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editorial

Refugi UEC CARO 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· Altitud: 1.109 metres · Capacitat: 40 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Espeleologia, barranquisme, BTT i excursionisme

Refugi UEC de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.628 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 50 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi UEC MAS DEL TRONC 
639 444 984 - Cristina / 629 169 788 - Xavier 
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 719 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

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

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  
www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· Altitud: 795 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet i el Cobert 
  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Barcelona
C/ Entença, 22 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

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

Gràcia (Barcelona)
Encarnació,131-133 | 08025
Telèfon 93 284 69 79
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

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

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

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

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

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

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

Terrenys d’acampada:
Caro – Alfara de Carles

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Gràcia, 
Mataró, Bagà, Tortosa i Vall del 
Tenes

Muntanya des de casa

Aquest que teniu a les mans és el darrer número d’Excursionisme del 2020, un any 

extraordinàriament singular, la raresa del qual encara s’estendrà, de ben segur, al llarg 

dels primers mesos del 2021 o més enllà. I ja sabeu quin és el motiu. La pandèmia 

que està patint el nostre planeta ens obligà a la primavera passada a un confinament 

forçat i durant els mesos posteriors varen continuar les restriccions i les mesures de 

seguretat per evitar la propagació de la malaltia, afectant d’una manera evident les 

nostres activitats quotidianes i la nostra forma de viure.

Molt probablement, des del mes de març, un bon nombre de les lectores i lectors 

d’aquesta revista hem sortit menys a la muntanya i hem viatjat menys del que ens 

hagués agradat i estem acostumats. Si fer muntanya és per a molts de nosaltres una 

forma de viure o, si més no, una part significativa de la nostra vida, sembla que la nit del 

31 de desembre pròxim els records excursionistes del 2020 que entraran al bagul seran 

possiblement tant bonics como sempre però no molt abundosos.

La vivència excursionista no s’acaba, però, a la muntanya, i per a molts, ni tants sols 

comença. La literatura de muntanya, sigui en forma de llibres o revistes, ha estat sovint 

la nostra font d’inspiració ja des dels inicis de la nostra “carrera” com a excursionistes i 

després ens ha acompanyat com a lectors i també, en força casos, com a escriptors. I no 

cal ser un autor de gran èxit per gaudir de la nostra creació, com ho poden testimoniar 

els centenars d’excursionistes que han publicat a butlletins o revistes de les entitats 

excursionistes de Catalunya, començant per la UEC i la seva llarga trajectòria de 

publicacions, entre elles la revista Excursionisme.

La filmografia de muntanya, en forma d’obres de ficció o documentals, també ens 

permet gaudir de bons moments des de casa i l’explosió d’imatge i so que comportà 

el naixement d’Internet i posteriorment de plataformes online com YouTube, o xarxes 

socials virtuals (Facebook, Instagram, Twitter, etc, entre d’altres),  ha obert una infinitat 

de possibilitats a l’hora de veure una gran diversitat de continguts, des de grans gestes 

esportives a bucòlics recorreguts paisatgístics, naturalístics o patrimonials. I a l’igual que 

passa amb les vocacions literàries, cada vegada són més les persones que s’animen a 

penjar fotografies o vídeos de les seves activitats en la gran xarxa mundial, sovint d’alta 

qualitat.

Hi ha molts motius a la vida que durant un període més o menys llarg de temps ens 

poden impedir “sortir a la muntanya” i en aquests casos podem adaptar i aplicar a la 

inversa una coneguda fórmula: “si no puc anar a la muntanya faré que la muntanya 

vingui a mi”.

Acabeu l’any amb optimisme i, sobretot, amb projectes pel 2021.
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Text d’Alfons Esterlich i Espí 
Fotografies d’Arxiu Fotogràfic GRAE

Grup de Rescat i Actuacions 
Especials (GRAE): 23 anys 
salvant vides

El món del rescat és força antic, tant com l’home; és en les darreres dècades que a casa 
nostra s’ha professionalitzat. Ara mateix seria impensable trobar-nos en una situació en què 

l’evacuació d’un ferit greu la fes un grup de voluntaris.

Estàvem escalant al Gorro Frigi, 
deuria ser l’any 1980 o així. Unes 
veus ens van alertar que havia 

ocorregut un accident al Sentinella (una 
agulla de Montserrat, a 50’ del  Mones-
tir). Un noi s’havia estimbat. Sense dub-
tar-ho vam desfer el tros escalat i ens 
vam dirigir cap al lloc de l’accident. Algú 
va dir que anava al Monestir a demanar 
ajuda.
No vam trigar gaire a arribar, alguns 
escaladors van ser més ràpids que nosal-

tres i ja estaven al lloc. Al terra hi havia 
un noi jove, content de respirar encara, 
estava ensangonat i pel que es veia a sim-
ple vista tenia més d’una fractura. Havia 
caigut d’uns 40 m. Les cordes del ràpel 
s’havien enganxat i no se li va ocórrer al-
tra cosa que pujar a pols, potser per im-
pressionar la seva companya, una mica 
més novella que ell. Les alzines li van 
esmorteir la patacada, però no del tot.
Al cap de molt, doncs ja se sap que qui 
espera es desespera, va aparèixer una 

andròmina de llitera, una “piguillem”, 
de lona. Algú, que després vam saber que 
era un monjo, va liderar el rescat. Sense 
dilació ni més preàmbuls, el noi va ser 
introduït a la llitera, Com xisclava!!
Un cop embossat, ens vam anar tornant 
en el transport, que va anar acompanyat 
dels rítmics gemecs de l’infortunat esca-
lador. Un cop a Sant Joan, el cavall de fer-
ro es va encarregar de dur-lo al Mones-
tir. Aquest va ser el meu primer contacte 
amb el món del rescat.

A Catalunya aquesta tasca recau en els 
Bombers de la Generalitat, que per llei són 
els que tenen la competència per efectuar 
salvaments de persones, tant en zona ur-
bana com al medi natural. El GRAE (Grup 
de Rescat i Actuacions Especials) és l’en-
carregat d’aquesta tasca. 
Aquest grup, tal com el coneixem avui, 
neix l’any 1997. Hereu de l’antic GRM 
(Grup de Rescat de Muntanya), també 
dels bombers, canvia la seva essència per 
adaptar-se al servei integral que donen els 
Bombers de la Generalitat, on no tan sols 
es dedicarà al rescat de muntanya sinó 
que també el veurem en salvaments com-
plexos (accidents de trànsit amb cotxes 
precipitats, sitges, pous, etc).
Els integrants del GRAE pel que fa als res-
catadors, són funcionaris i voluntaris del 
cos de Bombers de la Generalitat. Però en 
la composició de l’equip de rescat també 
tenim altres figures: pilots, operadors de 
vol i personal sanitari. Expliquem-ho bé!
Una de les característiques dels grups de 
rescat de muntanya és que l’accés a la zona 
del servei es fa majoritàriament amb he-
licòpter. Aquest tret diferencial fa que el 
rescat sigui molt precís i ràpid però, a la 
vegada, el complica quant a seguretat de 
l’equip d’intervenció.
Un helicòpter és una aeronau fràgil i li-
mitada. El pes és molt important i no 
sempre es poden carregar a tots els que 
s’han d’evacuar en un sol viatge. També la 
proximitat a obstacles com arbres, parets 
o roques fa que la perícia del pilot hagi de 
ser mil·limètrica, qualsevol errada pot ser 
l’última. Són feines molt delicades i la co-
ordinació entre l’equip, vital.
A dins de l’helicòpter també hi ha la figu-
ra de l’operador de vol, que s’encarrega de 
les comunicacions, d’orientar al pilot cap 
a l’objectiu i, un cop al lloc, són els ulls del 
pilot respecte als rescatadors i l’entorn. 
Durant un rescat el pilot té fixada la vista 
en un punt de referència, per mantenir la 
nau totalment quieta, mentre els rescata-
dors es despengen per la grua, accionada 
per l’operador. Aquest li va cantant al pi-
lot cada acció (obrint porta, porta oberta, 
rescatador al patí, …..). Tota aquesta co-
reografia tan complexa l’ha d’anar prac-
ticant tothom, el manteniment dels apa-
rells és exhaustiu, la legislació aeronàutica 
molt estricta... així que ja us podeu ima-
ginar que tot plegat fa que les despeses 
siguin molt importants.
Actualment els Bombers de la Generalitat 
tenen tres aeronaus destinades al rescat; i 

a l’estiu, la nostra temporada alta, tenim 
un helicòpter assignat a cada seu GRAE: 
Cerdanyola del Vallès, Olot i la Seu d’Ur-
gell. A cada seu hi ha tres equips GRAE 
de guàrdia cada dia per fer front als dife-
rents serveis que vagin sorgint durant la 
jornada.
Quan un rescat és complicat (rescat de 
paret, un avenc, alta muntanya a l’hivern) 
les diferents seus es donen suport, de la 
mateixa manera que fan els bombers en 
les seves actuacions. 
Des de l’1 de gener del 2020, tenim amb 
el GRAE de Cerdanyola del Vallès la pre-

sència, en horari diürn, d’un metge del 
SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), 
que dóna suport sanitari a l’equip, gràci-
es a un conveni establert entre el Depar-
tament d’Interior i el SEM. Cada vegada 
es fa més difícil mantenir i tenir duplici-
tats en serveis complexos, la integració 
de diferents professionals, cadascú amb 
les seves tasques i competències, fa gran 
i millor aquesta important tasca que són 
els rescats. 
Ja us hem explicat que tenim tres seus 
dels GRAE Muntanya distribuïdes pel 
territori, però no ens hem d’oblidar dels 

Els rescats a l’alta muntanya en època d’estiu són freqüents

Rescat a la neu amb helicòpter
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GRAE Subaquàtics, amb seu a Cerda-
nyola del Vallès. Aquest grup s’encarre-
ga dels serveis que tenen a veure amb el 
medi aquàtic. Els GRAE SUB treballen en 
rius, pantans i aigües interiors, en el sal-
vament i localització de persones que per 
la raó que sigui estan en situació precària 
a dins de l’aigua o, malauradament, sub-
mergits. També  fan col•laboracions amb 

Salvament Marítim, cos estatal que té les 
competències al nostre litoral.

Un rescat qualsevol

Ara imagineu-vos un servei estàndard, no 
ens posarem en fets molt dramàtics, que 
ja n’hi han ja. Imagineu-vos una persona 
que a la canal dels Micos (Montserrat) 
una pedra li ha colpejat el cap, deixant-la 
inconscient durant uns minuts. En tornar 
en si, no es troba gens bé, té un bon trau 
i a conseqüència de la caiguda també li fa 
mal el peu. Ja tenim lio! Algú truca al 112 
i dona l’alarma. Al cap de poc rep una tru-
cada dels bombers per ubicar amb exac-
titud el servei, li donen una sèrie d’ins-

truccions (mantenir la calma, abrigar la 
víctima, etc.), i li diuen que l’ajuda està en 
camí. Al cap d’una curta eternitat, senti-
ran el soroll inconfusible d’un helicòpter 
que s’acosta, els sobrevolarà (no cal cridar, 
no els poden sentir, però sí que cal fer-se 
veure!) i en uns minuts tindran amb ells 
un parell de rescatadors i un metge. Si el 
rescat necessita maniobres tècniques per 
tal d’arribar al ferit o per poder-lo evacu-
ar, els rescatadors despleguen el catàleg 
d’operacions possibles i trien la més adi-
ent. Quan prenen contacte, ràpidament 
començaran l’atenció a la víctima, i és 
aquí on el paper del metge és essencial. 
La víctima serà atesa in situ, estabilitzant 
les seves afectacions i això en una persona 
politraumàtica pot ser la diferència entre 
patir seqüeles greus o no, o fins i tot, en 
poder perdre la vida. 
Un cop l’estabilització s’ha portat a terme, 
se l’evacuarà ràpidament. Els companys 
de la víctima sentiran com l’helicòpter 
s’allunya…. entre el moment de l’accident 
i l’últim ronc de l’aeronau potser no ha 
passat ni una hora. 

Amb aquest relat us podeu fer una idea de 
com funcionem :

→ Recepció avís → Confirmació ubicació 
→ Localització → Actuació → Estabilitza-
ció ferits → Evacuació.

Ara que ja sabeu a grans trets com fun-
ciona el rescat de portes enfora, us expli-
carem com funciona el GRAE de forma 
interna.

Com ens organitzem per 
dins

Operativament el GRAE és un recurs de 
suport del cos de Bombers de la Generali-
tat i no pertany a un territori en concret, 
sinó que s’activa en funció de la petició 
territorial quan hi ha un servei on cal 
la intervenció del GRAE per ser resolt. 
Aquesta petició es fa a la Sala Central de 
Bombers, que és la sala des d’on es coor-
dinen totes les regions d’emergències dels 
Bombers i els seus recursos. En aquesta 
sala hi ha una figura operativa denomi-

nada GRAE01, el qual assessora quins dels recursos poden ser 
activats, en funció de la complexitat, la proximitat, el nivell d’as-
sistència sanitària, etc., del rescat. El GRAE01 fa una proposta 
i també fa el seguiment del servei gràcies a les potents eines in-
formàtiques de les quals es disposen. 
També s’encarrega de la gestió del personal i del material du-
rant la guàrdia, resolent incidències de la pròpia guàrdia o de 
guàrdies futures per tal que tot estigui el més ordenat possible. 
El GRAE01 és un comandament GRAE, que fa les funcions de 
cap de grup o que pertany a la Unitat Tècnica del GRAE, òrgan 
d’ajuda al desenvolupament del GRAE en els àmbits adminis-
tratius, formatius, operatius, recerca de noves tecnologies, rela-
cions amb altres institucions, divulgació, etc.
El GRAE Muntanya es nodreix de bombers que ja porten un 
temps treballant a l’administració. Quan hi ha vacants es con-
voquen unes oposicions internes, on els aspirants han de de-
mostrar els seus coneixements en totes les disciplines (escalada, 
esquí, alpinisme, barranquisme, espeleologia, submarinisme, 
etc.), tant en exàmens teòrics com pràctics. A més, també han 
d’aportar el seu currículum d’activitats, titulacions, etc. Un cop 
escollits per ordre de nota, faran un curs d’accés on reben la 
formació adient per desenvolupar el seu nou lloc de treball amb 
eficiència. Se’ls dóna un destí i ja passen a formar part del grup. 
De mica en mica, guiats pels més veterans, aniran creixent pro-
fessionalment i acabaran per dominar un ofici no gens fàcil però 
que dóna unes satisfaccions immenses: poder formar part d’una 
gran organització que està focalitzada en ajudar les persones en 
situacions difícils, per dir-ho d’alguna manera.

Augmenten els rescats i salvaments malgrat 
el període de confinament per la pandèmia

Aquest 2020, un any marcat per la pandèmia 
del Covid-19, els Bombers de la Generalitat han 
incrementat el nombre de salvaments de persones 
al medi natural. Malgrat els mesos de confinament, 
els serveis d’aquest tipus han augmentat un 13% 
respecte l’any passat. Això vol dir que en un període 
curt, de juny a agost, s’ha concentrat un elevat 
nombre de serveis, recuperant i, fins i tot, superant la 
xifra d’anys anteriors. 
A més, durant els caps de setmana d’estiu, l’augment 
encara s’ha fet més notable. Han atès uns 20 serveis 
de mitjana (dissabte i diumenge) durant aquests 
mesos d’estiu que ha suposat pel cos un gran esforç 
humà i logístic. 
Sovint molts dels serveis a la muntanya són fruit d’una 
manca de planificació o preparació. Informar-se bé 
de l’activitat que es va a realitzar, així com preveure 
tot el material necessari, són dos factors que moltes 
vegades no se’ls dona prou importància. Són consells 
molt obvis però si es tinguessin en compte es podrien 
evitar-se molts accidents. 

* ALFONS ESTERLICH és sergent de la Unitat Tècnica del GRAE 

Rescat al Pedraforca

Rescatadors  del 

GRAE  en opera-

cions de salvament 

durant el temporal 

Glòria, gener 2020
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Text i Fotografies de Pasqual Garriga i Martí

La serra d’Urbasa és un altiplà cobert de fagedes i prats situat al nord-oest de Navarra. No 
presenta cims destacables o esvelts però si grans tallats que guaiten al nord a la vall d’Arakil 
i al sud a la d’Amézkoa. És un territori càrstic, cobert de roures i fajos, on es respira calma 
i misteri. Hi abunden dolmens i menhirs. Les ovelles de raça latxa que pasturen arreu ens 

recorden que som a les muntanyes d’Euskal Herria. Us proposem tres passejades llargues, 
aptes per ser fetes amb infants per descobrir els tres emblemes d’aquesta serra: el Balcón de 

Pilatos, el Nacedero del Urederra i l’ermita de San Adrián.

Passejades per la serra 
d’Urbasa

El Parc Natural d’Urbasa i 
Andia

El 1997 es va crear el Parque Natu-
ral de Urbasa-Andia. Com el seu 
nom indica protegeix aquestes dues 

serres navarreses que per formació geolò-
gica constitueixen una unitat. La falla de 
Zunbeltz divideix les dues serres de nord 

a sud, provocant un desnivell d’uns 200 
metres entre l’una i l’altra. Actualment la 
carretera Na-120 travessa el parc seguint 
el traçat de la falla des de Lizarra (Este-
lla en castellà) al sud fins Etxarri-Aranatz 
al nord passant pel port de Lizàrraga. El 

parc natural protegeix 4 sectors: la serra 
d’Andia de 4.700 hectàrees, la d’Urbasa 
amb una superfície de 11.500 ha, la pro-
longació d’aquesta denominada Monte Li-
mitaciones de las Améscoas amb 5.190 ha 
i Reserva Natural del Nacedero del Ure-

derra de 190 ha. Aquesta darrera reserva 
ja estava protegida des del 1987 i és l’espai 
més visitat i concorregut del parc natural, 
una visita obligada.
De la serra d’Andia cal dir que presenta 
dos vessants. El vessant sud té un aspec-
te més pelat, agrest i sense arbres. Un 
cop travessem el túnel del port de Lizár-
raga descobrim el nord de la serra amb 
vessants coberts de roures i faigs. Sota el 
port hi ha la increïble vall d’Ergoiena que 
la serra d’Andia envolta com una ferra-
dura tancant-la al nord, est i sud. Davant 
nostre s’alça imponent fins els 1.492 m la 
mola del Beriain. Des del punt de vista 
muntanyenc Andia ofereix cims molt in-
teressants i amb desnivells importants a 
superar, com són el Satrústegi de 1.139 m, 
la Peña Blanca de 1.267 m o el Trekúa de 
1.265 m accessibles des del poble de Goñi 
i el ja esmentat Beriain anomenat també 
San Donato que representa la màxima ele-
vació del parc natural, al qual es puja des 
de la vall d’Ergioiena. Vaig descriure la 
seva ascensió en el número 408 d’aquesta 
revista (gener 2019).
Centrant-nos en la serra d’Urbasa, objecte 
d’aquest article, es tracta d’un gran altiplà 
d’una altura mitjana d’uns 900 m que fa 
uns 18 quilòmetres d’amplada i uns 10 de 
nord a sud. Té l’etiqueta de Reserva de la 
Biosfera i la seva fageda és la més extensa 
d’Europa ubicada en un altiplà. Limita al 
nord amb la comarca navarresa de Saka-
na on discorre la vall de l’Arakil i l’autovia 
que uneix Pamplona amb Vitòria. És una 
vall amb nombroses poblacions on des-
taquen Altsasu i Etxarri-Aranatz, a més 
de nombrosos pobles d’arquitectura cla-
rament basca. La serra s’alça uns 500 m 
sobre  aquesta vall oferint un vessant nord 
escarpat i cobert de bosc on des de cada 
poble hi ha una possible via d’accés a la 
serra o a ermites penjades com les de San-
ta Marina o San Adrián. Dues carreteres 
permeten l’accés a la serra i la travessen de 
nord a sud. Una és la ja esmentada Na-120 
que via el coll de Lizárraga va seguint l’es-
mentada falla de Zunbeltz i marca el límit 
oriental de la serra. L’altra és la Na-718 que 
puja des del poble d’Olazti, a la vall d’Ara-
kil, fins al port del mateix nom i recorre 
tot el centre de la serra per acabar al port 
d’Urbassa on comença una vertiginosa 
baixada cap a la vall d’Amezkoa, també 
denominada de las Amescoas. Aquesta 
vall tanca l’altiplà al sud, ja en terres de la 
comarca de Lizarraldea o Tierra Estella. A 
l’oest, la serra s’endinsa en terres alabeses 

sense perdre gaire altura fins la carretera 
A-2128 que marca el seu límit natural. Cal 
dir que el dos mapes amb guia editats de 
la zona ignoren per complet el sector ala-
bès de la serra, exclòs del parc natural.
L’altiplà està cobert per una gran fageda 
on s’obren clarianes anomenades rasos, 
zones robades al bosc per alimentar el 
bestiar, majoritàriament ovelles. El més 
gran el trobem a la carretera entre els colls 
d’Olazti i Urbasa i és conegut simplement 
com el Raso. No hi ha cap poble o nucli 
habitat allí dalt, ara bé, històricament els 

habitants de la vall d’Amézkoa han viscut 
de cara a la serra. Els uns per dedicar-se a 
la ramaderia i els altres per l’aprofitament 
de l’enorme massa forestal que encara 
s’explota avui dia. Tradicionalment  els 
carboners transformaven la fusta de faig 
en carbó vegetal, un ofici gairebé perdut. 
Tota aquesta activitat es palpa en un im-
portant nombre de cabanes i bordes on 
encara es tanca el bestiar per munyir-lo i 
produir formatges. Un altre element que 
ens parla de l’ancestral ocupació humana 
de la serra d’Urbasa és la llarga llista de 

Passera de fusta al tram final del Nacedero del Urederra

Camí de tornada de San Adrián

Pujada per dins el bosc al Nacedero del Urederra
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monuments megalítics escampats per tot 
l’altiplà tant en forma de túmuls com de 
menhirs o de dolmens.
Les dues carreteres esmentades, fàcilment 
accessibles des de Pamplona o Vitòria per 
l’autovia A- 10 fan que la majoria d’excur-
sionistes accedeixin a Urbasa des del nord. 
Al port d’Olazti hi ha el centre d’informa-
ció del Parc  Natural i una mica més avall 
hi ha el Càmping Urbasa, obert tot l’any. 
Nosaltres vam fer aquestes excursions un 
pont de la Constitució, a primers de de-
sembre i vàrem optar per allotjant-nos en 
un altre càmping obert tot l’any al poble 
d’Etxarri- Aranatz.

Ruta 1: El Balcón de 
Pilatos. 

2 h entre anar i tornar.

Aquesta excursió és un passejada fins 
a un cingle i un mirador amb vistes es-
pectaculars que podem allargar al nostre 
gust entre 1 h i 2 h. Accedim a Urbasa 
per la carretera Na-718 que des del poble 
d’Olazti s’enfila fent llaçades molt tanca-
des fins el port homònim a 900 m d’altu-
ra. Podem aparcar al centre d’informació 
del Parc Natural i atansar-nos al mirador 
d’Olazagutia que ofereix una vista de l’es-
pectacular carretera que acabem de pujar. 
També podem fer una curta passejada en-
filant-nos a l’oest per la carena del Gainsol 
on trobarem fins a tres dolmens. Carrete-

ra avall, a uns set-cents metres, trobem un 
nou dolmen i poc després,davant de l’en-
trada del càmping Urbasa encara un altre. 
Nosaltres seguim la carretera 10 km més 
enllà del port fins arribar al coll d’Urbasa  
(o de Zudaire) a 927 m, passat el qual tro-
bem l’estacionament per accedir al Balcón 
de Pilatos. El trajecte planer entre coll i 
coll que acabem de recórrer ens mostra 
l’essència de la serra d’Urbasa, primer la 
fageda i després el Raso. No podem evitar 
aturar-nos a fotografiar ramats d’ovelles  

de raça latxa, de llarg pelatge, tan icònica 
de les muntanes basques i també el Pala-
cio de Urbasa. Es tracta d’una gran casa 
pairal fortificada que data del sXVII amb 
una església annexa que era propietat del 
marquès d’Andia. Va caure en desús i en el 
s XX recobrà vida com a restaurant i fon-
da que va tancar definitivament el 1984. 
Pertany al govern de Navarra però no s’hi 
ha fet res més que tapiar-ne les entrades 
per protegir-lo del vandalisme.
De l’aparcament anem cap a l’est en lleu-
gera pujada sobre una prada verda amb 
grans fajos. Pocs minuts més enllà el ter-
reny s’aplana i ens trobem sobre un cingle 
que domina des de 400 metres d’altura 
la vall de l’Urederra. Avancem paral·lels 
al cingle en direcció nord. A primers de 
desembre la fageda del fons de la vall ha 
perdut tot el seu fullatge. De ben segur 
hauria fet molt més goig durant el pont del 
Pilar o encara per Tots Sants. Molts vol-
tors sobrevolen la vall per sota de la nostra 
posició. Darrere nostre descobrim les lla-
çades que fa la carretera en baixar cap a la 
vall d’Amézkoa. El camí ens porta a tocar 
d’un filat que evita que el bestiar s’atansi 
al cingle en dies de boira. El passem per 
un pas habilitat i finalment descobrim 
davant nostre el Balcón de Pilatos, el 
llarg cingle calcàri que tanca la vall de la 
Urederra. No se sap ben bé que li va posar 
aquest nom ja que tradicionalment se’n 
deia el Balcón del Ubagua. Molts metres 
més avall, al peu d’aquestes parets brolla 
el riu. Es tracta d’una muralla calcària 

que descriu un arc d’un quilòmetre de 
llarg. Les parets fan baumes que semblen 
ponts naturals on nien voltors, aufranys 
i algun trencalòs. Sobre el balcó s’estén 
quilòmetres enllà el Raso d’Urbasa i la 
fageda. Intuïm que el que es denomina el 
mirador del Balcón de Pilatos és un cingle 
que separant-se de la paret s’aboca encara 
més al buit. Des d’allí les vistes cap a ban-
da i banda del balcó són impagables però 
demana atenció. Podem seguir el corriol 
un quilòmetre més enllà fins el final del 
cingle per admirar-lo des de l’extrem opo-
sat al que hem vingut. Paral·lel al corriol 
separada del cingle hi ha una pista per on 
tornarem al coll d’Urbasa i a l’estaciona-
ment.

Ruta 2: El Nacedero del 
Urederra. 

3-4 h, 7 Km entre anar i 
tornar, +/- 150 m 

Es tracta de l’excursió més coneguda i fre-
qüentada de tot el Parc Natural a les fonts 
del riu Urederra, que recull bona part de 
les aigües filtrades des de la serra d’Urba-
sa. L’Urederra és un riu curt però cabalós, 
recorre 19 Km fins abocar les seves aigües 
al riu Ega afluent de l’Ebre, prop d’Estella. 
Per proximitat val la pena fer aquesta ex-
cursió en combinació amb la ruta 1. Per la 
carretera Na-718 un cop hem passat el coll 
d’Urbasa baixem cap a la vall d’Amézkoa 
al sud de la serra. El primer poble que tro-
bem és Zudaire. Un quilòmetre més enllà 
arribem a Baríndano on trenquem per la 
Na-7187 cap el poble de Bakedano, distant 
2 km, on comença l’excursió. A fi d’evitar 
la degradació del delicat espai natural del 
Nacedero del Urederra es limita l’accés 
a la vall a un màxim de 450 persones per 
dia. És molt recomanable haver fet la re-
serva prèviament per internet si no volem 
trobar-nos amb que no ens permeten l’ac-
cés a la vall. L’estacionament habilitat és 
de pagament i es paguen 5 € per vehicle. 
A més els vigilants de l’espai natural ens 
obligaran a posar-nos en  un lloc visible 
un adhesiu rodó i fluorescent que ens 
acredita com a visitants autoritzats a fer 
l’excursió. N’hi ha per tant? Sembla ser 
que sí; en el pont de la Constitució el dia 
que vam fer la ruta van esgotar la capaci-
tat de visitants. Què deu passar a l’estiu? 
L’excursió val molt la pena, és us espec-
tacle natural senzillament aclaparador. 
L’aigua filtrada per la roca calcària de 

l’altiplà d’Urbasa va brollant en diversos 
punts sota les parets del Balcón de Pila-
tos formant un reguitzell d’espectaculars 
salts d’aigua i cascades que més avall es-
devenen cadolles esglaonades. El nom 
del riu Urederra ve de l’eusquera ura vol 
dir aigua i ederra formosa, no cal dir res 
més! L’itinerari no té pèrdua possible i ja a 
l’estacionament comencen les fletxes que 
indiquen el camí a seguir. Travessem el 
poble, d’aspecte ben basc, passant per da-
vant de l’església de San Juan i del frontó 
i en sortim per una pista ampla i planera. 
Cinc-cents metres més enllà la pista es bi-

furca i prenem el ramal esquerra que, fent 
una ziga-zaga, baixa una cinquantena de 
metres fins a prop de riu que ja escoltem 
però encara no veiem. La pista s’acaba 
i esdevé un camí. A la nostra esquerra 
comencem a veure cadolles d’aigües tur-
queses que aboquen l’aigua a la cadolla 
següent formant un petit salt d’aigua. Els 
marges del riu estan protegits amb sòlides 
baranes de fusta i cables d’acer que eviten 
accidents, hi ha gent per tot arreu gaudint 
de l’espectacle. Hi ha llocs on les baranes 
conformen un mirador. El terra és ple de 
fullaraca. Sense fulles als arbres apreciem 

Passejades per la serra d’Urbasa

Vista del tram recorregut sobre el Balcón de Pilatos, des del mirador

 Vista del Balcón de Pilatos amb el mirador al centre

Parada i fonda a la cadolla més gran del Nacedero del Urederra

Baquedano

Nord  

Ruta 1

Ruta 2

Croquis de les rutes 1 i 2

Balcón de Pilatos

Nacedero del Urederra
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millor els salts. A la que sembla ser la dar-
rera gran cadolla parem a dinar (50 min). 
Estem molt equivocats, després d’un tram 
de pujada ben equipat amb escales tro-
bem més cadolles i salts. En aquest tram 
destaquen les concrecions calcàries al llit 
del riu de gran bellesa ja que formen es-
glaonaments de petits bassiols. 
A l’alçada d’un pont de pedra, que deixa 
a l’esquerra un doble sant d’aigua, la vall 
que fins aquí guanyava altura de forma 
suau i progressiva, sembla redreçar-se. 
Un cable d’acer permet agafar-se en cas 
de trobar la roca relliscosa. Per un camí 
ben equipat guanyen altura ràpidament i 
travessem una llarga passera de fusta a to-
car d’una espectacular cascada que llisca 
sobre la roca a modus de tobogan, quina 
meravella! Finalment el camí arriba a la 
cota 710 m on una fina cascada, alta de 
vint metres, llisca de sota mateix de les 
parets del Balcón de Pilatos (1 h 30 min). 
El camí no va més enllà estem embafats 
de tanta bellesa i exultants emprenem el 
camí de retorn. Desfem el camí fins prop 
d’on em dinat i prenem un camí a mà es-
querra que ens porta a una pista enlairada 
per sobre el camí d’anada fins la primera 
bifurcació que havíem trobat.

Ruta 3 L’ermita de San 
Adrián. 

1 h d’anada, 2 h en total. 8 
km en total +/- 100 m.

Passejada al nord de la serra fins a una 
ermita penjada entre cel i terra sobre les 
valls d’Ergoiena i Arakil. El darrer dia 
d’estada a la zona sortim directament 
Etxarri-Aranatz cap al proper poble de 
Lizárraga i allí enfilem les rampes del 
coll homònim. Poc abans d’arribar-hi 
parem a un mirador amb una creu i una 
balconada on podem admirar el cim del 
Beriain. El dia és rúfol, fa vent i el cel està 
tapat. Cap a l’oest admirem el vessant 
nord de la serra d’Urbasa on sobresurten 
les dents de la cresta d’Ollide i, separada 
d’elles sobre un gran plegament, distin-
gim l’ermita de San Adrián. 
El port de Lizárraga de 1.031 m es troba 
la sortida d’un túnel de 100 m. Al vessant 
sud de la serra trobem una senzilla ben-
ta, antiga fonda, que ara ja només és un 
bar i també un bon restaurant de carrete-
ra. A l’est ens queda l’àrid paisatge de la 
Serra d’Andia. Emprenem aquesta excur-
sió esperant no mullar-nos. Seguim a bon 

pas una pista ampla cap a l’oest. Avancem 
a una altura de 1.030 m protegits del vent 
per la carena que s’alça entre vuitanta i 
cent metres al costat dret de la pista. El 
paisatge és bonic, avancem entre prades, 
fajos i rocam cobert de molsa. A mà es-
querra dintre el bosc descobrim una ca-
bana. Més endavant a tocar de la pista 
una casa de pastors amb estable. 
Al cap de 35 minuts el paisatge s’obre a 
la nostra esquerra, som a la capçalera de 
la falla de Zunbeltz. Veiem doncs el límit 
oriental de la serra d’Urbasa cobert de 
bosc atlàntic. A la dreta queda, despu-
llada de tota vegetació, la cresta d’Ollide 
que culmina al cim del Posutxar a 1.137 
m. La pista bifurca cap el sud però nos-
altres seguim recte mig quilòmetre més 
enllà. Allí trobem una gran fita que mar-
ca l’inici de la pujada a San Adrián, que 
encara no veiem. Ens enfilem al nord cap 
a la carena guanyant uns seixanta me-
tres per un vessant pedregós i cobert de 
fajos. Un cop allí un petit coll ens deixa 
veure finalment la senzilla ermita de San 
Adrián. Està cent-cinquanta metres més 
enllà dalt d’un plec de la muntanya se-

parat de la carena principal i a 1.113 m 
d’altura (1 h). Un cop dintre veiem que 
l’ermita és més gran del que semblava i 
té dos cossos. L’un a la dreta és l’ermita 
pròpiament dita on hi ha l’altar, una ta-
lla del sant, espelmes i flors. L’altra cos té 
llar de foc i fa les funcions de refugi lliu-
re. Tot és ben net i endreçat. A fora mal-
grat el dia rúfol les vistes cap al vessant 
nord de la serra paguen l’esforç fet. Uns 
metres més enllà de l’ermita un pessebre 
marca el cim de San Adrián des d’on con-
templem la vall d’Ergoiena i admirem les 
dents de la cresta d’Ollide. Quina talaia! 
Tornem al coll de Lizárraga per on hem 
vingut a bon pas per evitar la pluja. El dia 
es fred i decidim que res millor per con-
cloure l’estada que oferir-nos un bon àpat 
al restaurant del coll que és ple a vessar. 
El revuelto de hongos i els peus de porc 
seran memorables. 
Acabem l’estada recorrent  cap al sud tota 
la carretera Na-120 que segueix la falla de 
Zumbeltz fins arribar a Estella (Lizarra) 
la capital de la comarca carregada d’his-
tòria i parada obligada dels qui fan el 
Camí de Santiago.

CARTOGRAFIA

Hi ha dos mapes guia que cobreixen la serra d’Urbasa i tots dos són de SUA 
edizioak:

1- Sierra de Urbasa - Mapas Pirenaicos sèrie 1:25.000 de Miguel Angulo i 
Gorka López. Només cobreix la Sierra d’Urbasa i ho fa amb un mapa excel·lent 
a escala 1:25.000. És el més recomanable.

2- Urbasa-Andia de la col·lecció Cuadernos Pirenaicos, de Miguel Angulo i 
Kike Zinkunegi. La guia descriu nombroses rutes per les dues serres. Hi ha dos 
mapes, un a escala 1:50.000, que dóna una idea del conjunt del Parc Natural  i 
l’altre a escala 1:25.000 del sector central de parc però que deixa fora l’eix del 
coll d’Olazti fins el d’Urbasa. Menys útil per seguir les rutes descrites.

La cascada final del Nacedero del 
Urederra brolla sota el Balcón de Pilatos

L’ermita de San Adrián domina la vall d’Ergoiena Pujada final a l’ermita de San Adrián

Nord  

Lizárraga
Torrano

Port de Lizárraga

San Adrián

Croquis de la ruta 3
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Text de Miquel Angel Ramos Pinto
Fotografies de Miquel Angel Ramos Pinto i Ester Jové Martínez

Es tracta d’una porció de terra de 646 km2 situada a escas-
sament 50 km en línia recta del mar i es troba en Torrecer-
redo (2.648 m) la cota màxima del massís. S’estenen entre 

les comunitats d’Astúries, Cantàbria i Castella-Lleó. La major 
part de la regió es troba protegida com a parc Nacional d’Espa-
nya establert el 1995; anteriorment, molt més petit, va ser el Parc 
Nacional de Covadonga, el primer de l’Estat espanyol, el 1918. 
Els Picos de Europa es divideixen en tres massissos delimitats 
per conques fluvials: Central, Oriental i Occidental. Els massís 
Occidental o Cornión té a l’oest el riu Sella i a l’est pel congost 

del Cares d’1,5 km de profunditat. El Central o los Urrieles està 
delimitat pel riu Cares a l’oest i el Duje a l’est; i el massís Orien-
tal o Andara va entre el Duje i el Deva. La seva composició és 
principalment de pedra calcària; els boscos són principalment 
fagedes i rouredes. Entre la fauna de la zona cal destacar llops, 
isards, àguiles daurades, voltors comuns, llúdrigues i dues espè-
cies protegides: l’ós i el gall fer. A banda de la seva importància 
com a reserva natural i serralada muntanyenca, destaquen les  
parets verticals calcàries on s’han escrit moltes de les històries 
dels pioners de l’escalada de l’Estat espanyol. 

Picos de Europa,            
la ruta vertical

Picos de Europa,            
la ruta vertical

Al bell mig de la serralada cantàbrica, sorgeix de sobte l’espectacular 
geografia dels Picos de Europa. És un indret abrupte i esfereïdor, 
un dels més impressionants paratges d’alta muntanya de tota la 

Península, on les muntanyes apareixen de cop i els desnivells són 
acusats, vertiginosos.

Impressionant camí per arribar al refugi de Collado Jermoso
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D’entre totes les muntanyes en sobresurt 
una: el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, 
que va ser escalat un 5 d’agost del 1904 pel 
marquès  de Villaviciosa Pedro Pidal i per 
Gregorio Pérez, el “Cainejo”, aconseguint 
una gran fita per a l’època.
Tot i que aquest indret és un paradís per 
als  escaladors, us presentem en el següent 
article una ruta circular de set dies, amb 
sortida i arribada a Puente Poncebos, 
tot recorrent uns 70 km pels massissos 
Central i Occidental i amb un desnivell 
positiu de 5.200 metres. Aquesta ruta 
comprèn  paisatges espectaculars i alguns 
passatges que requeriran l’ajuda de les 
nostres mans per  progressar. L’aigua serà 
un factor important a tenir en compte, ja 
que a diferència d’altres massissos que no 
són calcaris, aquí el terreny és permeable 
i es filtra tota l’aigua i tan sols és possible 
trobar el preuat líquid en les fonts, en els 
rius o en els rierols que hi ha a les parts 
més baixes del massís, convertint bona 
part de la ruta en un veritable desert de 
pedra.
Recordeu que la totalitat de la ruta va per 
dins del Parc Nacional i l’acampada lliure 
està prohibida i cal seguir les indicacions 
de la normativa vigent del parc. En aques-
ta ruta vam aprofitar la infraestructura 
dels refugis existents, però en cap cas vam 
dormir en els guardats, ja que l’aforament 
és petit i   en èpoques estivals estaven 
plens. Per tant, s’ha d’anar  amb motxilla 
amb tota la logística per aquesta setmana 
de camí.

1a jornada: Puente 
Poncebos – refugi Jou 
de los Cabrones. 1800 m 
positius i 100 m negatius. 
8 km. 9 h.

Sortirem de l’aparcament de Puente Pon-
cebos (250 m) i ràpidament guanyarem 
alçada fins al  poble de Bulnes (que és una 
de les nou parròquies de Cabrales) per 
l’indret conegut com les Salidas de Bul-
nes. En aquest indret tindrem la possibili-
tat d’agafar aigua o bé de repondre forces 
en un dels establiments de la localitat.
A partir d’aquí ens desviarem vers l’oest 
i pujarem la costeruda Canal de Amuesa 
per arribar al Colldu Debaju (1.450 m). 
Abans de començar aquesta dura pujada, 
trobarem la font del Tornu, on val la pena 
agafar aigua. A partir del Colldu guanya-
rem alçada a poc a poc sentit sud  per la 

Cuesta del Trave fins que després d’algun 
que altre  pas equipat i desgrimpada arri-
barem al solitari refugi de Jou de los Ca-
brones (2.024 m) , on les muntanyes amb 
el mateix nom dominen la zona. Aquest 
refugi no disposa de dutxes ni  de serveis 
habituals com els coneixem. Val la pena 
acampar en algun dels pocs indrets on es 
pot plantar la tenda i, si pot ser, prop de la 
font que hi ha en les immediacions.

2a jornada: refugi Jou de 
los Cabrones – Telefèric 
de Fuente Dé. 800 m 
positius. 900 m negatius. 
11 km. 9h 30 min.

Després de carregar aigua, emprendrem 
camí vers l’est i pel mig de caos de roques 
arribarem a l’Horcada Arenera (2.273 m), 

just sota el cim amb el mateix nom. Pros-
seguirem la nostra ruta i per camí marcat 
i amb bones panoràmiques arribarem a 
les immediacions del mític Naranjo de 
Bulnes, on la seva cara oest ens donarà 
la benvinguda. Abans d’arribar al refugi 
Vega de Urriellu al mateix peu d’aquest 
vertical vessant, caldrà baixar una petita 
xemeneia equipada amb cadenes i esgla-
ons.
Un cop hem descansat i gaudit de la ver-
ticalitat de tan impressionant muntanya, 
agafarem direcció sud tot passant els des-
èrtics paratges dels Jou Sin Tierre i Jou de 
los Boques fins al  coll dels Horcaos Rojos 
(2.344 m), a on arribarem ajudant-nos 
d’un llarg cable que assegura la progressió 
en la part final d’aquest tram.
Des d’aquest coll, tan sols ens quedarà 
baixar a la Cabanya Verónica, que més 
que un refugi, en aquesta època estival és 
un bar on no hi ha lloc per poder acampar 
i ni tan sols aconseguir aigua. A l’hivern 
en principi és refugi lliure pera 4 perso-
nes. Per sort, en poc més de dues hores de 
baixada vers el SE i per molt bon camí ar-
ribarem a l’estació superior del funicular 
de Fuente Dé, on podrem prendre forces, 
aigua i trobar algun lloc per acampar en 
les àmplies praderes de la zona un cop 
marxi el sol.

3a jornada: telefèric de 
Fuente Dé – Posada de 
Valdeón. 800 m positius. 
1.600 m negatius. 12 km. 
9 h.

Sortirem refent l’últim quilòmetre de la 
jornada anterior per pista i la deixarem 
vers l’oest per la Canal de San Luís fins a 
la Colladina de las Nieves (2.251 m), tot 
seguint marques grogues per un paratge 
erm i calcari. Des d’aquest coll i en tan 
sols 10 minuts i sense motxilles podem fer 
el cim Alto de Padierna (2.314 m). . Des 
del coll i amb molt bones vistes sobre la 
Torre de Llambrión i d’altres muntanyes 
baixarem pel Sedo de la Padierna fins al 
camí normal d’accés al refugi de Collado 
Jermoso (2.084 m), al que arribarem per 
un camí de vegades que frega l’abisme i 
del tot impressionant.
Un cop en aquest refugi, considerat el més 
bonic de tot Picos tenim una vertiginosa 
baixada de més de 1.200 metres de des-
nivell en poc més de 5 km fins a la petita 
població de Cordiñanes de Valdeón.En 
bona part del recorregut i fins a la Vega 
de Asotín (1.400 m) cal extremar les pre-
caucions per la inestabilitat del terreny i 
caldrà prendre’s amb calma aquest tram. 

Picos de Europa, la ruta vertical

Pujant per la Cuesta del Trave

Arribant a les immediacions del refugi Jou de los Cabrones En jou de los Boques, abans de la forta pujada al coll de los Horcados Rojos
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Un cop a la Vega, ens podrem relaxar i tot 
creuant una bonica fageda a l’ombra de la 
Torre Friero arribarem pel paratge cone-
gut com la Rienda (proximitat de ferrada 
). Des d’allà ja sols  caldrà baixar a aquesta 
petita localitat. Llavors,  en poc més d’una 
hora per plàcid camí arribarem a Posada 
de Valdeón, un poble amb tots els serveis 
on podrem reposar i agafar forces per la 
segona part de la ruta.

4a jornada: Posada de 
Valdeón – Refugi de 
Vegabaño. 600 m positius. 
300 m negatius. 10 km . 
4h.

En aquesta segona part de la ruta, rebai-
xarem la càrrega de les jornades en temps 
i desnivells i farem menys cansades les 
etapes. Si ens trobem amb forces i ganes, 
podem empalmar la 4a i 5a  jornada o la 
5a  i 6a jornada. Això ja serà a gust del 
caminant, però és important que conside-
reu les vostres forces i el tipus de paratges 
i desnivells que heu de recórrer.
Sortim de Posadas vers al  sud-oest i per 
marques de PR, passarem per Soto de 
Valdeón i a l’entrada de Caldevilla ens 
desviarem vers l’oest i per pista suaument 
anirem guanyant alçada al costat del riu 

Argoya, i  en les immediacions d’un mas 
sortirem de la pista i anirem seguint un 
corriol pel mig de fagedes i de vegetació 
més mediterrània fins a prop del Collao 
Escobaloso (1.554 m).
Un cop en aquest punt i amb vistes sobre 
la vall que deixem enrere baixarem en-
tre fajos i ramats de vaques per les faldes 

del Pico Jario fins al refugi de Vegabaño 
(1.320 m), on podrem reposar forces i do-
nar per finalitzada aquesta quarta jorna-
da, que és la més relaxada i verda de  tota 
la ruta. Des d’aquest refugi amb tots els 
serveis, en poc més d’una hora per pista i 
bon camí ens podem apropar a la localitat 
de Soto de Sajambre on podem disposar 
de les comoditats de la civilització.

5a jornada: refugi de 
Vegabaño – Refugi de 
Vega Huerta. 900 m 
positius. 200 m negatius. 
7 km. 4 h.

Sortirem del refugi vers l’oest per ràpi-
dament canviar de direcció vers l’est i 
remuntar la vall del riu Dobra per una 
fageda jove on destaquen alguns peus de 
roures de grans dimensions que ens indi-
quen l’espècie predominant segles enrere. 
Destaca entre altres el Roblón de Costa-
fría.
Seguirem guanyant alçada i ja en la part 
superior de la vall, les fagedes donen pasa 
vegetació més arbustiva on predominen 
les falgueres i les escobes. D’aquesta ma-
nera arribarem primer al Collao de Cueto 
Salambre (1.584 m), després a la Colla-
da de Satambre (1.693 m) i finalment al 
Collao del Frade (1.750 m), on podríem 
tornar a Posadas de Valdeón per un iti-
nerari alternatiu. Un cop aquí i en les 

proximitats del refugi lliure del Frade, 
remuntarem per forts  pendents herbosos  
fins al peu de la Canal del Perro, que no 

reverteix cap dificultat, tan sols controlar 
el terreny en forma de tartera que ens pot 
fer relliscar en alguna ocasió. Acabada 

aquesta tartera i segurament és en la qual  
haurem gaudit de la presència dels isards, 
arribarem en suau pujada al Collado del 
Burro (2.132 m). Davant nostre ja tindrem 
l’espectacular cara sud de Peña Santa de 
Castilla (2.596 m), on el seu terreny cal-
cari immillorable fan les delícies de les 
cordades més valentes.
Ara tan sols haurem de seguir el camí i 
les fites pels alts  de la canal i en poc més 
d’una hora i darrere  del Teso del Cotalbín 
trobarem el petit refugi de Vega Huerta 
(2.030 m), on hi ha una font en les seves 
proximitats. És un bon lloc per descon-
nectar i gaudir de la soledat de la zona.

6a jornada: refugi de Vega 
Huerta – Caín. 100 m 
positius. 1.600 m negatius. 
8 km. 4h 30 min.

Avui ja podem dir que serà la darrera eta-
pa d’alta muntanya i sota l’atenta mirada 
de la infinitat d’isards que trobem en la 
zona, anem baixant tot seguint molt aten-
tament les fites, sense perdre excessiva 

Arribant a la Colladina de las Nieves

Arribant al refugi de Collado Jermoso

Vertiginosa baixada prop de la Vega de l’Asotín

Impressionant colada amb la Torre del Friero al darrere

Picos de Europa, la ruta vertical
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alçada i les traces de camí fins a les im-
mediacions de la Cerra de Cuba (1.948 m), 
on arribarem després d’una pujada sense 
més complicacions.
A partir d’ara, ja tota l’etapa serà de verti-
ginosa baixada fins a la localitat de Caín 
primer a l’ombra de les Torres de los Ca-
britos i finalment arribarem als masos 
abandonats de Mesones (1.400 m). Un cop 
passades aquestes construccions, ens en-
gorgem en la Canal de Mesones i per forta 
baixada i mil i un revolts, tot passant per 
una font i una bonica cascada, arribarem 
a Caín de Arriba, per després de seguir 
una marcada pista arribaríem a la loca-
litat de Caín (480 m), d’on era Gregorio 
Pérez, un dels conqueridors del Naranjo.

7a jornada: Caín – Puente 
Poncebos. 200 m positius. 
500 m negatius. 13 km. 3h 
30 min.

Aquesta darrera etapa, serà molt agra-
dable i tan sols caldrà seguir el camí que 
continua  de forma audaç, i amb molt 

d’enginy en alguns indrets,el congost del 
riu Cares. Aquest camí és va construir 
entre el 1916 i el 1921 amb la intenció 
d’aprofitar l’aigua del  riu per fer ener-
gia elèctrica. També  va facilitar l’accés a 
aquesta part del massís i actualment és un 
dels indrets amb més visitants de tots el 
Picos de Europa.En aquest recorregut, és 
aconsellable que en arribar a la Canal del 
Esolaero (a uns 9 km de l’inici) i per camí 
marcat baixem cap a la dreta directament 
al fons del riu Cares, abandonant el camí 
principal, ja que aquest ens farà pujar uns 
150 metres per després tornar a perdre’ls. 
Un cop al costat del llit del riu, tan sols 
caldrà seguir per camí planer fins a Pu-
ente Poncebos, on una setmana abans ha-
víem començat aquesta vertiginosa ruta, 
ple de paratges, de formes impressionants 
i de natura en essència pura.
Han estat set jornades de dura ruta, amb 
desnivells acusats i no sempre pel millor 
dels camins. Però sí que és cert, que les 
dimensions i els impressionants paisatges 
no ens han deixat indiferents. També, , 
el fet d’anar amb la tenda i bona part de 
l’avituallament a la motxilla, ens ha fet 
viure en primera persona  l’essència del 
que són els Picos de Europa.

DADES D’INTERÈS:

Cartografia 1:25.000 Editorial Alpina 
(2 mapes) Picos de Europa - Parque 
Nacional.

A Posadas de Valdeón, Cordiñanes de 
Valdeón i Caín podrem trobar albergs, 
hostals i serveis de restauració per 
reposar forces així com altres  serveis.

Si ens interessa reservar algun dels 
refugis de la ruta, cal fer-ho des de  web: 
reservarefugios.com.

Bona part de la ruta coincideix amb el 
recorregut Anillo de Picos que té tres 
disciplines i que funciona com uns 
Carros de Foc. Les marques d’aquest 
recorregut són de color groc.

VÍDEOS D’INTERÈS

Hi ha  un parell de vídeos d’aquesta ruta 
en concret:

https://www.youtube.com/
watch?v=5vYh0cx0VT0 (resum de la ruta)

https://www.youtube.com/
watch?v=NNptvRfzyhU (documental de 
la ruta)

Endinsant-nos en la Canal del Perro

Baixant per la Canal de Mesones

L’espectacular cara sud de Peña Santa de Castilla, des del Collado del Burro (2132 m)

El Congost del riu Cares

Picos de Europa, la ruta vertical
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No hauria pogut escriure “Salt al 
passat” -del número 415 de la 
revista Excursionisme- sense 

l’ajut de tots els seus protagonistes, però 
prèviament, per l’ajut d’en Jordi Martorell 
i en Joan Calix. Parlant a un cafè al peu 
de casa d’en Joan, inesperadament em va 
ensenyar un veritable incunable. Era una 
escriptura històrica de l’any 1952, !fa gai-
rebé 60 anys!, el “Libro blanco del teles-
quí de Costa Rasa (Valle de La Molina)”, 
compilat pel meu admirat Josep Maria 
Guilera, del que ja vaig parlar al número 
370 (setembre-octubre 2012). Més encara, 
incorporava un escrit d’en Josep Maria 
Figueras, en les seves primeres tasques 
de traumatòleg a la Molina, quant no-
més tenia !25 anys! Tant un, com l’altre 
igualment recordats al “Salt al passat”. 
Era història viva del inici del esquí alpí a 

Catalunya, escrita pels seus protagonistes 
i amb el context sociopolític d’aquells ter-
ribles anys, que en Joan em va començar a 
descriure detalladament.
Ignorava totalment, com la majoria de 
lectors, que a la Torre de Carol, a tocar 
mateix de la frontera hi va haver el Co-
mandament de la Gestapo, on a primers 
del 1944 a la caserna havien 230 militars 
destacats. La Wehrmacht va estar tan en 
aquesta frontera, com al pont de Llívia 
fins que el 1945 Hitler va perdre la guerra. 
Per aquest motiu, l’agost d’aquell any, 182 
soldats i tres oficials van desertar traslla-
dant-se discretament al nostre país, apro-
fitant l’encobriment del Regim franquista.
A la banda espanyola, ja acabada la Guer-
ra civil, la Molina era una zona militar on 
des del 1940 es van començar a construir 
bunkers. Era la “Linia P” (de Pirineos) 

com a sistema de defensa per si els aliats 
guanyaven la Guerra i pensessin en una 
possible invasió d’Espanya pel seu clar 
alineament amb els nazis. Finalment mai 
no es va haver d’utilitzar. Es van projectar 
10 000 bunkers, dels quals se’n van arri-
bar a construir 6 000, primer amb preso-
ners i després amb militars per a garantir 
el secret. Avui, entre les localitats de Mar-
tinet (Cerdanya) i Campelles (Ripollet) se 
n’han geolocalitzat més de 300, segons 
l’estudi de Marc Morralla, Pere Secases i 
altres col·laboradors. Gràcies a aquest tre-
ball d’investigació, localització i restaura-
ció avui han esdevingut elements muse-
ístics catalogats i visitats, promoguts pels 
Ajuntaments de Toses i Alp.
Alguns bunkers son tan grans que fins i 
tot son ben visibles des de l’aire, com es 
pot veure en l’ortofoto del ICGC al Cap del 

Imatge de l’entrada d’un bunker conservat en molt bon estat. Foto: BonDia Andorra

Ginebrar (1981 m) dalt dels Plans d’Anye-
lla, al bell mig de les pistes d’esquí dels 
Alabaus i la collada de Toses.
A mitja alçada de l’ortofoto de l’ICGC del 
Cap del Ginebrar es veuen alineades les 
construccions seguint la carena, sobre del 
bosc obac de la part superior de la foto. A 
la dreta es veu el més gran, fet el 1940 per 
presoners represaliats. L’ombra de la seva 
façana indica la seva magnitud. Mira al 
nord, cap a la carretera de la Collada, on 
apuntaven els canons per si fos necessari.
Va ser en aquest terrible context que en 
Josep Maria Guilera va ser capaç el 28 de 
febrer de l’any 1943 de posar la primera 
pedra del esquí alpí a Catalunya, i a tot 
l’estat, amb el remuntador de Font Ca-
naleta (als 1650 m), un petit telesquí de 
“Telesquis Pirenaicos SA”, l’empresa del 
seu soci i amic Ignasi Folch. A part de la 
misèria econòmica i la fam d’aquells anys, 
i la explicada situació política i militar, 
també s’afegien les kafkianes dificultats 
burocràtiques. En Joan també m’explica-
va què, com aquells estranys aparells de 
ferro pel transport d’esquiadors a la neu 
eren competència de les autoritats ferro-
viàries, el obtús funcionari de torn tenia 
clar que al final del “tren” calia posar el 
corresponent fanal vermell. Com que no 
hi va haver manera de fer-li entendre en 
les moltes gestions fetes, finalment en 
Josep Maria el va haver d’enganyar pia-
dosament, tenint sempre una llanterna 
vermella, penjada on li va rotar, per si 
anava la temuda inspecció. En un altra 
cas, tampoc va poder fer entendre que no 
es tractava d’un “Tiovivo”. Una dada, avui 
inimaginable, que no figura al document, 
és que el subministrament d’energia elèc-
trica es va haver de fer !des d’Alp!
El Nadal del 1946 es posar en marxa el 
telecadira que des del Xalet del CEC ac-
cedia al turó de la Perdiu (1567 - 1716), 
sobre Font Canaleta. I dos anys després 
el que connectava des de l’estació de fer-
rocarril de la RENFE (1435 - 1567). Però 
tot això es pot trobar a les biblioteques 
i hemer teques (o avui a Internet), i mai 
m’ha interessat ser d’historiador de cadi-
ra (ho deia al número precedent), sinó que 
del que jo he viscut directament, o com a 
mínim d’analitzar els comportaments in-
dividuals i col·lectius que han condicionat 
la història. Per això vull explicar en base 
a aquest preuat document d’en Joan, com 
en Josep Maria va haver de veure-se-les 
l’any 1952 amb quelcom molt pitjor que la 
terrible conjuntura ja explicada: l’enveja 

i la mala llet, tan habituals a casa nostra. 
Va ser quan “Telesquis Pirenaicos SA” va 
intentar construir el telesquí que des del 
Turó de la Perdiu accediria a la Costa Rasa 
a 2045 m, amb 600 metres de desnivell 
fins a l’Estació.
Amb les anteriors iniciatives aviat van 
aparèixer “Hoteles y Deportes de Super-
Molina S. A.” i “Empreses Rigat S. A.” per 
a aprofitar expectatives hoteleres i im-
mobiliàries. El primer problema fou que 
el 20 de novembre de 1951, ja començat 
l’hivern, van intentar tramitar un permís 
d’ocupació per a construir un telecabina 
des dels hotels de Super-Molina fins a Cos-
ta Rasa, però pels terrenys de “Telesquis 
Pirenaicos SA”, al que lògicament aquesta 
darrera es va oposar, impedint-ho, perquè 
a més ja tenia projectat el telesquí de Cos-
ta Rasa, que va tramitar formalment el 2 
de febrer del 1952.

Una lluita d’interessos

El problema va sorgir quan “Hoteles y De-
portes de Super-Molina S. A.” i “Empreses 
Rigat S. A.” van presentar escrits d’opo-
sició al projecte de “Telesquis Pirenaicos 
S. A.” amb “inexactitudes e imputaciones 
calumnioses”, com no podia ser d’una al-
tra manera. Front això, l’escriptura d’en 
Josep Maria és l’elaborat document on li 
va caldre demostrar la innocència del seu 
projecte, que finalment va ser aprovat, 
en bona part mercès a la honestedat, en 
aquest cas, del Ilmo. Sr. Auditor de Guerra 
de la Región, del Capitán General de Ca-
taluña y el General Jefe del Estado Mayor 
del Ejército (Rafael García-Valiño). Final-
ment, el 1953 es va poder accedir a Costa 
Rasa amb un nou telecadira. Es per això 
que “Empresas Rigat S. A.” va haver de fer 
el “Tele-ou” cap a l’altra banda, cap a la 

A mitja alçada de l’ortofoto de l’ICGC del Cap del Ginebrar es veuen alineades les cons-

truccions seguint la carena, sobre del bosc obac de la part superior de la foto. A la dreta 

es veu el més gran, fet el 1940 per presoners represaliats. L’ombra de la seva façana indica 

la seva magnitud. Mira al nord, cap a la carretera de la Collada, on apuntaven els canons 

per si fos necessari.

Text i Fotografies de Carles Udina i Cobo

Un document històric, com un incunable de l’esquí, que posa de relleu el treball i la creativitat 
d’uns front la negativitat d’uns altres, quelcom que malauradament segueix repetint-se avui.

Inauguració del “Tele-ou”. 

Antoni Campañà

Llums i ombres de la 
història de la Molina 
i de l’esquí

Llums i ombres de la 
història de la Molina 
i de l’esquí
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Tossa d’Alp, que finalment fou inaugurat 
el mars de 1955. En una primera fase no-
més fins a la cota 2200 m (el Puig d’Alp), i 
en una segona fase l’any 1966 fins a la cota 
2517 m, conjuntament amb el restaurant 
Niu d’Àliga. És conegut que per un acci-
dent mortal de 3 usuaris el 13 de gener 
de 1969, tot va ser clausurat. A inicis dels 
anys 70 es van substituir per un telecadira 
i un telesquí, però fins aquesta temporada 
2019-2020 no ha estat possible arribar al 
mateix Niu d’Àliga

L’affaire

Tan aviat en Josep Maria va presentar el 
seu projecte de telecadira a Costa Rasa per 
la seva aprovació, “Empresas Rigat S. A.” el 
12 de febrer del 1952 y “Hoteles y Deportes 
Super-Molina S. A.” tres dies després, va 
presentar unes al·legacions, basades entre 
una sèrie d’arguments infundats i clares 
calumnies. Per exemple, en un accident 
el 16 de mars del 1947 en el Telecadira del 
Turó de la Perdiu. Com que la zona estava 
plena de militars, tres d’ells, per a entre-
tenir-se van fer bandejar les cadires fins 
que una d’elles es va enganxar a una de les 
pilones, fent descarrilar el cable. I un acci-
dent, el 4 de gener del mateix 1952, per la 
imprudència una usuària, que pel mateix 
ni tan sols va presentar reclamació. Això 
va ser aprofitat per tergiversar el fet, argu-
mentant deficiències greus del remunta-
dor i profetitzant-les pel nou que es volia 
construir. No tenen preu algunes respostes 
del Josep María com:

“... deseamos poner de manifiesto que el
propio impugnante de la seguridad de
nuestros Telesquís el Sr. Rigat, ha sido
durante el presente invierno un asiduo
concurrente a los mismos, usando el

Pase de libre circulación que esta
Sociedad puso graciosamente a su

disposición, y pormitiendo lo usaran sus
dos hijos menores de 15 años. A título

de comprobación nos permitimos
acompañar fotografía del Sr. Rigat

tomada a su llegada a Costa Rasa, sin
que el semblante del interesado se
reflejen los grandes peligros a que
voluntariamente se ha expuesto.”

També s’aportava com curiós argument, 
que en lloc d’un telecadira de pinça fixa 
que ja havien caigut en desús, ells pensa-
ven construir-los amb una nova tecnologia 
(el que avui diem “desembragable”, que la 

van utilitzar pel “tele-ou” del 1956, però 
quatre anys després!).
Totes les nombroses falses afirmacions de 
les al·legacions, estan perfectament des-
muntades. El document també reflexa el 
marc militar d’aquells anys i la total de-
pendència del Ejército en tot el que es feia 
a la zona. La documentació annexada és 
important. S’aporta documentació de la 
condemna que l’“Auditor de Guerra de la 
Región” va fer als tres militars causants 
del descarrilament del cable esmentat, un 
“Brigada”, un “Maestro armero” i un “Ma-
estro guarnicionero”, que a més van haver 
de fer-se càrrec d’una indemnització de 
“1.800 ptas.” pels danys causats al teleca-
dira. Sobre l’incident del 4 de gener del 
1952 s’adjunta un altra document històric 
per ell mateix, perquè possiblement sigui 
el primer que es pugui trobar de la brillant 
dedicació a la traumatologia del esquí del 
recordat “Pitu”. El 24 de mars del 1952, a 
l’any i mig d’haver-se llicenciat com a met-
ge, descriu les fractures en ambdues cames 
que li va haver de restituir a la clínica que 
ja tenia oberta a una habitació del Xalet del 
CEC. A part del que explico en el número 
415 anterior sobre el seu germà Jordi, amb 
ell com a metge, i amb la seva filla Beth 
com arquitecte paisatgista, vaig tenir més 
relació els anys 80’, per raó dels treballs en 
que van participar. Me’ls havia assignat 
la Generalitat, sobre la modernització de 
Núria i la introducció de la neu artificial, i 
sobre l’esquí nòrdic. Quan recordo allò, no 
puc oblidar que molts anys després, al mo-
rir-se el 2011, vaig trucar d’immediat a la 

Beth, amb la trista notícia que havia mort 
de càncer un any i mig abans i amb només 
53 anys. En Josep Maria va haver de plorar 
la seva estimada filla tot aquest temps.
Les “ombres” de la història de la Molina no 
només son de llavors. El 15 de febrer del 
2018, en una entrevista d’una cadena de 
televisió, el responsable de la mateixa esta-
ció d’esquí de la Molina (de la Generalitat), 
mig segle després ridiculitzava al

Guilera explicant la “seva” història: 

“... no et diré ara els noms ... hi havia un 
noi que a més pertanyia al CEC ... que era 

el “ideòleg” d’intentar ficar un remun-
tador a La Molina ... havia estat a Suïssa 
... havia conegut l’esquí ... havia conegut 
algun remuntador ... però clar, era com 

nosaltres, era un treballador i per tan no 
tenia el diner per poder-ho fer... en canvi 
es va enamorar d’una noia ... que tenia els 

diners ... que és el soci capitalista ...”

Unes malintencionades insinuacions que 
poc tenen a veure amb els fets reals expli-
cats, d’un “noi” que era enginyer, menys 
de qui va ser el seu solvent “soci”, l’Ignasi 
Folch ja comentat, o amb els seus Campi-
onats nacionals de fons conquerits, o ser 
Delegat del Comitè Olímpic Espanyol, en-
tre moltes altres responsabilitats i càrrecs.

El cas de l’esquí nòrdic, 
només 20 anys després 
d’aquest penós “affaire”
Es diu encertadament que els pobles que 
obliden la seva història, la tornen a repe-
tir. Quan amb 18 anys vaig arribar al CEC, 

l’any 1967, els Guilera, Segalàs, Figueras... 
eren les “vaques sagrades”, a les que trac-
tava de Vostè. El tarannà científic, innova-
dor, solidari i social (i catalanista) del CEC 
era patent i, com a molts altres, em va im-
pregnar. Només havien passat 25 anys del 
primer remuntador de La Molina, però 
per a mi, a la meva edat, 25 anys ja era la 
prehistòria! I pensar que des de llavors ja 
han passat més de 50 anys més! En aquell 
curt període havia aparegut l’esquí alpí i 
pràcticament desaparegut l’esquí nòrdic 
de sempre. Només es practicava a nivell 
de la competició de fons. I també amb 
l’esquí de muntanya, en el que la UEC era 
capdavantera amb els històrics Pesarro-
dona, Blanc i Navarro, que s’emportaven 
tots els Rallys...
Per això em resultava normal que em 
plantegés iniciar els primers estudis 
d’innivació als Pirineus, parlar de fer 
“Estacions d’esquí nòrdic” i construir 
pistes de salts, promoure amb elles la 
seva pràctica entre el jovent, introduir la 
neu artificial que explicava el Guilera... El 
que no podia imaginar eren les enveges y 
putades que, com el que s’ha explicat de 
la Molina, van aparèixer des del primer 
moment. I per desgracia també dins del 
mateix CEC. Puc escriure el guió d’una 
pel·lícula de terror, sempre hi penso. 
Però no per revenja, com podria semblar 
el haver de posar noms encara massa 
reconeixibles, sinó pel que he dit, per 
reflexionar i perquè no es repeteixi la 
historia. Una història que com vaig dir 
en el número 415, fins i tot pot cobrar-
se víctimes i no només malmetre la 
feina feta. Amb la “Transició”, sempre 
vaig pensar que tot havia quedat 
“atado y bien atado”. Els capteniments 
insolidaris, l’enveja, la ignorància i els 
vicis intolerants i desinformatius de 
la Dictadura, no s’han perdut gens. A 
l’inrevés, el lerrouxisme encara s’ha 
potenciat més. El que va passar amb 
l’esquí nòrdic, concretament a mitjans 
dels 70’, va ser una petita mostra del que 
ha passat amb la recent radicalització. En 
aquells anys, els franquistes de llavors 
(com avui fa anàlogament l’extrema 
dreta) van utilitzar hàbilment alguns 
clubs d’esquí als que pertanyien, no 
només per a promoure l’esquí, sinó 
que sobretot per a anar en contra el 

CEC, simplement pel seu catalanisme 
cultural i tarannà democràtic. Però, 
¿quin ha estat el resultat? No gaire del 
que es pretenia, perquè sortosament la 
tradició social i cultural es manté, però 
en canvi, del brillant estat assolit per 
l’esquí nòrdic, com igualment ha passat 

amb l’esquí alpí, s’ha passat al penós estat 
esportiu-competitiu en que ens troben. Si 
algú es distreu a l’hivern veient Eurosport, 
només cal comparar-nos amb just pocs 
quilòmetres a l’altra banda dels Pirineus, 
o no diguem amb els Alps. O pitjor, amb 
països com Noruega, encara menys poblats 
que Catalunya.

Escriptura, deferència d’en Joan Calix

En el dibuix es reconeixen a la part de dalt, el “Puigllansada” (2409 m) a sobre i a 

l’esquerra de Costa Rasa, els rocams de la Muntanya Sagrada tancant-la per la dreta, 

més a la dreta i molt al fons els dos bonys característics de la Comabella i al mig la 

Tossa d’Alp (2536 m) caient cap a Alp.

Llums i ombres de la història de la Molina i de l’esquí

El peu de foto de Guilera ho diu tot

23 Bunkers de la “LiníaP”. Ubicacions: 

Marc Morralla Secases. Cartografia 
Alpina-Piolet
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En aquests moments greus en què es 
troba la nostra societat a causa de la 
pandèmia de la COVID-19, i com a 

entitat que lluita per evitar les amenaces 
que planen tant sobre el medi ambient 
com sobre les condicions i formes de vida 
dels Pirineus, volem impulsar una reflexió 
ciutadana i per part dels poders públics 
que es tradueixi en l’inici d’accions polí-
tiques i socials en l’àmbit pirinenc i en el 
conjunt de la nostra societat, qualitativa i 
quantitativament diferents de les adopta-
des fins ara.
Constatem que actualment existeix un 
corrent dins de la nostra societat i reflectit 
en molts mitjans de comunicació, que de-

Text i Fotografies de SOS Pirineus

Les entitats en defensa del territori plantegen la necessitat urgent de reflexionar al voltant 
de la forma com ens relacionem amb el medi natural. La reivindicació de viure d’una altra 

manera, més pròxima al territori es torna més urgent amb la pandèmia. 

manda un canvi de paradigma. Ara molt 
més majoritari del que era abans. Des de 
sempre s’han escoltat veus que han clamat 
en aquest sentit demanant que hi hagi més 
harmonia entre els propis éssers humans i 
entre ells i el Medi Natural i el Medi Am-
bient, tot i que fins ara sense massa èxit. 
Creiem arribat el moment que aquest mo-
viment agafi cos i es materialitzi en com-
promisos concrets  i accions efectives.
Malgrat els molt greus errors de previsió i 
de manca inicial tant de medis de protec-
ció personal -especialment en el personal 
sanitari- com de respiradors pels afectats 
i d’altra material bàsic i crític per fer front 
a la pandèmia,com a col•lectivitat hem 

estat capaços de reaccionar davant d’ella 
donant mostres clares de solidaritat, ma-
duresa, responsabilitat i capacitat d’orga-
nització. Per tal d’evitar, en el futur, les 
mateixes equivocacions i tantes víctimes, 
sobretot en residències de gent gran,  hem 
de recalcar  la importància de tenir indus-
tries en el nostre país que ens proveeixin 
de materials considerats estratègics tant 
sanitaris com de qualsevol mena. Però, 
dissortadament, també la humanitat s’en-
fronta a problemes molt més greus i exis-
tencials com són, entre d’altres, el canvi 
climàtic, el gran nombre d’espècies en 
perill d’extinció i l’esgotament dels recur-
sos disponibles. Si no fem res, els propis 

humans com a espècie també tindrem 
una data de caducitat, més propera del 
que potser pensem,que s’anirà acostant 
de manera inexorable, hipotecant el dret 
a un futur digne  de les següents genera-
cions. 
Per tot això, des de SOS Pirineus defen-
sem i reclamem un nou model de societat, 
basat en els trets essencials de la pervivèn-
cia com a col·lectivitat per tal es conver-
teixi en més igualitària,solidària i dotada 
d’uns bons serveis bàsics com a eix fona-
mental i en la que es preservi la qualitat 
de l’entorn.

1.- Un nou model social i 
econòmic:

La crisi sanitària de la COVID-19 ens 
està demostrant, un cop més, que el ca-
pitalisme no és un sistema econòmic que 
garanteixi una vida digna per a totes les 
persones.
En l’àmbit dels serveis bàsics aquesta 
crisi ha fet aflorar problemàtiques i man-
cances que arrosseguen els Pirineus. Si 
el sistema sanitari públic ha patit, des de 
fa anys, d’importants retallades a tot el 
Principat, això és encara molt més nota-
ble als Pirineus. La present crisi ha posat 
sobre la taula la infra-dotació existent pel 
que fa a equipaments sanitaris, recursos 
i personal sanitari, i molt especialment, 
de professionals especialitzats. Un fet que 
s’ha vist agreujat per l’arribada de po-
blació provinent d’altres contrades, que 
s’han traslladat a les segones residències 

a passar el confinament,tensant encara 
més uns recursos que ja de per sí són in-
suficients.
El confinament també està afectant una 
part important de l’economia local dels 
Pirineus, una economia fràgil i altament 
dependent, basada principalment en el 
sector dels serveis, la construcció i el tu-
risme. L’aturada ha impactat de ple en els 
negocis familiars de turisme rural.  Atès 
que l’estructura turística dels Pirineus 
està formada, majoritàriament, per pe-
tits negocis de caràcter familiar, el tan-
cament, amb la setmana santa entremig, 

representa un fort cop econòmic. Un altre 
col·lectiu fortament afectat per l’aturada 
són els productors locals, que pateixen 
el tancament dels seus principals canals 
de comercialització com són les fires i 
mercats setmanals, les botigues i els res-
taurants.  Com a resposta, s’han generat 
iniciatives conjuntes entre els productors 
del Pirineu per impulsar la venda a do-
micili i pal·liar, d’aquesta manera, l’efecte 
de la crisi. Però tot i això, molts han hagut 
de llançar part de la seva producció i han 
patit pèrdues que posen en perill explota-
cions ja de per si molt fràgils. Per això re-
ivindiquem, un cop més, que cal preser-
var un territori ric en recursos naturals i 
d’un alt valor patrimonial i cultural. Que 
cal buscar un model socioeconòmic que 
no es basi en el turisme i en l’especulació 
immobiliària, apostant per una econo-
mia planificada destinada a cobrir les ne-
cessitats de les seves habitants. Un model, 

en definitiva, que potenciï el comerç local 
i de proximitat,que inverteixi en el sector 
primari, fonamental per a la subsistència 
de tota la societat i que promogui les acti-
vitats industrials i artesanes amb criteris 
sostenibles i adaptades al territori. 

2.- Un nou model de 
gestió dels recursos i 
dels residus:
Davant una pandèmia com la que estem 
patint en aquest moment, i que pot repe-
tir-se en el futur, es fa evident la neces-

sitat d’una explotació racional de tots 
els recursos geològics:minerals, roques, 
aigua, petroli, aire o gas natural. Amb 
relació a la mineria hem patit la pressió 
a diferents indrets dels Pirineus d’intents 
d’explotació, lligats de vegades a xarxes 
de corrupció internacionals i interessos 
especulatius. Aquestes explotacions,per 
la possible pols generada,podrien provo-
car certa contaminació irreversible que 
no farien sinó agreujar els problemes de 
salut entre la població.
Creiem que la mineria ha de ser res-
pectuosa amb el medi natural(com, per 
exemple,fer-la  evitant explotar a cel 
obert),amb el medi ambient(com fer la 
transformació dels productes explotats 
sense afectar l’aire i les aigües)i amb el 
medi social (treballadors i comunitats 
veïnes). Cal, en tots els casos, un estudi 
d’impacte ambiental (EIA) exhaustiu 
i consensuat amb les entitats del terri-

Repensar natura i territori 
després de la Covid-19

Campanya de la Plataforma contra la carretera de les Llosses al Ripollès

Roda de premsa de presentació de SOS Pirineus a la Seu d’Urgell
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tori com per exemple l’ús excessiu de 
l’aigua, un recurs geològic important, 
de cara a la fabricació de neu artificial. 
Finalment,reclamem una utilització total 
de la denominada Mineria dels Reciclat-
ges, que comenci amb una bona classifi-
cació dels residus i amb la reutilització, 
el més integral possible,dels productes 
reciclats. 

3.- Un nou model en la 
lluita contra el canvi 
climàtic
La COVID-19 ha posat, com mai, en evi-
dència la relació que hi ha entre salut i 
preservació de l’entorn, enfront de la con-
taminació extrema a la qual ha arribat la 
societat actual. 
Fins ara s’ha primat el guany ràpid i de-
predador de l’entorn. Ja ningú, en el seu 
sa judici,  qüestiona la relació entre aug-
ment de contaminació i afectació de la sa-
lut, entre elles les malalties respiratòries 
en les grans zones industrials, com ara 
s’ha demostrat amb la gran l’afectació d 
ela COVID-19 en totes aquelles persones 

amb malalties pulmonars i oncològiques 
causades, en molts casos, pels alts índex  
de contaminants provocats pel transport 
i les indústries. 
Tot i que no seria el cas dels Pirineus, 
sortosament menys afectats pels con-
taminants, cal anar amb compte amb 
qualsevol impacte que provoqui uns can-
vis que poden afectar-los seriosament. 
Tal és el cas recent de la proposta de la 
Incineradora de Cercs. Hem d’entendre 
els Pirineus com un gran pulmó verd 
que contribueix a mantenir l’equilibri 
dels gasos d’efecte hivernacle que provo-
quen l’augment de temperatura del Pla-
neta. En conseqüència cal evitar l’excés 
d’urbanització,infraestructures d’esquí, 
obertures de mines a cel obert, polígons 
industrials innecessaris o grans infraes-
tructures com autopistes o macro-línies 
elèctriques per tal de preservar els Piri-
neus de la desforestació, transformació 
antròpica dels relleus causants de l’acce-
leració dels processos geològics i el dese-
quilibri dels ecosistemes.
Estem en situació d’emergència climàti-
ca i cal buscar unes  diferents formes de 

viure que acabin amb les emissions a l’at-
mosfera, fent prevaler les energies netes 
per sobre de les contaminants. Cal evitar 
en el Pirineu els augments de T previstos 
d’entre 1,4º a l’hivern i 2º a l’estiu i la dis-
minució de precipitacions d’entre 3,8% a 
l’hivern i d’un 9% a l’estiu (segons dades 
del 3er Informe del C.C. a Catalunya en  
les seves  projeccions de futur per l’ inter-
val 2031-2050) que augmentarien les pos-
sibles pandèmies per transmissió a través 
d’organismes diversos. Ja veiem ara vari-
acions molt anàrquiques de temperatura i 
en l’interval referit empitjoraran,afectant 
la recollida d’aigua,fent inviables la inni-
vació tan natural com  l’artificial fets que 
qüestionarien la celebració d’uns JJOO 
d’hivern.

4.- Un nou model de 
mobilitat, més respectuós 
amb el medi ambient
Vista la relació entre la penetració del 
coronavirus i el grau de contaminació 
de les zones poblades, es fa necessari 
evitar l’entrada de contaminants aeris, 

també en els Pirineus incentivant la 
disminució de l’ús del transport privat. 
En aquest sentit reclamem apostar pels 
transports col·lectius amb la 
missió d’eliminar al màxim 
l’ús dels vehicles particulars 
i potenciar la utilització del 
transport públic.
Reclamem també una raci-
onalització dels transports 
públics a tots els Pirineus, 
integrant les diferents xar-
xes existents (RENFE i Fer-
rocarrils de la Generalitat), 
incrementant les freqüènci-
es, modernitzant les línies 
de trens, garantint servei de 
transport públic a tots els 
pobles -encara que siguin 
línies deficitàries-, i millo-
rant els camins, per anar a peu o amb 
mitjans no motoritzats, d’uns pobles als 
altres.  Unes mesures que, sens dubte, 
contribuiran a millorar la salut personal 
i pública dels nostres ciutadans. Allà on, 

motivada per de la pandèmia, s’ha atu-
rat la contaminació i ha minvat la petja-
da humana ha tornat a rebrotar la vida. 

Això es tradueix en una millor salut del 
planeta i de la humanitat que ens prote-
geix contra futures pandèmies. És per tot 
això que EXIGIM a les diverses adminis-
tracions un replantejament de model de 

Camps de cultiu al Solsonès. Jordina Tarré i Olaiz

Torb a Núria. Jordina Tarré i Olaiz

Repensar natura i territori després de la Covid-19

societat  que englobi totes les reflexions 
dels diferents temes tractats en aquest 
comunicat, tant a nivell dels Pirineus 

com a nivell de tot el planeta. 
Som conscients que aquest 
canvi no es pot produir d’un 
dia per l’altre i que s’ha de fer 
de manera gradual, per tal 
de preservar les feines que el 
model actual genera, alhora 
que se’n creen de noves dins 
d’un nou esquema, que recla-
mem. Les circumstàncies que 
estem vivint, però, mostren 
amb cruesa que s’ha arribat 
al punt d’inflexió d’un model 
esgotat i que urgeix posar els 
fonaments d’un de nou. Cal 
assegurar que la transició es 
faci de manera sostenible pels 

implicats i afrontar el futur pròxim amb 
valentia, fent visibles els canvis en un 
horitzó d’anys i ja no de dècades, doncs 
creiem ja s’han esgotat totes les pròrro-
gues possibles.    
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s Investigadors aragonesos presenten un 
atles climàtic que certifica que la neu al 
Pirineu ha disminuït en les últimes qua-
tre dècades. Es tracta d’una eina gratu-
ïta que inclou tendències en 125 índexs 
a Europa.
Una disminució de la quantitat de neu 
relacionada amb l’augment de les tem-
peratures, així com un descens de la 
velocitat del vent, una clara inclinació 
negativa perllongada en el temps de la 
cobertura dels núvols i més radiació, 
són algunes de les conclusions de l’anà-
lisi del clima del Pirineu en les últimes 
quatre dècades que reflecteix el primer 
atles europeu amb major nombre d’ín-
dexs climàtics.  
Es tracta d’una eina gratuïta (http://EC-
TACI.csic.es/), a disposició de la comu-
nitat científica que han elaborat investi-
gadors de l’Institut Pirenaic d’Ecologia 
(IPE-CSIC), amb la Fundació Agència 
Aragonesa per a la Investigació i el Des-
envolupament (ARAID), les universitats 
de Saragossa i Rovira i Virgili i el Royal 
Netherlands Meteorological Institute. 
Es tracta del visor cartogràfic ECTACI, 
una eina desenvolupada amb informa-
ció climatològica que inclou tendències 
en 125 índexs climàtics a Europa, segons 

Menys neu, més temperatures: 1979-2017

ha informat l’IPE a les agències de prem-
sa. 
Aquest treball, publicat a la revista 
“Journal of Geophysical Reserch”, mos-
tra els valors mitjans, la variabilitat i la 
tendència durant el període 1979-2017 
en una resolució espacial d’uns 27 qui-
lòmetres. 
La Campanya Antàrtica de l’Exèrcit es-
panyol es prepara al Pirineu aragonès. 
L’anàlisi es desenvolupa en 8 grups de 
variables: la temperatura, la precipita-
ció, la bioclimàtica, l’aridesa, el vent, la 
nuvolositat/radiació, la neu i la sequera. 
Els resultats constaten una disminució 
del nombre de dies i nits fredes a l’any i 
un augment dels dies i nits càlides en la 
major part d’Europa, mentre que els ín-
dexs de precipitació ofereixen molt poca 
coherència espacial, sense indicar un 
signe de tendència clara per a tota l’àrea 
de treball. 
La situació al Pirineu reflecteix la de 
tota Europa, on el registre de neu manté 
una clara inclinació negativa, amb una 
disminució de la cobertura nival al llarg 
del temps en la major part del territori, 
excepte en les regions més fredes i els 
índexs de vent indiquen una tendència 
negativa a la major part d’Europa. 

Les dades també senyalen una tendèn-
cia negativa en els índexs de nuvolositat, 
mentre que s’observa un increment en 
els índexs de radiació en un alt percen-
tatge de l’àrea d’estudi. L’estudi posa de 
manifest que existeixen grans diferèn-
cies estacionals, la qual cosa reflecteix, 
segons l’IPE, la necessitat de fer estudis 
climàtics amb diferents escales tempo-
rals per poder comprendre les causes i 
conseqüències del canvi climàtic. 
L’autora principal de la investigació, 
Dhais Peña Angulo, destaca la impor-
tància de “tenir en compte que aquest 
estudi té una alta resolució espacial per 
al conjunt d’Europa, cosa que permet 
observar grans diferències espacials en-
tre regions. Malgrat tot, una anàlisi al 
detall, com és el cas dels Pirineus, reque-
reix un treball amb una major resolució 
espacial a nivell local, de manera que es 
puguin detectar les diferents caracterís-
tiques geogràfiques que predominen en 
aquesta regió”. El visor cartogràfic EC-
TACI pretén ser una eina de treball per 
a la comunitat científica i per a sectors 
claus de la societat que es veuen afectats 
per elements climàtics (com l’agricultu-
ra o el turisme), així com per actors en la 
gestió i la planificació del territori. 

LLENGUA I MUNTANYA

Després de dos números de la revista sen-
se aquest espai de llengua, tornem a es-
criure aquesta secció. Avui ens referirem 
a frases i dites trobades aquí i allà que 
corresponen a diversos pensaments sobre 
la vida,  la muntanya i la natura.

• Hi ha qui creua el bosc i només hi veu 
llenya per al foc.

• A cada muntanya hi ha un miracle 
(Robert H. Schuller).

• No hi ha dreceres al cim. Hem de pu-
jar la muntanya pas a pas, per nosal-
tres mateixos (Judi Adler).

• Viu la teva vida com si pugessis una 
muntanya. De tant en tant mira el 
cim, però més important és admirar 
les coses belles del camí (Harold V. 
Melchert).

• La Terra i el cel, boscos i camps, 
llacs i rius, les muntanyes i el mar 
són excel·lents escoles que ens en-
senyen moltíssimes coses que no es 
poden aprendre en els llibres (John 
Lubbock).

• Envellir és com escalar una gran 
muntanya: mentre es puja les forces 
disminueixen, però la mirada és més 
lliure, la vista més àmplia i serena 
(Ingmar Bergman). 

• El camí de la muntanya, com el de 
la vida, no es recorre amb les cames, 
sinó amb el cor (Andrés Nadal).

• La muntanya és la meva poesia (Gui-
do Rei).

• El nostre camí no és per fàcils prats 
d’herba, sinó que és un sender de 
muntanya escarpat i ple de dificul-

tats. Però sempre cap endavant, cap 
amunt, cap al sol (Ruth Westhei-
mer).

• No és més qui més alt arriba, sinó 
aquell que influenciat per la bellesa 
que l’envolta, més intensament sent 
(Maurice Herzog).

• Veure de prop una muntanya i no 
sentir desitjos de pujar-la és radical-
ment impossible (Ramon Suriñach).

• Després d’escalar una muntanya 
molt alta, vam descobrir que hi ha 
moltes altres muntanyes per escalar 
(Nelson Mandela).

• Els boscos precedeixen a les civilit-
zacions, els deserts les segueixen.

FRASES I DITES
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La Garrotxa, terra de volcans

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

Si hi ha quelcom únic i característic a 
la comarca gironina de la Garrotxa 
és la seva geografia d’origen volcà-

nic. Per a preservar aquest entorn natural 
de valor incalculable el 13 de juny de 1985 
es creà el Parc Natural de la Zona Volcà-
nica de la Garrotxa. Dins els seus límits 
hi trobem el millor exemple de paisatge 
volcànic de tota la península Ibèrica on 
s’hi comptabilitzen fins a 40 cons volcà-
nics de tipus estrombolià, 23 dels quals 
molt ben conservats, i més de 20 colades 
de lava basàltica. La vegetació, basada en 
alzinars, rouredes i fagedes, és frondosa 
arreu gràcies a un clima molt humit gai-
rebé de tipus atlàntic. Amb una extensió 
de 15.309 hectàrees, el parc natural inclou 
11 municipis i 28 reserves naturals parci-
als les quals ocupen 1.180,42 hectàrees.
El parc natural, decretat prèviament el 
1982 com a Paratge Natural de Interès 
Nacional amb Reserves Integrals de In-
terès Geobotànic, s’extén entre les valls 
dels rius Ter i Fluvià, i les capçaleres de 
les valls d’Aiguavella i Sant Iscle. Les alti-
tuds van des dels 200 metres del municipi 
de Castellfollit de la Roca fins als 1.100 
metres del Puigsallança, punt culminant 
de la serra de Finestres. La plana d’Olot 
n’és l’àrea principal la qual es fonamenta 
sobre un llit de lava d’uns 25 km2 provi-
nent del refredament del magma que fluí 
per tota la vall del Fluvià fins a Sant Jaume 
de Llierca. Un altre sector important és el 

constituït per la vall tectònica del Ter, en 
el qual el magma s’extengué des de les ser-
res del Corb i Finestres fins al Molí d’en 
Gibert, més enllà del veïnat d’El Sallent a 
Santa Pau. En aquesta zona es troben els 
dos volcants més importants i visitats: 
Santa Margarida i el Croscat. Un tercer 
sector seria el delimitat per les rieres de 
Llémena i Adri, on també es situen uns 
quants volcans més.
El vulcanisme a la Garrotxa es considera 
actualment inactiu però no del tot extin-
git. Els fenòmens geogràfics que obser-
vem avui dia es situen segons el cas entre 
els 700.000 i els 10.000 anys d’antiguitat, 
i no es descarta una futura erupció dintre 
d’uns 10.000 o 15.000 anys. L’activitat vol-
cànica de la Garrotxa s’explica pel gruix 
de la litosfera que en aquesta zona és de 
només 15 quilòmetres, quan la mitjana 
continental és de 120 quilòmetres. Això fa 
que gairebé cada nova erupció produeixi 
un nou volcà i un cop acabada aquesta el 
nou volcà ja es pugui considerar extingit. 
D’aquí el gran nombre de volcans disper-
sos per la zona. Pel que fa a les colades, les 
més característiques són les de Castellfo-
llit de la Roca i Sant Joan les Fonts. Aquest 
fenòmen es produeix quan després de 
l’erupció la lava que descendeix del cràter 
del volcà ocupa una part del territori, la 
qual erosiona i rebaixa, fent emergir zo-
nes de superfície plana i encinglerades en 
els seus límits, és a dir, una mesa.

Pel que fa al Croscat, amb una altitud to-
tal de 786 metres sobre el nivell del mar, 
és el volcà amb el con més alt de la pe-
nínsula, 186 metres des de la seva base de 
800 metres de diàmetre, i també el més 
recent, doncs la seva erupció es situa fa 
uns 11.000 anys. L’explotació de la mun-
taya durant més de 25 anys per a l’extra-
cció de greda, argila rogenca utilitzada 
per a fer terrissa provinent dels piroclasts 
expulsats durant l’erupció, ha deixat al 
descobert la part interna del volcà po-
dent-hi observar l’estratificació dels dife-
rents materials expulsats i solidificats en 
arribar  a la superfície. La visita al Cros-
cat, per tant, és de gran interès per enten-
dre i explicar el vulcanisme de la zona a 
petits i grans.
La principal atracció de l’altre volcà més 
famós de la Garrotxa, el de Santa Marga-
rida, rau en l’ermita del mateix nom que 
s’alça al bell mig del seu cràter. Es tracta 
d’una edificació d’origen romànic con-
truïda al segle XII per venerar la imatge 
de Santa Margarida de Sacot trobada al 
mateix lloc del cràter. El terratrèmol que 
afectà Catalunya el 1428 destruí el tem-
ple, el qual no fou reconstruït fins al 1865 
donant-li l’aspecte que coneixem en l’ac-
tualitat. El volcà de Santa Margarida té 
una altitud de 682 metres amb un cràter 
ben definit de 2.000 metres de perímetre 
i la data de la seva erupció és propera a la 
del seu veí Croscat.

34

SMS DE  

Puput

Christos Kakalos, el primer a arribar 
a can Zeus

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

El massís de l’Olimp, que està situat 
a cavall de les planes de Tessàlia i 
Macedònia, culmina al pic Mytikas 

(2.917 m). A l’antiga Grècia es creia que hi 
vivien els dotze deus olímpics, que lide-
rats per Zeus, governaven el món. Aquest 
cim fou assolit relativament tard, ja que 
està situat dins una zona que durant molt 
temps fou conflictiva, perquè Grècia en 
reclamava la sobirania a l’imperi otomà. 
De fet era un dels territoris on actuaven 
els temibles kleftes, uns bandolers que 
practicaven la guerra de guerrilles contra 
els turcs. Així, doncs, qualsevol expedi-
cionari que s’hi endinsés corria un gran 
risc. Tot canvià a partir de 1912, quan 
aquest territori passà a mans gregues, 
com a resultat de les guerres Balcàniques. 
El juliol de 1913 el llegendari fotògraf suís 
Frédéric Boissonnas i el seu compatriota, 
l’historiador d’art, Daniel Baud-Bovy van 
fer-hi cap per fer un reportatge. A més, 
aprofitant l’avinentesa, també es plante-
jaren pujar el Mytikas. El 29 de juliol van 
arribar a Litochoro i contractaren Chris-
tos Kakalos, perquè els guiés. Després 

d’uns dies d’intensa exploració, en què 
pujaren als cims Profitis Ilias i Toumba, 
intuïren una possible via d’ascensió al 
Mytikas. A les 9 del matí del 2 d’agost, 
que s’aixecà bastant tapat, assoliren un 

pic, que els hi semblà que era el més alt 
i que anomenaren Victòria. Tanmateix, 
poc després de deixar al cim un text, que 
testimoniava la seva ascensió, escam-
pà la boira, i s’adonaren que no havien 
assolit el punt més alt del massís. Aba-
tuts, decidiren baixar amb la intenció de 
deixar-ho per una altra ocasió. Kakalos, 
però, assenyalant el Mytikas s’adreçà als 
seus clients i els digué: pugem? Aquests 
assentiren amb el cap i seguiren els pas-
sos decidits de Kakalos fins al veritable 
cim, que assoliren en poc més d’una hora. 
Christos Kakalos (Litochoro, 1879-1976) 
fou un llenyataire, caçador i guia grec. Va 
fer nombroses primeres ascensions a di-
ferents pics del massís de l’Olimp, entre 
ells el Stefani (2.909 m) l’any 1921 amb 
el topògraf Marcel Kurz i l’enginyer Fritz 
Kuhn. L’any 1937 la federació grega de 
muntanyisme l’anomenà guia oficial de 
l’Olimp, on conduí centenars d’expedi-
cions, fent la darrera ascensió al Mytikas 
l’any 1973 amb noranta-tres anys. Un pe-
tit refugi, situat al pla de les Muses (2.680 
m), ens el recorda.

És un ocell principalment estival 
d’aspecte inconfusible fàcil de 
veure i de sentir a casa nostra. El 

seu cant és molt fàcil d’identificar, és un 
“uup-uup-uup” trisíl·lab i apagat que es 
repeteix moltes vegades d’ací el seu nom.
En castellà se’l coneix amb el nom de 
“abubilla”.
Mesura al voltant de 28 cm de llargària 
i és de color marró amb les ales i la cua 
ratllades de blanc i negre. La part inferior 
és de color groc terrós amb taques negres 
en el ventre. El bec és prim, corbat i molt 
llarg. És molt característica la seva cresta 
o floc de plomes erèctils d’uns cinc o sis 
centímetres de llargada, amb les puntes 
negres, que pot obrir i tancar.
Fa nius senzills en forats d’arbres vells o 

Família: Upupidae  Espècie: Upupaepops

en murs de cases enrunades. La femella 
pon entre 5-7 ous i els incuba durant un 
parell de setmanes. Els polls comencen a 
volar al cap d’unes 4 setmanes. A mesu-
ra que els pollets creixen, el niu s’omple 
d’excrements i fa molta pudor. És una 
estratègia per foragitar 
els depredadors.
La seva dieta és a base 
de larves i insectes. 
Acostuma a menjar a 
terra, caminant men-
tre fa servir el bec llarg 
per buscar aliment.
Prefereix els territoris 
mediterranis càlids i 
assolellats amb vege-
tació baixa, així com 

les zones obertes amb matolls, conreus 
i pastures. A la tardor, emigra cap al 
nord i centre d’Àfrica, i retorna al febrer 
següent, tot i que a casa nostra també el 
podrem trobar hivernant a les comarques 
costaneres.

Foto cedida per Maria Zolota, guarda del 

refugi Spilios Agapitos

Volcà Santa Margarida
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En aquest número volem parlar de les històries que envolten els cims de més de tres mils metres que 
coronen el Pirineu. Per participar al concurs cal contestar el qüestionari que podràs completar online 

a traves d’aquest enllaç (https://forms.gle/ugm5fboPQY9jBTXB7) 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 418: 1 Ulldeter, 2 Niu de l’Àliga, 3 Colomina, 4 1931, 5 Engorgs, 6 Coma de Vaca, 7 Rebost, 8 7, 
9 Prat d’Aguiló, 10 Ciríac Bonet. El guanyador del Concursionisme 418 dedicat als Refugis de Catalunya és en Lluís Casabona 
Cendra. 

1. Nom d’una agulla situada a la cresta de Llosás que 
pren el nom d’un militar que va participar en la primera 
ascensió a l’Aneto. (15 punts)

A) Russell    B) Tchihatcheff    C) Franqueville 

2. Aquest cim de 3.000 metres és el més occidental dels 
Pirineus. (15 punts)

A) Argualas    B) Montcalm    C) Frondella

3 El pic de Bachimala també és conegut amb el nom d’un 
prestigiós pirineista. (15 punts)

A) Schrader    B) Ledormeur    C) Beraldi 

4. La primera ascensió a aquest cim de 3.031 m la van 
realitzar Henri Brulle, Célestin Passet i François Bernat-
Salles el 13 d’agost de 1890. (15 punts)

A) La Múnia    B) Boum    C) Bugarret

5. Aquest cim va ser el tercer tresmil conquerit als 
Pirineus a l’any 1789. (15 punts)

A) Quayrat    B) Argualas    C) Mont Perdut     

6. El primer pirineista conegut que va pujar un tresmil (15 
punts).

A) Vicente de Heredia    B) Reinhard Junker    C) Henry 
Reboul

7. Aquest any es va ascendir per primer cop el mític 
Coulour de Gaube. (15 punts)

A) 1933    B) 1889    C) 1913

8. Aquest pirineista va llogar per a 99 anys tot un massís 
de tres mil metres per al seu gaudi particular. (15 punts)

A) Russell    B) Arlaud    C) Brulle 

9. Quin és el tresmil que es troba situat entre el Pico 
Maldito i el Pico del Medio. (15 punt).

A) Coronas    B) Punta Astorg    C) Aguja Schmidt Endell

10. La primera dona en pujar tots els tresmils principals 
del Pirineu.  (15 punts).

A) Araceli Segarra    B) Marta Alejandre    C) Magda Sales

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 novembre. En el proper 
número de la revista i a la pàgina web www.excursionisme.cat sortiran publicades les solucions i el nom del guanyador.

TRESMILS DEL PIRINEU La Creu de Gurb 842 m

Punta dels Pins Carrassers 1.061 m i        
el Pi de la Carabasseta
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-Horari: 2 h 30 min.
-Desnivell: 280 m.
-Dificultat: excursió apta per a tots els públics, després de 

dies de pluja pot estar molt enfangat i relliscós.
-Època: tot l’any.
-Cartografia: Lluçanès a Esc. 1:30.000. Editorial Alpina o 

també Vic i el seu entorn a Esc. 1:25.000. Mont editorial.
-Bibliografia: Pels voltants de la Plana de Vic d’Eduard 

Comerma Torras. Col·lecció Els camins de l’Alba. Edito-
rial Alpina i Geo Estel Guies.

-Accés: tant si venim des de Barcelona per la C-17 com 
des de la Catalunya central per la C-25 (eix transversal) 
en el punt de confluència de les dues vies en sortim. 
Ens hem de desviar a la dreta i superant una doble 
rotonda sobre l’autovia prenem la carretera BV-4601 en 
direcció nord. Al cap d’un quilòmetre passat el camp 
de futbol trobem una confluència de pistes asfaltades. 
La de l’esquerra porta un quilòmetre més enllà fins a la 
parròquia de Sant Andreu de Gurb on podem aparcar 
fàcilment.

-Horari: de 3 a 4 h.
-Desnivell: 400 m.
-Dificultat: el grau del Llop presenta trams on cal 

grimpar a la part superior, però es pot fer amb nens a 
partir de 7 o 8 anys.

- Refugi: l’Ermita de Sant Antoni, funciona com a 
refugi guardat tot l’any. Telèfon 669 959 977. Contacte: 
refugisantantoni@hotmail.com.

-Època: tot l’any; a manca d’aigua caldria evitar els mesos 
més calorosos. A la tardor aquest racó del Priorat és més 
bonic.

-Cartografia: Serra de Montsant. Esc. 1: 20.000. Editorial 
Piolet.

- Bibliografia: Montsant, de Joan Carles Borrego Pérez. 
Col·lecció Els camins de l’Alba. Editorial Alpina i Geo 
Estel Guies.

-Accés: pel coll d’Alforja (C-242), Cornudella del Monsant 
i el coll d’Albarca fem cap a Ulldemolins. Agafant la 
segona entrada al poble trobarem indicacions cap a 
les ermites de Sant Antoni i Santa Magdalena a les que 
porta una pista asfaltada (GR 65-5). Al trencall prenem 
a la dreta el ramal que porta a l’ermita-refugi de Sant 
Antoni, on aparquem
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indicador que assenyala el Castell 
de Gurb ens desvia cap a un corriol 
que s’endinsa al bosc. Aquest puja 
cent cinquanta metres fins al Portell 
de Gurb a 794 m. En aquest coll 
abandonem el PR i, fent la volta pel 
darrera, guanyem el cim del turó de 
la Creu de Gurb de 842 m (1 h a 1 h 
15 min). Tornarem tancant un cir-
cuit i per fer-ho 
seguim el corriol 
que baixa. 
Passem sota una 
línia elèctrica i 
fem cap a les ma-
sies del Romeu, 
primer i de Vila-
freser. Avancen 
cap al sud per 
aquesta pista 
i cent metres 
més enllà surt 
a l’esquerra un 
camí entre mar-
ges que seguim. 
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Punta dels Pins Carrassers 1.061 m i el Pi de la Carbasseta

-Descripció: ruta molt freqüentada 
pels vigatans que hi accedeixen a peu 
des de casa. Sortim de Sant Andreu, 
situat a 562 m, reculant uns 100 m 
per la pista asfaltada i, seguint les 
marques grogues i blanques del PR 
C-41, ens endinsem en l’espai ano-
menat el Bosc Encantat. Hi trobem 
tota mena d’animalons tallats en 
fusta que fan les delícies dels infants. 
Arribem al pont del camí ral i 
seguint la riera arribem a la font del 
Puig. Passant darrera de la masia del 
Puig arribem a una pista que seguim 
a l’esquerra. Dos-cents metres més 
enllà s’hi ajunta un camí evident 
per la dreta. Val la pena fer el camí 
planer d’anada i tornada, de poc més 
de 300 m, fins la bonica ermita de 
Sant Roc del s. XIX. De tornada a 
la pista veiem davant nostre el turó 
de la Creu de Gurb. Passem per un 
aflorament de margues blaves que 
configuren un paisatge lunar únic. 
La pista gira al sud i tot seguit un pal 

Sis-cents metres més enllà arribem a 
una àmplia pista on retrobem el PR 
C-41 que prenem encarant el nord. 
És planera, avança entre conreus i 
finalment revolta una gran explota-
ció porcina just abans d’arribar a la 
parròquia de Sant Andreu de Gurb, 
que cal visitar.

La Creu de Gurb 842 m

-Descripció: sortim de Sant Antoni 
(670 m) seguint la pista que porta al 
congost de Fraguerau. Arribem a una 
bassa antiincendis. Just darrere seu 
arrenca el grau  del Llop que prenem. 
Aquest camí s’enfila dins un bosc de 
pins i, amb força comoditat, guanyem 
altura. Aviat veiem la vertical cara 
nord de la Punta dels Pins Carrassers 
que domina el racó de la Polleria. El 
camí es va redreçant i passem per 
la font del Rabassa. A partir d’allí 
caldrà utilitzar les mans sovint ja 
que el camí supera graonades sobre 
la roca o s’enfila dret pel coster 
cobert de fulles. Una balma anticipa 
els darrers metres, els més drets i 
en grimpada, que ens aboquen al 
capdamunt del grau del Llop a 1.041 
m. Ara dominem al sud el barranc 
dels Pèlags i més enllà la Serra Major. 
Seguim la carena i cap a ponent ens 
enfilem per un pendent pedregós a 
la Punta dels Pins Carrassers, 1.061 
m (1 h 15 min). Dominem la serra 

Major del Montsant, el congost de 
Fraguerau, amb la seva singular 
geologia i la conca d’Ulldemolins. 
Més enllà, si el dia és fred, es veu tot 
el Pirineu. Retornem al camí que 
segueix la carena i el seguim cap a 
llevant, passant pel grau del Llop 
primer i per la sortida del grau de 
Sant Antoni després. Seguim carena 
enllà fins arribar a un arbre singular, 
el Pi de la Carabasseta (1.034 m). 
El vent n’ha retorçat la copa però 
la seva gran mida i aïllament el fan 
únic. El nom li 
ve de que allí 
acaba la pujada 
d’un grau i 
el caminant 
s’hi aturava a 
beure aigua de 
la carabassa 
que feia de 
cantimplora. Allí 
mateix comença 
la baixada cap 

a l’ermita de Santa Magdalena pel 
grau del Pi de la Carabasseta. Fent 
ziga-zagues baixa pel cingle. En 
arribar a la gran ermita de Santa 
Magdalena trobem un monòlit de 
pedra amb una placa en memòria 
d’Elisard Sala, el poeta creador dels 
Cantaires de la UEC. A la gran ermita 
del s XVI, anomenada la catedral del 
Montsant, trobem servei de bar i zona 
d’acampada. Un camí enlairat sobre la 
pista porta de Santa Magdalena a Sant 
Antoni en 15 minuts.

Sant Andreu de Gurb

Sant Roc

Creu de Gurb 842 m

El Romeu

Vilafreser

Nord  

PR C-41

PR C-41

Sant Antoni

Grau del Llop

Santa
Magdalena

Grau del Pi de 
la Carabasseta

Pi de la 
Carabasseta

Punta dels Pins 
Carrassers 1.061 m

Nord  



REFUGI DE REBOST
Vacances per als socis de la UEC

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

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)        

Novembre
i 

desembre



Unió Excursionista de Catalunya

No espereu a última   
   hora, places limitades

Novembre
i 

desembre






