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

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

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

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

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

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

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

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

Refugi UEC MAS DEL TRONC 
693 007 360
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
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Olesa
Vall d’Aran, 2 Ap.Correus 177 
08640 
Telèfon 93 778 29 52
junta@uecolesa.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



editorial

Equilibris difícils

En les darreres setmanes hem vist a la premsa notícies relacionades directament amb 

dos conflictes situats en el medi natural, un d’ells secular i l’altre relativament recent: la 

presència del llop versus el món rural, el primer, i la proliferació de parcs eòlics en front 

la preservació del paisatge, el segon.

La primera notícia ha sorgit arran que la Comissió estatal pel patrimoni natural i la 

biodiversitat, depenent del Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico, 

hagi comunicat que el llop deixarà de ser espècie cinegètica a tot l’Estat espanyol, i per 

tant quedarà totalment prohibida la seva cacera. L’acord pres pels directors generals 

de les comunitats autònomes s’ha adoptat per un marge molt estret, amb 9 vots a 

favor i 8 en contra, fet que mostra clarament les diferents sensibilitats que hi ha sobre 

aquesta qüestió. Catalunya , entre d’altres comunitats, ha votat positivament a aquesta 

iniciativa protectora però Castella i Lleó, Galícia, Astúries, Cantàbria, Andalusia, Madrid, 

Regió de Murcia i el País Basc ho han fet en contra. Sembla clar, almenys en el cas de les 

comunitats cantàbriques, que la presència real actual del cànid i la seva interacció amb 

el món rural, la seva agricultura i, especialment, la seva ramaderia, han determinat el 

vot. Tot i que entitats ecologistes de prestigi com Ecologistes en Acció han considerat 

històric aquest acord és clar que la convivència entre canis lupus i homo sapiens sapiens 

continuarà sent difícil en algunes zones i caldrà encara molt diàleg i comprensió entre 

les parts confrontades per garantir la conservació d’aquesta espècie emblemàtica i, al 

mateix temps, la perdurabilitat de les comunitats rurals potencialment afectades per 

la seva presència.

El segon tema de debat al qual volem fer esment en aquestes línies és l’expansió 

projectada, i en part ja executada, de parcs eòlics a Catalunya, un dels emblemes 

de la transició cap a fonts renovables d’energia, en conflicte amb la preservació del 

paisatge i de la vida salvatge animal que l’habita. Ja fa alguns anys que entre aquests 

dos interessos, creiem i desitgem que amb un clar punt de confluència que és el bé 

comú, hi salten espurnes. En aquest cas també cal afegir que, en part a causa de les 

característiques climatològiques dels vents al territori, aquest creixement en el nombre 

i superfície dels parcs no és homogeni a Catalunya i això genera un sentiment de 

greuge comparatiu, força arrelat a les comarques tarragonines també per altres motius 

(existència de centrals nuclears i d’un gran complex petroquímic). Novament caldrà 

bona voluntat i intel·ligència per part de tothom que segui a negociar en una taula per 

arribar a solucions satisfactòries. 

Els excursionistes ja ens hem començat a acostumar a la visió de grans i estilitzats 

molins de vent, millor dit, aerogeneradors, a algunes de les nostres serres i, per altra 

banda, potser ho haurem de fer a sentir udols nocturns i qui sap si a veure alguna taca 

grisa furtiva entre la boscúria de les nostres muntanyes. En qualsevol cas, i en el que 

puguem contribuir nosaltres individualment, cuidem-les.

Bona muntanya i bona lectura.
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Text i fotografies de @RUTALASGOLONDRINAS

La Ruta de las Golondrinas va néixer com a una travessa esportiva de muntanya que 
busca recordar la migració de dones pirinenques a principis del s.XX al vessant nord 
del Pirineu, tot recorrent el cor d’un paisatge natural únic: la regió cárstica de Larra-

Aztaparreta, a la capçalera de la vall del Roncal, a l’extrem nord-oriental de Navarra. El 
paisatge d’aquesta enigmàtica regió és un mosaic de dolines, polies, esquerdes, rascler, 

avencs i pins negres torturats per un clima advers d’alta muntanya.

Aquesta migració reuneix diverses 
particularitats: va ser una migra-
ció en femení realitzada única-

ment per dones, caminant durant 3 o 4 
dies pel proper Pirineu. Quan pensem en 
les migracions de la primera meitat del 
segle XX imaginem l’Argentina, Suïssa o 
Alemanya però hi havia migracions “mi-

núscules”, d’escassos 50 quilòmetres que 
igualment cercaven una realitat totalment 
diferent i sobretot el manteniment de les 
famílies en els difícils anys vint i trenta.
Les dones roncaleses (vall de Roncal), an-
sotanes (vall d’Ansó) i salacenques (vall de 
Salazar), i les seves avesades i hàbils mans, 
es convertiren en una mà d’obra quali-

ficada molt valorada en la florent indús-
tria de l’espardenya de Mauléon-Licharre 
(Maule-Lextarre en euskera), capital de la 
regió històrica de la Soule (Zuberoa) (De-
partament dels Pirineus Atlàntics, regió 
d’Aquitània). Els anys daurats d’aquesta 
manufactura foren del 1880 al 1930. És 
remarcable la dada de que els habitants 

El refugi de la Molina, al peu del Roc Blanc, a la dreta
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d’aquesta població quasi es triplicaren en-
tre 1850 i 1950. En aquests anys no exis-
tien carreteres, ni comunicacions fàcils i 
creuar el Pirineu era una aventura empesa 
per la necessitat. Per saber una mica més 
de les Orenetes, podeu llegir la conferèn-
cia Golondrinas en Mauléon, https://
ikerzaleak.files.wordpress.com/2019/10/
confc3a9rence_conferencia-isaba.pdf 
impartida a l’octubre del 2019 a Izaba per 
l’associació Ikerzaleak d’estudi, promo-
ció i salvaguarda de la regió de la Soule.
El seu cicle de marxa a la tardor i retorn 
a la primavera següent sumat a la seva 
vestimenta negra els va fer rebre l’afec-
tuós sobrenom de les Orenetes. Sis mesos 
de migració cada any va fer que algunes 

formessin famílies en l’altre vessant men-
tre que d’altres s’havien de separar dels 
seus fills durant mesos. La transhumàn-
cia i les Orenetes van fer de les famílies 
pirinenques una societat migrant durant 
dècades. El fet de compartir el mateix 
idioma en tots dos vessants de Pirineu, 
amb les seves variants, el basc roncalès i 
el basc sulentí, dues joies lingüístiques de 
la nostra llengua que mai hem d’oblidar, 
facilità la transferència cultural entre tots 
dos vessants. 
La memòria d’aquestes dones continua 
palpable en els pobles pirinencs, amb ac-
tivitats anuals que les recorden, però, a 
més, fa uns 7 anys, l’Associació Espor-
tiva Mendiak Bizirik i l’empresa d’ac-
tivitats Nive, amb base al poble de Ron-
cal, van crear un projecte transfronterer, 
sense gairebé suport extern i amb moltes 
hores de treball, del qual va néixer un pro-
ducte esportiu que uneix passat i present, 
i que posa un gra de sorra pel desenvolu-
pament turístic del Pirineu Occidental tot 
generant recursos en aquestes valls.
Avui dia, el projecte de La Ruta de las 
Golondrinas, és una idea madura i una 
travessa consolidada. Els petits refugis 
pels quals hi passa han vist revitalitzada la 
seva vida estival, el Pirineu navarrès s’ha 
revalorat i cada any centenars de munta-
nyencs i senderistes s’animen a venir i co-
nèixer-la o a tornar novament a caminar 
per les diferents variants d’aquesta ruta.
Aquest any ha entrat a formar part de la 
ruta el recuperat refugi de Belagua (veure 
el nº 418 de la revista Excursionisme), un 

DADES TÈCNIQUES:

La Ruta de las Golondrinas neix com 
a travessa circular amb forfet a fer 
en 3, 4 o 5 etapes circumval·lant 
un paisatge únic a Europa: Larra-
Aztaparreta. En la nostra caminada 
tresquem per les valls de Belagua, 
Linza, Lescun, Bearn i Zuberoa, en 
el sector més elevat del Pirineu 
Occidental; pels seus boscos, cims i 
valls.

Existeixen 3 variants diferents de 
3 dies (Golondrina Alpina), 4 dies 
(Golondrina Clásica) i 5 dies (Gran 
Golondrina). 

Informació i reserves:
www.rutadelasgolondrinas.com
rutagolondrinas@gmail.com

fet que ens fa molta il·lusió. La reobertura 
d’aquest refugi ha estat un altre projecte 
que s’ha dut a terme amb molt d’esforç i 
sinergies de treball i que al final ha vist la 
llum.
A grans trets això és La Ruta de las 
Golondrinas: Un camí que intenta unir 
història i esport, muntanyes en femení i 
Pirineu com a recurs turístic; sense neces-
sitat de modificar el paisatge; i muntanya, 
molta muntanya. Un viatge que comença 
quan tu vulguis.

Pas de l’Osque (R. Garcia)

Plateau de Sanchese
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Golondrina Alpina

La Ruta més salvatge, difícil i “alpina”. Transcorre pels refugis de Belagua, Linza i Laberouat. Una variant que exigeix experiència en 
muntanya, nocions d’orientació i caminar per trams fora de camí. Recomanable per a grups petits, amb experiència i que busquin 
un recorregut exigent.

Etapes:
1ª Refugi de Belagua - Refugi de Linza. 6-7 hores. Desnivell: +1.000m/-1.000m.
2ª Refugi de Linza - Refugi Laberouat. 8-9 hores. Desnivell: +1.700m/-1.500m.
3ª Refugi Laberouat - Refugi Belagua. 7-8 hores. Desnivell: +1.400m/-1.400m.

Pla de Belagua (R. Garcia)
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Golondrina Clásica

El recorregut de “tota la vida” passant pels refugis de Belagua, Linza, Laberouat i Jeandel. Espectacular i variat recorregut que di-
buixa un gran bucle al voltant de Larra; te dues opcions de diferent complexitat i exigència per cada etapa. Així i tot, qualsevol de les 
dues exigeix un mínim de forma física i coneixements d’orientació com qualsevol ruta d’alta muntanya.

Etapes:
1ª Refugi de Belagua - Refugi de Linza
Variant A. 6-7 h. Desnivell: +700m/-350m
Variant B. 7 h. Desnivell: +1.100m/-350m

2ª Refugi de Linza - Refugi Laberouat
Variant A. 8-9 h. Desnivell: +1.300m/-1.200m
Variant B. 8-10 h. Desnivell: +1.800m/-1.600m

3ª Refugi Laberouat - Refugi Jeandel
Variant A. 4-5 h. Desnivell: +600m/-400m
Variant B. 6-7 h. Desnivell: +1.300m/-900m

4ª Refugi Jeandel - Refugi Belagua
Variant A. 4-5 h. Desnivell: +500m/-700m
Variant B. 5-6 h. Desnivell: +700m/-900m

Vista des del cim del Txamantxoia cap els cims que voregen Larra
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Gran Golondrina

L’opció més llarga en dies i quilòmetres de la ruta amb la possibilitat de sortir caminant des del mateix poble d’Isaba/Izaba, a la vall 
de Roncal (5 dies). Recorre de la mateixa manera Belagua, Linza, Laberouat i Jeandel amb diferents opcions. Una manera de conèixer 
més profundament les valls de Roncal i Belagua.

Etapes:
1ª Isaba - Refugi de Linza
Variant A. 7 h. Desnivell: +1.000m/-500m
Variant B. 8 h. Desnivell: +1.200m/-700m

2ª Refugi de Linza - Refugi Laberouat
Variant A. 8-9 h. Desnivell: +1.300m/-1.200m
Variant B. 8-10 h. Desnivell: +1.800m/-1.600m

3ª Refugi Laberouat - Refugi Jeandel
Variant A. 4-5 h. Desnivell: +600m/-400m
Variant B. 6-7 h. Desnivell: +1.300m/-900m

4ª Refugi Jeandel - Refugi Belagua
Variant A. 3-4 h. Desnivell: +400m/-600m
Variant B. 5-6 h. Desnivell: +700m/-900m

5ª Refugi Belagua – Isaba
Variant A. 4-5 h. Desnivell: +500m/-700m
Variant B. 5-6 h. Desnivell: +700m/-900m

La Ruta de las Golondrinas. Una travessa circular de somni

Sortint de Linza (R. Garcia)
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El Txamantxoia vis des de l’est (R. Garcia)

Pic d’Anie des del pic d’Arlas (R. Garcia)

Cabanes de Cap de la Baitch
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Crònica de l’ascensió al cim Occidental del Corno Grande del Gran Sasso d’Itàlia, el 
punt més alt dels Apenins amb 2.912 m. Ascens fet per la Direttissima i descens per 

la Cresta Ovest.

Text i mapes d’Òscar Masó Garcia
Fotografies d’Òscar Masó Garcia

A la Sella di Monte Aquila, agafem el sender nº104 vers la Direttissima
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La Giovane Montagna

Qui no recorda l’infant Marco, que 
va emprendre un llarg viatge dels 
Apenins als Andes a la recerca de la 

seva estimada mare? Segurament, moltes 
persones han sentit a parlar dels Apenins 
per la sèrie de dibuixos animats que fa 

dècades va recrear l’emotiva història, tot i 
que potser poques saben que aquests con-
formen una llarga  serralada que fa d’espi-
na dorsal de la península italiana, de sud 
a nord, al llarg de 1.200 km i repartida en 
els Apenins Septentrionals, Centrals i Me-

ridionals. El record d’aquestes muntanyes 
em va venir a la ment fa uns anys mentre 
escrivia el llibre Libros de Cima amb la 
col·laboració del meu germà Albert, pu-
blicat l’any 2018 per Desnivel i que tracta 
de la història i actualitat dels llibres de re-

La Direttissima al Gran 
Sasso d’Itàlia, el sostre 
dels Apenins
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gistre dels cims de les muntanyes de tot el 
món. La meva recerca per Europa em va 
dur al muntanyenc i escriptor italià Enea 
Fiorentini a través de la seva narració de 
la primera ascensió al punt més alt dels 
Apenins, el Gran Sasso d’Itàlia, situat als 
Apenins Centrals. Enea contava que en el 
pretèrit any 1573 l’enginyer militar bolo-
nyès Francesco de Marchi fou el primer 
en assolir-lo oficialment, junt amb Cesa-
re Schiafinato, Diomede i diversos guies 
i portadors. Per deixar constància de la 
seva proesa escrigueren a cops d’escarpra 
i martell els seus tres noms sobre tres res-
pectius rocs del cim, el que vindria a ser el 
símil primitiu dels actuals llapis i papers. 
D’Enea també vaig saber que existia una 
saga d’onze llibres de registre d’aquest 
cim de 1990 al 2013 custodiats per la Sec-
ció de Roma de l’Associació Alpinística 
Giovane Montagna (GM), que contenien 
signatures procedents de quasi tots els 
continents. Aquestes interessants dades 
em van dur a Ilio Grassili, soci d’aquesta 
entitat i també a Fabrizio Farroni, el pre-
sident, que no dubtaren a ajudar-me en el 
meu llibre.
A més, Fabrizio em va deixar la porta 
oberta a dur-me algun dia al Gran Sasso. 
I dit i fet, després de publicar el llibre es 
va fer realitat la seva amable invitació, 
aprofitant que posarien un nou llibre de 
registre al cim.

El viatge des de Roma

Així és com a principis de setembre de 
2019 em recull a la Piazza Bologna de 
Roma un animat grupet de socis de la GM, 
encapçalat pel mateix president Fabrizio 
junt amb Andrea i Melchor, per tal d’anar 
a fer el Gran Sasso. Agafem l’autopista 
A24 que uneix Roma amb Teramo, la qual 
travessa la península italiana d’oest a est. 
A mig camí entrem a la bonica regió dels 
Abruços, passant a tocar de la seva capital, 
l’Aquila, talment una espècie de visió fan-
tasmagòrica atapeïda de grues reconstru-
int els desperfectes del destructiu i mortí-
fer terratrèmol que va patir fa 10 anys. De 
fet, tota la zona, incloent-hi el Gran Sasso, 
és molt propensa als terratrèmols. El dar-
rer tremolor catastròfic va succeir més al 
nord, al poble d’Amatrice, fa 4 anys. Men-
tre escolto estremit com els companys 
afirmen que a Roma es va notar el sisme, 
agafem la sortida cap al poble d’Assergi, 
on parem a esmorzar.
Estem sota l’elevació muntanyosa que fa 

de base del Gran Sasso, que aquí és traves-
sat per un túnel doble de 10 km que du el 
seu nom i que pertany a l’A24, just on hi 
ha el Laboratori Nacional del Gran Sasso 
d’Itàlia, un dels sistemes de galeries sub-
terrànies més grans del món a mercès de 
la física nuclear. El fet que aquest complex 
estigui sota de 1.400 metres de roca fa que 
els raigs còsmics no hi puguin entrar i per-

judicar els assaigs científics. Nosaltres, to-
cant més de peus a terra, enfilem la llarga 
carretereta vers el Parc Nacional del Gran 
Sasso i els Monts de la Laga, on es troba el 
nostre objectiu. És una regió envoltada de 
poblets medievals preciosos. Aquest parc 
inclou espècies endèmiques, algunes en 
greu perill d’extinció i reintroduïdes amb 
cert èxit: l’isard dels Abruços (Rupicapra 

La Direttissima al Gran Sasso d’Itàlia, el sostre dels Apenins

El característic Sassone, punt on s’acosten les dificultats
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pyrenaica ornata),  l’ós bru dels Apenins 
(Ursus arctos marsicanus) i el llop gris 
dels Apenins (Canis lupus italicus).  

Del Campo Imperatore al 
Sassone

Poc després de sortir d’Assergi passem 
de llarg de l’estació del funicular de Fon-
te Cerreto, l’única via d’accés a l’hivern 
vers el punt d’inici de l’ascensió, l’alberg 
del Campo Imperatore. Nosaltres resse-
guim la carretera SS17-bis fins una de se-
cundària que penetra el vastíssim Campo 
Imperatore, un altiplà còncau de prat alpí 
de 1.800 metres d’altitud mitjana de grans 
dimensions (18x8 km), que ha fet que se 

l’anomeni “el Petit Tíbet”. No debades ha 
estat l’escenari de pel·lícules i spots publi-
citaris.
Ben aviat se’ns apareix la figura poderosa 
del Gran Sasso, que vol dir “gran pedra”, 
mostrant el seu catedralici vessant ori-
ental. Al cap de 30 km per fi arribem a 
l’alberg de Campo Imperatore (2.130 m). 
Aquest indret històric acull l’estació su-
perior del funicular citat, on hi ha una de 
les estacions d’esquí més antigues d’Itàlia, 
molt freqüentada i apta per practicar l’es-
quí alpí, nòrdic i de fons. També s’hi tro-
ben l’església de la Madonna Della Neve; 
l’observatori astronòmic Campo Impera-
tore, dedicat a la recerca d’asteroides i su-
pernoves extragalàctiques; el jardí botànic 
alpí Vincenzo Rivera, ple d’endemismes, 
a més d’un bar, hotel i alberg. El com-
plex de Campo Imperatore l’ideà el règim 
d’entreguerres per crear-hi un centre alpí 
turístic de referència nacional. Lluny d’as-
solir aquest objectiu, el seu promotor, el 
dictador Mussolini, fou empresonat dins 
l’alberg durant la II Guerra Mundial i poc 
després alliberat per paracaigudistes ale-
manys en el marc de la rocambolesca ope-
ració Roure. Des d’aquest punt comencem 
a caminar pel sender senyalitzat nº 101 del 
CAI (Club Alpí Italià) vers el Gran Sasso. 
Mentre Andrea i Fabrizio m’expliquen la 
ruta que seguirem, la Direttissima, ob-
servo encuriosit un isard pasturant ben a 
prop. Per la mida prou gran de les banyes 
deu ser un isard dels Abruços!
Ben aviat arribem a la Sella di Monte 
Aquila, on sella vol dir coll. Prenem el sen-
der vers la Direttissima (nº 104), deixant 
el trencall cap al refugi Duca degli Abruzzi 
i el camí de la massificada via normal (nº 
103), la qual vers el nordoest du fàcilment 
al cim, tan sols havent de posar les mans 
una mica al final. Ara el Gran Sasso se’ns 
mostra de bat a bat. Aquesta enorme mola 

calcària, que per ben poc no és un tresmil, 
és l’objectiu de milers de muntanyencs 
italians i de més enllà, amb grans parets 
atractives pels escaladors com la del “Pa-
retone”, que cau vers l’est uns 1.500 metres 
per damunt dels prats de Teramo. 
El cim està format pel Corno Piccolo (ba-
nya petita) de 2.655 m i el Corno Grande 
(banya gran), que té tres cims: l’Oriental 
(2.903 m), el Central (2.893 m) i el més alt 
de tots, que avui assolirem: l’Occidental 
(2.912 m). Anem pujant i arribem a la Sella 
di Corno Grande. Les boires van i venen, i 
prosseguint pel sender nº 104 arribem al 
coll d’un bloc enorme i eixerit, Il Sassone 
(2.570 m), que ve a ser “la pedreta”. Aquí 
les vistes s’eixamplen i comença a fer fred. 
Mentre fem un mos tinc el privilegi de par-
lar per telèfon amb Ilio Grassili de la GM, 

El vessant oriental i els tres cims del Corno Grande del Gran Sasso d’Itàlia, emergint rere el Monte Aquila, des de Campo Imperatore        

El pas més difícil de la Direttissima, 
vertiginós i ben senyalitzat 

Els primers signants del nou llibre de 
registre
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forts i pedreres amb precaució fins a l’an-
helada creu del cim. Hem tardat no més de 
dues hores des del cotxe.
A dalt, la boira no ens permet gaudir del 
superb paisatge que s’hi domina, des del 
mar Adriàtic fins a molts pics i massissos 
dels Apenins, arribant en dies clars a veu-
re’s el mar Tirrè. A l’est podem entreveu-
re les puntes oriental i central del Corno 
Grande, i al nord-oest el Corno Piccolo, 
totes difícils d’ascendir, i a sota nostre, al 
nord, s’amaga la glacera del Calderone, la 
més meridional d’Europa després de fon-

La Direttissima al Gran Sasso d’Itàlia, el sostre dels Apenins

Descens per la Cresta Ovest, aeri i ben senyalitzat , amb l’imponent muralla oriental del Pizzo d’Intermésoli al fons

Mapa de situació i de l’itinerari recorregut

que no ha pogut venir. És un enamorat 
dels llibres de registre dels cims, que com 
he dit em va ajudar en el meu llibre.

La Direttissima i el nou 
llibre de registre

En aquest punt comença pròpiament la 
Direttissima, que com bé diu el nom s’en-
fila directa al cim pel sud, per una atracti-
va escalada-grimpada que exigeix agilitat, 
concentració i gens de vertigen. Tot i estar 
la roca força sanejada per la freqüentació 
de la via, ens posem el casc per si hi ha gent 
per damunt nostre que pugui tirar pedres. 
Fabrizio pren la davantera amb un ritme 
imparable i sense respir. Se’ns presenta 
una ampla paret caòtica de blocs, esperons 
i canals, amb més de 300 m de desnivell.
Poc després trobem un trencall vers el bi-
vac Andrea Bafile, un petit refugi vermell 
accessible per trams equipats i exposats a 
través del traçat nº 104. Nosaltres ara pre-
nem l”Itinerario alpinistico” nº 154 del 
CAI, de marques blanques i vermelles. Ens 
entaforem a una llarga canal-xemeneia 
compacta i atlètica, amb un pont de roca 
amb cordinos per als que s’encorden a 
trams. Anem combinant trams de cami-
nada amb trams de grimpada, no sobre-
passant el III grau d’escalada i amb ex-
posició relativa, anant amb precaució. Els 
meus companys, experts muntanyencs, 
gaudeixen de l’esforç continuat, mentre la 
boira a voltes ens embolcalla i ajuda a con-

centrar-nos. A la part superior trobem el 
tram més difícil i exposat. Es tracta d’una 
placa fissurada, vertical i compacta que 
neix d’una lleixa, i no es pot esquivar. La 
bona roca, l’empenta dels italians i la boira 
que amaga el precipici de sota m’animen 
a superar-ho de gust, tot i duent les botes 
de muntanya, esdevenint un bon pas de IV 
grau.
L’ambient és sever, magnífic, amb els fa-
rallons vertiginosos de la part somital 
despuntant per damunt nostre. Aviat el 
terreny s’ajeu i remuntem diversos contra-
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dre’s la del Corral del Veleta, a Sierra Ne-
vada.
Fabrizio fa els honors de l’acte solemne de 
col·locació del flamant nou llibre de regis-
tre de la Giovane Montagna de Roma, que 
ha dut ben protegit a la motxilla. Malau-
radament, l’anterior llibre ha volat. Tots 
signem il·lusionats en el nou, mentre va 
passant de mà en mà per tota la gentada 
que arriba de la via normal. És una joia 
formar part d’aquest humil i emotiu ins-
tant. A més, Fabrizio em regala en nom 
de la GM l’exemplar de la mítica Guia dei 
Monti d’Italia dedicada al Gran Sasso, 
tota una sorpresa que no m’esperava i que 
els agraeixo profundament.

Descens amb arrosticini 
final

A l’hora de baixar els companys decideixen 
fer-ho per la Cresta Ovest o via de les 
Crestes (it.154A), que davalla fins a trobar 
la via normal. Té trams amb passamans 
rovellats i està indicada amb punts blancs 
envoltats d’un cercle vermell. A estones la 
boira permet admirar,  a l’oest, l’atractiu 
Pizzo d’Intermésoli i la seva superba 
paret est, plena de vies d’escalada d’alta 
dificultat, així com el Monte Corvo i el 
Pizzo Cefalone, tot un escenari formidable 
d’alta muntanya. El camí ressegueix la 
cresta, aèria i descomposta, amb alguns 
trams exposats i on cal anar amb mil 
ulls, sobretot vers al precipici esquerre. 
Més avall s’albira a la dreta la via normal, 
vencent el pedregar de la Conca degli 
Invalidi amb una riuada d’excursionistes, 
senyal inequívoc que el llibre del cim 
s’omplirà aviat... Propers a la Sella del 
Brecciaio connectem amb la via normal, 
retornant a través seu al punt d’inici 
(senders nº 103 i nº 101). El sol s’acaba 
imposant, mentre parlem animadament 
de muntanyes, projectes i de tot. A 
Campo Imperatore dinem uns arrosticini 
fenomenals, uns pinxos de carn d’ovella 
típics dels Abruços, que sobretot Andrea 
i Fabrizio devoren a l’instant, tot regant-
ho amb cervesa. Mentre els dedico un 
exemplar del meu llibre tinc la convicció 
que a la muntanya no hi ha fronteres, 
nacionalitats ni llengües que ens separin. 
És l’estimació i el profund respecte per 
la magnificència de la natura el que ens 
ha unit avui, gaudint de la companyia 
i l’hospitalitat d’aquests muntanyencs 
romans que m’han acollit i guiat tan bé. El 
meu cor sempre els ho agrairà.

DADES TÈCNIQUES

Accés en cotxe des de Roma:  2h 10 min. (1r tram per l’A24 sortint a Assergi 
(130 Km, 1,5 h), i d’Assergi a l’alberg de Campo Imperatore per la SS17-bis (30 
Km, 40 min)).

Ascens al cim Occ.del Corno Grande (2.912 m) per la direttissima i descens per 
la Cresta Ovest: 4,5 h; 782 m desnivell; 9 Km. (Ascens des de Campo Imperatore 
(2.130 m) per la direttissima: 782 m desnivell, 2 h, 4 Km aprox. Descens per la 
Cresta Ovest fins a l’inici: 2,5 h i 5 Km aprox.)
Època: mesos d’estiu.

Dificultat: la direttissima és una llarga grimpada-escalada de roca calcària de 
300 m amb trams de III° i un tram de IV° aeri exposat. Roca força sanejada. 
Descens per la Cresta Ovest fàcil però alerta als trams exposats.

Material: casc, calçat resistent i roba d’abric. Corda opcional per la direttissima 
(a trams), per a novells o persones amb vertigen.

L’exemplar del Gran Sasso d’Italia de la mítica Guida dei Monti 

d’Italia, el selecte regal que em varen fer els amics de la 
Giovane Montagna (Òscar Masó Garcia)

Foto a la creu del 
cim. D’esquerra a 

dreta: Òscar, Fabri-
zio, Andrea i Melchor                       

(Fabrizio Farroni)

Visió des de la Sella di Monte Aquila del recorregut realitzat, mirant al nord
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Aquesta és la historia d’una 
escapada als Alps en un 

pont de maig improvisada 
al darrer moment per culpa 

d’una borrasca que es va 
endarrerir. En comptes d’una 
travessa per refugis italians 
vam acabar fent esquiades 

al voltant del refugi de 
Prariond al capdamunt de 
la vall d’Isère dintre Parc 

Nacional de la Vanoise. El 
balanç: cinc ascensions a 
cims de tres mil metres en 

tres dies. A més també hi va 
haver grans descensos, una 
mica d’alpinisme per arestes 
tallades sobre el buit i vistes 
que s’estenen a bona part de 

l’arc alpí.

Canvi de plans

Setmana Santa havia caigut al març i 
vam decidir que havia arribat l’any 
d’anar al Marroc a pujar el Toubkal 

amb esquís. Com que això és el que vam 
fer quan va arribar de pont per l’u de maig 
vam decidir anar a esquiar als Alps amb 
l’ambiciós pla de passar des de la vall 
d’Isère francesa a Itàlia per fer ascensions 
des dels refugis Mario Bezzi i Benevolo a 
la vall d’Aosta. Per tal d’aprofitar els qua-
tre dies divendres a les tres de la tarda 
sortíem cinc companys ben anxovats en 
un tot terreny en direcció a la vall de la 
Tarentaise. 
Per situar-nos direm que aquesta vall tan-
ca el Parc Nacional de la Vanoise pel seu 
vessant nord. El parc queda tancat al sud 
per la vall de la Maurienne per on discorre 
el riu Arc. A la Tarentaise hi ha algunes de 
les estacions d’esquí més grans dels Alps 
francesos com són Les Arcs, la Plagne, 
Tignes i Val d’Isère.
Vam reservar la nit a la Gîte d’étape de 
Chenal un llogarret penjat a 1.700 metres 
en un lateral de la vall, pocs quilometres 
abans d’arribar a Tignes. La Gîte de caire 
familiar no ens va posar cap mena de pega 

quan els vam dir que arribaríem passades 
les onze de la nit. Acabada la temporada 
forta d’esquí la clientela escasseja fins l’es-
tiu.
Abans de marxar cap als Alps havíem 
mirat i remirat la previsió meteorològica. 
Aquella tarda de divendres havia de pas-
sar un front que portaria nevades i que al 
vespre havia d’anar afluixant. Per dissabte 
esperàvem un dia enteranyinat però sense 
nevades. Preveiem una arribada compli-
cada però no va ser així. Des de Bourg Sa-

int Maurice on la vall s’estreny i comença 
a pujar amb força hi havia poc rastre de 
neu fresca. 
Dissabte al matí el cel era mig tapat. A 
l’altre costat de la vall veiem el cim del 
Mont Pourrí de 3.779 m. En canvi pel nos-
tre cantó entraven núvols ben negres des 
d’Itàlia. Després d’acomiadar-nos dels 
hostes de la gîte vam pujar la carretera 
que du a la Reserva Natural de la Grande 
Sassière per on havíem de passar a Itàlia. 
Allí vam confirmar el que intuíem més 
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Camp base al refugi de 
Prariond

avall: núvols amenaçadors provinents 
d’Itàlia saltaven colls i carenes. Mentre 
discutíem si mantenir el pla o canviar-lo 
les primeres volves ens van fer sortir de 
dubtes. Vam tirar avall ràpidament, i des-
prés de mirar el mapa vam canviar el pla. 
Semblava que el front anunciat s’havia 
endarrerit força. Per tant podíem esperar 
neu per unes quantes hores. Després tení-
em dos dies de sol que calia aprofitar i un 
possible canvi de temps pel dia de torna-
da. El nou pla va consistir a pujar al refugi 

de Prariond  i des d’allí fer ascensions cap 
als cims més alts del voltant.
Per anar-hi cal seguir la carretera que re-
munta la vall de la Tarentaise en direcció 
al coll de l’Iseran, que amb 2.764 m és el 
més alt dels Alps francesos. Després de 
travessar una desangelada estació de Val 
d’Isère continuem encara cinc quilòme-
tres més fins al Pont Saint Charles, a 2.056 
m, on una barrera talla la carretera fins 
l’obertura estival del coll. Hi ha un gran 
estacionament per als qui a l’estiu visiten 

Text de Pasqual Garriga i Martí
Fotografies de Jordi Valent i  Pasqual Garriga

la vall i el refugi. Un rètol ens informa que 
just allí entrem al Parc Nacional de la Va-
noise. Un altre panell informa de que el 
refugi de Prariond es troba a 1 h de camí, 
que ofereix llits i mantes però que no hi 
trobarem el guarda. Tant se val, tampoc 
n’hauríem trobat al Benevolo i ja preve-
iem carregar menjar i fogonet per a tres 
dies i mig. 
Sortim amb les motxilles carregades amb 
sacs de dormir, força menjar, arnesos, 
cordes, piolets i grampons. Com que no 

Pendents finals de la Pointe de la Galise
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hi ha ni rastre de neu portem els esquís a 
l’esquena. Després de la primera pujada el 
camí esdevé planer i s’endinsa a la vertigi-
nosa gorja de Malpasset. El nom ja ho diu 
tot. El primer tram de la gorja és realment 
estret. Durant vuit-cents metres el camí 
discorre sobre un vessant molt inclinat. El 
riu corre una vintena de metres més avall, 
sota un tallat de roca. Quan està cobert de 
neu aquest tram és força  delicat, fins i tot 
perillós. Per sort nostra no trepitjarem la 
neu fins que sortim de la gorja per arribar, 
en un curt descens, al gran pla de Prari-
ond a 2.275 m. Quina grandiositat! Sem-
blaria ben bé que la gorja de Malpasset 
protegeix, com un guardià invisible, l’ac-
cés a aquest veritable santuari de l’esquí 
de muntanya. 
El pla, ben nevat, és llarg, d’un quilòmetre 
i mig per uns dos-cents metres d’ampla-
da. A banda i banda els pendents són ben 
drets. A la nostra dreta veiem els inacaba-
bles pendents orientats al nord que baixen 
dels cims de més de 3.000 metres que ens 
separen de la vall de la Maurienne. Això 
no ens ho acabarem! El cel és tapat però els 
núvols són alts. Aviat distingim el refugi, 
lleugerament enlairat a mà esquerra sobre 
el pla. Mentre ens hi acosten distingim a 
l’esquerra el cim de la Pointe de la Galise 
de 3.343 m, al qual volíem pujar des d’Ità-
lia i que potser pujarem des d’aquí.  
Arribem a la porta del refugi amb els es-
quís als peus però just darrere seu la neu 
ja s’ha fos. Està situat a 2.324 m al punt on 
baixa el torrent de Niolet i el camí que ve 
da la Valsavarenche italiana. Som doncs al 
punt on conflueixen els parcs nacionals de 
la Vanoise i del Gran Paradiso. La planta 
baixa del refugi és tota oberta a excepció, 
és clar, de la cuina. El pis superior ofereix 
dos dormitoris grans amb força mantes. 

Els guardes han deixat llenya per cremar 
a l’estufa del menjador i també una cuina 
de gas que caldria pagar en cas de fer-ne 
ús. Donada la quantitat d’ascensions que 
s’hi poden fer amb esquí de muntanya 
aquest refugi és obert i guardat cada any 
des de principis de març fins a mig abril i 
de vegades fins el pont de primer de maig. 
Si hi aneu al març caldrà deixar el cotxe a 
Le Fornet, l’últim nucli d’apartaments de 
l’estació de Val d’Isère. Llavors arribar al 
refugi us costarà entre dues i tres hores.
Abans que puguem decidir si sortim a 
fer alguna cosa, comença a nevar. Fi del 
dilema. La nevada intermitent i en cap 
moment intensa, s’allargarà bona part de 
la tarda. Aprofitem per escalfar el refugi, 
llegir revistes, explicar batalletes i contac-
tar amb els altres grups de francesos, que 

en total són vuit esquiadors. L’endemà dos 
d’ells aniran a la Pointe de la Galise i amb 
la resta formarem un nombrós grup cap a 
la Grande Aiguille Rousse.

Dia 2. Grande Aiguille 
Rousse 3.482 m. + 1.158 
m, de 4 a 5 h. Pointe 
du Gros Caval 3.285 m                  
(200 m addicionals)

Poc després de les 6 del matí amb les 
primeres llums del dia sortim del refugi. 
Portem els arnesos posats ja que les 
glaceres amaguen esquerdes. Sense 
perdre altura travessem el riu a la cota 
2.364 m. La capçalera del pla de Prariond 
sembla ser un circ tancat, però a mida 

Camp base al refugi de Prariond

Remuntant la glacera de les Sources de l’Isère amb la Grande Aiguille Rousse al fons

En sortir de la gorja s’obre el pla de Prariond El refugi de Prariond s’alça a 2.324 m sobre un lateral de la vall
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que ens hi atansem veiem que té un punt 
feble, una sortida cap al sud-est per on 
accedirem a la glacera de les Sources de 
l’Isère. Hi ha una capa de núvols que no 
ens deixa veure els cims però algun forat 
ens permet veure el color blau del cel i això 
ens tranquil·litza. Guanyem altura sobre 
aquesta glacera on, com el seu nom indica, 
neix el riu Isère que perfila tot el nord del 
departament de la Savoia. Més avall dóna 
nom al departament de l’Isère amb capital 
a Grenoble. Avancem pel costat dret prop 
d’una gran paret de roca. Sabem que hi ha 
esquerdes però no les podem a distingir. 
Esquiem ben separats per si de cas. A la 
cota 3.000 m podem veure tot el que resta 
de pujada. Al capdamunt de la glacera hi 
ha l’ampla collada que separa la Grande 
Aiguille de la Petite Aiguille Rousse. Els 
núvols ha quedat sota nostre i mica a 
mica s’han anat esvaint. Darrere nostre 
s’aixequen poderosos el Mont Pourri, la 
Grande Sassière de 3.747 m, la Tsanteleina 
de 3.602 m i els cims que ens separen de la 
Val di Rhêmes on volíem anar. Per arribar 
al coll cal superar una rimaia que per 
sort també està tapada. Pugem un curt 
pendent més redreçat fins el coll situat a 
3.368 m. Sense descalçar-nos els esquís 
seguim a l’esquerra remuntant el fort 
pendent de l’aresta que és més llarga del 
que semblava. Finalment  assolim el cim 

de la Grande Aiguille Rousse a 3.482 m 
després de quasi 5 hores de pujada! Quines 
vistes al vessant italià cap a la capçalera de 
la vall de Locana i cap el majestuós cim del 
Gran Paradiso de 4.061 m. Al sud tenim 
tota la capçalera dela vall de la Maurienne 
on regnen la Grande Ciamarella de 3.676 
m, l’Albaron de 3.637 m i la Pointe de 

Charbonnel amb els seus 3.752 m. Tot i el 
sol que fa la temperatura deu rondar els 
zero graus. Baixem esquiant fins el coll i 
allí en Ramon i la Pilar decideixen gaudir 
d’una neu que amb aquestes temperatures 
garanteix una gran esquiada. Els altres 
tres decidim que seria una pena no pujar 
a la Petite Aiguille Rousse. Ens en separa 
una aresta amb trams de roca que enfilem 
amb els esquís a l’esquena. En poc menys 
de 15 minuts guanyem aquest cim de 
3.432 m, i ja en van dos! Allí descobrim 
el seu vertiginós vessant occidental. 
Tres-cents metres més avall un nombrós 
grup d’esquiadors està pujant al coll de 
Montet, probablement venen del refugi de 
Carro. Més enllà del coll hi ha el cim de la 
Pointe du Gros Caval cim de 3.285 metres. 
Decidim que també hi anirem. Hem pujat 
molt amunt i millor fer tres cims que 
dos, no? Així doncs, desfem un tros de 
l’aresta i abans d’arribar al coll iniciem 
una curta esquiada amb fort pendent. 
Revoltem la base rocallosa del cim de la 
Petite Aiguille Rousse. Parem a uns 3.100 
metres quan ja tenim al davant la Pointe 
de Gros Caval. Tornem a posar les pells i 
pugem al coll de Montet de 3.185 m. És el 
pas natural entre el refugi de Prariond i el 
de Carro a la Maurienne. Jo l’havia passat 
un estiu, anys enrere, durant la travessa 
dels Alps des del llac Léman fins a mar. 
Des del coll encarem l’aresta est del cim, 
per la qual només hem de guanyar cent 
metres de desnivell però que demana més 

Camí de la Grande Aiguille Rousse amb la Tsanteleina i el Mont Pourri al fons

Espectacular arribada a la Grande Aiguille Rousse amb els grans cims de la Vanoise al fons
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precaucions que l’anterior. Ens encordem 
per superar de forma segura un ressalt 
rocallós. Després l’aresta esdevé aèria 
i passem al seu vessant sud. Finalment 
en un darrer tram dret i mixt optem per 
posar-nos els grampons i seguir encordats. 
És un tram bonic i no massa difícil, però 
quina feinada! A més, és fotogènic perquè 
tenim al darrere la gran paret oest de la 
Petite Aiguille Rousse. Assolim finalment 
la Pointe du Gros Caval de 3.285 m quan 
fa sis hores llargues que hem sortit del 
refugi.
Abans de posar-nos els esquís ens cal bai-
xar, encara amb grampons, uns quants 
metres per l’aresta occidental del cim. 
Quan ens calcem els esquís tenint per 
davant una baixada de mil metres fins el 
pla de Prariond. Baixem sobre la glacera 
del Gros Caval, ampla d’uns cinc-cents 
metres i encaixonada entre dues muralles 
de roca. Després d’uns bons girs a la part 
alta de la glacera trobem que la calor ha 
transformat la neu. Son quarts de tres de 
la tarda. Amb cura anem fent amplis girs 
mentre escrutem el vessant oposat de la 
vall per on discorre l’ascensió del dia se-
güent cap a la Pointe de la Galise. Cap als 
2.500 m  el pendent s’accentua força abans 
d’arribar al fons del pla. Els quaranta me-
tres de remuntada al refugi sobre neu molt 
humida són el preu a pagar per la nostra 
dèria d’anar sumant cims. Els companys 
que han baixat directament després del 
primer cim han gaudit de millors condi-
cions de neu. Aquella tarda s’acosten al 

refugi un ramat d’isards i alguna marmo-
ta desvergonyida, o potser afamada, que 
accepta de bon grat els fruits secs que li 
llancem.

Dia 3. La Pointe de la 
Galise 3.343 m + 1020 m. 4 
h de pujada.

De nou sortim a trenc d’alba. De nou amb 
un capa de núvols tapant-nos els cims 

més alts. Ho fem amb els esquís a l’esque-
na i ens dirigim al nord cap el torrent del 
Niolet. Setanta metres per sobre el refugi 
girem al nord-est i arribem a la neu. Re-
muntem el torrent ben nevat encarant el 
Grand Cocor de 3.034 m. A la cota 2.700 
m seguint les traces dels qui van pujar el 
dia anterior girem al nord i encarem els 
forts pendents d’una llengua glacial. És el 
final de la glacera de Bassagne. Deixem 
a l’esquerra les allaus de purga que han 

Camp base al refugi de Prariond

Enfilant la Pointe du Gros Caval des del coll 
de Montet

Baixant de la Pointe du Gros Caval amb la Pointe de la Galise i el Grand Cocor al davant

Remuntat la glacera de Bassagne amb la Pointe de la Galise al fons
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caigut d’una canal de neu que recorre la 
paret sud del Roc de Bassagne de 3.220 
m. A partir dels 2.850 metres ataquem la 
llengua glacial. És ben sostinguda (S4) i 
posem les ganivetes per precaució. Cap a 
la cota 3.000 m el pendent es suavitza i lla-
vors remuntem la galcera amb tendència 
a anar cap a l’esquerra per tal de passar a 
tocar del coll de Bassagne de 3.105 m. Allí 
ja llueix el sol i guaitem a l’ampla capça-
lera de la Val di Rhêmes tota coberta de 
glaceres. Veiem un grup d’esquiadors que 
pugen per aquell costat provinents del 
refugi Benevolo. La glacera de Bassagne 
ens porta per pendents suaus fins al punt 
més alt de la Pointe de la Galise, a 3.343 
m. El dia és fred i distingim clarament els 
quatre mils del Valais com el Grand Com-
bin. També tot el massís del Mont Blanc 
i, més a prop, el Gran Paradiso o la pun-
xeguda Grivola de 3.969 m. Al sud, a més 
d’una vista privilegiada sobre els cims 
del dia anterior veiem la bicèfala Grande 
Casse que amb els seus 3.845 m és reina 
de la Vanoise. Com a teló de fons tenim 
els massís dels Écrins amb la Barre dels 
Écrins de 4.102 m  traient el cap per so-
bre la resta de cims. Impressionant! Hem 
pujat més ràpid que el dia anterior i gau-
direm d’una bona esquiada fins ben avall. 
El tram de la llengua glacial ens obliga a 
fer força girs per tal de trobar la línia de 
menor pendent. Exigeix  precaució tot i 
que la neu està en bones condicions.

Dia 4. Grand Cocor 3.034 
m + 700 m  2 h.

El dia s’ha aixecat molt tapat, tenim per 
davant més de vuit hores de carretera. 
Discutim amb els companys sobre què fer. 
Els tres entossudits de fa dos dies insistim 
en que cal aprofitar el dia. Els altres dos 
companys no ho veuen gens clar. Pactem 
fer una ascensió curta i ràpida. El Grand 
Cocor amb 700 m de desnivell serà el nos-
tre objectiu. Seguint el camí del dia anteri-
or assolim la cota 2.700 m on havíem girat 
el dia abans però aquest cop seguim di-
recció est. Els núvols encara no ens tapen 
el cim de perfil suau. A mida que, seguint 
el pendent natural de la vall, ens acostem 
al coll de la Galise la boira ens acaba engo-
lint. Sabem que hem arribat al coll quan 
veiem els rètols del PN de la Vanoise que 
així ens ho indiquen. Som a 2.987 m i no-
més veiem una canal que s’enfonsa cap 
el vessant italià. El cim queda cinquanta 
metres més amunt al nostra dreta. Sense 

visió més enllà d’uns pocs metres decidim 
pujar-lo a peu amb grampons. No cal dir 
que des del cim no veiem absolutament 
res. Ens satisfà el fet d’haver assolit el nos-
tre cinquè cim de  més de 3.000 m i haver 
aprofitat una mica el dia. Ja esquiant, tan 
bon punt perdem una mica d’altura, sor-
tim de la boira. Gaudim de la merescuda 
esquiada fins a sobre el refugi, al que ar-
ribem enmig d’una feble nevada. La tor-
nada al cotxe per les gorges de Malpasset 
són el darrer episodi d’aquesta aventura, 
que a més de les nombroses ascensions té 
el mèrit de ser fruit d’una improvisació a 
última hora.

DADES PRÀCTIQUES

El refugi de Prariond 
és propietat del Parc 
Nacional de la Vanoise. 
Entre els estius de 2019 i 
2020 ha estat objecte de 
treballs de remodelació, 
ampliació, instal·lació de 
plaques fotovoltaiques 
i d’una minicentral 
elèctrica. És un rentat total 
de cara que ja li convenia. 
L’hivern del 2020 no hi 
havia ni tan sols la part 
lliure disponible. Resta 
saber que faran aquesta 
primavera però sembla 

que serà obert sense guardes. En 
qualsevol cas aquesta remodelació és 
un nou estímul per tornar-hi.
http://www.vanoise-parcnational.fr/
fr/hebergement-collectif/refuge-de-
prariond

A més de les ascensions descrites 
també es pot pujar a la Cime de l’Oin 
de 3.276 m, l’Aiguille Pers de 3.386 m 
o al Roc de Bassagne de 3.220 m.

Cartografia: 3633 ET Tignes -Val 
d’Isère a Esc: 1:25.000 de l’IGN 
Francès.
Guia: SAVOIE de la col·lecció SKI DE 
RANDONNÉE, d’Editions Olizane. 
Autor: Emmanuel Cabau.

Espectacular glacera de Bassagne des de la Pointe de la Galise amb Val d’Isère al fons

Croquis de la ruta
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Títol: La vall de la Clarée a l’hivern
Autor: Pasqual Garriga

Notes: Digitalització a partir de negatiu de color
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Us presentem tres imatges hivernals. La primera ens porta fins als Alps francesos, concretament a la vall de la Clarée, un bell indret a prop 

de Briançon. A la següent pàgina viatgem a la serra del Verd, amb la bella imatge d’uns arbres ben vestits d’hivern. A la doble pàgina 

següent la neu sembla haver aturat el temps a la vall de l’Ubaia, al vessant nord del Mont Pelat als Alps de l’Alta Provença. 
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Títol: Serra del Verd
Autor: Ramon Pascual

Notes: ISO 80, 1/400 s, f/9.0, 0.0 EV, 7 mm

Per participar a la secció Foto Excursionisme de la revista només ens heu de fer arribar les vostres fotografies en format digital a l’adreça 

de correu electrònic fotoexcursionisme@gmail.com. Les imatges han d’estar relacionades amb els temes habituals que es tracten a la 

revista, és a dir, qualsevol tipus d’activitat o aspecte relacionats amb la muntanya i el medi natural; han de portar títol, localització, nom 

de l’autor i dades de contacte; i han de tenir una resolució de 300 dpi i 2.500 x 1.800 píxels de tamany, com a mínim. La publicació de les 

imatges es farà a criteri del consell de redacció de la revista en funció de l’espai disponible i atenent a possibles agrupacions de tipus 

temàtic, estacional o d’altres. Animeu-vos a enviar-nos les vostres millors fotografies per gaudir-ne tots plegats. Us esperem!
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Títol: Resseguint les valls del Mont Pelat
Autor: Bernat Gasull

Notes: ISO 100, 1/1000 s, f/7.1, -0.3 EV, 16 mm

FOTO     EXCURSIONISME
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El massís del Montsant es troba situat a cavall entre 
les Garrigues i el Priorat. És una talaia sensacional 

sobre la meitat sud de Catalunya i envoltada de 
vinyes i cultius de secà que de vegades, sembla que 
desafiïn la gravetat tot enfilant-se per vertiginosos 
pendents degut a la peculiar orografia de l’indret. 

Text i fotografies de Miquel Àngel Ramos Pinto

El Montsant, ruta entre 
vinyes i conglomerat

El Montsant, ruta entre 
vinyes i conglomerat
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Aquest característic massís de con-
glomerat forma part de la serrala-
da Prelitoral i ocupa una extensió 

de 135 km2. Com el seu nom indica, es 
tracta d’un racó de la geografia catalana 
on abunden les ermites i les cavitats i on, 
temps enrere, els ermitans buscaven re-
fugi i un lloc on connectar la seva ànima 
amb Déu. Aquest fet ens farà gaudir de 
diferents construccions (ermites de Sant 
Joan del Codolar, Santa Magdalena, de la 
Mare de Déu del Montsant, entre moltes 
d’altres), algunes en ús i d’altres abando-
nades, que ens explicaran una mica la his-
tòria d’aquest peculiar indret. Tanmateix, 
les seves impressionants parets i la proxi-
mitat de la mítica Siurana fan la delícia 
dels escaladors vinguts de tot el món.
A continuació us presento una ruta circu-
lar de dos dies de prop de 40 km i 2.100 
metres positius amb sortida i arribada a 
la Cartoixa d’Escaladei i que ens perme-
trà descobrir diferents indrets sensacio-
nals i curiosos (Clot del Cirer, Pi Cugat, el 
Toll de l’Ou, entre d’altres), tot resseguint 
part del GR 171 i del GR 174 (GR del Pri-
orat) i algun PR que travessa el Montsant. 
Aquesta ruta ens permetrà també passar 
pels coneguts graus que són els passos 
naturals per guanyar les imponents pa-
rets escarpades (grau de l’Escletxa, dels 
Barrots, del Carrasclet i de Salfores com 
a destacats) i assolir els sostres de la zona 
(Roca Corbatera i la Cogulla). El poblet 
d’Ulldemolins ens permetrà fer parada en 
l’equador de la ruta i també podrem dis-
posar de tots els serveis necessaris per si 
ens hem deixat quelcom.

1a etapa: Cartoixa 
d’Escaladei – Ulldemolins. 
18 km. 1.300 m positius. 
1.100 m negatius. Unes 8 
hores

En aquesta primera etapa, creuarem el 
vessant sud de la serra tot passant el pecu-
liar i espectacular Grau de l’Escletxa per, 
després de carenar part de la Serra Major 
i de visitar el bonic i encisador Clot del 
Cirer, endinsar-nos en els barrancs ori-
entats vers el nord i que desemboquen al 
riu Montsant. Després de passar pel Toll 
de l’Ou i el Pi de la Carabasseta arribarem 
a Ulldemolins, únic poble de tota la ruta 
que ens permetrà pernoctar i agafar for-
ces per a l’endemà.

Acabant la travessa per la Serra Major
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Sortirem de les restes de la Cartoixa d’Es-
caladei fundada al segle XII i seguint 
marques de GR ens desviarem fins a les 
restes de l’ermita de la Pietat, on exem-
plars de platans i xipresos fan d’aquest 
racó un lloc ombrívol i fresc pels dies 
d’estiu. Seguirem les marques i sortirem a 
una pista que anirem remuntant i ja entre 
vinyes sortirem a la cruïlla amb el Mas de 
Sant Antoni. Ens desviarem a la dreta pel 
GR 171 i trobarem un pal indicador per 
enfilar-nos vers el Grau de l’Escletxa, a on 
arribarem en poc menys de mitja hora per 
una forta pujada. Després d’alguna grim-
pada prèvia arribarem a aquest indret on 
com el seu nom ben indica la seva peculi-
aritat, passarem per una escletxa acompa-
nyada d’unes cadenes i uns graons picats 
a la roca per  tal d’assolir la Punta Alta 
del Boter. A partir d’aquí el camí és molt 
planer i tota la vegetació que ens havia 
acompanyat fins ara desapareix gairebé 
per complet i tan sols algunes alzines i sa-
bines destacaran entre rocams i pastures 
ruderals d’alçada.
El camí és ben marcat amb senyals de 
PR i en poc temps arribarem a la Cogulla 
(1.066 m) on un vèrtex geodèsic ens indi-
carà el punt culminant del lloc. Prosse-
guim amb la mateixa tònica de camí pel 

En les immediacions del Grau de l’Escletxa El Grau de l’Escletxa
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que és ja la Serra Major i després d’un pal 
indicador arribarem al impressionant Pi 
Cugat. Ens desviem pel nord fins que en 
pocs minuts arribem a l’espectacular Clot 
del Cirer, que impressiona per la seva exu-
berància dins de la sequedat de l’indret i 
on trobarem una font que raja durant tot 
l’any. És un bon indret per descansar i si 
tenim ganes de fer bivac, també és un lloc 
ideal. Seguim en direcció nord pel bar-
ranc de la Falconera tot passant per algu-
nes balmes espectaculars fins que el camí 
ens desvia radicalment vers l’est i en forta 
baixada pel Grau del Racó dels Forats ar-
ribem a l’indret amb el mateix nom.
A partir d’ara ve la part més poc agraïda 
de la jornada, ja que el camí que ens va 
portant vers l’est i paral·lel a distància al 
riu Montsant, en algun trams és molt brut 
pel poc pas de caminants, i sempre hau-
rem d’estar atents a les marques de PR. 
Creuarem els barrancs de les Tosses, del 
Vidalbar i per sota de la Punta de la Junça 
haurem passat per les fonts de les Canale-
tes i de la Pleta. Sota aquesta última pun-
ta, ja tindrem el barranc que formen el de Una de les balmes del barranc de la Falconera

L’impressionant Pi de la Carabasseta

Vessant sud del Montsant
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l’Aixaragall i dels Pèlecs i arribarem per 
camí paral·lel i vertiginós fins al punt de 
confluència d’aquests dos cursos fluvials. 
Aquest punt és el Toll de l’Ou, indret que 
si baixa amb aigua és ideal per descansar 
i si la temperatura ho permet, fer un bany.
Som a la darrera part de la ruta i ara ens 
queda seguir el GR 171 i enfilar-nos fins 
al coll del Pi de la Carbasseta, on una im-
pressionant pinassa (Pinus nigra) amb les 
branques en forma de bandera ens donarà 
la benvinguda. El nom d’aquest pi sembla 
ser que és originari de la tradició que te-
nien els caminants de parar en aquest in-
dret a beure aigua en les seves carbasses, 
les cantimplores de l’època. Ja des d’aquí 
amb vistes a Ulldemolins baixarem vers el 
nord tot deixant les marques del GR (que 
segueix per la carena vers l’est) pel Grau 
del Pi de la Carabasseta fins l’ermita de 
Santa Magdalena, on hi ha una àrea recre-
ativa amb taules i barbacoes i on podrem 
agafar aigua. Ara ja tan sols ens quedarà 
seguir una pista en direcció est i amb in-
dicacions d’Albarca. Prop del barranc de 
Fontalba i sobre la vertical del poble, ens 
desviarem vers el nord per pista i arriba-
rem en poca estona al final de la primera 
etapa: Ulldemolins.

2a etapa: Ulldemolins – 
Cartoixa d’Escaladei. 20 
km. 800 m positius. 1.000 
m negatius. Unes 7 hores

En aquesta segona i darrera etapa, ens 
enfilarem fins al punt més alt del Mont-
sant, a la Roca Corbatera i tot resseguint 
el GR174 per la Serra Major arribarem al 
Piló dels Senyalets per passar a continu-
ació pel solitari i monumental Pi Cugat. 
Des d’aquí davallarem pel Racó de Missa 
i el Grau de Salfores fins a les proximitats 
de la Morera del Montsant. Finalment i 
ja per pista arribarem a la Cartoixa d’Es-
caladei, on el dia anterior vam començar 
aquesta ruta.
Començarem la nostra ruta direcció sud-
est i just passat el càmping Montsant 
Park agafarem una pista que ens portaria 
a Albarca, però que als tres quilòmetres 
aproximadament haurem de deixar-la 
just on trobem un pal indicador que sor-
tirà entre pins per un camí estret i en for-
ta pujada fins a la Mare de Déu del Mont-
sant a on arribarem pel grau del mateix 
nom. Si el dia és clar, tindrem boniques 
vistes de tota la depressió central així 

El Montsant, ruta entre vinyes i conglomerat
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Vistes del Montsant des del Racó de Missa
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com de gairebé la totalitat de la serralada 
dels Pirineus. En aquest punt empalma-
rem amb el GR171 que vam deixar el dia 
anterior al Pi de la Carabasseta i per pis-
ta en la part inicial del barranc dels Pè-
lecs arribarem al pla del Grau Gran. Des 
d’aquest punt i en menys de mitja hora, 
tot seguint marques grogues i amb vistes 
sobre l’espectacular Siurana i l’embassa-
ment amb el mateix nom arribarem a la 
Roca Corbatera, que amb 1.166 metres 
d’altitud és el punt culminant de la ser-
ralada del Montsant. No cal dir que les 
vistes són immillorables.
Ara sols ens queda resseguir les marques 
del GR, que de vegades no se sap si són 
del 171 o del 174, tot seguint la Serra Ma-
jor per paisatges amb increïbles vistes i 
que sense gaires desnivells ens fan recór-
rer bona part de la serra del Montsant. 
En aquest tram trobem diferents pals 

El Montsant, ruta entre vinyes i conglomerat

 Creuant els barrancs de la part nord

Arribant al Clot del Cirer
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indicadors i que en el nostre cas, haurem 
de seguir direcció Cabacés per després 
de més d’una hora de caminar, arriba-
rem al Piló dels Senyalets (una gran fita 
amb vèrtex geodèsic en la seva part su-
perior que marca els 1.106 metres d’alti-
tud). Continuem la Serra Major i passem 
pel solitari i impressionant Pi Cugat una 
pinassa singular per la qual el dia ante-
rior vam passar tot desviant-nos al Clot 
del Cirer. Uns 200 metres més endavant 
arribarem a un pal indicador on ens des-
viarem per un camí vers el sud per baixar 
pel Grau de Salfores.
Abans d’arribar a aquest grau, arribarem 
a l’indret conegut com Racó de Missa, on 
les vistes sobre les parets sud del Mont-
sant i per on el dia abans hem pujat ens 
deixen impressionats. Després de gaudir 
de l’indret, seguim el camí. El grau en si 
no presenta una dificultat destacable, tan 
sols un petit pas on un cable ens assegu-
ra els passos. En alguns trams el camí és 
una mica aeri, però se supera amb faci-
litat. Un cop hem baixat un fort desni-
vell, el camí va planejant entre pinedes 
en direcció a la Morera del Montsant. 
Cal estar atents, ja que un quilòmetre 
abans d’aquest poble, just quan creuem 
el barranc de la Grallera, hem de sortir 
del camí i creuar uns 100 metres bosc a 
través en direcció sud fins a trobar una 
pista ampla i neta. En aquest punt la se-
guirem en direcció oest i estarem atents 
als pals indicadors. Caldrà no deixar en 
cap moment la pista principal i empal-
marem en la part final amb el GR171, que 
ens portarà en el tram final a la Cartoixa 
d’Escaladei després d’uns 4 quilòmetres 
aproximadament.

DADES D’INTERÈS

Ruta ideal sense dificultats tècniques per fer-la a la primavera o la tardor, tot evitant els mesos més calorosos i freds. 
Penseu en carregar aigua, ja que tot i l’existència de fonts en la zona, no sempre tenen aigua. El tram del barranc de la 
Falconera fins el Toll de l’Ou requereix d’una mica d’orientació i de passar per camí una mica emboscat. 
Val a dir que al Montsant hi ha altres punts d’interès per visitar: font del Teix, barranc de les Bruixes, pla del Melonar, 
la cova Santa, el pas del Gat entre molts altres i que hi ha diversitat d’itineraris que ens permeten visitar-los i poder 
igualment fer la ruta circular.
A Ulldemolins trobarem lloc per dormir i menjar al Càmping Montsant Park on disposen de bungalows o bé si es vol 
plantar la tenda. En el poble hi ha un bon sortit d’allotjaments de diferents preus, així com de serveis essencials. 
La cartografia utilitzada ha estat el Mapa-guia Excursionista Serra del Montsant de l’Editorial Piolet a escala 1:20000 
i amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus. Aquesta ruta la podeu trobar al meu canal de YouTube amb el 
següent link: https://www.youtube.com/watch?v=Gg9XeLKcYJ0

Caminant pel Racó de Missa

Ermita de la Mare de Déu del Montsant
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Constatem l’aparició d’un nou sufix 
d’origen anglès. Cada vegada hi ha 
més mots, sobretot en l’àmbit dels 

esports, que acaben en -ing-. 

El jovent té una mena de predilecció per 
la invenció de mots amb un sufix anglès. 
Així trobem: pònting: el Termcat va 
proposar anomenar aquest esport salt de 
pont, però no ha tingut èxit. 

També és curiós veure que alguns 
d’aquests noms no són manllevats de 
l’anglès estàndard, com ara càmping 
que no és diu així en anglès acadèmic; 

per tant, hem convertit un gerundi en un 
mot català.

Hi ha alguns mots admesos, en una for-
ma catalanitzada, al Diccionari de la 
Llengua Catalana, com fúting, que vol 
dir córrer per tenir una bona forma fí-
sica. Jòguing, que també vol dir córrer 
però, en aquest cas, en una competició. 
Càrving, disciplina d’esquí i de surf 
de neu. Tràveling, tècnica de filmació 
d’imatges. Alguns altres són admesos 
pel Termcat: múixing, trineu de gos-
sos. Caravàning. Però es desaconsella 
trekking, hauríem de dir tresc. De sur-

fing o windsurfing surf. Dopatge en 
lloc de dòping. De descens en bot i no 
pas de rafting. Cada dia neixen esports 
nous. Ara ha sortit una modalitat espor-
tiva anomenada plogging, correcollir, 
en català, que consisteix a recollir resi-
dus mentre es corre. 

No queda clar perquè alguns d’aquests 
mots ja són admesos i altres no. Real-
ment s’hauria de revisar amb quins cri-
teris s’admeten. Molt ens temem que la 
lentitud de les institucions a acceptar un 
mot, fa que aquest ja s’hagi adoptat entre 
els parlants.

ANGLICISME
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LLENGUA I MUNTANYA

NOTÍCIES I ACTIVITATS

38 Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 

La 38a edició del Festival de Cinema 
de Muntanya de Torelló s’ha vist 
afectada, com tota l’activitat cultu-

ral en els darrers 10 mesos, per l’epidèmia 
de la COVID-19. La primera conseqüèn-
cia fou el trasllat del certamen des del 
mes de novembre del 2020, moment de 
l’any de la seva habitual celebració, fins 
al gener del 2021 i la segona, la transfor-
mació del festival a una modalitat híbri-
da, amb la possibilitat del visionat online 
de les 36 pel·lícules participants i 10 actes 

presencials, emesos també en streaming 
pel canal YouTube del festival. El que no 
s’ha vist afectat ha estat la qualitat dels 
films que els apassionats de la muntanya, 
la natura i l’aventura han pogut gaudir 
còmodament des de casa des del diven-
dres 22 fins al diumenge 31.  
Les pel·lícules guanyadores han estat:
Premi Mountain Wilderness KIN-
NAUR HIMALAYA; Premi Millor film 
+XTREM Cervesa del Montseny 
MADE IN VOYAGE; Premi Boreal 

Millor Guió OCEAN TO SKY; Premi 
QUADPACK FOUNDATION Cul-
tura de Muntanya i Premi FEEC 
Millor Fotografia THE WALL OF 
SHADOWS; Premi FEDME especial 
del Jurat EVEREST-THE HARD WAY; 
Premi GRANDVALIRA Esports de 
Muntanya SALTO IS THE KING; Pre-
mi BBVA Millor film de Muntanya 
CHOLITAS; Gran Premi Vila de To-
relló IRAN: TEACHING AMONG THE 
NOMADS

Fotograma del Millor film 
de Muntanya d’enguany: 

Cholitas, pel·lícula espanyola 
dirigida per Javier Murciego i 

Pablo Iraburu
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NOTÍCIES I ACTIVITATS

L’alpinista català Sergi Mingote va 
perdre la vida el passat 16 de ge-
ner en un accident quan tornava al 

camp base del K2. Mingote va patir una 
caiguda mentre baixava fins al camp base. 
L’alpinista es trobava en fase de descens 
de la ronda d’aclimatació fins als 7.000 
metres amb el seu company xilè, Juan Pa-
blo Mohr.
Mingote havia marxat el passat mes de 
desembre per intentar realitzar l’únic cim 
de més de 8.000 metres que mai ningú ha-
via aconseguit fer a l’hivern, el K2 (8.611 
m), dins l’expedició Seven Summit Treks, 
amb 10 alpinistes i 10 xerpes.
Abans de marxar, en un acte realitzat al 
Palau Robert, l’alpinista reconeixia que, 
tot i que es troba en un molt bon moment 
de forma, intentar superar el camp 3 
(7.300 m), cosa que no havia fet ningú fins 
al moment, seria ja tot un èxit per aquesta 
nova aventura. I és fins a aquest camp 3 
on va arribar Mingote per aclimatar-se. 
L’accident mortal que va patir es va pro-
duir en el retorn d’aquest camp 3. Tot i la 
ràpida activació de l’equip de rescat no es 
va poder fer res per salvar la vida de l’alpi-
nista de Parets del Vallès.
El món de l’alpinisme ha lamentat la de-
saparició d’un gran esportista, una gran 
persona i un amic que sempre va ser al 
costat de l’alpinisme a Catalunya i al món.

Mor Sergi Mingote en un accident al K2

Una vida dedicada als reptes 
Sergi Mingote havia iniciat, en els dar-
rers anys, diferents reptes alpinístics que 
l’havien portat a aconseguir ser el primer 
en poder realitzar, en només 367 dies, sis 
cims de més de vuit mil metres. Aquesta 
aventura l’havia incrementat amb el repte 
d’intentar aconseguir ser el primer en fer 
els 14 vuitmils en 1.000 dies, tot i que la 
situació de pandèmia de la Covid-19 l’ha-
via portat a ajornar aquest últim repte. La 
seva carrera als vuitmils començava l’any 
1998 amb el cim del Cho Oyu (8.201 m), 
i seguia amb el Shisha Pangma (8.027 m) 
el 1999. Tot i així, el reconeixement al-
pinístic li va arribar l’any 2001 quan va 
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aconseguir coronar l’Everest (8.848 m) 
en solitari per la cara nord. Una fita que 
es pot sumar a l’encadenament del K2 
(8.611 m) i el Broad Peak (8.047 m) l’any 
2018 en ple repte dels 3x2x8000. Mingote 
també va dur a terme una intensa activitat 
política, arribant a ser alcalde de la seva 
ciutat, Parets del Vallès, entre els anys 
2011 i 2018.  La seva dedicació al món de 
la muntanya i el seu compromís social el 
van portar, també, a liderar diferents pro-
jectes solidaris. El darrer va ser la creació 
de la Fundació Onat des de la qual va im-
pulsar l’organització dels primers Premis 
Inclusius de l’Esport Català, una cabdal 
contribució a la història de l’esport català.

El llibre de l’alpinista manresà Ra-
mon Majó Lluch (1940) Captius 
de l’altitud. 57 anys d’escalades 

de la cordada formada per Joan Fron-
tera i Ramon Majó, publicat en la col-
lecció Memòries del Centre d’Estudis del 
Bages (CEB) i editat per l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar i per l’entitat bagen-

L’alpinisme català perd una 
de les seves figures més 
destacades mentre lluitava 
per complir el seu somni de 
coronar els 14 vuitmils del 
planeta.

L’obra Captius de l’altitud s’endú el Premi Editorial del Llibre de 
Muntanya 2020

ca, es va endur el Premi Jacint Verdaguer 
de la sisena edició del Premi Editorial del 
Llibre de Muntanya 2020, convocat per 
l’Associació Cultural del Llibre de Mun-
tanya. 
L’accèssit va ser per a David Vilaseca 
amb Els descobridors de paisatges 
(Tushita Edicions). Majó va presentar el 

juliol “Captius de l’altitud” en un acte 
que va omplir -amb totes les distànci-
es- la Sala Gran del Casino de Manresa, 
acompanyat per Emili Martínez, un dels 
puntals del Centre Excursionista de la 
Comarca del Bages, que va morir el pas-
sat setembre, als 77 anys, en un accident 
fent escalada.

Sergi Mingote al cim del Kala Pattar al Nepal
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Griffith Pugh, per fer cim cal estudiar

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

Entre 1921 i 1952 es van fer vuit 
expedicions a l’Everest (set brità-
niques i una suïssa), en les quals 

la cota màxima assolida fou de 8.600 m. 
Calia tenir més coneixements de fisiolo-
gia a grans altures i disposar d’una millor 
tecnologia d’oxigen artificial per superar 
els darrers 300 metres, que restaven per 
fer el cim (8.849 m). L’any 1951 el Joint 
Himalayan Committee (JHC), entitat 
que organitzava les expedicions britàni-
ques a l’Himàlaia, contactà amb el fisiò-
leg Griffith Pugh, investigador del Nati-
onal Institute of Medical Research de 
Londres, convidant-lo a formar part de 
les expedicions al Cho Oyu de l’any 1952 
i l’Everest del 1953. A la primera, que 
alpinísticament no fou gaire reeixida, 
Pugh analitzà els sistemes d’oxigen arti-
ficial i el material de muntanya. A més, 
estudià els canvis en alguns paràmetres 
fisiològics d’individus que s’aclimataven. 
A l’informe, que posteriorment presentà 
al JHC, donà pautes sobre la higiene, la 
durada de l’aclimatació, la dieta (rica en 
hidrats de carboni), el nombre de litres 
d’aigua que calia beure al dia per comba-
tre la deshidratació (3 litres). Altrament, 

redissenyà el sistema de respiració artifi-
cial perquè donés un cabal d’oxigen que 
fos el doble del que llavors s’utilitzava i 
aconsellà subministrar oxigen quan es 
dormia a grans altures. També suggerí 
idees per disposar de fogonets més efici-
ents per fondre la neu i per millorar l’aï-
llament tèrmic de la roba de muntanya, 

les botes i les tendes de campanya. Totes 
aquestes recomanacions van ser accepta-
des pel JHC i foren decisives perquè l’any 
1953 Tenzing Norgay i Edmund Hillary 
fessin l’Everest. Lewis Griffith Cresswell 
Evans Pugh (Shrewsbury 1909-Har-
penden 1994) fou un fisiòleg britànic 
pioner en el camp de la medicina d’alta 
muntanya i de l’esport. A més de les ex-
pedicions anteriors, l’any 1956 participà 
en la Commonwealth Trans-Antarctic 
Expedition, on realitzà estudis sobre 
l’adaptació i la tolerància al fred. L’any 
1960 Pugh i Edmund Hillary lideraren 
la Himalayan Scientific and Mountai-
neering Expedition (Silver Hut), que 
tenia per objectiu fer estudis fisiològics 
sobre l’adaptació a grans altures (més 
de 6.000 m) durant un llarg període de 
temps (fins a 9 mesos). Des del punt de 
vista alpinístic es va fer la primera ascen-
sió a l’Ama Dablam (6.812 m) i s’intentà, 
sense èxit, el Makalú (8.463 m). A partir 
de la informació recopilada, Pugh pos-
tulà que des del punt de vista fisiològic 
era possible fer l’Everest sense cap suple-
ment d’oxigen, com demostrarien Peter 
Habeler i Reinhold Messner l’any 1978.

També coneguda com a junça, jon-
sa, llonça, clavellina... antigament 
servia com de pastura d’estiu per 

als ramats d’ovelles, d’aquí en deriven 
noms populars de pa de pastor i pa de 
cucut.
Es tracta d’una planta herbàcia perenne 
de fins a dos pams d’alçària. Forma tofes 
amb espessos feixos de tiges cilíndriques, 
dretes sense fulles i de color verd blavís 
amb aspecte de jonc. Les fulles estan re-
duïdes a petites beines basals o esquames 
membranoses. Les tiges verdes per tant, 
són les encarregades de dur a terme la 
fotosíntesi. Floreix de març a agost i fruc-
tifica a la tardor. La floració és vistosa i 

Família: Liliàcies o Asparagàcies  Espècie: Aphyllanthes monspeliensis

abundant, de l’extrem de les tiges en sur-
ten les flors blaves tan característiques. 
Presenta d’una a tres flors terminals 
d’uns 3 cm agrupades en glomèruls. El 
fruit és una càpsula. La flor és comestible 
i té un gust dolç i agradable grà-
cies al nèctar que acumulen a la 
base. També s’utilitza com a far-
ratge per als animals i per a usos 
ornamentals i jardineria. 
La seva distribució geogràfica 
natural és al nord-oest del Me-
diterrani. El seu hàbitat són les 
brolles, pinedes obertes, garri-
gues amb romaní i timonedes, 
prats eixuts, i llocs pedregosos 

preferentment de sòl calcari, des de terra 
baixa fins a la muntanya mitjana (fins a 
1.500 metres d’altitud). A vegades es fa 
dominant i forma petites comunitats de 
pastura anomenades joncedes. 

Foto cedida per John Appleby, editor del 
blog Footless Crow (http://footlesscrow.

blogspot.com)
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L’estany de Banyoles, fenomen viu

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

L’estany de Banyoles és l’estany 
més gran de Catalunya i el nu-
cli de la conca lacustre d’origen 

càrstic més extensa de la península 
Ibèrica. Ubicat a l’oest de la població 
de Banyoles, l’estany és el principal 
signe d’identitat de la capital de la co-
marca gironina del Pla de l’Estany i 
constitueix un sistema mediambental 
de valor incalculable. Situat a 172 me-
tres d’altitud i amb un perímetre de 
9,13 quilòmetres té una lleugera forma 
de vuit orientat de nord a sud, la part 
més llarga del qual mesura uns 2.150 
metres per una amplada máxima de 
775 metres, en el cas del lòbul nord, i de 
725 metres en el lòbul sud. La seva su-
perfície és de 111,7 hectàrees amb una 
profunditat máxima de 45 metres per 
bé que en alguns punts s’han descobert 
embuts de surgència que arriben als 
120 metres de profunditat.
L’estany de Banyoles forma part del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la 
Generalitat de Catalunya des de 1992 i 
el 2003 fou inclòs a la Llista Ramsar de 
Zones Humides d’Importància Inter-
nacional. Agregat també a la xarxa eu-
ropea de preservació d’espais naturals 
Natura 2000, actualment l’ajuntament 
de Banyoles en reivindica la seva decla-
ració com a Parc Natural.
La formació de l’estany de Banyoles 
s’explica per la proximitat de la falla de 
l’Empordà, situada a l’est, que originà 
l’elevació d’un bloc de material im-

permeable a llevant de l’actual empla-
çament de l’estany respecte d’un bloc 
calcari permeable a ponent, on s’ubica 
l’estany. L’origen de les aigües que no-
dreixen l’estany de Banyoles sempre ha 
estat controvertit, però els estudis rea-
litzats a la segona meitat del segle XX 
demostren finalment que l’alimentació 
es fa de manera subterrània a partir 
d’una complexa xarxa d’aqüífers pro-
vinents de la zona de l’Alta Garrotxa 
situada al nord i nord-oest de l’estany, 
concretament de les filtracions de les 
conques dels rius Ter i Fluvià. Els tres 
punts per on aflora l’aigua que alimen-
ta la conca lacustre de Banyoles són: 
el pla d’Espolla-Usall, els estanyols de 
Sant Miquel de Campmajor, i el propi 
estany de Banyoles i els estanyols de 
Porqueres. Només un 10% de l’aigua 
prové de l’aportació superficial a través 
de les rieres d’Estunes, les Deus, Mar-
quès, Tanyers, Castellana, Can Morgat 
i Lió.
L’aigua de sortida es canalitza a través 
d’una antiga xarxa de recs construï-
da per l’orde benedictí del monestir 
de Sant Esteve de Banyoles l’any 812. 
Els recs fan la funció de sobreeixidors 
naturals dels aiguamolls de l’estany 
evitant-ne el desbordament i potenci-
ant l’activitat agrícola i industrial de la 
comarca. Els recs que encara perduren 
en l’actualitat són el d’en Teixidor, Ca 
n’Hort, la Figuera d’en Xo, el Major i el 
Guèmol; tots ells desemboquen al riu 

Terri a la sortida del municipi de Ba-
nyoles. L’aigua circula pels aqüífers i va 
erosionant el material calcari formant 
cavitats i bosses d’aigua a poca pro-
funditat. Quan el volum d’aigua sub-
terrània disminueix el terreny cedeix 
produint l’enfonsament i reordenació 
del sòl que sovint origina la formació 
de nous estanyols, normalment de for-
ma arrodonida i dimensió variable. El 
més recent és l’estanyol Nou o de Can 
Silet originat el 12 de novembre de 
1978. D’altres són el de Vilar, la Cen-
dra, Gros i Petit de Montalt, d’en Sisó o 
de n’Ordis. Per tota la comarca, a Por-
queres, Camós, Pujarnol, Sant Miquel 
de Campmajor i els plans de Martís i 
Usall, trobem tot tipus d’estanyols, bro-
lladors i aiguamolls relacionats amb 
aquesta complexa conca lacustre.
La riquesa natural i paisatgística de 
l’estany de Banyoles aglutina tot un se-
guit d’activitats a realitzar, ja sigui en el 
mateix estany o a l’entorn: des del rem, 
el caiac o la natació fins a les passejades 
a peu, corrent o en bicicleta pels camins 
senyalitzats que l’envolten. A destacar 
la visita de les pesqueres de Banyoles, 
un conjunt de vint edificacions amb 
forma de casa repartides per les ribes 
est i sud de l’estany, construïdes durant 
els segles XIX i principis del XX per a 
reunions socials principalment rela-
cionades amb la pesca. El 15 de gener 
de 1997 van ser declarades bé cultural 
d’interès nacional com a jardí històric.
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En aquest número volem parlar de la història de l’esquí. Per participar al concurs cal contestar 
el qüestionari que podràs completar en línia a través d’aquest enllaç (https://forms.gle/

DKt8PJr7LigEyN6ZA) 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 420: 1 Nord magnètic, 2 Azimut, 3 Crux Australis, 4 Babilònia, 5 Plànol, 6 Isohipses, 7 Abraham 

Ortelius, 8 2005, 9 Compass, 10 Leo Aegerter. El guanyador del Concursionisme 420 dedicat a l’Orientació i la Cartografia és na 

Lídia Argemí Muntadas. 

1. Els pictogrames dels Jocs Olímpics d’hivern celebrats 
a Lillehammer el 1994 es van inspirar en les pintures 
d’homes primitius esquiant trobats a... (15 punts)

A) Uigur (Xinkiang)  B) Rødøy (Noruega)  C) Alta (Noruega) 

2. En aquesta ciutat es va celebrar el 1892 el primer 
torneig internacional d’esquí. (15 punts)

A) Telemark    B) Megève    C) Christiania

3 Aquest antic deu de la mitologia nòrdica sovint va 
calçat amb esquís. (15 punts)

A) Baldr    B) Ullr    C) Vali

4. Els primers jocs d’hivern es van celebrar en aquesta 
població. (15 punts)

A) Chamonix    B) Murren    C) Davos

5. Pioner d’una modalitat d’esquí que es caracteritza 
perquè el taló no va subjecte a l’esquí, i al realitzar els 
girs es flexiona el genoll intern, quedant l’esquí interior 
més endarrerit que l’exterior (15 punts)

A) Mathias Zdarsky    B) Sondre Nordheim    C) Ottorino 
Mezzalama    

6. Gran impulsor de l’esquí de muntanya a Catalunya. 
L’any 1921 va fer la primera travessa amb esquís Núria-La 
Molina passant pel Puigmal.  (15 punts)

A) Josep Maria Guilera  B) Pau Badia  C) Josep Maria Sala

7. Saps a on es va construir el 1943 el primer telesquí de 
Catalunya? (15 punts)

A) Santuari de Núria    B) La Molina    C) Rasos de Peguera 

8. Saps qui va fer l’any 1903 la primera travessa 
Chamonix-Zermatt amb esquís? (15 punts)

A) Michel Payot    B) Mathias Zdarsky   C) Arnold Lunn 

9.  El primer esquiador en baixar per la vertical dreta cara  
oest de l’Eiger. (15 punts)

A) Lionel Terray  B) Patrick Vallençant  C) Sylvain Saudan

10. Una d’aquestes curses d’esquí de muntanya no 
pertany a la competició internacional de La Grande 
Course. (15 punts)

A) La Grande Trace    B) Altitoy Ternua    C) Tour du Rutor 

Només serà vàlida una participació per concursant. Entre els participants que aconsegueixin la puntuació més alta 

sortejarem un llibre o novetat editorial del món de la muntanya. Tens temps de participar fins al dia 31 de març. En el proper 

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

HISTÒRIA DE L’ESQUÍ
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Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES

Del coll de la Llosa al refugi del Coll       
de Torn

D’Aiguaviva a Sant Marc de la              
Muntanya (711 m)
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-Horari: unes 5 h per anar i tornar.
-Desnivell: +/- 120 m a l’anada , +/- 240 m entre anar i 

tornar.
-Dificultat: ruta molt transitada i ben senyalitzada. Bona 

per a iniciació amb nens a partir de 8 anys. Una mica 
llarga 12, 6 Km en total.

-Material: raquetes i pals de caminar. Risc d’allaus 
mínim.

-Refugi: l’objectiu és el Refugi del Coll de Torn a 1.865 m. 
Guardat bona part de l’any. A l’hivern obre de desembre 
a mig abril. http://www.refugeducoldeltorn.fr/

-Època: descrita per a ser feta amb neu de desembre a 
finals de març o mig abril, segons la neu.

-Cartografia:  2249 ET Font Romeu Capcir a Esc. 1:25.000 
de l’IGN Francès.

-Bibliografia: Pyrenees Orientales 25 Balades Hivernales 
de Pascal Kistela i Jean-Dénis Achard de 3 supÉditions

-Accés: a Puigcerdà entrem a França i seguim la N116 
fins a Mont Lluís. A la rotonda prenem la D118 cap a Les 
Angles. Travessem el poble de la Llagona i poc després 
prenem a la dreta la D 4c cap a Sansa. Arribem al coll 
de la Llosa a 1.861 m on hi ha el pàrquing de l’estació 

-Horari: de 4 h 30 a 5 hores
-Desnivell: +/- 340 m, acumulats en tres pujades
-Dificultat: ruta llarga (19 km) però amb poc desnivell. Hi 

ha moltes cruïlles, cal dur el mapa i cercar el bon camí.
-Època: tot l’any, però és preferible evitar els mesos de 

més calor
-Cartografia: El Montmell, a Esc. 1:20.000, Ed. Piolet
-Bibliografia: Baix Penedès. 17 excursions a peu de Joan 

Domènech, Gabriel Espuñes i Fèlix Masachs. Seguim fil 
per randa la ruta número 17 del llibre.

-Accés: des de Vilafranca del Penedès per la B-212 o des 
del Vendrell per la TP-2125 hem d’anar a Sant Jaume 
dels Domenys. Allí prenem la TP-2442 que puja al poble 
del Pla de Manlleu. Dos quilòmetres abans d’arribar-hi 
prenem el trencall cap el poble d’Aiguaviva distant 300 
m. Aparquem a tocar de l’església.

-Descripció: Ruta pels termes de Montmell, al qual 
pertany Aiguaviva i del Pla de Manlleu. Travessem 
Aiguaviva per davant l’església de Sant Pere. A la sortida  
hi ha una gran bassa i un freixe monumental. Al cap de 
250 m prenem una pista a la dreta que s’enfila a la serra 
de la Torre. Travessem un clar amb caixes d’abelles i per 
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RESSENYES

Jacinta (1 h 15 min). Guanyem altura 
dintre el bosc de Coma de l’Euga. 
A l’esquerra apareix una petita 
talaia de fusta que és un mirador.
Just després un rètol assenyala un 
mirador distant 300 m, opcional. 
Som a mig camí. Seguim pujant la 
carena boscada, ara dominem la 
vall de les Garrotxes i, al fons, tot 
el massís del Canigó. En revoltar la 
carena, a 1.950 m, travessem la pista 
d’esquí i emprenem un senderó que 
fent ziga-zagues baixa fins el coll de 
Torn. És un gran 
pla a 1.895 m. A 
la sortida del pla 
hi ha una nova 
confluència de 
pistes, prenem 
la que baixa més 
decidida. En poc 
més de dos-cents 
metres arribem 
per fi al refugi (2 
h 30 min). Les 
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D’Aiguaviva a Sant Marc de la Muntanya (711 m)

d’esquí de fons.
-Descripció: dins l’oferta d’esquí 

nòrdic que ofereix el Capcir l’estació 
del Coll de la Llosa és l’espai més 
rellevant. La ruta de raquetes, molt 
ben senyalitzada, discorre paral·lela a 
les pistes d’esquí de fons i totes dues 
acaben a l’acollidor refugi del Coll de 
Torn distant 6 km. Progressem dins 
del Parc Natural Regional del Pirineu 
Català. Trobem a cada quilòmetre un 
panell indicant a la distància restant 
fins el refugi, a més de nombrosos 
panells didàctics. Al coll de la Llosa 
anem a trobar l’itinerari de raquetes, 
marcat amb el número 14, que surt a 
la dreta d’una cabaneta. Avancem cap 
a la dreta dominant la pista d’esquí 
de fons. Passat el coll del Comall  
progressem a tocar de la pista i tot 
seguit ens n’allunyem per tallar un 
revolt. Cap al nord ja veiem la serra 
de Madres. Una pujada forta ens 
porta a un pla amb una confluència 
de pistes, som prop del coll de la 

vistes dominen el Capcir i l’estació del 
Angles. 130 metres més enllà hi ha 
una cabaneta lliure i oberta. Ofereix 
4 llits, matalassos, taula i estufa de 
llenya. Tornem per on hem vingut. 
Podem accedir al refugi des del nord 
per un itinerari més curt, de 4 Km. 
Per fer-ho sortiríem del coll de Creu 
situat a 1.715 m a la carretera D 4 entre 
Matamala i Sansa. Amb dos cotxes és 
podria anar del coll de la Llosa al coll 
de Creu (10,5 km, 4 h)

Del coll de la Llosa al refugi del Coll de Torn

un corriol seguim pujant pel fondo 
de Rocapalma. Un revolt enlairat 
deixa tot el Montmell davant nostre. 
Trobem una nova pista que ens porta 
a les ruïnes de la Torre del Milà. Som 
a 725 m, el punt més alt de la ruta (1 
h 10 min). Prenem la pista que baixa 
a mà esquerra i passa a tocar dels 
masos enrunats de Cal Rectoret, Ca la 
Cristina i Cal Ticot. La baixada acaba 
a una gran pista que va al pla de 
Manlleu per on tornarem més tard. 
Som a tocar del coll de Mas Solà a 
634 m. Baixant hem vist aquest gran 
mas habitat i les moltes hectàrees de 
vinya que l’envolten. Arribem al mas 
i ens enfilem pel marge de les vinyes 
per tal de passar a tocar d’una gran 
cabana de pedra seca. Tram evitable 
si seguim la pista que des del coll 
anterior revolta les vinyes per enfilar-
se al coll de Palleres 659 m (2 h). Al 
coll prenem un camí a l’esquerra que 
s’enfila pel bosc i ens porta en dotze 
minuts al capdamunt del turó on 

trobem Sant Marc de la Muntanya, 
a 711 m. Ermita d’estil romànic 
rematada amb un absis gòtic 
documentada el 1338. Baixem cap el 
sud encarant el Montmell i arribem 
al coll de Cal Magí Vidal a 627 m 
on passa la carretera TV-2443. No 
la travessem sinó que emprenem 
el retorn pel marge d’una vinya. 
Passem sobre mas de la Vall de Sant 
Marc. Anem girant cap el nord per 
tornar al coll del Mas Solà. Ens en 
desviem per anar a la font del Bosc. 
Al coll prenem la pista que va cap el 
Pla de Manlleu. 
Sis cents metres 
més enllà 
travessem el 
coll de Cal 
Vinyals, una 
inflexió entre 
camps coberts 
de vinya a 627 
m. Tot seguit 
arribem a la 

masia del mateix nom. Data del 1785, 
és abandonada però dempeus. Pista 
enllà al cap de 800 metres trenquem 
a la dreta per les vinyes del fondo de 
Milà. La pista baixa pel fondo dels 
Morts i passa pels masos habitats de 
Cal Pedrera i Can Calvet. Arribem a 
l’ermita romànica de Sant Miquel, a 
530 m, molt restaurada. Ja només resta 
seguir la pista planera cap el sud que 
entre vinyes i pinedes passa a tocar 
de Cal Salió i de Can Boques. Ens 
porta, 1,8 km més enllà, de tornada a 
Aiguaviva.
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Aiguaviva
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Manlleu

Matamala Mirador
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Vall de            
Sant Marc
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Refugi UEC CARO 
661 54 88 78

www.refugiueccaro.cat 

info@refugiueccaro.cat

PENSIÓ COMPLETA 43€

MITJA PENSIÓ 33€

Refugi UEC DE REBOST 
608 736 714 

www.refugirebost.cat

PENSIÓ COMPLETA 43€

MITJA PENSIÓ 33€

Refugi UEC LA MOLINA 
646 744 669 / 972 145 107 

www.xaletuec.com

PENSIÓ COMPLETA 43€

MITJA PENSIÓ 33€

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  

www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos

refugipuigcercos1@gmail.com

PENSIÓ COMPLETA 38€

MITJA PENSIÓ 27€

Refugi MAS DEL TRONC 

693 007 360

Facebook: Refugi Mas del Tronc

PENSIÓ COMPLETA 43€

MITJA PENSIÓ 29€

Refugis 
UEC

Avantatges 
per als 
socis
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Donació íntegra del cost del missatge, 1,20 €, a favor de Metges 

Sense Fronteres. Informació legal i protecció de dades:  

msf.es/tus-datos-personales

*

Envia VACUNAR  
al 28033
Amb el teu SMS, vacunaràs 
3 nens contra el xarampió*

O fes un BIZUM  
al 38021

Hi ha una cosa que 
fa més por  
que les vacunes

No tenir-ne




