contagis,  els ingressos als hospitals i el nombre de defuncions.  

Malgrat ser només una hipòtesi, l’activitat a muntanya es pot haver convertit a l’estiu del 

2020 en una vàlvula d’escap d’una part de la població poc habituada a anar-hi després 

de mesos de restriccions reals en la mobilitat i d’una perniciosa reducció de l’activitat 

física i també en una “fugida mental” de les constriccions imposades per les autoritats.

Siguin o no aquests motius responsables parcials de l’augment de la sinistralitat, el que 

el practicant d’activitats de muntanya, en el seu sentit més ampli, sempre ha de fer, és 

considerar la seguretat un factor essencial. No per redundant deixarem de dir que un 

bon muntanyenc ha de valorar la seva condició física i mental en el moment de realitzar 

l’activitat, ha d’escollir amb cura el material i l’equip que ha de dur, ha de realitzar aquelles 

activitats les tècniques de la quals coneix be (incloent tècniques una mica menyspreades 

com l’orientació o la progressió caminant fora de camins i senders balisats), caldrà que 

dugui menjar i especialment aigua o altres tipus de begudes que li permetin suportar 

la calor estiuenca i s’ha d’informar del pronòstic meteorològic per la zona, dia i interval 

horari en el qual realitzarà l’activitat. Com sembla que aquest augment de la sinistralitat 

es pot explicar en part per un augment percentual de practicants no habituals, les 

entitats excursionistes i els muntanyencs experimentats tenim el repte de transmetre 

encara amb més dedicació els nostres coneixements i experiència.

En les pàgines del número 418 de la revista que teniu a les mans o davant de la pantalla 

trobareu altres efectes del confinament com els percebuts a la fauna del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. També hi trobareu interessants propostes 

excursionistes pel Pirineu aragonès, pel Vallès i per Montserrat, a on els autors afegeixen 

uns tocs d’escalada. I els que gaudeixen amb els números i el col·leccionisme poden 

entretenir-se amb l’article dedicat a analitzar els 2000 del Pirineu català. Les habituals 

seccions aportaran, som sempre, coneixement i entreteniment.

GAUDIU DE LA MUNTANYA AMB PRUDÈNCIA

En qualsevol cas, BON ESTIU PER TOTHOM
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Text i Fotografies de Miquel Àngel Ramos Pinto

Regió d’Ecos, 
l’altiva mirada 
de Montserrat

Montserrat: la muntanya màgica, el massís de formes 
inversemblants, on cada formació sedimentària té un nom, la 
muntanya santa, el paradís dels escaladors... els qui coneixem 

aquesta petita porció de terra enclavada en el bell mig de 
Catalunya, no ens cansaríem de donar qualificatius a aquest 
sensacional indret. A tocar de la gran ciutat, però alhora tan 
distant, un cop ens endinsem en els seus secrets, sembla que 

estiguem lluny de tot signe de civilització.
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Són diferents les zones en què es di-
videix Montserrat: Agulles, Gorros, 
Frares Encantats, Tebaida, Sant Je-

roni, Ecos... i és concretament aquesta 
última la que, com a centre del massís, 
potser és la de més difícil accés i degut al 
fet que s’hi troben les majors altituds, fan 
d’aquesta zona un balcó a tot el massís i a 
dilatats paisatges. El seu vessant nord cau 
vertiginós amb parets verticals de més 
de dos-cents metres vers al Bages i fan la 
delícia dels escaladors més agosarats, en 
canvi la vessant sud és més amable i tot i 
que els desnivells són menys acusats, tam-
bé es pot gaudir del plaer de l’escalada així 
com d’excursions per indrets de vegades 
vertiginosos.
Us proposo un parell d’itineraris circulars 
per tal de conèixer aquest màgic indret, 
que no seran aptes per a excursionistes 
eventuals, ja que trobarem passos equi-
pats amb cadenes i cordes i que, de ve-
gades, faran que en comptes de caminar 
posem els peus per sobre del terra. Tan-
mateix en les dues excursions us proposo 
un parell d’escalades, curtes i no gaire exi-
gents (però amb el que comporta escalar 
a Montserrat sense equipament), per tal 
d’assolir dos dels punts més representa-
tius de la zona: l’Eco Superior i l’Agulla 
Estasen, ambdues conquerides els anys 20 
per aquest gran escalador català i els com-
panys seus de cordada. Aquestes dues as-
censions són totalment voluntàries, però 

són la cirereta del pastís a dues excursions 
que de ben segur ens faran tenir una nova 
visió de Montserrat. Tot i així per la resta 
de l’itinerari és molt recomanable portar 
casc, arnés, rapelador i bagues d’anco-
ratge pels passos equipats. Cal aconsellar 
també que en cas de fortes pluges el dia 
anterior, no és recomanable fer els itine-
raris, ja que el terreny pot estar molt re-
lliscós i per tant ser perillós.

CANAL DELS MICOS I 
ASCENSIÓ ALS ECOS

Aquest primer itinerari ens permetrà as-
solir el grup dels Ecos i si ens veiem amb 
ganes i disposats a sentir l’essència de 
l’escalada dels primers escaladors puja-
rem a l’Eco Superior (1.225 m), on caldrà 
material d’escalada i una bona dosi de se-
renitat tot i que el grau no supera el IV+. 
Per accedir a la zona pujarem per la canal 
dels Micos, on haurem de fer com aquest 
animal per tal de superar els passos més 
exigents. Un cop haurem assolit les talaies 
superiors, tornarem pel vessant sud de la 
Salamandra. Calculeu per a la totalitat de 
la jornada unes sis hores.
Sortirem des de Santa Cecília, on podrem 
aparcar el cotxe i anirem a buscar el GR 
172 direcció Can Maçana i guanyarem 
alçada fortament tot desviant-nos vers la 
canal de la Font de la Llum, fins al coll del 

Des de la Miranda 

d’Ecos, l’Eco del Mig i 

l’Eco Superior

La Talaia un cop 

superada la Canal dels 

Micos
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ca de totes les ascensions: l’Eco Superior, 
una escalada de 20 metres aproximada-
ment de IV+ on sols trobarem un parell 
de ponts de roca i una savina “llevapors” 
per assegurar els passos. Tant al principi 
de l’escalada com en la bretxa final podem 
encastar un friend del 1 i del 2 respecti-
vament. Després de tenir molta cura amb 
la roca i fer algun pas atlètic assolirem 
aquesta altiva talaia amb 1.225 metres 

sobre el nivell del mar. Va ser conquerida 
el 14 de maig de 1922. Val a dir que amb 
els mitjans de llavors es tractava d’una es-
calada de molt mèrit, i encara avui no és 
apta per aquells que segueixen les vies de 
xapa a xapa.
Baixem de tan espectacular agulla amb 
un ràpel des d’una savina d’uns 15 metres 
i refem el camí. Desgrimpem de nou al 
coll i assolim sense problemes la Miranda 
dels Ecos (1.215 m). Aquí sí que el balcó 
sobre la regió d’Ecos és impressionant. 
Gaudim de les vistes i per acabar d’asso-
lir cims, davallem una mica per un corri-
ol vers la cara nord i cap a l’oest i en poc 
temps assolirem l’Eco Inferior amb una 
fàcil grimpada (1.214 m).
Refarem el camí fins a un coll entre l’Eco 
Inferior i la Miranda d’Ecos que ens 
marca clarament direcció al sud i al poc 
de davallar trobarem una cadena d’uns 
15 metres per salvar un fort desnivell. Si 
portem la corda val la pena rapelar, ja que 
la verticalitat és acusada. Un cop superat 
aquest espectacular pas, seguirem el 
camí, fins a sortir a un de més principal 
que si el seguíssim a la dreta ens portaria 
ver al pas de l’Esfinx i el coll del Miracle. 
Nosaltres anirem cap a l’esquerra i ani-
rem perdent alçada tranquil·lament i 
gaudint de les vistes. Arribarem a les im-
mediacions del coll entre el Montgrós i la 
Salamandra, que contornejarem pel sud. 
Un cop passada, seguirem vers el nord i 
passarem per la canal de la Salamandra, 
molt espectacular però sense complicaci-
ons. Seguirem les marques grogues fins 

Migdia, on arribarem aproximadament a 
l’hora de la sortida. Un cop en aquest punt 
haurem de perdre pocs metres i desviar-
nos vers la dreta seguint marques blaves 
i indicacions en esprai (canal dels Micos) 
i per estret camí anirem guanyant alçada. 
Als vint minuts com a molt arribarem 
al peu de la part més dreta de la canal 
dels Micos que, equipada amb cordes, 
ens demanarà que donem el màxim de 
nosaltres per superar el pas d’uns 15 
metres. Ens ajudarem de les arrels d’un 
teix a la part més complicada. Finalment, 
podrem assegurar-nos en una nova 
instal·lació de ràpel. Podem ajudar als 
menys avesats a l’escalada amb una corda 
de 30 metres per assegurar els passos.
Un cop superat aquest tram, trobem un 
passamà que amb més espectacularitat 
que dificultat ens deixarà al final de la 
part tècnica i ja podrem descansar una 
mica. Amb vistes espectaculars sobre la 
Talaia i Sant Jeroni, pujarem fortament 
per un camí amb l’ajuda d’alguna que al-
tra corda fins que prop del coll del Camell, 
ens desviarem vers l’esquerra per sobre 
unes plaques i continuarem pujant vers 
al nord. Finalment arribarem al coll entre 
els Ecos. Ens desviarem cap a la dreta i as-
solirem amb una fàcil grimpada l’Eco del 
Mig (1.214 m). Ara podem decidir si fem 
el sostre de la jornada i la part més tècni-

Dalt de la Miranda dels Ecos

L’Agulla Estasen des de l’Eco Inferior
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dem acabar les ascensions de la jornada 
tot pujant a l’Esfinx i completarem la 
ruta tornant al Coll del Miracle fins que 
davallarem al punt de sortida. Calculeu 
unes cinc hores per a tota la sortida.
Deixarem el cotxe al km 3,8 de la BP-
1103 en un aparcament en l’indret cone-
gut com a Creu del Regató, a 696 metres 
d’altitud. Pujarem per un corriol fins a 
trobar un camí més marcat i desemboca-
rem al GR172, que seguirem vers la dre-
ta i pocs minuts després, tot passant per 
unes escales que ens fan salvar fort des-
nivell, així com facilitar els passos més 
exposats dels barrancs. En una clariana 
ens desviem vers l’est i pugem fortament 
vers al coll del Miracle on uns vint me-
tres abans d’arribar-hi, deixarem aquest 
camí i ens desviarem vers l’esquerra se-
guint marques grogues. Aquí iniciem el 
recorregut del Salt de la Nina. Fins aquest 
punt no estarem ni una hora. Als pocs 
minuts de passar per un corriol estret i 
cada cop més penjat i on hi ha restes de 
carboneres i d’un aixopluc, trobarem ja 
la primera corda que ens ajudarà a passar 
un pas horitzontal. Aquí és el moment 
d’equipar-se amb el material de ferrada 
o d’escalada, el que tinguem.
Passem diferents cordes a forma de 
passamà fins que arribem a una cadena 
d’uns 8 metres que no és difícil davallar. 

que acabarem al fons del barranc del Mig-
dia. Tan sols haurem de remuntar-lo cap 
al nord fins a arribar de nou al Portell del 
Migdia, on hem passat a primeres hores 
de la jornada. Des d’aquest coll tan sols 
caldrà baixar a buscar el GR172 i un cop 
aquí desviar-nos vers l’est i en poc temps 
arribarem de nou a Santa Cecília.

SALT DE LA NINA, HORT 
DEL MALANY I PAS DE 
L’ESFINX, AMB ASCENSIÓ 
A L’AGULLA ESTASEN

Amb sortida i arribada a la Creu del Re-
gató aquest segona itinerari és en certa 
manera més exigent que l’anterior, ja 
que s’alternen molts més passos equipats 
amb cordes i cadenes, i que en algun cas 
caldrà tirar de braços de valent. També 
es tracta d’una volta circular i ens mou-
rem als peus de les grans parets de la cara 
nord d’Ecos i si volem arrodonir la jorna-
da escalarem l’Agulla Estasen (1.206 m), 
més fàcil que l’Eco Superior, però que 
també posarà a prova els nostres nervis 
com a escaladors. Seran cinc metres de 
IV nets.  La recompensa seran unes vis-
tes impressionants i saber que és un dels 
llocs menys concorreguts de Montserrat, 
tot i la seva espectacularitat. També po- Els Ecos des del sud

Passos equipats a l’Hort del Malany
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d’Ecos, Frares i Agulles des d’una situa-
ció privilegiada. 
Desfem la grimpada i tornem al camí. 
Davallem fortament pel pas de l’Esfinx 
i passem al costa d’una paret on algú 
s’ha dedicat a muntar vies d’escalada 
esportiva, fins que mica en mica anem 

Les vistes ja són espectaculars. Seguim 
als peus d’impressionants parets i arri-
bem a un tram on un llarg cable de prop 
de cinquanta metres ens permet passar 
per unes rampes molt exposades, un cop 
passades aquestes, ja estarem a l’indret 
conegut com a l’Hort del Malany (fonda-
lada on els pagesos de Marganell i Sant 
Cristòfol plantaven patates anys enrere, 
però que sincerament, veient el lloc costa 
de creure).
Ara ens dirigim vers al sud ajudant-nos 
d’una corda verda i gruixuda amb nusos. 
Anirem progressant a poc a poc per la 
canal i no tardarem a trobar més cordes 
on aquesta s’estreny considerablement i 
a la part dreta d’aquesta ben arran de les 
parets. Aquestes cordes tenen nusos que 
ens permeten remuntar una vuitantena 
de metres fins a la part final, d’uns 20 
metres molt verticals que haurem de su-
perar ajudats d’unes cadenes. A força de 
braços assolirem la part final de la canal, 
que ja és més boscosa. No tardarem en 
sortir al coll entre l’Agulla Estasen i l’Eco 
Superior.
Aquí podem ascendir a l’Agulla Estasen, 
que es tracta d’un impressionant monòlit 
que es complica en la part superior on hi 
ha un llavi vertical d’uns 5 metres de IV 
grau, però que és impossible d’assegurar. 
Tan sols al peu d’aquest llavi trobarem un 
parabolt que permetrà muntar la reunió. 
Passat aquest pas espectacular, trobarem 
a uns 10 metres una instal·lació de ràpel 
que ens permetrà muntar la reunió pel 
segon i de baixada fer un ràpel. Aquesta 
altiva agulla va ser assolida com no, per 
l’Estasen i companyia el 6 de març de 
1927. Una altra gesta per aquella època.
Gaudim de l’espectacularitat de l’indret 
i assaborim els moments. Davallem pel 
mateix camí que hem pujat amb l’ajuda 
del ràpel i per vertiginosa aresta, arri-
bem de nou al coll. Ara seguim un camí 
amb marques blaves vers l’est i que en 
algunes ressenyes marca que els passos 
més exposats estan equipats amb passa-
mans però que no en data de l’activitat 
(juny del 2020) no vam trobar rastre 
d’aquestes instal·lacions. Val a dir que no 
hi ha passos extremadament complicats.
Sense perdre aquestes marques, passem 
per l’esquerra de les roques dels Aurons 
i arribem al coll de l’Esfinx, una gran 
esplanada que ens permetrà amb una 
grimpada de II/III assolir aquest cim 
(sempre per l’aresta nord), que amb 1.146 
metres ens permet observar el territori 

perdent alçada fins arribar al coll del Mi-
racle. Un cop en aquest punt, tan sols ens 
quedarà baixar vers al vessant nord de 
Montserrat i desfer el camí que hem fet 
del primer tram de l’excursió. Sense més 
històries arribarem al punt de sortida on 
tindrem el cotxe.

Regió d’Ecos, l’altiva mirada de Montserrat

Tram de cadenes i cordes en la canal que surt al coll de l’Estasen

La impressionant i altiva Agulla Estasen
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DADES D’INTERÈS

Ill, L. i Fernández, I. Canals 
equipades, vies ferrades i altres 
racons equipats del parc natural 
de Montserrat. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat (2010)

La segona excursió està 
documentada gràficament 
al canal de Youtube a: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2d1_0uxUIAI

Escalant la part superior de l’Agulla Estasen

Passat el Pas de l’Esfinx, arribant al 
coll del Miracle
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Durant els dies de confinament i im-
mediata desescalada provocats per 
un virus que, de moment, es resis-

teix als avenços científics i a la responsa-
bilitat individual i col·lectiva, no parem de 
llegir i contemplar admirats, en els mitjans 
de comunicació més mediàtics, articles i 
imatges sorprenents de l’apropament que 
s’està produint de certes espècies salvatges 
a la vida quotidiana. L’absència d’activitat 
humana manifesta, la disposició de temps 
per observar allò que ens rodeja, o potser 
la casualitat de mirar i descobrir, en aquell 
precís moment, allà per on surfeja un dofí, 
tresca un isard o cria una gavina corsa, 
en poden ser algunes de les causes. Però 
el que ens hauríem de preguntar és quin 
missatge s’amaga en aquestes escenes na-
turals, dignes dels millors documentals, i 
sobretot, per què són relatades com a fets 

Text de Josep Maria Rispa

Els éssers vius com nosaltres hem poblat el planeta, des de les terres gèlides de l’Àrtic i 
l’Antàrtida fins a les selves tropicals més equatorials de l’Amazònia, colonitzant un per un els 

sistemes naturals fins a límits, això sí, cada cop més atronadors

excepcionals.  L’origen de la qüestió podria 
ser un conjunt de paradoxes, que neixen de 
les relacions ancestrals i íntimes que venim 
mantenint, des de fa milers de generacions, 
les espècies que cohabitem el planeta.

El niu de la vida

Des de petits hem estudiat que l’estructura 
de la Terra està formada per diferents 
embolcalls que fan d’Ellaun lloc 
excepcional a l’univers conegut. I la biosfera, 
naturalment, n’és una de les meravelloses 
capes existents. Per què? Perquè ś hi 
desenvolupa la vida i  la seua diversitat 
d’espècies, des de fa prop de 4.000 milions 
d’anys. Ni més ni menys. En poc més de 21 
km excepcionals  s’ha desplegat un sistema 
d’equilibris ecològics entre organismes que 
s’estén des de les profunditats abissals fins 

més amunt dels cims més alts del món. És 
on convivim, a la nostra manera, milions 
de plantes, animals, fongs, bacteris o virus, 
sovint enfrontats, mentre desenvolupem 
estratègies vitals als interessos de cada 
espècie. Un exemple clar és la pandèmia 
que estem vivint.
Un niu de vida on gaudim, més al detall,de 
les relacions ecosistèmiques entre boscos, 
deserts, sabanes o tundres, malgrat la llu-
nyania geogràfica d’unes i les singularitats 
de les altres. Tots plegats conformem un 
gran sistema orgànic;un teixit interac-
tiu i equilibrat fins a la més simple de les 
cèl·lules i més lluny del que pensem. Allò 
que, figuradament diem, que el vol d’una 
papallona en un costat del món pot fer en-
lairar l’aroma d’una flor a l’altre, no és cap 
exageració. Impera una dinàmica pròpia 
que s’autoregula de forma constant i quan 

Les 
paradoxes 
de la 
natura

Via Làctia. Alex Iranzo (Arxiu del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)
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algun element del complex mecanisme de 
funcionament trontolla o falla, pren decisi-
ons. Ella, per tant, és viva!

“Cuando (te) vas, yo 
vengo…” (lletra d’una 
cançó famosa)
Una de les grans revolucions de la nostra 
espècie, durant les darreres dècades, ha 
estat la decisió de gestionar, des d’un punt 
de vista racional i científic, els hàbitats na-
turals en els que vivim les formes de vida 
conegudes com les que resten per descriu-
re. Una relació complexa que ve d’antic. La 
biosfera i la vida, en les expressions orgàni-
ques més increïbles, han anat evolucionant 
i apropant  les espècies, unes ales altres, 
mitjançant estratègies subtils practica-
des amb més o menys èxit durant milers 
d’anys. A uns éssers vius els ha funcionat 
millor que a d’altres i això ha pogut acabar 
en extincions.  El gran ecòleg Ramon Mar-
galef explicava als alumnes que la natura és 
barroca i es preguntava si som necessàries 
tantes espècies. És com si la natura tingués 
pànic al buit, afegia. Malgrat els excessos 
d’espècies, no hi ha dubte, però,que una de 
les formes més barroques de l’evolució és 
la humana. 
Els éssers vius com nosaltres hem poblat el 
planeta, des de les terres gèlides de l’Àrtic 
i l’Antàrtida fins a les selves tropicals més 
equatorials de l’Amazònia, colonitzant un 
per un els sistemes naturals fins a límits, 
això sí, cada cop més atronadors. D’una 
fase inicial de competència amb altres es-
pècies, vam passar a la dominació i explo-
tació d’algunes d’elles, per arribar a la que 
vivim ara, que podríem batejar de convi-
vència interessada.
La presa de consciència i el canvi d’actituds 
i comportament a partir del pensament de 
grans naturalistes com Charles Darwin, 
posaren la nostra espècie camí denous 
horitzons evolutius, que van suposar una 
bufetada severa al coneixement convenci-
onal i a les relacions entre les espècies. La 
sacsejada als orígens de la vida de Darwin 
havia estat precedida, però, per altres revo-
lucions científiques que, segles enrere, van 
farcir la idea obsessiva del progrés. I ens en 
fixarem en una de molt nombrada, perquè 
dóna peu al relat d’avui.
L’abandó definitiu de les teories de Ptole-
meu sobre l’origen de l’univers va suposar 
un abans i un després en la historia de la 
humanitat. Del tot gira a l’entorn de la 
Terra o geocentrisme, es va passar gràcies 

a les mal vistes idees copernicanes, a que 
era Ella la que girava al voltant d’un sol i 
en d’un sistema planetari entre mils de mi-
lions de mons possibles dins d’un cosmos 
finit en expansió. Si traslladem aquests 
raonaments als temps actuals, descobri-
rem astorats una altra revolta en marxa, 
però com passa sovint, no som capaços de 
veure-hi més allà del nas.
L’evolució de la vida gira en l’actualitat, ras 
i net, al voltant d’una espècie, la humana, 
com defensen els ptolemaics actuals o psi-
còpates del neoliberalisme, com els ano-
mena el geògraf Rafael López Monné. Una 
rotació biològica que neix d’un gen egoista 

de l’espècie, del jo individual i que deriva 
en una actitud psicològica imperant: l’ego-
centrisme.  Els orígens de l’antropocen-
trisme poden ser complexos d’explicar  en 
aquest article i potser avui no toca. 
La natura està subjecta a greus impactes,que 
es retroalimenten i acceleren des dels abu-
sos de l’acció quotidiana, la tecnologia i les 
modernes xarxes socials, que violenten els 
seus orígens. No trobeu absurd gaudir de 
la bellesa sublim d’Aigüestortes amb el coi 
de mòbil a la mà? O cercar codis QR a les 
escorces dels arbres? Afirmar que la mun-
tanya és de tots (els humans) mentre obvi-
em les altres espècies i la dependència que 

Ses fulles. Ernest Brugué (Arxiu del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)

Aigüestortes. Joan Mercader (Arxiu del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici)
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tenim, és un greu error! Per què consumim 
Natura com si d’un producte de supermer-
cat es tractés? Ens hem tornat boges o què?
Si em permeteu la llicència literària, les 
ones de ràdio que comencen a arribar des 
de l’espai exterior, intenten transmetre que 
és fals que la vida hagi de girar al voltant 
d’una sola espècie. Som un entre milions 
d’organismes vivint dins d’un cosmos bio-
lògic finit en constant evolució.  Per defen-
sar-ho, a tort i a dret, alguns podríem aca-
bar cremats a la foguera d’algun psicòpata.

Com més tenim, més 
volem

Conceptes com canvi global, emergència 
climàtica o extinció d’espècies formen 
part de les converses i lectures habituals. A 
cavall de les modes, ens hem tornat defen-
sors tenaços dels animals, de les selves i del 
planeta en general. Intentem comprendre 
el seu funcionament, però, no parem de 
viatjar impulsivament fins els racons més 
inaudits del planeta, per consumir  amb ir-
responsabilitat els nèctars capriciosos que 
ofereix la natura terràqüia. I és així, com 
comencem  a malmetre-la: ficant el nas 
arreu!
La mobilitat en general i el moure’s en 
particular té els seus pros i contres. Com 
sentencia el biòleg i especialista en ratpe-
nats, Jordi Serra-Cobo, a la natura tot no si 
val! Molts deveu saber que visitar el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici és una de les experiències més 
encisadores que podrem gaudir al llarg de 
la vida. Més de 40.000 hectàrees de mun-
tanyes, estanys, boscos i zones humides 
s’enlairen, al cor de la gran serralada dels 
Pirineus, per un món natural únic i irrepe-
tible. La llunyania de les grans conurbaci-
ons, una geografia abrupta i fragmentada 
per nombroses valls i riberes, i un model 
casual de gestió on s’ha primat la protecció 
i la conservació dels valors patrimonials, 
han fet d’aquest paradís pirinenc un refe-
rent nacional, internacional i universal. 
Aigüestortes és, avui en dia, un dels parcs 
nacionals i territoris de muntanya més ben 
conservats d’Europa, amb una diversitat 
natural que evoluciona connectada i equi-
librada, en perfecta harmonia, amb l’espai 
geogràfic circumdant que atresora un lle-
gat cultural que desperta amb forçades de 
fa alguns anys.
Passejant per Sant Maurici gaudim de for-
ces geològiques tan impressionants com 
les muntanyes dels Encantats o de rosaris 

d’estanys esculpits amb formes cubistes, 
colors boreals i noms versemblants. Bos-
cos madurs de coníferes i d’arbres caduci-
folis centenaris, que ens evoquen les selves 
amazòniques o les tundres septentrionals. 
Rius, barrancs i salts d’aigua feréstecs que 
serpentegen aigües braves,amunt i avall, 
per zones humides on exèrcits discipli-
nats d’organismes vivents conviuen adap-
tats a un rigor climàtic esfereïdor. Coves i 
abrics, filles dels desequilibris dinàmics de 
la natura, que hostatgen ratpenats i altres 
espècies rupícoles, al mateix temps que els 
humans, les venim ocupant des de fa més 
de 10.000 anys. Un regne autèntic de l’alta 
muntanya!
Aigüestortes és una gran xarxa única de 
sistemes, ecosistemes, hàbitats i organis-
mes successivament connectats a mesura 
que les forces naturals les originaren. És la 
representació superba del teixit complex i 
divers de la vida.
La hiperfreqüentació i les modes són altri 
dels elements d’alt voltatge que preocupa 
en la gestió d’un espai natural protegit tan 
singular com el Parc. És una de les para-
doxes de la creació d’espais naturals prote-
gits. Quan atorguem a un espai  geogràfic 
una figura de protecció, automàticament, 
milers i milers de persones el volem visitar. 
Per això, els veritables paradisos de natura 
són aquells dels que un dia ens enamorem 
atzarosament i no en parlem amb ningú. 
Els gaudim en la intimitat sense fer-ne os-
tentació.

Per sort, els Pirineus gaudeixen d’uns me-
sos rigorosos per a la vida que propicien la 
recuperació del país de l’estrès de visitants 
que els tensiona durant una gran part de 
l’any. També preocupa, cada cop més,l’ús 
o abús que se’n fa de la natura des dels cen-
tres urbans,que es caracteritza, a grosso 
modo, per una excessiva beatificació del 
verd. És a dir, Aigüestortes pot tenir mig 
milió de visitants d’arreu del món, però 
els que viuen al seu entorn, no poden con-
sensuar suficientment algunes de les po-
lítiques de gestió que haurien d’incloure 
com volen ser beatificats! Recordeu que els 
darrers en demostrar científicament una 
cogestió territorial efectiva són els matei-
xos arqueòlegs del Parc, que han documen-
tat els primers poblats pirinencs fa més de 
10.000 anys. Ells foren els primers respon-
sables del llegat rebut.
Els equilibris dinàmics que caracteritzen 
lesavoir faire pirinenc, inevitablement, es 
trenquen en miques si les decisions sobre 
què cal fer no estan mínimament consen-
suades. Alguns estem assistint aquests dies 
a manifestacions preocupants fruit del 
desconfinament. Ningú posa en dubte el 
dolor profund i la solitud corprenedora del 
moment que estem vivint. Però ara no és 
qüestió de“confinar la Natura” per evitar, 
un cop més, la sobreexplotació dels valors 
que atresora.
Els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials comencen a sembrar la necessitat 
egocèntrica de consumir natura quan ens 

Les paradoxes de la natura

Vall de Ruda. Andrés González Viñes (Arxiu del Parc Nacional 
d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici)
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XALET DE LA MOLINA
Vacances per als socis de la UEC
ESTADA DE 6 DIES + PERNOCTACIÓ I EL SETÈ DIA GRATUÏT

SORTIDES: Puigmal, Tossa d’Alp, refugi de Rebost, Coll de Pal, Banys romans 
de Dorres, Font Romeu, Pla de la Calma, Búnkers Pla d’anyella i MOLT MÉS! 

	 	178,20€ (Mitja pensió) 

	 	232,80€ (Pensió completa)        

De l’1 
de juliol 
al 15 de 

setembre



Unió Excursionista de Catalunya

No espereu a última   
   hora, places limitades

deixin viatjar de nou. A més, “com pot ser 
que no pugui portar el meu gos sense lligar, 
no pugui acampar al costat dels refugis, ni 
banyar-me als estanys, després del que 
hem patit al confinament.  Vull abraçar-me 
als arbres i cridar als quatre vents: torno a 
ser lliure.” No hem entès res o què?

Cap una nova identitat 
com a espècie

Les visions contradictòries entre els eco-
sistemes urbans i els de muntanya són 
una assignatura pendent de la societat. Els 
centres de decisió, a més, es troben a les 
ciutats, la qual cosa genera crisis territo-
rials recurrents a l’envair aquelles la resta 
de dominis. El punt zero, però, no seria 
aquest. El gran forat negre de la galàxia 
que ho engoleix tot,més enllà de l’horitzó 
de successos, és volgué defensar que l’espè-
cie humana es troba al centre de la biosfera, 
com pensava Ptolemeu de la Terra respecte 
de l’univers.
La nostra és una forma de vida més entre 
les milions que existeixen i les que man-
quen per identificar. Un dia ens extingirem 
com altres éssers vius han fet. Però abans 
que passi, per primera vegada a la història 
de la vida, els humans som organismes 
conscients -si més no, una part important- 
del que s’acosta. Un canvi irreversible a la 
semblança del gran meteorit que va extin-
gir els dinosaures i altres éssers vius. Ara, 
però, sabem per on s’apropa i com impac-
tarà. I el camí serà saber-nos-hi adaptar.
En Ramon Margalef albirava que 
“a mesura que l’evolució avança, un 
organisme tan poderós com els humans, 
haurien d’esdevenir responsables perquè 
la vida continuï endavant després de la 
nostra espècie”. Cal donar, doncs, un nou 

pas copernicà i col·laborar activament 
amb la resta d’organismes, que no són ni 
superiors ni inferiors. Éssers vius amb els 
quals teixim, de forma constant, un filat de 
vida complexa i meravellosa.
Som una espècie més que ha de fonamen-
tar l’evolució en la protecció i la conserva-
ció de la resta d’espècies. El futur de la vida 
depèn de la diversitat i de la gestió que en 
fem, per exemple, en un espai geogràfic tan 
privilegiat com Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. No és cap eslògan ecologista; 
és una realitat ecològica. 
El missatge encriptat que s’amaga darrera 
les imatges del dofí surfejant, de l’isard 
trescant o de la gavina corsa amb les cri-
es, és que creixem en un mateix bressol 
de vida. Arran del fet mediàtic d’aquestes 
escenes naturals dignes dels millors do-
cumentals, hem d’acceptar que tots som 
natura i necessaris en l’evolució de la vida. 

El conjunt de les espècies descendim d’una 
primera cèl·lula comuna a partir de la qual 
ens hem anat diversificant. I per això en-
cara ens sorprenem, des de les emocions 
més atàviques,quan ens retrobem. Som la 
mateixa natura!
El gran repte del present és redefinir la 
coexistència i la posició orbital de l’espè-
cie humana a la biosfera. Trencar el que 
és familiar acostuma a generar hostilitat o 
incomprensió, com la van patir Copèrnic, 
Darwin o Margalef. Siguem conseqüents 
amb el desafiament d’assumir una consci-
ència global, ni que sigui de forma agònica 
en els temps que corren, i abracem renéi-
xer com una part més humil en la riquesa 
i la bellesa de la diversitat. De l’acceptació 
d’aquesta nova paradoxa de la vida per una 
gran part dels organismes humans depen-
drà la continuïtat d’Aigüestortes i de la 
història més bella mai escrita d’amor i vida 
sobre Ella.

Aigüestortes. Maria José Carbonell (Arxiu del Parc Nacional 
d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici)
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La gorja d’Escuaín es forma a la capçalera del riu Yaga sota el poble abandonat d’Escuaín. 
El 1982 es va ampliar el Parc Nacional d’Ordesa per incloure-hi la capçalera de la vall de 
Pineta, la gorja d’Escuaín i tota la vall d’Añisclo. La verticalitat de la gorja d’Escuaín i el 
seu allunyament respecte les carreteres principals en fan una vall remota i molt menys 

visitada que les seves il·lustres veïnes. Proposem aquí tres excursions, fetes a la tardor, que 
us permetran admirar la gorja des del nord, l’est i el sud. A més, podreu descobrir un ric 

patrimoni monumental i faunístic. En la darrera excursió baixarem fins al fons de la gorja 
on, en forma de cascada, brolla el riu Yaga amb la força d’un recent nascut.

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

El riu Yaga i el trencalòs

No és habitual que una mateixa vall can-
viï de nom en un curs de poc més de 13 
quilòmetres, però això és el que li passa al 
riu Yaga. El seu origen orogràfic es troba 
al coll de Viceto a 2.202 m que el separa 
de la capçalera de la vall d’Añisclo. En el 
seu curs alt rep el nom de Valle de Escuaín 
i es troba dintre del Parc Nacional d’Or-
desa i Mont Perdut. La seva bellesa es deu 
a la profunda gorja que el Yaga solca a la 
roca calcària d’aquest sector del Pirineu. 

A la seva part baixa rep el nom de Valle 
de Puértolas que acaba abocant les seves 
aigües al riu Cinca, a tocar de l’Hospital 
de Tella a 660 m. És a dir en menys de 
14 quilòmetres perd 1.600 m d’altura. Es 
tracta doncs d’un curs d’alta muntanya 
amb marcat caràcter torrencial. De fet tot 
el seu curs baix és pot recórrer amb les 
tècniques de descens d’engorjats. També 
ho són nombrosos barrancs que hi conflu-
eixen com els de Consusa, Liana, Liasba o 

Trásito. Tot i ser curt pot ser molt cabalós 
ja que recull les aigües de fusió de la neu 
que s’acumula sobre el llarg cordal que la 
separa de la vall de Pineta, que culmina 
a les Tres Marías a 2.802 m. Per cert en 
molts casos la neu fosa s’infiltra a la roca 
calcària i acaba reapareixent molts metres 
més avall.
Aquest entorn, gairebé despoblat, 
allunyat de la vall de Cinca i amb molt 
poca presència d’excursionistes ha fet 

La gorja d’Escuaín a 
tres bandes

La gorja d’Escuaín a 
tres bandes

Caminant pel fons de la gorja d’Escuaín prop de les fonts del Yaga
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El segon mirador de Revilla amb la gorja d’Escuaín i el Castillo Mayor al darrere

que sigui l’hàbitat de tota mena d’aus 
rapinyaires com els voltors lleonat i 
negre, l’aufrany i sobretot el trencalòs.
Per a aquest últim la vall d’Escuaín ha 
esdevingut una mena de santuari, en 
part gràcies a l’acció de la Fundación para 
la Conservación del Quebrantahuesos 
(FCQ). Aquesta fundació té la seu a 
l’Aínsa on ha convertit l’antic castell 
en un modern ecomuseu dedicat als 
rapinyaires, el Pirineos Bird Center, visita 
del tot recomanable. La fundació també 
ha creat una estació biològica al poble 
de Revilla, punts d’observació dels ocells 
i punts d’alimentació del trencalòs. Com 
és sabut el trencalòs s’alimenta del moll 
de l’os d’animals morts i la disminució 
de l’activitat ramadera amenaçava 
seriosament la seva supervivència al 
massís. Recorrent aquestes valls de 
ben segur que veureu algun exemplar 
d’aquesta espècie fàcilment identificable 
pel característic color blanc torrat de les 
plomes del seu ventre i coll, per la seva cua 
amb forma de sageta o pel seu cap blanc 
amb mascara negra i les barbes negres 
que li pengen del bec.

Itinerari 1. Els miradors de 
Revilla. 1 h d’anada.

Revilla és un poble remot, penjat a 1.230 
m al final d’una carretera de 12,2 km que 
hi puja des de l’A-138, la que va al túnel de 
Bielsa. El trencall cap a Revilla i Tella el 
trobem poc després del nucli de l’Hospital 
de Tella ben indicat. La carretera HF-
0132ab és estreta i costeruda. Després del 
trencall cap a Tella, comença a planejar 
pel vessant nord de la vall d’Escuaín. A 
mida que ens acostem a Revilla, sobretot 
si hi anem d’hora, començarem a veure 
grups nombrosos de voltors i amb una 
mica de sort algun trencalòs. Val molt la 
pena portar prismàtics per gaudir de la 
contemplació dels ocells. Estacionem al 
darrer revolt abans d’arribar a Revilla. 
Allí a 1.210 m comença el camí denominat 
Ruta de los Miradores. Hi trobem un panell 
explicatiu. És una excursió tan senzilla i 
planera que és molt recorreguda per tota 
mena de turistes, no necessàriament 
afeccionats a l’excursionisme. El sender, 
ample i ben traçat, discorre entre boixos 
i roures per una feixa entre dos estrats de 
paret de roca calcària vertical. Travessem 
el barranc de Consusa per una passera 
metàl·lica amb baranes. Tot seguit la 
feixa per on avancem s’estreny i un panell 

 Camí dels miradors de Revilla
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de fusta ens indica el trencall a l’ermita 
de San Lorién, assenyalat també com a 
San Lorenzo(?). En qüestió d’un minut 
arribem a les restes de la que fou una 
ermita rupestre on el sant s’hi va retirar a 
fer vida d’ermità en el segle XI. En queda 
la base del mur i l’absis que tancava 
l’església així com un bon nombre de 
dibuixos com creus, fletxes o estels 
gravats a la paret. De tornada al camí 
principal arribem tot seguit al primer 
mirador. Gaudim de bones vistes del fons 
de la gorja d’Escuaín, 250 metres més 
avall. Al vessant oposat tenim la Proa 
de Socastiello, un enorme cingle planer 
i boscat que s’aboca sobre la gorja i on 
s’amaga el poble d’Escuaín. El conjunt és 
dominat per la impressionant paret nord 
del cim del Castillo Mayor de 2.014 m. 
Camí enllà els roures donen pas als pins 
i arribem a l’entrada del Parc Nacional. 
Finalment un lleuger descens ens porta al 
final de camí, a uns 1.230 m, on trobem 
dos miradors ben protegits per murs de 
pedra. El primer és a mà esquerra i cal 
baixar uns 10 m. Ofereix vistes gorja 
avall i gorja amunt on distingim una gran 
cascada que hi brolla amb força. Aquesta 
surgència és coneguda com a Fuentes del 
Yaga i hi baixarem un altre dia. Davant 
nostre distingim les cases del poble 
d’Escuaín sobre el cingle de Socastiello. 
L’altre mirador és literalment al final del 
camí sobre la confluència del gran barranc 
d’Angonés amb la gorja d’Escuaín. El 
barranc d’Angonés baixa des de la Punta 
Coplan i el Tozal de la Güega al carenam 

que ens separa de la vall de Pineta. És 
fàcil observar grans rapinyaires des 
d’aquest punt de guaita privilegiat. De 
tornada al punt d’inici seria un pecat no 
dedicar una estona a visitar el poble de 
Revilla. Té poques cases però de grans 
dimensions i ben conservades. Una d’elles 
és l’estació biològica de la Fundación para 
la Conservacion del Quebrantahuesos. En 
el punt més alt del poble trobareu oberta 
la sòlida església de San Fèlix que data 

del s. XVI. Sobre els cingles que envolten 
el poble encara podreu contemplar més 
ocells.

Itinerari 2. Ruta de les 
ermites de Tella. 1 h pel 
circuit.
Aquest itinerari és per dir-ho ras i curt 
una meravella plena d’encís. Igual que 
l’anterior és un itinerari ben senyalitzat 
molt recorregut per tota mena de 
turistes, amb poc desnivell i amb 
nombrosos al·licients. El punt de sortida 
és el poble de Tella al qual accedim per 
la mateixa carretera que duia a Revilla. 
En aquest cas la carretera puja durant 
8,3 quilòmetres i deixa a mà esquerra el 
trencall a Revilla. El poble de Tella té una 
posició privilegiada, penjat a 1.340 m és 
una talaia de primer ordre. Ofereix vistes 
que dominen al sud la vall de Cinca amb 
l’Aínsa i la Peña Montañesa, a l’est tot 
el massís del Cotiella, i al nord la llarga 
carena que separa les valls d’Escuaín i 
Pineta. A l’oest el Tozal de las Cazcarras, 
al qual farem la volta, acull les tres ermites 
que donen nom a la ruta. Des d’on som en 
veiem una d’elles ja que s’alça prop d’un 
coll i té a més un gran campanar. Entrem 
al poble per la seva part alta on a més de 
l’església parroquial de San Martin, hi ha 
un bar-restaurant modern i acollidor i el 

La gorja d’Escuaín a tres bandes

L’ermita dels Sants Joan i Pau sota el Puntón de las Brujas, prop de Tella

L’ermita de la Virgen de la Peña domina el poble de Tella
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museu de la Cueva del Oso Cavernario. 
Aquest museu explica la importància 
del jaciment proper de la Cueva del 
Oso situat a 1.600 m on s’hi ha trobat 
nombroses restes d’óssos de les cavernes 
de fa 20.000 anys. A l’estiu també es pot 
visitar la cova.
La nostra ruta comença al davant mateix 
de l’església parroquial on un rètol ens 
descriu les tres ermites que trobarem pel 
camí i que podrem visitar ja que romanen 
obertes. Un camí empedrat ens allunya 
de Tella que va quedant sota nostre a mà 
esquerra. Avancem envoltats de boixos i 
d’eriçons, plantes molt punxegudes que 
aquí denominen cojín de monja. Ens 
endinsem en una densa pineda al vessant 
nord del Tozal de las Cazcarras i al cap 

de 20 minuts s’obre davant nostre un pla 
dominat per la mola calcària del Puntón 
de las Brujas. Als seus peus s’alça l’ermi-
ta de Los Santos Juan y Pablo de la qual 
només veiem l’absis. El més bonic és la 
seva ubicació enlairada sobre el pla i ar-
recerada sota el Puntón. Travessem el pla 
herbat i per un tram empedrat pugem 
fins l’entrada de l’ermita. Un rètol ens 
explica que data del 1018, que és d’estil 
preromànic i que compta entre les més 
antigues d’Aragó. Dintre en destaca l’ab-
sis amb planta de ferradura i una petita 
cripta amagada sota d’aquest. El topònim 
de las Brujas fa referència a les suposades 
trobades que les bruixes del Sobrarbe ce-
lebraven en el pla d’accés a l’ermita. De 
tornada al camí encarem el sud i seguim 

fent volta al Tozal. Davant nostre dalt 
d’un turó distingim la silueta de l’ermita 
de la Peña. Guanyem altura fins a un coll 
situat a 1.383 m des d’on tornem a veure 
el poble. Enlairada uns deu metres a la 
nostra esquerra descobrim la gran ermita 
de la Virgen de Fajanillas envoltada per 
un ramat de cabres que hi pasturen. El 
seu absis denota el seu origen romànic, 
tot i que la major part de l’edifici, així 
com la gran torre campanar són afegits 
del s. XVI. De tornada al coll ens enfilem 
per un camí costerut i a trams empedrat 
i amb esglaons fins al turó denominat 
Peña Villa. Allà dalt, a 1.407 m, hi ha l’er-
mita de la Virgen de la Peña. Aquesta és 
la més nova de les tres ja que data del s. 
XVIII. També és la més senzilla, d’una 
sola nau amb una petita capella lateral. 
La seva manca de pretensions fa que si-
gui la que més convida al recolliment. 
Des d’allí dalt la vista és fantàstica a 360º 
i supera, gràcies al seu enlairament, la 
que teníem des de Tella. A més, de tota 
la vall del Cinca i del massís del Cotiella 
des d’aquí podem admirar tota la vall del 
riu Yaga i la gorja d’Escuaín. Hi som en 
caure el sol i hi restem estona gaudint de 
l’espectacle. Després cal baixar al coll i 
retornar a Tella, ara pel vessant sud del 
Tozal de las Cazcarras. Ho fem seguint 
un camí en molt bon estat i a trams em-
pedrat on tenim l’ocasió de fer-la petar 
amb el pastor que ha pujat a recollir les 
seves cabres. Travessem el poble de punta 
a punta i en arribar a l’estacionament el 
sol ja s’ha post. L’ermita de las Fajanillas 
amb el seu campanar es retalla ara contra 
el cel rogent. Val la pena parar el vehicle 
en un revolt marcat un quilòmetre abans 
de Tella i acostar-se caminant a admirar 
la Losa de la Campa un dolmen bonic i 
molt ben conservat.

Itinerari 3. Les Fonts del 
Yaga. 1 h d’anada, 2 h en 
total (-/+ 200m)
Després d’haver admirat la gorja d’Escu-
aín des del nord i des de l’est ara toca bai-
xar-hi. Proposem una ruta tècnica i una 
mica complicada que ens porta al punt on 
brolla una gran cascada. Al poble d’Esca-
lona, situat 10 km al nord de l’Aínsa, hem 
de prendre la carretera HF-0104AA que 
en 15,6 quilòmetres (30 min) ens porta 
fins al poble abandonat d’Escuaín. Al 
principi guanya molta altura, passa pel 
poble de Puértolas, que dóna nom a la 

L’ermita de la Virgen de Fajanillas al caure la tarda

Contrallum de La Virgen de Fajanillas, a Tella
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vall i, passat un trencall cap a Bestué, fa 
tota la volta al peu del Castillo Mayor fins 
arribar a Escuaín. A l’entrada del poble 
hi ha un gran estacionament. Val la pena 
passejar pel poblet deshabitat a l’hivern. 
Hi ha poques cases en bon estat i presen-
ta un estat de semiabandonament que 
ens transporta a temps pretèrits. Hi ha 
un punt d’informació del Parc Nacional 
d’Ordesa. Dos cops a la setmana respon-
sables del parc porten menjar als trenca-
lossos i a la resta de rapinyaires a un pa-
ratge anomenat la Corona. S’hi pot anar 
a peu i observar de prop i en silenci com 
s’alimenten aquests majestuosos ocells (8 
Km, 1h 15 min + 325m).
La nostra ruta és més esportiva i demana 
precaució. Sortim d’Escuaín pel carrer 
que passa pel costat de l’església, entre 
cases i murs arribem al barranc de Lugar 
que travessem i entrem dintre del Parc 
Nacional. El camí avança entre boixos i 
s’atansa al barranc d’Escauín. Allí tro-
bem un rètol que indica “Surgencia del 
Yaga. Atención: senda muy peligrosa”. No 
n’hi ha per tant; és clar que no és un camí 
per turistes, però nosaltres el fem seguint 
les rutes d’una guia d’excursions per fer 
amb nens, acompanyats del nostre fill de 
8 anys. El camí segueix a tocar del cingle 
amb bones vistes cap el fons de la gorja. 
Una llosa complicaria el pas si no fos per 
una sòlida cadena a la que ens agafem 
mentre la passem per sobre. Aquí comen-
ça una vertiginosa baixada d’uns 160 m 
que la fullaraca de la tardor desdibuixa 
en algun punt. Baixem entre pins, boixos 
i avellaners seguint una línia força intu-
ïtiva. Cada dos per tres toca agafar-nos 
amb les mans. Trobem fites i trams evi-
dents de camí. Rocs, fulles i arrels, tot 
ajuda i tot fa nosa. Una darrera canaleta 
pedregosa amb arbres on agafar-nos ens 
deixa al senderó que planeja paral·lel al 
riu Yaga. Som al fons de la gorja d’Es-
cuaín. Remuntant el curs del riu trobem 
unes escales molt dretes tallades a la roca 
que ens porten a una cova que travessem 
per un forat. A l’altre costat l’erosió s’ha 
endut el camí arrapat a la roca i l’han 
equipat amb una passera de fusta en 
baixada protegida per un cable d’acer. El 
camí planeja a tocar del fons de la gorja 
i no podem evitar aixecar el cap per ad-
mirar les parets que ens envolten. Al cap 
de cinc minuts veiem entre els fajos i al 

El poble de Tella amb l’ermita de las Fajanillas al fons

El pas de la cova camí de les fonts del Yaga

Espectacular vista de la gorja d’Escuaín des 

de la Proa de Socastiello

La gorja d’Escuaín a tres bandes
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costat oposat una impressionant cascada 
alta de 20 metres que brolla de la paret. 
Hem arribat al naixement del Yaga. Hi 
ha gorgs que conviden a banyar-s’hi però 
som a un Parc Nacional i està prohibit. 
Baixa aigua de més amunt però l’aporta-
ció de la cascada en multiplica per molt el 
cabal. Aquesta aigua ve filtrada des d’uns 
engolidors situats mil metres més amunt 
al circ de Currundué. El sistema càrstic 
de las Fuentes de Escuaín ha estat explo-
rat per espeleòlegs des de fa més de 50 
anys, té un recorregut d’uns 30 Km i un 
desnivell explorat de -1.151 m.
De tornada al poble d’Escuaín és 
obligatori recórrer el Circuito de los 
Miradores. Tots els turistes que arriben 
aquí el fan. Està ben indicat i marcat 
amb pintura verda i blanca. Es tracta 
d’un sender ample i planer que recorre el 
perímetre del cingle denominat la Proa de 
Socastiello. En el primer mirador veiem 
la part alta de la gorja, a la que acabem 
de baixar, el segon mirador apunta cap el 
nord  i el tercer i últim ens deixa veure 
la part baixa de la gorja. Mes enllà veiem 
el Tozal de las Cazcarras on distingim 
l’ermita de la Virgen de Fajanillas. 
Darrere seu s’alça poderós el massís del 
Cotiella ben enfarinat amb les primeres 
nevades de la tardor. Tot plegat en fa 
un circuit curt però molt recomanable 
que és un magnífic colofó a aquest dies 
d’activitat i descoberta de la injustament 
poc coneguda vall d’Escuaín.
 

Les fonts del Yaga, dins la gorja d’Escuaín a la tardor

Passera complicada prop de les fonts del Yaga

DADES PRÀCTIQUES

Totes les excursions estan descrites 
a la guia “Pineta · Añisclo · Escuaín” 
de Marta Montmany. Publicat dins la  
col·lecció Los caminos de Alba. Édito-
rial Alpina. 2017.
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Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, joc de dos mapes a Esc. 
1:25.000. Editorial Alpina. 2017

Per a una visió més global de l’entorn 
també és útil Sobrarbe Central joc de 
dos mapes a Esc. 1:40.000. Editorial 
Alpina. 2019
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Sabadell és la cocapital del Vallès Occidental juntament amb la veïna Terrassa. Té una 
població d’uns 215.000 habitants i se situa aproximadament a uns 20km de Barcelona. Fa 
frontera amb Castellar del Vallès al nord, Sentmenat i Polinyà a l’est, Barberà del Vallès al 

sud, Sant Quirze a l’oest i Terrassa al nord-est.

Text i fotografies de Marta Bergadà

Itinerari pel Rodal de     
         Sabadell

Ermita de Togores

La ciutat té un passat industrial. 
Gràcies a la seva proximitat al riu 
Ripoll, ja en segles anteriors, s’hi 

construïren els primers molins fariners, 
que aprofitaven la força de l’aigua com a 
font d’energia. A la Revolució Industrial 
Catalana, Sabadell va destacar com a ciu-
tat pionera en el desenvolupament tèxtil i 
especialment en el sector llaner. Més tard, 
també arribaria la indústria paperera i 
metal·lúrgica. 
Com a llegat d’aquella època, trobem avui 
dia, al llarg del riu, els edificis en runes de 
diverses fàbriques i molins amb les seves 
típiques xemeneies.

Lluny de la vida econòmica i urbana, Sa-
badell també amaga una joia, molt preua-
da pels mateixos sabadellencs i els amants 
de la natura. Es tracta del Rodal de Sa-
badell, l’espai agroforestal que envolta la 
ciutat i la connecta amb els pobles i ciu-
tats veïnes a través d’una xarxa de camins 
i senders. No és d’estranyar, doncs, que 
enmig d’aquest entorn s’hi establissin, 
segles enrere, importants masies amb les 
seves finques de conreu, encara presents 
avui dia. Adicionalment, amb la finalitat 
de mantenir l’activitat agrària i promoci-
onar el consum de proximitat, també hi 
trobem diversos horts privats dedicats 

principalment al cultiu d’hortalisses. El 
rodal és, doncs, el resultat de l’equilibri 
entre els seus recursos naturals, la seva 
fauna i flora, i l’activitat humana que s’hi 
desenvolupa. Un ecosistema actiu, dinà-
mic però alhora, i degut a la seva proxi-
mitat a grans poblacions, molt sensible a 
qualsevol petita alteració exterior provi-
nent de l’ésser humà. 
Les activitats d’associacions sense ànim 
de lucre i dels organismes públics vetllen 
per la seva conservació.
En aquest article us proposem un recor-
regut circular, que passa per alguns dels 
indrets més emblemàtics del nostre rodal, 
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descobrint la història de molins, masies i 
fonts d’aquest bell entorn. És un itinera-
ri d’uns 12.7 km sense grans desnivells, 
apte per a tota mena de públic. Els temps 
indicats són orientatius i poden variar en 
funció de les parades que es realitzin. Es 
recomana portar roba i calçat adient de 
muntanya, i en època d’estiu, elements de 
protecció solar. També és important pro-
veir-se d’aigua i algun petit refrigeri.

00:00 La ruta comença i acaba al Parc de 
la Clota, al barri de Can Puiggener, situat 
al nord-est de Sabadell, és un dels acces-
sos al riu Ripoll. En aquesta zona ens serà 
fàcil aparcar el cotxe.
Baixem en direcció cap al riu per un car-
rer asfaltat que reconeixem per les mar-
ques vermella i blanca del GR-173 pinta-
des en uns pals indicadors, i ens adonem 
com els pins van deixant pas al bosc de 
ribera, amb la presència d’arbres com els 
pollancres, el bedoll, l’om i els plataners.

00:06 Ens trobem amb un cartell indica-
dor. Sense creuar el riu, prenem el camí 
que surt cap a l’esquerra (nord), seguint 
les indicacions del GR-173. Fent això en-
trem en una petita esplanada ombrívola 
gràcies a uns alts plataners, tot seguit sor-
tim pel sender i passem per davant de la 
font dels Gitanos i la seva zona de pícnic.
Continuem i creuem el Ripoll.

00:24 Trobem una zona de descans molt 
àmplia que porta el nom de l’antic Molí de 
Can Amat, transformat avui dia en l’em-
presa Apreslan, dedicada als acabats tèx-
tils. El Molí de Can Amat va ser un impor-
tant molí fariner i draper. Avui dia només 
en queda la seva xemeneia, que s’alça vora 
la paret de la muntanya.
En aquest punt prenem el GR-97 en direc-
ció nord, seguint el camí pel costat del riu 
i passant per davant de la fàbrica. Obviem 
un pas asfaltat i seguim per la mateixa 
pista.
Uns metres més enllà, divisem a l’altra 
banda del riu, la zona de descans i barba-
coes de Vicenç de Jonqueres i les restes de 
l’antiga fàbrica. En el nostre costat trobem 
un estanyol amb algun ànec de coll verd. 
Aquesta bassa d’aigua forma part del sis-
tema de depuració biològic per llacunatge 
del Parc Fluvial del Ripoll, projecte portat 
a terme per l’Ajuntament de Sabadell als 
anys 90, amb la col·laboració d’universi-
tats i altres organismes públics, per a la 
recuperació d’aquest entorn.

00:53 Deixant a la nostra esquerra el pont 
de fusta de Colobrers, el camí fa un gir 
suau cap a l’est, i es converteix en un car-
rer mig asfaltat que ens convida a la masia 
de Can Pagès.
Can Pagès és una altra masia reconeguda 
de Sabadell. Antigament havia estat 
una famosa fonda-taverna de l’antic 
camí de carro entre Sabadell i Castellar. 

Avui dia és un restaurant. A la dreta 
de la casa, i seguint el GR-97, trobem 
l’entrada al torrent de Colobrers, un 
dels indrets més màgics i valorats del 
rodal. Només endinsar-nos-hi, la seva 
exuberant vegetació ens transporta a un 
bosc tropical, minat d’espècies vegetals 
que competeixen entre elles per un 
raig de llum. Podem escoltar el cant de 

Escales que baixen a la font dels Gitanos

La Foradada
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diferents espècies d’ocells que ens donen 
la benvinguda. Trobem aquí plataners 
centenaris, envoltats d’heura i arítjol; 
joncs i cues de cavall. En resum, un 
festival de la natura en un estret torrent 
que s’abasteix de l’aigua que emana la font 
de Can Moragues a dalt de tot.
L’indret havia estat sempre de fàcil accés, 
amb ponts de fusta per creuar la riera 
diverses vegades. No obstant, després de 
la tempesta del Glòria, el febrer d’aquest 
any, molts dels ponts van ser emportats 
per la riuada, i algunes parts del camí han 
quedat malmeses, clausurant la zona als 
visitants.
Avançats dins el torrent trobem la font 
de la Tosca, un broll d’aigua natural que 
sorgeix d’entre les roques, provinent dels 
aqüífers del subsòl. Els forats que ha for-
mat l’aigua al llarg dels anys li dóna un 
aspecte de santuari natural en un espai 
reservat.
Unes passes més amunt, ens trobem amb 
la Foradada, una perforació artificial feta 
fa alguns anys amb la intenció de desviar 
el cabdal del riu i que avui esdevé un lloc 
peculiar on parar a fer unes fotografies.

1:39 Arribem al punt més àlgid del torrent 
i sortim a una pista ampla. Abans de re-
prendre el camí cap a mà dreta, visitem 
la font de Can Moragues, a 100 m des 

d’aquest punt cap a l’esquerra.
Aquesta font, que porta el nom de la ma-
sia per on passarem després, està formada 
per una petita bassa quadrada de pedra. 
No està documentat, però per l’aspecte, 
podria haver servit de safareig per rentar 
la roba.
Ara sí, girem 180 graus en sentit contrari 
i comencem a pujar per la pista ampla del 

GR-97. Aquí comencem a suar una mica, 
ja que, tot i no ser un pendent molt fort, 
és prou pronunciat. La vegetació torna a 
canviar poc a poc, donant pas al bosc me-
diterrani, on les alzines i els pins comen-
cen a guanyar terreny.

1:54 Passem per davant de Can Moragues, 
antiga masia pairal, propietat de la famí-
lia Moragues fins a mitjans del segle XIX. 
L’extens camp agrícola, es convertí en 
camp de vol d’avionetes ultralleugeres als 
anys 80. En els darrers anys s’hi ha plantat 
un camp d’oliveres que dóna un aspecte 
més rural a l’indret. És bonic parar i ad-
mirar l’àmplia extensió de conreu, de la 
qual costa veure’n el límit.

2:01 Encreuament de 4 camins amb un 
pal indicador. Agafem el sender de la dre-
ta (sud), en direcció a Togores i Pont de 
la Salut. A la meitat de la llarga recta del 
camí, trobem un petit camí de sorra que 
surt a mà esquerra i que prenem per diri-
gir-nos a l’ermita de Togores. A mig camí, 
trobem al costat dret, l’emblemàtic pi de 
les Tres Branques.

2:22 Arribem a l’ermita de Togores, actu-
alment propietat del rodal de Sabadell, qui 
n’ha prohibit l’accés a les instal·lacions i 
els seus camps. El conjunt és també un 
monument simbòlic del rodal. La masia se 
l’havia conegut amb el nom de Can Pagès 
Vell, diferenciant-la de Can Pagès, i la seva 
ermita va ser estatge de monges durant 

Itinerari pel Rodal de Sabadell

Pi de les Tres Branques

Església de la Salut
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els segles XIV i XV. Fem aquí un descans 
per recuperar forces i acte seguit, prenem 
el camí que surt direcció sud i que volta 
les immediacions de l’ermita. És un camí 
que no té cap indicació, però que ens por-
tarà cap a la Torre del Canonge. Després 
de dos revolts i quan el camí agafa una 
recta estarem atents al corriol que surt a 
mà dreta, on a dia d’avui hi ha un senyal 
d’advertència de camí tallat. És un tram 
pedregós amb una forta baixada i posteri-
or pujada, on es passa per un pont de fusta 
també malmès pel temporal Glòria.

2:37 Arribem a l’edifici en runes de la 
Torre del Canonge, amb l’ermita al Sant 
Crist i la Mare de Déu dels Dolors al da-
vant. Adquirida el 1740 per Francesc Ba-
rata i Montanyà, Canonge de la Seu de 
Barcelona, la casa havia estat residència 
dels senyors de Togores fins al s.XV. El 
seu abandonament al s.XX i els successius 
espolis l’han portat al seu estat actual de 
deteriorament. És un indret molt especial 
on hi conflueixen tres camins. Nosaltres 
agafarem el que surt en direcció sud-est.

3:03 Arribem a la serra de Sant Iscle i con-
nectem amb el PRC30 que enllaça Caste-
llar amb Sabadell. Just en aquest punt tro-
bem un pal indicador mig caigut i agafem 
direcció a La Salut i St Nicolau.
La serra de Sant Iscle esdevé un altiplà des 
d’on es pot gaudir d’unes vistes especta-
culars i panoràmiques del frontal est de 
Sabadell. Una filera de xiprers ens indi-
quen que estem a punt de trobar la car-
retera C-1.413 (Sabadell-Sentmenat) i que 
creuarem per entrar a l’àrea de La Salut

3:21 El Santuari de la Mare de Déu de la 
Salut és el conjunt format per la seva es-
glésia, la casa del capellà, l’antiga hostat-
geria i una zona de pícnic. S’hi celebra, 
cada segon dilluns de maig, l’aplec de la 
La Salut en honor a la seva Verge, patrona 
de Sabadell.
Arraona, el que ara és La Salut, va ser el 
primer nucli de població iber que es va 
establir en aquesta zona fa més de 3.500 
anys. Durant l’imperi romà, Arraona es 
va convertir en un important punt d’avi-
tuallament al llarg de la Via Augusta. A 
l’edat mitjana, la població es va traslladar 
a l’altra banda del riu, convertint La Salut 
en lloc de culte a la seva Mare de Déu.

3:36 Sortim de La Salut passant per da-
vant la seva àrea de pícnic i trobant de nou 

els senyals del GR-97 i PRC-30 en direcció 
cap a Torre Romeu. Passem per sobre el 
pont de la carretera C-155 (Sabadell-Gra-
nollers), i a l’alçada del cementiri, el PR 
es desvia cap a la dreta, tot baixant i por-
tant-nos fins al pàrquing principal.

3:41 Seguim el PR que passa just davant 
de la façana del cementiri. A l’alçada de 
la porta principal, creuem el pàrquing pel 
mig, en direcció oest, cap a la parada d’au-
tobús de l’altre costat del carrer. En aquest 
punt agafem el camí que surt de darrere la 
parada d’autobús.

3:49 El camí ens porta a la capella de St. 
Nicolau, la més petita de les quatre es-
glésies romanes que queden a Sabadell, 
reconstruïda al segle XX i propietat de 
l’Ajuntament. Es troba en un indret poc 
concorregut, en mig d’una esplanada de 
pins que ens ofereixen una mica d’ombra.
Sortim de la capella i el camí es transfor-
ma en un corriol estret, que comença a 
baixar de forma molt pronunciada, amb 
algún tram en el qual per evitar alguna 
relliscada, cal fer una petita correguda.

3:59 Som de nou al Parc Fluvial del Ripoll 
i creuem el riu pel pont del torrent de St 
Nicolau. Girem a la dreta, iniciant el re-
torn cap al punt d’inici.

4:12 Passem per sota del pont de la Salut, 
gran viaducte amb 7 arcades de mig punt. 

Construït a mitjans de segle XIX, durant 
el regnat d’Isabel II, va ser una obra civil 
inclosa en el programa de millora de les 
infraestructures de comunicació de la 
ciutat.
Passat el pont, trobem les restes del molí 
d’en Torrella, lloc on el camí es bifurca i 
creuem el riu per un pas asfaltat.

4:20 Avançant sota l’ombra de plataners, 
arribem a la font dels Degotalls, avui dia 
ben adequada amb un broc d’aigua, però 
originàriament l’aigua sorgia en forma de 
regalim de les parets de terra de la vora del 
riu, d’aquí que se la bategés amb el nom 
de degotall.

4:27 Trobem un nou pas asfaltat que cre-
uem i prenem la darrera pujada cap al 
Parc de la Clota, el nostre punt final de la 
ruta.

Pont de la Salut des del camí del riu Ripoll

REFERÈNCIES

Ricard Molins i Romeu. Fonts i mines 
del rodal de Sabadell. Fundació Ars. 
Reedició en facsímil: 2009

Unió Excursionista de Sabadell. El 
Rodal de Sabadell. Mapa. 2008



26

Precedents

Existeixen precedents de llistes de 
cims a casa nostra i a d’altres indrets 
del mon, lligades habitualment a 

l’activitat excursionista-muntanyenca. 
Sovint aquestes llistes han estat vincula-
des a l’altitud dels cims però també a la 
seva localització geogràfica o a la seva 
significació. Probablement, la reina de les 
llistes sigui la dels 14 vuitmils del planeta, 
tots ells situats a les serralades de l’Himà-
laia i el Karakorum, al continent asiàtic. 

Ens agradi o no, l’altitud dels cims és un factor més que molts muntanyencs valoren 
a l’hora d’escollir quins volen assolir. La cota 3000 és mítica, però per molts l’alta 

muntanya ja comença als dos mil metres. Coronar tots els pics catalans que superen 
aquesta cota no és gens fàcil, però per què no intentar-ho

Text, fotografies i figures de Ramon Pascual Berghaenel

A Catalunya,                           
per sobre els 2000 m

L’ascensió d’aquests 14 gegants és un repte 
esportiu de primer ordre i fins a l’actuali-
tat només 40 persones ho ha aconseguit, 
entre ells els catalans Òscar Cadiach i Fer-
ran Latorre, a l’any 2017. Una altra llista 
emblemàtica és la dels quatremils dels 
Alps, distribuïts entre França, Itàlia i Su-
ïssa. Com a totes les llistes, el nombre final 
de membres que publica cada autor varia 
segons el criteri que s’hagi establert per 
a definir el que és un cim. En el cas dels 

quatremils alpins, la llista “oficial” de la 
UIAA, publicada al 1994,  conté 82 puntes 
principals i 46 de menors. 

Altres relacions de cims sorgeixen 
al’identificar els més alts d’una determi-
nada regió, país, estat, etc. Les muntanyes 
i turons escocesos reben uns divertits 
noms segons la seva altitud en peus. Dels 
més alts als més baixos són els Munros, 
Corbetts, Grahams, Donalds i Marilyns. 

Pedraforca
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Un precedent llunyà del projecte 100 Cims 
de la FEEC es pot trobar en el Catàleg de 
Cims d’Euskal Herria,  elaborat per la Fe-
deració Vasca de Muntanya des del 1950, 
per donar suport al Concurs de les 100 
Muntanyes. És una selecció, que s’ha anat 
actualitzant en el temps, dels cims més 
alts o els més estratègicament situats.A 
l’estat espanyol també és popular la selec-
ció dels cims més elevats de les seves 50 
províncies, des del Teide, a les Canàries, 
fins al Puig Major, a l’illa de Mallorca. I 
en el cas de Catalunya és també popular la 
relació dels cims més alts de cada comar-
ca, els coneguts com a sostres comarcals. 
Jordi López Miquel publicà l’any 2002 a 
Cossetània Sostres comarcals de Catalu-
nya, unes propostes d’itineraris per pujar 
a aquests 41 punts,tot i que assolir-los ja 
era una activitat habitual llavors al mon 
excursionista. 

Un esment especial mereix la famosa i 
controvertida llista dels tresmils del Piri-
neu. El número 318 (gener-febrer de 2004) 
d’Excursionisme fou el monogràfic Cota 
3000, dedicat a analitzar el fenomen del 
tresmilisme pirenaic. Una data significa-
tiva citada llavors és la de l’aparició de la 
llista Buyse, al 1990, amb 212 cims entre 
principals i secundaris, que acabà sent 
reconeguda com “oficial” per la UIAA al 
1995. La publicació de Los Tresmiles del 
Pirineo (Martínez Roca, 1990 i reeditat 
vàries vegades) de Juan Buyse i “33 piri-
neïstesespanyols i francesos més” fou el 
boomdel fenomen però al mateix temps 
un nou revulsiu per l’eterna discussió 
entre els diferents creadors de llistes. La 
dificultat que representa la definició exac-
ta de cim i la millora en la precisió de les 
mesures altimètriques ha fet que aquesta 
llista hagi variat lleugerament des de lla-
vors, desapareixent d’ella, per exemple,la 
Punta de Passet, al massís de Besiberri, al 
baixar de 3002 a 2998 m. 

Amb la mateixa filosofia d’enumeració de 
cims que sobrepassen una cota altimètrica 
Víctor de Mas Canals ha publicat recent-
ment també amb Cossetània Els 2.900 de 
Catalunya (2017), que descriu l’ascensió 
a aquests 32 pics, des del Puigmal fins al 
Cap deth Hòro de Molières, que, sumats 
als 9 tresmils catalans (ICGC, 2020), con-
formen el sostre de Catalunya. A més dels 
criteris altitudinal i geogràfic n’ha sortit 
un altre als darrers anys: el de significa-
ció. L’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) publicà l’any  2011 a la 
seva web i l’aplicació vinculada VISSIR 
una llista dels 100 cims més emblemà-
tics de Catalunya després de mesurar 
amb especial precisió les seves coorde-
nades. La iniciativa sorgí en la Primera 
jornada sobre cartografia i excursionis-
me, celebrada a la seu de l’ICGC el maig 
de 2004 i organitzada per l’Institut, Ge-
oestel i l’Editorial Alpina. Aquesta selec-
ció de cims es compilà “considerant llur 
significació geogràfica, llur relleu en el 
món de l’excursionisme o segons llur no-
torietat cultural, històrica o emotiva”. La 
llista es va trametre a la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya, l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i la Direcció Ge-
neral de Turisme, per a que hi aportessin 
comentaris i suggeriments. La llista es 
pot consultar a https://www.icgc.cat/ca/
Ciutada/Explora-Catalunya/100-cims-
mes-emblematics-de-Catalunya/Llista-
dels-100-cims-mes-emblematics-de-Ca-
talunya.39 d’aquests cims són dosmils.

L’any 2005 en el si de la FEEC es va pro-
posar l’activitat dels 100 cims, que con-
sistia a l’inici simplement en assolir un 
centenar de cims d’una llista més àm-
plia proposada per la junta de la FEEC 
i complementada o modificada per les 
seves vegueries. La llista inicial incloïa 

175 cims situats a totes les comarques ca-
talanes, Andorra i la Catalunya Nord. El 
dia 1 de juliol de 2006 es posà en marxa 
l’activitat, ben viva fins a l’actualitat, que és 
de caràcter no competitiu. El nou catàleg, 
vigent des de l’1 de gener de 2013, consta 
de 308 muntanyes però està en constant re-
visió. Es pot trobar a https://www.feec.cat/
activitats/100-cims/llista-de-cims/.

Els 2000 de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-
nya va realitzar durant l’any 2019 una ex-
tracció de tots els cims de més de 2000 m 
de Catalunya generada a partir de les cotes 
de la base altimètrica de l’ICGC i vinculada 
amb la base de noms geogràfics del mateix 
Institut a fi de consignar aquells cims que 
tenen nom conegut.Aquests cims es con-
centren, com es conegut per tothom, al Pre-
pirineu i, especialment, al Pirineu. Per tant, 
queden exclosos tots els punts de suport 
altimètric que estan per sobre dels 2000 m 
però que no tenen denominació. Després 
d’alguna correcció i millora la llista obté 
una relació de 815 cims a Catalunya que su-
peren els 2000 d’altitud.

Hi ha precedents de catàlegs de dosmils 
en altres comunitats autònomes de l’estat 
espanyol. Per exemple, els alpinistes Eloy 

Pa de Sucre
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Santín i Nacho Sáez, conjuntament amb 
el geògraf Francisco Miguel García, pre-
sentaren, l’any 2013, una compilació de 
430 cims a Castella i Lleó que sobrepas-
sen aquesta mítica cota. Aquests cims es 
distribueixen per les diferents serralades 
que envolten el gran altiplà nord ibèric pel 
nord, l’est i el sud. A l’Aragó un grup de 
muntanyencs feren un treball de cataloga-
ció dels dosmils del Pirineu aragonès oc-
cidental, des de la vall d’Ansó fins a la de 
Tena, enfocat a la realització de les ascen-
sions, que es publicà en dos volums a la ja 
desapareguda editorial Beturián Ara als 
anys 2003 i 2004.  A menor escala també 
hi ha catàlegs d’aquest tipus als Pics d’Eu-
ropa, al Sistema Central, etc.

Nota: Degut a una actualització de dar-
rera hora pot haver alguna discrepància 
molt petita entre el valor de 815 cims con-
siderat definitiu i els valors representats a 
les diferents gràfiques i taules però que no 
implica cap canvi significatiu en el que es 
vol mostrar.

La distribució per altituds d’aquests 815 
cims es mostra a la Figura 1. Si es dis-
tribueixen els cims en franges de 100 m, 
s’observa que la classe modal és la que 
inclou els cims d’altituds compreses entre 
els 2000 i els 2099 m. El Puig de Coma Er-
mada, a la serra de Montgrony (Ripollès) 
i la Dent de Cabirol, al massís del Pedra-
forca, tenen una altitud exacta de 2000 m, 
i, per tant, són els més baixos d’aquesta 
llista. Un fet que pot sorprendre, a priori, 
és que la major part dels cims tenen alti-
tuds compreses entre els 2400 i els 2800 
m i que és només a partir d’aquesta cota 
que es produeix una disminució progres-
siva del nombre de cims, fins arribar als 9 
tresmils catalans. Observant novament el 
diagrama de barres es pot concloure que 
el veritable sostre del Pirineu és el conjunt 
format pels cims que sobrepassen els 2900 
m d’altitud. 

A la Figura 2 es presenta la distribució co-
marcal dels dosmils. Cal dir que la xifra 
que resulta de sumar els valors indicats 
sobre les barres és superior a 815 ja que 
s’han comptat doblement els cims que es 
troben a cavall de dues comarques. També 
a l’hora d’entendre aquesta gràfica s’ha de 
considerar l’extensió de les diferents co-
marques (Taula 1), a partir de la qual es 
pot calcular la densitat de cims per km2, 
si bé en moltes de les comarques els cims 

d’aquesta llista es concentren en un àrea 
força més reduïda que la del conjunt de la 
comarca, tal com s’indica en el mapa de la 
Figura 3. Per descriure millor el caràcter 
més o menys muntanyós d’una comarca 
es mostra també a la Taula 1 el percentat-
ge de territori comarcal que te un pendent 
inferior al 20 %.

De la Taula 1 i de la Figura 2 es pot con-
cloure que, a excepció del Berguedà i del 

Figura 1. Font: ICGC i elaboració pròpia.

Figura 2. Font: ICGC i elaboració pròpia.

Solsonès, les comarques que inclouen els 
cims de més de 2000 m són totes més 
muntanyoses (segons els pendents) que la 
mitjana de Catalunya. Són especialment 
d’orografia complexa la Val d’Aran, el Pa-
llars Sobirà, el Ripollès i l’Alta Ribagorça, 
malgrat que la densitat de dosmils a la 
Cerdanya és superior que al Ripollès. A 
més, la major densitat de dosmils es lo-
calitza a la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça, 
tot i que, en nombre absolut, és el Pallars 

Taula 1. Caràcter muntanyós de les comarques pirenaiques i prepirenaiques catala-

nes. El 44,5 % del territori català te un pendent inferior al 20 %. Font: ICGC, IDESCAT 

i elaboració pròpia.

A Catalunya, per sobre els 2000 m
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Sobirà el que domina. El Pallars Jussà i la 
Cerdanya tenen àrees planes relativament 
grans concentrant-se els cims principals 
al nord i als límits nord i sud, respectiva-
ment. L’Alt Urgell també és força abrupta, 
amb alguna petita plana al voltant de la 
Seu d’Urgell. Finalment, tant el Bergue-
dà com el Solsonès són comarques amb 
una dobla personalitat, clarament pre-
pirenaica als extrems nord, i pròpia de 
la Depressió central a la resta d’ambdues 
comarques. 

El nombre de dosmils al Solsonès és pe-
tit i aquests estan concentrats al Port de 
Comte i la serra del Verd. Hi ha un nú-
mero similar de dosmils a les comarques 
del Berguedà, Pallars Jussà, Alt Urgell i 
Cerdanya i és lleugerament superior al Ri-
pollès, on es distribueixen entre la plana 
de la Cerdanya i el Costabona, el dosmil 
més oriental de Catalunya,i als petits nu-
clis de la serra de Cavallera (dos cims) i la 
serra de Montgrony. El nombre de cims és 
molt superior a les comarques de l’extrem 
nord-occidental de Catalunya, amb una 
orografia molt complexa, especialment al 
Pallars Sobirà. L’alt relleu de l’Alta Riba-
gorça es por resumir en la part mitjana i 
alta de les dues valls principals que s’este-
nen al nord del Pont de Suert, Barrabés i 
Boí, i a la Val d’Aran els cims es distribu-
eixen tot al voltant de la vall de la Garona, 
però al Pallars Sobirà la complexitat de 
valls i massissos, tant a l’est com a l’oest 
de la Noguera Pallaresa és més acusada.  
En l’Alt Urgell, una bona part dels cims 
s’agrupen al nord-oest de la Seu d’Urgell 
i una altra a la serra del Cadí.

A la Taula 2 es presenta la distribució 
per altituds dels cims a cada comarca. 
Es pot percebre la coneguda disminució 
de l’altitud del Prepirineu respecte el Pi-
rineu i també una certa disminució cap 
a l’est, però matisada. Per exemple, a la 
Val d’Aran només hi ha tres cims que 
superen els 2900 m, però te un tresmil, 
el Molières,  i a l’Alt Urgell, situat molt 
més a l’oest que el Ripollès, cap arriba 
als 2800 m (el cim més alt de la comarca 
és la Torre de Cabús, de 2778 m, situat 
al nord-est del pic de Salòria). Aquesta 
circumstància respon al fet que la línia 
de màximes altituds, que correspon a la 
divisòria principal d’aigües, s’estén entre 
la Pica d’Estats i el Puigpedrós, passant 
pel nord d’Andorra, deixant l’Alt Urgell 
al sud-oest.

Figura 3. Distribució dels massissos on es concentren els cims de més de 2000 m a 
Catalunya. Tots els 3000 es concentren a les zones 5, 6 i 7 i els 2900 a aquestes tres i 
a les 1 i 3. Font: Mapa derivat del Mapa topogràfic 1:500000 de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC), utilitzat sota una llicència CC BY 4.0.

Taula 2. Distribució dels cims de més de dosmils metres per franges d’altitud i comarques.

Hem fet una temptativa de distribució 
dels dosmils en unes àrees geogràfiques 
més o menys ben delimitades per les 
principals valls pirenaiques o ben indivi-
dualitzades respecte als altres massissos, 
però cal reconèixer que aquesta selecció 
és prou subjectiva, especialment en les 
grans i complexes àrees muntanyoses del 
Pirineu lleidatà. A la Taula 3 i a la Figura 
3 es mostren aquestes àrees i el número de 
cims que hi estan inclosos. Com és natu-
ral, aquest nombre de cims està totalment 
condicionat per l’extensió de les zones es-
tablertes. 

Els dosmils més aïllats són el Cap de Bou-
mort, de 2077 m, a la serra homònima, 
les dues puntes més altes de la serra Ca-
vallera, el Taga (2039 m) i el Puig Estela 

(2013 m) i les dues dels Rasos de Peguera, 
el Pedró (2081 m) i els Rasos de Baix (2058 
m). Tots aquests cims sobrepassen per poc 
la cota 2000. A la serra del Verd n’hi ha 
3 que la superen, essent el Cap del Verd 
(2282 m) el seu punt més elevat, i 6 a la 
serra d’Ensija, coronats pel Cap Llitzet o 
Cap de la Gallina Pelada (2321 m). Al Port 
del Comte ja n’hi ha 9 cims amb altituds 
superiors als 2000 m, amb el Pedró dels 
Quatre Batlles (2387 m) com a punt cul-
minant. 

A l’extraordinari massís del Pedraforca es 
comptabilitzen 13 puntes amb nom que 
arriben a més de dosmil metres, incloent 
però alguns cims exteriors al nucli princi-
pal del massís com la Roca Roja (2039 m), 
sobre el Collell, o el Roc Roig (2053 m), al 



30

sud del Pollegó Inferior. El Pollegó Superi-
or del Pedraforca arriba als 2506 m. 

El darrer sector prepirenaic analitzat és 
la llarguíssima carena que s’estén des de 
la serra de Montgrony, al Ripollès, fins a 
l’extrem occidental del serra del Cadí, a 
l’Alt Urgell, que mostrem subdividida en 
dos trams: de Campelles fins al coll de 
Tancalaporta i des d’aquest fins al Cap de 
la Fesa (2382 m), sobre els aïllats poblets 
de Cornellana i Adraén. En el primer n’hi 
ha 32 dosmils dominats pels 2536 m de 
la Tosa d’Alp, o simplement, la Tosa. A la 
serra del Cadí també 32 cotes amb nom 
tenen altituds compreses entre els 2000 
i els 2649 m del Vulturó, també conegut 
com el Puig de la canal Baridana.

El sector plenament pirenaic més oriental 
és el de l’alt Ripollès, entre el Costabona i 
la collada de Toses, on s’agrupen 77 cims 
de més de 2000 m d’altitud, el rei dels 
quals és el Puigmal (2910 m). Al nord de 
la plana cerdana i de la vall del Segre fins 
a l’Urgellet n’hi ha un grapat de 48 dos-
mils, molts d’ells fronterers amb Andor-
ra i l’Arieja. Aquest grup està coronat pel 
Puigpedrós (2915 m).Més a l’oest, entre el 
Segre, el port del Cantó, la Noguera Palla-
resa i la Noguera de Tor hi ha una zona, 
no gairefreqüentada, amb 44 dosmils que 
tenen com a punt culminant el pic de Sa-
lòria (2789 m). 

Les dues zones següents tenen un nú-
mero molt elevat de dosmils degut, per 
una banda, a la seva extensió, i per una 
altra, a l’abruptesa del terreny. La zona 
5, compartida per quatre comarques, és 
la que envolta i inclou al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici, 
entre la Noguera Pallaresa i la Noguera 
Ribagorçana, a l’est i a l’oest respectiva-
ment, la vall de la Garona al nord i una 
línia que va aproximadament de Sort al 
Pont de Suert, al sud. En aquest sector, 
249 puntes superen els 2000 metres de 
les quals quatre els 3000. El Comalofor-
no, amb 3029 m, és la cota més alta. La 
zona 6 s’estén des de la solitària però co-
neguda vall de Tor fins a la sortida de la 
Garona de la val d’Aran, al Pont de Rei, 
tot recorrent la línia fronterera entre Ca-
talunya, Andorra, l’Alta Arieja i el Cou-
serans, si bé hi ha moltes ramificacions 
de la carena principal cap a l’oest i el sud. 
238 cims assoleixen més de 2000 m en 
aquest allargat tram de l’alt Pirineu que 

conté també quatre tremils, entre ells la 
Pica d’Estats (3143 m), màxima altitud 
de Catalunya. 

S’ha definit la zona 7 com la que es des-
plega a l’oest de la Noguera Ribagorçana, 
el Port de Vielha, l’arriu Nere i la Garona, 
fent frontera amb la Ribagorza aragonesa 
i la regió de Luishon, al departament de 
l’Alta Garona, fins al Pont de Rei.  Aquí 
s’hi troben 52 dosmils, amb el Tuc de Mo-
lières (3010 m) com a pic més alt

Els 3000 a Catalunya, 
subconjunt dels 2000:

A la llista de l’IGCG trobem els següents 
cims de més de tres mil metres a Catalu-
nya:  

Pica d’Estats (Pica d’Estats): 3143
Pic de Verdaguer (Pica d’Estats): 3129
Pic de Sotllo (Pica d’Estats): 3073
Pic de Comaloforno (Besiberri): 3029
Besiberri Sud (Besiberri): 3023
Punta Alta de Comalesbienes (Punta 
Alta): 3014
Tuc de Molières (Maladeta): 3010
Besibèrri Nòrd (Besiberri): 3009
Pic Rodó de Canalbona 
(Pica d’Estats): 3004

A banda d’algunes petites diferències en 
les altituds i en l’escriptura dels orònims 

aranesos, la principal discrepància amb la 
llista de Buyse és la presència en aquesta 
de la punta Passet, que ja no es conside-
ra un tresmil, i de la punta Gabarró, a la 
cresta sud-est de la Pica, entre aquesta i el 
pic Rodó de Canalbona, considerada pic 
secundari per Buyse i cota però no cim 
per l’ICGC. El Doctor Pere Gabarró (1899-
1980) fou un bon pirineïsta que pujà en 
nombroses ocasions a la Pica d’Estats i 
popularitzà la via que porta el seu nom 
per la cresta sud-est del cim. Gabarró fou 
iniciador de la Cirurgia Plàstica a Espa-
nya.  

Els 2900, un altre subgrup 
d’anomenada

L’ICGC inclou a la seva llista 32 cims amb 
altituds compreses entre els 2900 i els 
3000 m.  D’entre ells només la Tossa Pla-
na de Lles (2905 m), el Puigpedrós (2915 
m) i el Puigmal (2910 m) es troben a l’est 
d’Andorra, envoltant la Cerdanya. Els 
tres són cims amb gran afluència d’ex-
cursionistes atrets per la seva facilitat 
d’accés i les panoràmiques que ofereixen. 
Els 29 cims restants es concentren majo-
ritàriament a les comarques del’Alta Ri-
bagorça i el Pallars Sobirà, especialment 
als massissos de Besiberri i Punta Alta. 
En aquest grup es troben alguns cims 
coneguts i relativament freqüentats (Pe-
guera, Contraix, Medacorba, Monteixo, 

Taula 3. Distribució dels cims de més de dosmil metres per zones, massissos i serres.

A Catalunya, per sobre els 2000 m
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...) però d’altres molt més solitaris i di-
fícils, objectiu només de pirineïstes amb 
ganes d’aventura. 

A banda d’algunes diferències petites en 
algunes cotes, entre la llista de l’ICGC i la 
de de Mas Canals (MC) hi ha dues discre-
pàncies. La primera, de caràcter toponí-
mic: mentre que MC anomena Abellers el 
cim de 2981 m situat a l’oest del Besiber-
ri Sud a la llista de l’IGCG se l’anomena 
Avellaners (2983 m), si bé a la seva car-
tografia s’inclouen els dos noms. L’altra, 
MC dona 2903 m al Pic Occidental de 
Bassiero mentre que a la llista de l’ICGC 
apareixen els Pics de Bassiero amb 2892 
m, malgrat que a la seva cartografia la 
cota és coincident amb la de MC.

D’aquests cims de 2900 metres cal des-
tacar dos noms, amb connotacions 
històrico-alpinístiques remarcables. La 
Punta Passet (2998 m) ret homenatge a 
Célestin Passet (1845-1917), gran guia 
de muntanya de Gavarnie en els primers 
temps del pirineïsme, amb un historial 
fantàstic d’ascensions, com, per exem-

ple, el Couloir de Gaube (1889) al Vigne-
male.  Passet feu la primera ascensió de 
la punta que porta el seu nom el 25 de 
juliol de 1882. La Punta Lequeutre (2966 
m), a l’extrem sud de la cresta de Besi-
berri, està batejada en honor al també 
pioner del pirineïsme,el parisí Alphonse 
Lequeutre (1829-1891) que, juntament 
amb Henri Passet, cossí de Célestin,feu 
la primera al 1877.Lequeutre fou un dels 
fundadors del Club Alpí Francés.

Colofó

Per tenir un coneixement més complet 
dels dosmils del Pirineu ì el Prepirineu 
català potser caldria plantejar-se quins 
són els més inaccessibles o remots, els 
més populars, els que són un símbol o 
els que han format participat d’algun fet 
històric. També seria prou interessant 
analitzar quins són els genèrics toponí-
mics que acompanyen el seu nom o com 
es distribueixen per les dotzenes de mu-
nicipis d’aquell àmbit geogràfic.
Feta per l’ICGC la complexa i laboriosa 
feina de catalogar-los ara la porta està 
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Unió Excursionista de Catalunya

>Pensió completa 3 dies: 47€/dia. Menors d’11 anys 31€/dia

>Mitja pensió 3 dies: 32€/dia. Menors d’11 anys 25€/dia

Els 3 dies inclou un esmorzar i un mapa de la zona de regal. No espereu a última hora, places limitades!

10 circuits fixes d’orientació. Excursió al Refugi de la Molina. Excursió a la Pobla de Lillet 
(Tren del Ciment, Jardins Artigues i Museu del Ciment). Visita a Castellar de N’hug i Fonts 
del Llobregat. Visita al Museu de les Mines de Cercs i al Jaciment de Fumanya Dinosaures. 
Activitats aquàtiques al pantà de la Baells i vies ferrates, barranquisme i escalada a Vallcebre

Massís de Besiberri
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El 14 d’agost l’Ajuntament d’Isaba 
concedia la llicència de reobertura 
al refugi “Ángel Olorón” després 

de les obres de rehabilitació. Gràcies, en 
bona mesura, a la tasca duta a terme els 
últims 5 anys per la Federació Navarra 
d’esports de muntanya i escalada que 
va obtenir-ne la cessió per un euro el 20 
de maig de 2015 i ha impulsat la posada 
al dia de la instal·lació inaugurada el 17 
d’octubre de 1971. 

No ha estat fàcil tornar a la vida l’únic 
refugi guardat de Navarra i és que, mal-
grat que durant la dècada dels 70 i 80 es 
va convertir en un referent del munta-
nyisme de Nafarroa i Euskadi, les in-
versions necessàries per mantenir una 
infraestructura a la muntanya són molt 
exigents. Ja es va fer una posada al dia el 
1992 i és reinaugurat l’any següent amb 
el nom d’”Ángel Olorón”. Però no només 
és complicat el manteniment d’un equi-
pament d’aquestes característiques sinó 
que cal comptar amb un equip humà 
que el tiri endavant i que mantingui 
un compromís a mitjà termini cosa que 

La tornada d’un clàssic 14 anys després
Aquest mes d’agost ha reobert el refugi “Ángel Olorón”, l’històric refugi Belagua de 

Navarra tancat durant una dècada i mitja

tampoc va ser possible ja que els guar-
des es van anar rellevant i no es va po-
der consolidar un equip a llarg termini. 
Malauradament, el maig de 2004 es va 
arribar al punt de no poder fer front a les 
inversions necessàries per al manteni-

ment de l’edifici que passa a mans de la 
Junta del Valle del Roncal que, malgrat 
intentar reactivar-lo, l’acaba tancant. 
L’abandonament de l’edifici n’accelera el 
deteriorament fins que un grup d’amics 
decideix fer realitat el somni de tornar a 
la vida el refugi. 

El 2014 la Junta del Valle i la Federació 
Navarra d’esports de muntanya i esca-
lada (FNDME) acorden una cessió per 
20 anys al preu d’un euro. El 2016 la 
Federació organitza una campanya de 
signatures per sol·licitar la rehabilitació 
i reobertura demanant fons al programa 
europeu interregional POCTEFA, però la 
iniciativa no acaba de tirar endavant. La 
FNDME no llença la tovallola i és que el 
somni de rehabilitar el Belagua compta-
va amb el suport dels joves que als 70 i 80 
havien gaudit de les seves instal·lacions i 
les seves muntanyes al capdavant dels 

Imatge dels impulsors del projecte. 

D’esquerra a dreta: Koldo Aldaz, Mar-
tin Montañés (president de la FNDME), 
Ángel Morató, Juan Solana  i Blanca 
Gordaliza
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quals Koldo Aldaz, vicepresident de la 
Federació Navarra d’esports de mutanya 
i escalada. Tant és així que el 2017 tornen 
a presentar l’obra de rehabilitació al pro-
grama interregional Europeu i finalment 
és acceptada dins del projecte Belarouat. 

El 2018 comencen les obres pròpiament 
dites, sota el paraigües de la Federació 
Navarra d’esports de muntanya i escala-
da i la Junta del Valle del Roncal. I gràci-
es al finançament del govern de Navarra 
i als diners obtinguts amb el projecte 
europeu Belarouat, emmarcat en el Pro-
grama POCTEFA (Programa de coopera-
ció Territorial Espanya-França-Andorra) 
cofinançat amb fons FEDER, l’objectiu 
del qual és protegir i donar valor al patri-

moni natural del Pirineu. L’encarregada 
de les obres de rehabilitació és l’empresa 
Prames amb la supervisió dels arquitec-
tes Javier Esquisabel i Fernando Mar-
tínez amb Víctor Biurrun d’arquitecte 
tècnic. Prames és una empresa especia-
litzada en obres en espais de difícil accés 
de muntanya entre les quals bon nombre 
de refugis, molts dels quals regentats per 
la Federació Aragonesa de Muntanya 
com el refugi del Cap de Llauset a 2.425 
metres d’altitud.  

Més informació a: https://refugiobelagua.es

El primer cop que vaig visitar el refugi 
de Belagua, a la capçalera de la vall 
del Roncal, estava recorrent la meitat 
occidental del Pirineu, des de Benasc 
fins a Hondarribia, seguint l’Alta Ruta 
ideada feia uns pocs anys abans per 
George Véron.  Era a principis dels 
anys noranta. Baixàvem de la Mesa 
de los Tres Reyes, Hiru Erregeen 
Mahaia (2446 m), amb un cel que 
amenaçava tempesta, i vàrem creuar 
l’extraordinària zona càrstica de Larra, 
amb els seus pòlies, dolines, rasclers i 
esquerdes, en un exercici d’orientació 
avançada que acabà en un bivac 

forçat. Ens despertàrem assedegats 
ja que feia hores que ens havíem 
quedat sense aigua (en aquesta regió 
semblant a un formatge de gruyère 
tota l’aigua s’escola ràpidament cap a 
les profunditats calcàries) i sortírem 
esperitats cap al refugi no sense 
perdre el camí diverses vegades més. 
Ens agradà el seu modern disseny. 
El refugi havia estat inaugurat al 
1971 i era propietat llavors del Club 
Deportivo de Navarra. 
Des d’aquella reculada data la xarxa de 
camins a l’entorn d’aquest refugi s’ha 
ampliat i millorat notablement i s’han 

establert interessants connexions 
amb els refugis francesos de Jeandel i 
l’Abérouat i amb el refugi de Linza, a la 
part més septentrional de l’aragonesa 
vall d’Ansó. A banda de passar pel 
refugi, la ja citada Alta Ruta Pirenaica, 
i algun GR, hi passa, des de fa pocs 
anys, una nova ruta circular coneguda 
com la Ruta de las Golondrinas, en 
petit homenatge a les treballadores 
que des del poble d’Isaba travessaven 
penosament a peu l’alta carena 
principal del Pirineu per anar a 
treballar a les fàbriques d’espardenyes 
de les comarques franceses contigües.  

Un refugi i molts records

Ramon Pascual Berghaenel, director Excursionisme
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Silene acaule

Léonce Lourde-Rocheblave, ideant els 
primers refugis pirinencs

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

L’abril de 1876 es creà a Bordeus la 
secció Sud-oest del Club Alpí Fran-
cès (CAF). Entre els seus fundadors 

destaquen figures cabdals de la història 
del  Pirineisme, com Franz Schrader, 
Henri Brulle, el comte de Saint-Saud, 
Adrien Baysellance o Léonce Lourde-
Rocheblave. Un dels primers objectius 
de l’entitat fou la construcció d’un abric-
refugi prop del Mont Perdut. Lourde-
Rocheblave presentà un enginyós estudi 
preparatori, on no hi faltava ni llar de 
foc ni un dormitori desmuntable fet amb 
xarxes. La solució final, però, consistí en 
una senzilla balma tancada per un grui-
xut mur de pedra, obra que dirigí el com-
te Henry Russell. Aquesta, que es troba a 
uns 2.900 m al vessant sud-oest del Ci-
lindre, s’inaugurà el 1877. Tanmateix, les 
dures condicions climàtiques del lloc i al-
guns actes vandàlics van fer que l’obra es 
deteriorés en poc temps. Per aquest mo-
tiu la secció Sud-oest del CAF es plantejà 
construir un refugi a la bretxa de Tucar-
roya (2.666 m). Lourde-Rocheblave, amb 
l’assessorament de l’arquitecte Alphonse 

Blaquière, liderà el projecte d’aquest edi-
fici, que s’inaugurà l’any 1890. El refu-
gi, que és el més antic del Pirineu, és el 

primer d’una generació que destaca per 
la seva solidesa, absència de grans ober-
tures i un sostre en forma de volta d’arc 
apuntat o ogival. Així, per exemple, els 
refugis Packe, Baysellance, Ledormeur 
o l’antic d’Ulldeter s’edificaren seguint 
aquest patró. Léonce Lourde-Rocheblave 
(Orthez, 1847-Bordeus, 1898) fou un pi-
rineista  bordelès, fill d’un influent pastor 
protestant, que s’establí al Béarn. L’any 
1874 publicà amb Franz Schrader, de qui 
fou gran amic, un mapa inèdit a escala 
1:40.000 de la zona de Gavarnie i el Mont 
Perdut. Essent vicepresident de la secció 
Sud-oest del CAF, impulsà la construcció 
d’un observatori meteorològic a Gavar-
nie, així com el traçat i manteniment de 
camins de muntanya, com els que porten 
als refugis de Tucarroya o al de Bayse-
llance. També participà en diferents co-
missions d’avaluació i selecció de guies 
que, en aquells anys, regulava el CAF. El 
refugi de Tucarroya, també anomenat de 
Lourde-Rocheblave, i la punta Lourde-
Rocheblave (3.104 m), prop dels Gourgs 
Blancs, ens el recorden.

Planta herbàcia perenne que forma 
mates o coixinets compactes de 
fins a mig metre de diàmetre amb 

una alçada de 2 a 10 cm. Gràcies a una 
arrel primària, sòlida i molt llarga està 
adaptada a créixer en vessants exposats a 
forts vents. El centre de la mata sovint és 
marró a causa de restes de fulles mortes. 
Amb els coixinets produeix el seu propi 
microclima, una temperatura més càlida 
a l’interior. La tija, molt poc desenvolu-
pada, té petites fulles oposades de color 
verd brillant, lineals, de 6-12 mm de lon-
gitud, amb la vora rígida pilosa. 
Floreix de juny a agost. Les seves nom-
broses flors de cinc pètals de color rosa-
violeta presenten un aroma agradable.  
Mesuren entre 0,5 i 2 cm i estan dispo-

Família: Cariofil·làcies  Espècie: Silene acaulis

Foto original presa pel fotògraf suís Fré-

déric Boissonnas, cedida alhora per Florian 

Jacqueminet, de la Revue pyrénéenne, i per 

Isabelle Boeuf de l’Atelier iCOM 2000 de la 
ciutat de Pau.

sades en solitari en branques curtes simi-
lars a peduncles. El calze és campanulat 
de color vermell fosc o violeta. El fruit és 
una càpsula. 
El seu habitat natural són les pastures, 
rasos, penya-segats rocosos i les fissures 
humides en substrat principalment cal-
cari. És comú en les zones àrtiques i a les 
muntanyes més altes d’Europa des dels 
1.600 als 3.000 m d’altitud. 
Segons l’etimologia Silene, el nom llatí 
del gènere, prové de la paraula “Silè”, per-
sonatge de la mitologia grega que corres-
pon al pare adoptiu i preceptor de Dionís, 
sempre representat amb el ventre gros 
que fa referència al calze inflat de les flors 
d’aquest gènere. Acaulis fa referencia a 
un epítet llatí que significa “sense pecíol”. 



35

Ben Lomond, el més meridional dels munros

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Amb el mot munro es denominen a 
Escòcia totes aquelles muntanyes 
de més de 3.000 peus, és a dir de 

més de 914,4 metres d’altitud sobre el ni-
vell del mar segons el nostre sistema de 
mesura, i que es poden considerar com una 
entitat geogràfica separada o aïllada. Els 
diferents cims secundaris que pugui ha-
ver-hi en cadascuna d’aquestes muntanyes 
o munros s’anomenen tops.
L’origen de la denomicació munro es deu a 
Sir Hugh Thomas Munro (1856-1919), reco-
negut muntanyenc escocès creador del pri-
mer catàleg de muntanyes segons el criteri 
esmentat, el qual fou publicat per primera 
vegada com a Munro’s Tables al número 6 
del Scottish Mountaineering Club Jour-
nal el 1891, revista del Scottish Mountai-
neering Club (SMC), del qual fou un dels 
membres fundadors el 1889. Segons les pri-
meres Munro’s Tables es comptabilitzaren 
538 cims de més de 3.000 peus, dels quals 
es consideraren 283 munros i 255 tops. No 
obstant, el creador de la llista mai establí 
uns criteris clars en la seva catalogació, per 
exemple no va tenir en compe el concepte 
de prominència topogràfica, la qual cosa 
va generar tot un seguit de revisions de la 
llista per part del SMC. Segons l’última re-
visió del 10 d’agost de 2019 que considera 
com a munro tota muntanya perfectament 
diferenciada amb una prominència topo-
gràfica de 500 peus o 152,4 metres com a 

mínim, el recompte actual estableix un to-
tal de 282 munros i 227 tops.
Com no podia ser d’altra manera, la publi-
cació de la llista generà un nou repte dins 
la comunitat muntanyenca: ésser el primer 
en trepitjar tots els munros. Aquest fet 
sembla que s’atribuí en un primer moment 
al reverend A. E. Robertson, qui el 1901 
assegurà haver coronat totes les munta-
nyes de la llista, però investigacions pos-
teriors posaren en dubte la culminació del 
Ben Wyvis. En aquest cas, es consideraria 
Ronald Burn com el primer en escalar la 
totalitat dels munros escocesos, inclosos 
també tots els tops de la llista, el 1923. Pel 
que fa al primer que els va fer tots seguits 
en un sol viatge hem de recordar l’escrip-
tor, professor i fotògraf Hamish Brown, 
el qual trigà 112 dies en ascendir tots els 
munros d’Escòcia: entre el 4 d’abril i el 24 
de juliol de 1974 recorregué 1.639 milles 
(2.638 quilòmetres) i acumulà un desnivell 
positiu de 449.000 peus (137.000 metres). 
Els detalls d’aquesta aventura es recullen 
en el seu llibre Hamish’s Mountain Walk, 
al qual se li atribueix el fet d’haver desper-
tat l’afició pel col·leccionisme de munros a 
molts muntanyencs locals i de fora. Aques-
ta activitat és coneix avui dia amb el nom 
de munro bagging i aquells que la prac-
tiquen aspiren a convertir-se algun dia en 
un munroist, després d’haver-los ascendit 
tots. Fins al 2 de juliol de 2020, 6.768 es-

caladors han completat l’objectiu, essent 
Stephen Pyke qui ostenta des del 2010 el 
rècord de velocitat en haver-ho aconseguit 
en només 40 dies.
El Ben Lomond, Beinn Laomainn en ga-
èlic, amb 3.196 peus (974 metres) d’atitud 
és el munro situat més al sud. S’ubica a les 
highlands escoceses a l’est del Loch Lo-
mond, el llac de major superfície d’Escòcia, 
amb el qual constitueix el Loch Lomond 
and The Trossachs National Park pro-
pietat del National Trust for Scotland. 
La seva proximitat a Glasgow, des d’on és 
ben visible en dies clars, i el seu fàcil accés 
des del llogarret de Rowardennan el con-
verteixen en un dels munros més visitats. 
La via normal ascendeix per la suau aresta 
Sròn Aonaich fins a un altiplà des d’on 
un camí en ziga-zaga i fort pendent supe-
ra els últims trams rocallosos abans d’ar-
ribar al cim després d’unes tres hores de 
ruta. La seva situació privilegiada i aïllada 
en aquesta part central d’Escòcia permet 
gaudir d’unes vistes impressionants, sem-
pre i quan la climatologia sigui favorable, 
és clar. D’aquí l’origen del seu nom que en 
gaèlic vol dir pic far. Si som afortunats, a 
40 milles (64 quilòmetres) de distància en 
direcció nord-oest podrem divisar el Ben 
Nevis, de 4.413 peus (1.345 metres) d’al-
titud, punt culminant d’Escòcia i de tota 
Gran Bretanya, per tant el primer munro 
de la llista.
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En aquest número volem parlar dels refugis de muntanya del nostre país, construccions que 
tantes vegades ens han servit d’aixopluc en les nostres excursions. Per participar cal contestar 

el qüestionari que podràs completar online a traves d’aquest enllaç (https://forms.gle/
waUUYPA6MvqJ3Di5A) o escanejant amb el teu mòbil el codi QR, també pots enviar les solucions a: 

concursionisme@excursionisme.cat indicant el nom i telèfon de contacte. 

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

Solucions del Concursionisme 417: 1 Junko Tabei, japonesa, 2 Marie Paradis, 3 Edurne Pasabán, 4 Wanda Rutkiewicz, 5 Chus 
Lago, 6 Angela Eiter, 7 Cerví, 8 Yosemite, 9 Maria Antonia Simó, 10 Anne Lister. El guanyador del concursionisme 417 dedicat a 
Dona i Muntanya és Maria Rosa Pannon. 

1. El primer refugi guardat de Catalunya que fou 
inaugurat el 25 de juliol de 1909 (15 punts).

A) Bayssellance    B) Ulldeter    C) Tucarroya  

2.  Actualment el refugi guardat més alt del Pirineu 
català (15 punts).

A) Baiau     B) Colomina    C) Niu de l’Àliga

3. En els seus orígens aquest refugi es coneixia com a 
casa Keller (15 punts).

A) Colomina    B) Cuberes    C) Amitges 

4. El Comitè Català de Refugis es va fundar a l’any... (15 
punts).

A) 1932    B) 1927    C) 1931

5. Com a homenatge aquest refugi porta el nom d’un 
geòleg i enginyer barceloní que fou un col·laborador molt 
actiu del Centre Excursionista de Catalunya on impulsà 
el centre d’esports d’hivern de la Molina. (15 punts).

A) Engorgs    B) Mont-Roig    C)  Prat d’Aguiló     

6. Àngel Guimerà en la seva obra Terra Baixa es va 
inspirar en els paratges on es troba aquest refugi (15 
punts).

A) Font Ferrera    B) Vicenç  Barbé    C) Coma de Vaca

7. El segon refugi més antic habilitat per la Unió 
Excursionista de Catalunya (UEC) (15 punts).

A) Les Clotes    B) Rebost    C) Mas del tronc

8. Quants refugis d’emergència “metàl·lics” hi ha al 
Pirineu català? (15 punts).

A) 7    B) 6    C) 5 

9.  Aquest refugi bastit l’any 1927 porta el nom d’un 
important promotor de l’excursionisme català. (15 
punts).

A) Costabona    B) Prat d’Aguiló    C) Serra d’Ensija

10. Si vols escalar la via de “La Rambla” aquest és el 
refugi més proper.  (15 punts).

A) Musté-Recasens    B) Agulles    C) Ciríac Bonet

* Només serà vàlida una participació per concursant. Entre els participants que aconsegueixin la puntuació més alta sorte-
jarem un llibre o novetat editorial del món de la muntanya. Tens temps de participar fins al dia 30 de setembre. En el proper 
número de la revista i a la pàgina web www.excursionisme.cat sortiran publicades les solucions i el nom del guanyador.

REFUGIS DE CATALUNYA
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Les ermites d’Amer   
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-Horari: de 5 h a 6 h
-Desnivell: +/-700 m acumulats en diverses pujades i 

baixades
-Dificultat: ruta llarga de 15 km, però amb desnivell mo-

derat i repartit  
-Època: tot l’any
-Cartografia: Selva a escala 1:50.000. de l’ICC.
-Bibliografia: Serra de Finestres. Les Medes- la Barroca 

de Lluís Willaert i Garcia. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 2001

-Accés: sortim del poble d’Amer. Des de l’àrea metropo-
litana, cal prendre l’AP-7 fins la sortida de Maçanet de 
la Selva i anar cap a Sils. Des d’allí només resta seguir la 
C-63 passant per Sta. Coloma de Farners i Anglès. Des de 
la Catalunya central el camí més directe és per la C-25 i, 
passat Vic, prendre la C-17 primer i la C-37 tot seguit per 
accedir a la Garrotxa pels túnels de Bracons. Un cop arri-
bem a Sant Esteve d’en Bas, prenem la C-63 en direcció 
sud fins Amer. Sortint del poble cap el nord prenem un 
trencall asfaltat a la dreta cap el camp de futbol munici-
pal on estacionem.

-Descripció: Aquesta és una ruta popular que passa per 
tres ermites. Està molt ben senyalitzada amb rètols a 
cada cruïlla per això malgrat la manca d’un bon mapa 
no ens podem perdre. Ens mourem sobre el cingle de la 
Barroca que és una mena de proa calcària al límit sud de 
la Garrotxa dintre el terme de Sant Aniol de Finestres. El 
cingle és una mena de falca que s’incrusta entre les valls 
d’Hostoles, a la Selva, i de Llèmena al Gironès. Sortint 
del camp de futbol (190 m) veiem penjada en un cingle 
l’ermita de Santa Brígida i prenem 
la pista asfaltada a la dreta. Tot 
seguit trobem la primera indica-
ció cap a Santa Brígida, seguirem 
marques grogues i blanques. 
Passem prop de masies i seguint 
un filat arribem a la de Can 
Menció. Un pal indicador ens 
mostra el camí que costerut i un 
xic descompost s’enfila dintre un 
bosc d’alzines. Tallant la pista en 
diversos cops passem a tocar de 
la masia del Castell i fent dreceres 
arribem fins Santa Brígida, a 430 
m (40 min). És d’origen romànic 
però fou reconstruïda el s. XVII. 
Al costat obac té adossada la font 
de Sant Bernat. Al seu vessant 
solell apreciem com n’està de 
penjada al caire del cingle. Ofereix 
una vista magnífica sobre Amer i 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES

tota la vall d’Hostoles on el riu Brugent s’uneix al Ter. Un 
caminet passa per aquest vessant i segueix una feixa am-
pla sota uns cingles de magnífica roca que són una escola 
d’escala amb força vies equipades. Seguim la ruta i desco-
brim sobre el cingle que domina Santa Brígida una gran 



pedrera abandonada. Els rètols ens 
encaminen ara cap a l’est on baixem 
cap el torrent i la font de Can Catau. 
Entrem a la Garrotxa baixant per un 
bosc atapeït d’alzines que ens porta 
al llit frondós del torrent on brolla, 
entre molsa, la font de Can Catau. 
El corriol segueix paral·lel al torrent 
i després s’enfila a l’esquerra fins a 
una pista asfaltada que va d’Amer 
a la Barroca. Prenem tot seguit un 
trencall mà dreta marcat com a 
“Santa Lena”. Passem per la masia 
de Can Sensaire (457 m), amb vistes 
cap a les Guilleries. Seguint pistes i 
bifurcacions sempre ben indicades 
guanyem suaument altura fins arri-
bar al Santuari de la Mare de Déu de 
Puig d’Elena (561 m, 2 h 25 min). En 
els rètols que anem trobant consta 
com a Santa Lena(?). Aquesta esglé-
sia romànica és la mes bonica de les 
tres. Té una sola nau, absis semicir-
cular i espadanya. A més la porta és 
coberta per un porxo amb seients de 
pedra. Des d’aquí tenim vistes cap a 
la vall de Llèmena i cap el massís del 
Rocacorba que s’alça al vessant opo-
sat de la vall. Sortim de Santa Elena 
en suau baixada dominant a l’est tot 
el cingle i el pla de Sant Roc. Tra-
vessem una pista a 480 m i de nou 
tornem a pujar per una ample camí 
empedrat. Aquest camí passa fregar 
del vessant nord del cingle on de nou 
dominen la vall de Llèmena. Arri-
bem així a la senzilla ermita de Sant 
Roc de la Barroca al final del cingle 
(598 m, 3 h). Som al punt més alt de 
la ruta que és on conflueixen la Ga-
rrotxa, el Gironès i la Selva. L’ermita 
d’una sola nau, que data del 1447, 
és petita, rústica i molt acollidora. 
Les vistes conviden a quedar-s’hi 
a dinar. Resta una llarga tornada, 
d’uns 7 km, fins a Amer. Seguirem el 
cingle de Sant Roc cap a l’oest. Hi ha 
un petit cingle que s’aboca vertigi-
nosament al buit oferint una vista 
aèria sobre aquest gran sòcol calcari. 
Deixem a l’esquerra el grau de Santa 
Maria i avancem perdent altura en 
direcció a la gran masia del Llepard, 
que és una explotació ramadera. 
Caminem sobre un sòl caracterit-
zat per milions de pedres de forma 
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lenticular d’aproximadament 1 cm 
de diàmetre que en realitat són uns 
fòssils marins anomenats nummu-
lits. El camí travessa la riera de Sant 
Climent i després la pista asfaltada 
cap al Llepard. Davant nostre s’alça 
el turó del Puigdalí al qual farem 
la volta per l’esquerra. De lluny 
entreveiem sobre el bosc el castell 
de Rocasalva, cap on ens porten les 
indicacions. És una propietat priva-
da allunyada del camí així que no el 
podem admirar. Perdem altura tot 
revoltant el Puigdalí i de nou apa-

reix davant nostre Santa Brígida amb 
una perspectiva diferent a la del matí. 
Entrem a Amer per la urbanització 
de Solivent que travessem en baixada. 
Just després del pont sobre el riu hem 
de prendre un senderó que el remun-
ta, és l’Espai Natural Protegit del Riu 
Brugent. És una darrera sorpresa on, 
gràcies a una resclosa, s’hi ha creat un 
a zona humida amb canyars, bosc de 
ribera i aus aquàtiques. Un quilòme-
tre més amunt arribem al camp de 
futbol. Amer és un poble de visita 
obligada.

Nord  Amer

Vall d’Hostoles

Font de Can Catau
Santa Elena

Vall de Llèmena

Sant Roc 598 m

Santa Brígida

Puigdalí






